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Sammanfattning 

Bakgrund: Nedbrytningen av neuroner vid Parkinsons sjukdom har visat sig gå långt 
innan tydliga motoriska symtom uppkommit. Subtila talförändringar kan förekomma 
långt innan dessa symtom debuterar och drabbade personer kan länge ha kompenserat 
för detta omedvetet. I dagsläget finns ingen enkel objektiv kvantifiering som kan ligga till 
grund för identifiering av artikulatorisk nedsättning hos patienter med Parkinsons 
sjukdom. Oral diadochokinesi (oral-DDK) har använts av kliniker för att bedöma dysartri 
då det pressar det artikulatoriska systemet. Ingen tidigare forskning har närmare 
undersökt vad som händer inuti stavelserna i oral-DDK utan fokuserat på andra faktorer. 

Mål: Att med enkla akustiska mått på vokalduration undersöka om den skiljer sig mellan 
personer med Parkinsons sjukdom och normaltalare. 

Metod: Studiens deltagare bestod av 40 personer med Parkinsons sjukdom och 40 
normaltalare. Testdeltagarna fick utföra oral-DDK där stavelserna /pa, ta, ka/ upprepades 
i normalt respektive snabbt tempo. Vokaldurationen mättes ut av tre uppmärkare. 
Statistiska analyser utfördes för att se om det fanns skillnader i vokalduration mellan 
talargrupperna. 

Resultat: Denna studie visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i 
vokalduration mellan personer med Parkinsons sjukdom och normaltalare i samtliga 
stavelser med undantag för /pa/ i normalt tempo.  

Slutsatser: Oral-DDK skulle kunna medverka som en komponent i ett tidigt 
diagnostiseringsverktyg för dysartri. Testet är objektivt och kräver ingen fullständig 
logopedisk träning och kan således användas av flera yrkesgrupper. Vidare forskning 
behövs för att närmare undersöka om enskilda ljudsegment är påverkade även vid andra 
neurologiska sjukdomar.  

Nyckelord: Parkinsons sjukdom, subtil talpåverkan, oral-DDK, vokalduration, dysartri, 
neurologiska sjukdomar 
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Bakgrund 

Parkinsons sjukdom (PS) är en progressiv neurologisk sjukdom vars huvudsakliga 
motoriska symtom är tremor, rigiditet eller långsamma rörelser i kroppen (Bartels & 
Leenders, 2009; Lang & Lozano, 1998). Sjukdomen påverkar flera olika signalsystem och 
innebär en nedbrytning av de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen 
dopamin (Parkinsonförbundet, 2012). PS behandlas därför med Levodopa, ett läkemedel 
som i kroppen omvandlas till dopamin (Parkinsonförbundet, 2014). Vid PS sker en 
nedbrytning av nerverna i substantia nigra (SN) som är en del av basala ganglierna (BG) 
(Bergman & Deuschl, 2002). När hjärnan inte längre kan kompensera för förlusten av 
dopamin så börjar motorsymtomen uppstå (Goberman & Coelho, 2002). Vid 
motorsymtomens debut kan redan 60–90% av de dopaminergiska neuronerna 
degenererat i SN (Berg, 2008; Brodal, 2004). Eftersom motorsymtomen i många fall 
uppstår först då degenerationen gått långt betyder det att patienter redan befunnit sig i 
mitten av sjukdomsförloppet när de sökte till neuroklinik (Braak, Ghebremedhin, Rüb, 
Bratzke & Del Tredici, 2004). Schrag, Ben-Shlomo och Quinn (2002) visade i sin studie 
att uppskattningsvis 20% av alla individer med PS passerar sjukvården odiagnostiserade. 
PS diagnostiseras i nuläget med den information som patienten kan ge om sina symtom 
tillsammans med neurologiska fynd (Bartels & Leenders, 2009; Lang & Lozano, 1998).  

