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KOGNITIVA FUNKTIONER HOS PERSONER MED WAD:

FÖREKOMST AV NEDSÄTTNINGAR

Frida Björling

WAD betyder  whiplash associated disorder  och har sin grund i  en 
whiplashskada,  som är  en  svårdiagnostiserad  skada  på  nackpartiet. 
Whiplashskador har i västvärlden blivit en av de vanligaste skadorna 
till följd av trafikolyckor. De vanligaste symptomen är smärta i huvud 
och nacke samt domningar och stickningar i olika kroppsdelar. Syftet 
med denna studie var att undersöka huruvida det finns någon skillnad i 
kognitiva  funktioner  mellan  personer  med WAD och personer utan 
denna skada (n = 20). Detta undersöktes med hjälp av en enkät och ett 
kognitivt testbatteri. Resultaten tyder på en signifikant gruppeffekt för 
sekundärminne vid omedelbar fri återgivning,  F(1, 19) =4.48,  p<.05. 
De övriga resultaten var inte statistiskt säkerställda men visade klara 
tendenser  till  att  kontrollgruppen  presterade  bättre  på  samtliga 
kognitiva test. 

I n l e d n i n g

Whiplash och WAD 

WAD står för whiplash associated disorder, eller whiplashrelaterade besvär, och är en 
ofta diffust definierad skada i nacken. Whiplash betyder pisksnärt och det är just snärten 
av en piska som kan liknas vid den rörelse huvudet och nacken utsätts för när en sådan 
skada riskerar att uppstå; en så kallad acceleration-deceleration av huvudet som medför 
en sträckning i nacken när huvudet kastas framåt och sedan bakåt. Whiplashrelaterade 
besvär  uppkommer  oftast  genom att  personen  är  med  i  en  bilolycka  då  denne  blir 
påkörd bakifrån, men det finns även andra sätt att drabbas av denna skada, exempelvis 
vid dykning i för grunt vatten eller vid fallolyckor (Nygren, Magnusson & Grant, 2000). 
I  västvärlden  har  whiplashskador  blivit  en  av  de  vanligaste  skadorna  till  följd  av 
trafikolyckor  och  Guez  (2006)  tror  att  antalet  rapporterade  fall  av  whiplashskador 
kommer att öka ytterligare. Statistik från Länsförsäkringar, statistik som både Svenska 
Försäkringsföreningen  och  Whiplashkommisionen  står  bakom  tyder  dock  på  en 
minskning i antalet anmälda fall. År 2003 rapporterade Länsförsäkringar 15 060 fall av 
whiplashskador och ett år senare hade denna siffra sjunkit till 14 590. Trots att antalet 
drabbade under 2005 ännu inte är fastställt är den förväntade siffran cirka 14 000. En av 
anledningarna till den förväntade minskningen anses vara bättre skydd mot whiplash i 
bilar.  Whiplashkommissionen  menar  att  dessa  resultat  inte  är  överraskande,  men 
påpekar samtidigt att det behövs mer statistik från flera försäkringsbolag (Öster, 2007).  

WAD kan ses som en skada vilken till en början skapar smärta i ett visst område men 
sedan sprider sig i kroppen för att slutligen bli allomfattande (Söderfjell, 2005). Trots 
detta återhämtar sig merparten av de personer som får diagnosen helt efter två till tre 
månader och därför ses whiplash ofta som en godartad skada. Av de personer som har 
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kvar whiplashrelaterade besvär efter sex månader blir dock besvären ofta kraftiga och 
kvarstående (Kessels, Aleman, Verhagen & Van Luijtelaar, 1999). Mellan 14 och 42 