BG tillhör det motoriska centrat i hjärnan som bland annat ansvarar för 
koordinering av tal, andning samt artikulation och abnormaliteter i BG kan därför ge 
dysartriska symtom hos personer med PS (Duffy, 2013). Dysartrin hos PS innefattar både 
röstsvårigheter (monotont tal, svag röststyrka, ofrivilliga pauser, knarr, läckande röst, 
darrningar) och artikulatoriska svårigheter (Colton, Casper & Leonard, 2011; 
Parkinsonguiden, 2014). Harel, Cannizzaro, Cohen, Reilly och Snyder (2004) menade att 
tidiga patofysiologiska tecken som en minskad kontroll av talmuskulaturen vid PS går att 
upptäcka flera år innan uppenbara kliniska symtom noteras. Vidare nämner de att 
akustiska analyser av röst därmed kan fungera som en tidig biomarkör för PS (Harel et al., 
2004). Studier har visat att talpåverkan uppkommer i det initiala skedet av PS och således 
är en tidig diagnostisering viktig (Rusz, Cmejla, Ruzickova & Ruzicka, 2011; Rusz et al., 
2013) för att tidigt inleda behandling. Även andra degenerativa sjukdomar som 
exempelvis multipel skleros, Alzheimers sjukdom, amyotrofisk lateralskleros och 
Huntingtons sjukdom leder i många fall till dysartriska symtom (Ludlow, Connor & 
Bassich 1987; Nishio & Niimi, 2000; Rudzinski et al., 2009; Tjaden & Watling, 2003) och 
skulle också kunna gagnas av en tidig upptäckt och diagnostisering. 

I dagsläget finns ingen enkel objektiv kvantifiering av talförmåga som kan ligga till 
grund för identifiering av artikulatorisk nedsättning hos patienter med PS, men ökat 
intresse har funnits i forskning kring diagnostisering av PS genom akustiska mått (Anand, 
2013; Harel et al., 2004; Little, McSharry, Hunter, Spielman, & Ramig, 2009; Rusz et al., 
2011; Sapir, Ramig & Spielman, 2010; Skodda, Grönheit, & Schlegel, 2012). Att kunna 
identifiera dessa akustiska förändringar i talet hos personer inom riskzonen eller de som 
nyligen fått diagnosen skulle kunna hjälpa kliniker och forskare att bättre förstå 
sjukdomens utveckling samt hjälpa till att utveckla diagnostiseringsverktyg och 
behandlingsmetoder (Anand, 2013).  

Skodda et al. (2012) undersökte i sin studie vokalartikulation under högläsning på 
basis av de första och andra formanternas frekvensmedelvärden i vokaler för 67 personer 
med PS och 20 normaltalare, för att se om detta kunde fungera som en möjlig markör av 
sjukdomsförlopp vid PS. Resultatet från studien visade att det fanns en successiv 
försämring i vokalartikulation hos personer PS i jämförelse med kontrollgruppen. 
Forskarna menar vidare att akustisk analys av vokalartikulation kan bli ett användbart 
instrument vid uppföljning av sjukdomsprogression vid PS. Rusz et al. (2013) undersökte 
oprecis vokalartikulation hos 20 personer med PS i jämförelse med en kontrollgrupp med 
15 individer genom att mäta ut samtliga vokaler i monolog. Studien visade att nedsatt 
artikulation av vokaler i monolog till 80% kunde predicera PS. Rusz et al. (2013) menar 
vidare att detta kan vara en av de första markörerna för PS.  
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Talet kräver en korrekt organisering av de ingående sekvenserna samt en perfekt 
timing av nervimpulser, för att resultera i ett flytande tal (Bohland & Guenther, 2006). För 
att testa denna koordineringsförmåga används oral-DDK inom klinisk verksamhet för 
utvärdering av talet vid PS. Inom forskning delas oral-DDK upp i alternerande 
rörelsehastighet (AMR) vilket betyder att /pa/, /ta/ eller /ka/ upprepas i normal och så 
snabb takt som möjligt, samt sekventiell rörelsehastighet (SMR) som innebär 
upprepningar av sekvensen /pataka/ i normal och så snabb takt som möjligt (Anand, 
2013). AMR mäter tung-, läpp- och käkrörelser medan SMR mäter alternerande 
tillslutning av ansatsröret (Anand, 2013). Inom forskning har oral-DDK använts för att 
mäta artikulationshastighet och regelbundenhet (Karlsson et al., 2011; Midi, Dogan, 
Koseoglu, Can, Sehitoglu & Gunal, 2008; Skodda, Flasskamp & Schlegel, 2011; Tjaden & 
Watling, 2003).  

Hastigheten i oral-DDK mäts normalt som antalet producerade stavelser per sekund 
(Anand, 2013). Forskning har antytt att hastigheten under stavelserepetition i oral-DDK 
och stavelseduration vid högläsning inte skiljer sig mellan personer med PS och 
normaltalare (NT) (Ackermann, Konczak & Hertrich, 1997; Connor, Ludlow & Schulz, 
1989; Duez, 2006; Harel et al., 2004; Wong, Murdoch & Whelan, 2012). Forskarna 
menade att opåverkade resultat i hastighet berodde på en fixerad mandibel som gjorde att 
personer med PS kunde hålla ett adekvat tempo. De kallade denna kompensatoriska 
strategi med en fixerad mandibel för “articulatory undershoot”. De flesta kliniska rutiner 
hos logopeder involverar enkla test som uthållen vokal, ord- och meningsrepetitioner, 
högläsning eller monolog (Anand, 2013). Anand (2013) menade vidare att dessa tester inte 
överlistar de kompensatoriska mekanismer som förekommer hos individer med PS 
eftersom dessa enkla test inte pressar det artikulatoriska systemet maximalt.  

Wong et al. (2012) jämförde tungrörelser med Electromagnetic articulotography 
(EMA) mellan 5 deltagare med PS och dysartri, 5 deltagare med PS utan dysarti och 6 NT 
som fick upprepa snabba stavelser varpå fem repetitioner valdes ut och analyserades. 
Resultatet visade att tungans rörelseomfång var större hos båda grupperna med PS men 
att det inte fanns signifikanta skillnader avseende hastighet under oral-DDK mellan alla 
grupperna. Wong et al. (2012) hävdade vidare att normala resultat vad gäller hastighet 
innebar att oral-DDK inte var ett lämpligt mått för talpåverkan i ett tidigt stadie av PS, 
medan andra kliniker och forskare (Kent, Kent, & Rosenbek, 1987) ansåg oral-DDK vara 
ett känsligt index för motoriska nedsättningar eftersom det innebär maximal belastning 
på artikulatorerna. I linje med detta såg även Benjamin (1982) och Smith, Wasowicz och 
Preston (1987) fördelar med att skapa artikulatoriska sammanbrott av kompensatoriska 
system hos personer med PS eftersom talsymtomen ofta är subtila i ett tidigt skede av 
sjukdomen.  

Tidigare studier har fokuserat på hastighet i DDK-sekvenser istället för att titta på 
vad som sker inuti ljudsegmenten (Rusz et al., 2011; Skodda, 2011) och en del forskare har 
studerat andra aspekter av oral-DDK, så som sekvensens stabilitet (Anand, 2013; Boecker, 
Jankowski, Ditter & Scheef, 2008; Dromey & Bjarnason, 2011; Fuertinger, Horwitz & 
Simonyan, 2015; Mefferd & Green, 2010; Sapir, Ramig & Spielman, 2010; Schuessler, 
2010; Wong et al., 2012). Program som användes av författarna markerade ut stavelsens 
maximala intensitetspunkt och på basis av detta räknades bland annat stavelselängden ut. 
Stavelselängden räknades då ut genom att anta att en stavelse utgjordes av avståndet 
mellan två maximala intensitetspunkter. En sådan metod ger dock ingen information om 
vad som händer inuti stavelsen. Ett exempel på en sådan studie utfördes av Skodda (2011) 
som undersökte instabilitet i stavelserepetition med oral-DDK utan att finna signifikanta 
skillnader mellan PS och NT. 