procent  av  alla  whiplashtrauman  uppskattas  leda  till  kronisk  WAD och ungefär  10 
procent  av dessa lider  ständigt  av kraftig  smärta.  I  en studie  av kronisk nacksmärta 
(Guez, 2006) framkommer att fler kvinnor än män lider av självrapporterad smärta i 
nacken till följd av trauma mot huvudet. Detta tyder dock inte på att fler kvinnor än män 
utsätts för skador. Däremot har kvinnor generellt sett mindre och svagare muskelmassa 
vilket  kan  bidra  till  att  trauman  mot  huvudet  hos  kvinnor  kan  få  allvarligare 
konsekvenser än om de drabbat en man. Det kan även förhålla sig så att kvinnor löper 
större risk för att drabbas av kronisk smärta vilket en del forskning tyder på (Guez, 
2006).   Varför  det  skulle  finnas  en  könsskillnad  i  kronisk  smärta  är  ännu  oklart. 
Personer  med kronisk WAD skiljer  sig i  flera  avseenden -  även som grupp -  från 
personer  med  kronisk  nacksmärta  som  inte  har  sin  grund  i  ett  trauma.  Den  mest 
påtagliga  skillnaden är  att  vid  mätning  av det  cerebrala  blodflödet  upptäcktes  ingen 
skillnad mellan friska personer och personer med WAD, men däremot visade personer 
med kronisk nacksmärta utan grund i trauma en tydlig skillnad i blodflöde jämfört med 
både friska personer och personer med WAD (Guez, 2006). Det finns ingen förklaring 
till varför personer med WAD inte uttrycker smärta på ett cerebralt sätt. Ytterligare en 
skillnad  som  existerar  mellan  personer  med  WAD  och  personer  med  kronisk 
nacksmärta är personer att med WAD verkar uppleva en större känsla av utsatthet vilket 
kan påverka deras smärtbeteende och sjukdomsbeteende (Guez, 2006). 

Whiplashskador fanns redan på 1800-talet men kallades då railway spine och beskrevs 
som en skada som kunde uppstå vid tågresor. Efter första världskriget introducerades 
katapulter vid flygplansstarter från krigsfartyg. Då piloterna saknade huvudstöd utsattes 
deras  nackar  för  sådan  kraft  vid  starten  att  de  ofta  drabbades  av  kortvariga 
medvetandeförluster.  Orsaken  till  medvetandeförlusterna  upptäcktes  snart,  och 
flygplansstolarna  utrustades  med  nackstöd.  Whiplashskador  till  följd  av  bilolyckor 
dokumenterades redan 1919 men bilindustrin var inte lika snabb att upptäcka sambandet 
med avsaknaden av nackstöd – detta konstaterades inte förrän femtio år senare.  När 
användandet av whiplash som begrepp började går inte att fastställa men första gången 
det nämns i den medicinska litteraturen är 1946 (Nygren et al., 2000).   

Fysiska symptom

Antal symptom samt graden av allvar kan variera från person till person beroende på 
tiden  som  förflutit  sedan  skadetillfället,  svårighetsgraden  av  skadan  och  personens 
ursprungliga allmäntillstånd. Vanligen delas skadorna in i en tregradig WAD-skala efter 
hur  allvarliga  symptomen,  patologin  och  de  kliniska  kännetecknen  är.  Under  första 
graden står symptom som smärta, stelhet eller ömhet i nacke. Patologin beskrivs som en 
mikroskopisk skada och de kliniska kännetecknen är att det  tar  personen mer än 24 
timmar,  efter  skadetillfället,  innan  den  uppsöker  läkare.  Grad  två  står  för 
muskuloskelettala symptom vilka sannolikt beror på att mjukdelar i nacken drabbats av 
blödningar. De kliniska kännetecknen är att personen uppsöker läkare inom 24 timmar 
efter skadetillfället. Den tredje och allvarligaste graden är när personen söker hjälp av 
läkare inom de första timmarna efter skadetillfället och lider av neurologiska problem 
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förutom nackbesvär. Då misstänks ofta att nervsystemet drabbats av en skada (Nygren 
et al., 2000). 