Eftersom personer med PS i ett tidigt skede av sjukdomen har visat sig kunna uppnå 
normal hastighet under oral-DDK till följd av kompensatoriska strategier väcks frågan om 
det finns subtila förändringar inuti stavelserna som missas inom forskning som fokuserat 
på stabiliteten i DDK-sekvensens rytm. Vid inspektion av inspelat material av personer 
med PS och NT i Skodda (2011, figur 1) kan man se tydliga skillnader i AMR gällande 
vokallängd i stavelsen /pa/. Den observerade skillnaden i vokalduration i AMR (Skodda, 
2011) är orsaken till denna studies inriktning. SMR undersöks därför inte vidare i denna 
studie för att ge mer enhetliga och jämförbara resultat.  
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Ser man endast till stavelselängd räknad på intensitetspunkt så kan de ledtrådar som 
vokalen ger om talpåverkan vid PS förbli oupptäckta. Det finns till vår kännedom ingen 
enkel skattning för att identifiera artikulatorisk nedsättning hos personer med PS.  Fokus 
i vår studie riktades därför mot det akustiska måttet vokalduration för att närmare 
undersöka vad som sker inuti stavelser mellan personer med PS och NT i oral-DDK som 
utmanar den artikulatoriska koordineringen.  

Studiens syfte och hypotes 

Syftet med denna studie var att undersöka vokaldurationen hos personer med PS och NT 
i oral-DDK. Vår hypotes var att vokaldurationen skulle skilja sig mellan personer med PS 
och NT. En sådan skillnad kan innebära att oral-DDK i framtiden skulle kunna utvecklas 
till en komponent i ett diagnostiseringsverktyg för tidig upptäckt av neurologiska 
sjukdomar. 

Metod  

Deltagare  

Sammanlagt ingick 80 personer i denna studie, varav 40 personer med diagnosen PS och 
40 NT som kontrollgrupp. Utav de 40 NT erhölls 20 NT från enheten för logopedi vid 
Umeå universitet och resterande 20 NT spelades in av studiens författare.  

Medelåldern för PS gruppen var 65,6 (SD=9,1). Inklusionskriterie för PS gruppen 
var diagnosen PS. PS gruppen spelades in på logopedmottagningen i Umeå i samband med 
konsultation inför operation (djup hjärnstimulering, DBS). I PS gruppen var antalet 
kvinnor 9 och män 31. De 40 deltagarna med PS som erhölls från databasen vid enheten 
för logopedi vid Umeå universitet fick inför inspelningen ge sitt skriftliga samtycke. 

I NT gruppen var antalet kvinnor 23 och män 17. De 20 NT från enhetens databas 
fick innan studien ge sitt skriftliga samtycke. De 20 NT som spelades in av författarna fick 
innan deltagande ge sitt muntliga samtycke till deltagande och uppgav kön och ålder. 
Medelåldern för NT gruppen var 57,1 (SD=10,8). Inklusionskriterier för de av författarna 
inspelade 20 NT var en ålder mellan 38–73, baserat på åldersspannet för de erhållna 
inspelningarna från enhetens databas samt ingen känd neurologisk sjukdom.  

Talmaterial 

Inspelning av 40 PS och 20 NT från enheten för logopedi vid Umeå universitet som under 
längre tid spelats in i ljudisolerat inspelningsrum och sparats i enhetens databas som 
WAV-filer. Författarna genomförde fyra inspelningar i ljudisolerat inspelningsrum på 
Region Gotlands logopedmottagning och resterande 16 deltagare spelades in på bärbara 
datorer i ett tyst rum. Urbanears plattan-hörlurar med ett frekvensomfång på 20–20000 
Hz användes vid inspelning med bärbara datorer. Inspelningarna spelades in som ”mono 
sound” i talanalysprogrammet Praat (Boersma & Weenink, 2001) och sparades som WAV-
filer.  

Genomförande 

Samtliga 80 testdeltagare instruerades att efter ett djupt andetag upprepa stavelsen /pa/ 
i normalt tempo och därefter på ett nytt andetag i ett så snabbt och tydligt taltempo som 
möjligt efter att testledaren föregått exempel. Detta upprepades därefter med stavelsen 
/ta/ och sedan /ka/. Samtliga 20 NT inspelade av författarna informerades om att en 
normaltalare ska kunna producera 20–30 stavelserepetitioner på ett andetag. Övriga 60 
testdeltagarna erhöll inte dessa explicita instruktioner. De 60 testdeltagarna inspelade av 
enheten fick utföra högläsning, uthållen vokal samt ropa innan genomförande av oral-
DDK. Testdeltagarna inspelade av författarna utförde endast DDK-uppgiften.  
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Databehandling 

De 80 inspelade ljudfilerna behandlades i talanalysprogrammet Praat där repetitionerna 
markerades för hand av någon av studiens författare eller handledaren. Konsonant och 
vokal markerades ut för varje stavelse. Markeringar av vokaler gjordes på basis av 
vokalformanternas intensitet i spektrogrammet och konsonanter markerades i 
mellanliggande intervall. I fall där formanternas slut var otydligt avgjordes 
gränsmarkeringen genom att lyssna var vokalen började och slutade. Denna konvention 
användes av samtliga tre bedömare. Studiens handledare markerade materialet från de 60 
deltagarna (20 NT, 40 PS) från databasen utan utsatt max- eller miniantal av repetitioner. 
För de 20 NT inspelade av författarna valdes alltid 20 repetitioner per stavelse ut (totalt 
120 repetitioner per deltagare). Studiens författare markerade först sekvenserna under en 
kort pilotomgång för ett likvärdigt utförande.  

Samtliga markerade filer bearbetades med ett för ändamålet skapat program i Praat 
som beräknade relativ vokalduration i procent för varje producerad stavelse. 
Vokalduration i procent användes sedan för att kunna jämföra testdeltagare med PS mot 
NT. I de fall där stavelsen var för otydlig för att utgöra vad som var konsonant och vokal 
så markerade studiens författare hela stavelsen som en vokal, vilket gav 100% i 
vokalduration. Detta fenomen fanns hos tre NT som spelades in av författarna i studien 
och dessa otydliga stavelser var sammanlagt 15 stycken av totalt 2419 stavelser. Studiens 
handledare markerade ovanstående företeelser som konsonant vilket gav 0% i 
vokalduration. Uppfattades bara en vokal utan föregående konsonant markerades det av 
handledaren ut som 100% vokal. I NT gruppen från enheten fanns inga stavelser 
markerade med 0% vokalduration. PS gruppen markerades enligt handledarens principer.  

Den första och sista stavelsen i samtliga repetitionssekvenser exkluderades för att 
undvika initieringseffekter eller sluteffekter som kunde leda till missvisande markering av 
vokaldurationen. Initiala klusiler börjar med tystnad vilket gör den svår att markera utan 
föregående stavelse. Initieringen ger också den första stavelsen en högre intensitet och 
mer aspiration än övriga stavelser som kan påverka vokalen (Engstrand, 2004). Tal har 
oftast en längre duration i den finala stavelsen och dess segment kan ha en längre duration 
än yttrandets övriga stavelser (Engstrand, 2004).  

Resultatet analyserades statistiskt med hjälp av beskrivande statistik och ANOVA i 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). De insamlade resultaten undersöktes 
med hjälp av ANOVA med den beroende variabeln vokaldurationsprocent och de två 
oberoende variablerna stavelse och grupp.  Signifikansnivån sattes till (p<0.001) och 
effektstorlek skattades med partiell η². Datamängden jämfördes mot en normalfördelning 
med hjälp av en Q-Q plot, som inte påvisade en stark grund för att förkasta hypotesen om 
normalfördelade data.  

På grund av skillnader i instruktioner och tillvägagångssätt utfördes ett t-test där NT 
från enheten jämfördes mot de NT inspelade av författarna för att undersöka om detta 
påverkat prestationen.    

Reliabilitet 

Reliabiliteten hos erhållna resultat bedömdes utifrån ett slumpat urval av deltagare (4 
stycken, 20%) som markerades separat av studiens samtliga tre bedömare. Intraclass 
correlation coefficient (ICC) för resultaten av de separata markeringarna visade på en 
utmärkt överensstämmelse mellan de tre resultaten (ICC=0,93). En jämförelse av 
samstämmighet mellan handledaren och författarna visade på något högre 
överensstämmelse författarna emellan (ICC=0,92). Mellan författare 1 och handledaren 
var samstämmigheten (ICC=0,84) och mellan författare 2 och handledaren (ICC=0,73).  

Resultat      

Det totala beräknade medelvärdet i vokaldurationsprocent för samtliga stavelser hos 
personer med PS var (M=53,0946) och för NT (M=49,2379). Figur 1 visar medelvärdet 
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och konfidensintervallet för alla stavelser för respektive grupp. I figuren betecknas 
normala tempot med stavelsen följt av ett kolon, till exempel [kɑ:] och det snabba som 
endast stavelsen, till exempel [kɑ]. 

Variansanalysen erhöll en statistisk signifikant effekt av producerad stavelse 
F(0,000, 10468)=0,001, p=0,000, η²=0,058, en signifikant effekt av talargrupp F(0,000, 
10468)=0,001, p=0,000, η²=0,042 samt en signifikant interaktionseffekt av producerad 
stavelse och talargrupp F(0,000, 10468)=0,001, p=0,000, η²=0,015 på vokalens relativa 
duration i procent. Övergripande hade [kɑ] störst skillnad och [pɑ:] minst skillnad i 
vokalduration. T-test för NT gruppen från enheten och NT gruppen inspelade av 
författarna visade en signifikant skillnad mellan grupperna, t(19)=2,170, p=0,05.  

 

 
 
Figur 1. Y-axeln visar medelvärde med konfidensintervall för vokalduration. Varje stavelsetyp följs 
av talarens grupptillhörighet (PS och NT) i varje indelad sektion på x-axeln.  

Diskussion    

Syftet med denna studie var att jämföra vokalduration hos personer med PS mot NT inom 
DDK-sekvenser. Vokalduration mättes genom att märka ut stavelsesegmenten i 
stavelserna pa, ta och ka i sekvenser som talaren producerat antingen i sin egen takt eller 
så snabbt som möjligt. Resultaten visade en signifikant skillnad i vokalduration hos 
personer med PS i jämförelse med NT och vår hypotes bekräftades.  

Tidigare forskning har inte närmare undersökt vokalduration inom stavelsen utan 
har fokuserat på exempelvis hastighet (Karlsson et al. 2011; Midi et al. 2008; Skodda et 
al., 2011; Tjaden & Watling, 2003), instabilitet (Skodda, 2011), vokalartikulation (Rusz et 
al., 2013; Skodda et at., 2012) samt tungans rörelser under produktion av oral-DDK (Wong 
et al., 2012). Den resultatdiskussion som nedan följer kommer därför till stor del föras 
kring studier där huvudinriktningen varit en annan än i denna studie men där intressanta 
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fynd observerats. Vidare diskuteras kompensatoriska mekanismer i tal hos PS samt de 
program som forskare använt vid analys av oral-DDK.  

Resultatdiskussion 

Vår studie visade att det totala medelvärdet i vokalduration skiljde sig mellan personer 
med PS och NT. Det fanns en signifikant skillnad i vokaldurationsprocent mellan PS och 
NT gruppen i samtliga stavelser med undantag för [pɑ:]. Utifrån vår studies resultat så 
hävdar vi att en metod som fokuserar på vad som sker i vokalduration under oral-DDK 
kan vara ett bra alternativ till studier som fokuserar på instabilitet i röstsignalen (Skodda, 
2011) eller hastighet (Karlsson et al. 2011; Midi et al. 2008; Skodda et al., 2011; Tjaden & 
Watling, 2003).  

Rusz et al. (2013) mätte i sin studie ut vokaler i monolog och fann att personer med 
PS i ett tidigt stadie hade en nedsatt artikulation av vokaler. Även om fokus i Rusz et al. 
(2013) studie inte var vokalduration så riktar forskarna uppmärksamhet mot vokalen som 
en tidig prediktor vid PS. I Rusz et al. (2013) studie markerades vokaler tillsammans med 
tonlösa konsonanter för att inte påverka efterkommande vokal likt vår aktuella studie men 
utan maximal belastning på artikulatorerna. Med 80% säkerhet kunde Rusz et al. (2013) 
genom denna information se om en person hade PS eller inte vilket i linje med vår studie 
antyder att det finns en skillnad som går att finna då fokus riktas mot hur vokalen 
påverkas, i detta fall vokalduration vid PS.  

Till skillnad från Wong et al. (2012) studie så krävde vår studie inga invasiva 
metoder. Electromagnetic articulography (EMA) är en dyr och omständlig procedur som 
inbegriper hjälm och elektroder som måste sitta kvar under hela DDK-uppgiften, 
dessutom krävs tränad personal. Den DDK-uppgift som använts i vår studie är enkel och 
kostnadseffektiv, kräver inga omständliga procedurer och får fram tydliga skillnader 
mellan PS och NT.  

Vid produktion av [pɑ:] överlappar personer med PS och NT varandra i 
vokalduration i våra resultat. Ackermann et al. (1997) har hävdat att personer med PS kan 
kompensera för sina nedsättningar omedvetet med hjälp av kompensatoriska mekanismer 
och detta kan även våra PS-talare ha gjort.  

I vår studie fanns det störst skillnad i vokalduration mellan NT och personer med 
PS i produktion av [kɑ] och minst i [pɑ:]. Man har i tidigare studier hävdat att personer 
med PS kan kompensera för en nedsatt artikulationsförmåga med en fixerad mandibel 
(Ackermann et al., 1997; Connor et al., 1989; Duez, 2006; Harel et al., 2004; Wong et al., 
2012). Resultatet i vår studie kan tyda på att det är lättare för personer med PS att 
kompensera för bilabiala ljud än velara ljud vilket kunde betyda att denna 
kompensatoriska mekanism inte är tillämpbar på velara ljud. Vår studies resultat visar att 
det är viktigt att den artikulatoriska uppgift som talaren utför är tillräckligt utmanande för 
att åsidosätta kompensatoriska beteenden för att tydligt kunna markera en skillnad mellan 
PS-talare och NT-talare.   

I vår studie har vokalduration markerats ut manuellt. Flera forskare (Anand, 2013; 
Boecker et al., 2008; Dromey & Bjarnason, 2011; Fuertinger et al., 2015; Mefferd & Green, 
2010; Sapir et al., 2010; Schuessler, 2010; Wong et al., 2012) har i sin metod använt sig av 
program för att räkna på maximal intensitetspunkt och stavelselängd. Om man endast ser 
till intensitetstoppen så bortser man från annan viktig information som kan finnas i 
vokalens längd kring intensitetstoppen, vilket vi visat i denna studie.  

Skodda et al. (2012) menade i sin studie att vokalartikulation kunde var ett 
användbart instrument för att mäta progressionen vid PS. Författarna har dock inte 
rapporterat effektstorlek i sin studie och man kan därför ifrågasätta forskarnas metod och 
resultat. I vår studie gjordes emellertid en sådan mätning där partiell η² visade på en liten 
effektstorlek mellan samtliga variabler. Vidare gjordes en Q-Q plot för att undersöka om 
en normalfördelning förelåg i vår studie. Resultatet visade på normalfördelning med 
endast få avvikande punkter (<10) vilket gör resultaten i vår studie pålitliga.   

Resultaten från vår studie pekar mot att det är för tidigt att dra slutsatsen att oral-
DDK är ett olämpligt verktyg för skattning av artikulatoriska nedsättningar. Vi hävdar 
utifrån vår studies resultat att analysen av oral-DDK inom tidigare forskning kan ha varit 
för ytlig för att upptäcka underliggande skillnader i exempelvis vokalduration. 
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Metoddiskussion 

Vid inspelning gavs olika instruktioner till testdeltagarna. De 20 NT inspelade av 
författarna instruerades om max- och minimiantal stavelser som skulle produceras men 
utöver detta fick alla deltagare likadana instruktioner av testledaren. Denna skillnad i 
instruktioner kan ha påverkat prestationen hos deltagarna. Det bör dock tas i beaktande 
att man inte kan förvänta sig att personer med PS klarar av att producera 20–30 
repetitioner, vilket var ett kriterium som användes av författarna vid inspelning av NT.  
Denna effekt kan tänkas påverka endast konfidensintervallet då få repetitioner ändå kan 
ge rättvisande resultat vad gäller medelvärde.  

Eftersom inspelningarna skiljde sig både i instruktioner och tillvägagångssätt så 
utfördes ett t-test för att se om detta påverkade resultatet i vokalduration. NT erhållna från 
enheten jämfördes därför med NT inspelade av författarna. T-testet visade på en 
signifikant skillnad mellan talarna vilket tyder på att enhetliga instruktioner och 
tillvägagångssätt är av vikt och bör därför tas i beaktande i framtida studier.  

Vid markering av ljudfilerna markerades konsonant och vokal ut av författarna. Om 
en stavelse inte var tillräckligt tydlig för att möjliggöra utmärkning av konsonant och vokal 
så markerades dessa inte ut. När vokaldurationen sedan räknades ut med hjälp av Praat-
skriptet antog skriptet att dessa stavelser var 100 procentiga vokaler, vilket kan leda till 
missvisande resultat. I framtida studier skulle dessa otydliga stavelser i ett tidigt skede 
kunna elimineras genom att bryta ut dessa delar ur sekvensen. Detta kan ge tydligare 
resultat då dessa otydliga stavelser förekom hos både PS och NT. Problemen med otydliga 
stavelser hävdar vi författare i framtiden kan undvikas genom god ljudkvalitet på 
inspelningar. 

Interbedömarreliabiliteten mellan författarna och handledaren visade på reliabla 
resultat vad gäller markering av vokalduration hos NT. På grund av begränsad tidsåtgång 
har studiens författare inte markerat några PS-filer. Detta kan påverka studiens resultat 
och reliabilitet. I framtida forskning är det därmed önskvärt att forskare markerar ut talare 
ur båda grupperna.  

I denna studie hade vi ett relativt stort urval med 80 testdeltagare till skillnad från 
tidigare diskuterade studier (Rusz et al., 2013; Wong et al., 2012) och den studie som haft 
ett större antal deltagare (Skodda et al., 2012) rapporterade inte resultatet gällande 
vokalduration och inte heller effektstorlek. Tidigare studiers resultat är därmed i behov av 
kvantifiering men ett led i rätt riktning gällande fokus mot vokaler i tidig upptäckt av PS. 
Utifrån resultaten av partiell η² i ANOVA kan vi se att effektstorleken är liten i vår studie. 
För att minska risken för typ-II fel kan det vara av vikt att i framtiden samla in fler 
testdeltagare. Tidsbegränsningen resulterade även att ingen pilotstudie utfördes. Vid 
replikering av denna studie uppmuntrar vi genomförande av pilotstudie för att göra 
författarnas och handledarens instruktioner och markering av ljudfiler mer 
överensstämmande.  

Slutsats 

Studien visar att det finns en skillnad mellan personer med PS och NT i vokalduration 
under oral-DDK vilket bekräftar vår hypotes. Fynden i denna studie ger värdefull 
information om hur talpåverkan hos personer med PS kan synas i vokalens längd. 
Metoden som använts i denna studie är objektiv och kräver ingen fullständig logopedisk 
träning. Denna metod kan således även användas av flera yrkesgrupper. Framtida 
forskning kan riktas mot normering av dessa metoder för att kunna använda oral-DDK 
som en komponent vid tidig upptäckt av talsymtom vid PS och andra neurologiska 
sjukdomar.  
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