De  vanligaste  symptomen  är  smärta  i  nacke  och  huvud  samt  parestesier,  som  är 
stickningar och domningar i olika kroppsdelar. Symptom som inte förekommer i riktigt 
lika  stor  utsträckning  utan  drabbar  ungefär  en  fjärdedel  är  muskelsvaghet, 
sväljningssvårigheter,  yrsel,  syn-  och  hörselstörningar  samt  värk  i  käkmuskulaturen 
(Nygren et al., 2000). 

Kognitiva funktioner 

En  försämring  av  vissa  kognitiva  funktioner,  så  som  primär-  och  sekundärminne 
(korttids-  och  långtidsminne),  uppmärksamhet,  perceptuell  snabbhet  och  kognitiv 
flexibilitet, har dokumenterats med meta-analys där man jämfört studier av WAD och 
friska personer. En del av de kognitiva funktionerna återgick till det normala inom sex 
månader  efter  skadetillfället  medan  försämringarna  i  sekundärminne  och  kognitiv 
flexibilitet verkade ha blivit permanenta (Kessels et al., 1999).  Sekundärminnet består 
av två subkategorier: det semantiska minnet och det episodiska minnet. Det semantiska 
minnet  möjliggör  skapandet  av  en  mental  karta  över  omvärlden  genom  att  lagra 
information om den i form av fakta och kunskaper (Tulving, 1985). Sådana fakta kan 
exempelvis vara huvudstäder i Europa. Det episodiska minnet är kopplat till individens 
konkreta  och subjektiva upplevelser  av världen (Tulving,  1985) och kan exempelvis 
vara vad man åt  till  lunch igår och eller  vem man såg på bussen tidigare i veckan. 
Kognitiv  flexibilitet  och  perceptuell  snabbhet  avgör  hur  effektivt  en  individ  kan 
bearbeta och växla mellan olika sorters sinnesintryck medan psykomotorisk snabbhet 
(som inte inkluderades i den ovan nämnda meta-analyen men som ämnas undersökas i 
denna  studie)  handlar  om  hur  individen  utifrån  dessa  sinnesintryck  kan  utföra  en 
motorisk fysisk handling  (Corrigan & Hinkeldey,  1987) som att  exempelvis  rita en 
figur  genom  att  följa  siffror  och/eller  bokstäver  i  analogisk  ordning.  Människans 
exekutiva förmåga kan ses som en funktion som kontrollerar andra kognitiva förmågor 
och på så sätt bestämmer vad vi bör rikta vår uppmärksamhet på, söka efter och lära oss 
(Schneider & Shiffrin, 1977).  I ritandet av en figur utifrån siffror/bokstäver, som jag 
beskrev ovan, är även den exekutiva förmågan aktiv.   

Ålder och smärta påverkar de kognitiva funktionerna på liknande sätt (Söderfjell, 2005). 
Forskning har visat att  den kroppsdel som oftast drabbas av ihållande smärta är den 
viktigaste källan till  smärta hos personer med WAD, nämligen nacken (Guez, 2006) 
vilket  gör  att  smärta  räknas  som en  variabel  i  denna undersökning.  Det  semantiska 
minnet  är  den kognitiva  funktion  som har  visat  sig  vara mindre  påverkat   av  ålder 
(Söderfjell, 2005), diabetes och andra sjukdomar (Wahlin, Nilsson & Fastbom, 2002) 
och  används  därför  som ett  kontrollmått  i  testbatteriet  och  förväntas  inte  ge  några 
signifikanta resultat. 

Minnes-  och koncentrationsproblem tillhör  de vanligaste  kognitiva  störningarna som 
rapporteras  av  personer  med  WAD.  Undersökningar  pekar  på  att  en  fjärdedel  av 
personerna  en  vecka  efter  skadetillfället  upplever  dessa  störningar  tillsammans  med 
sömnstörningar och stress (Svenska Läkaresällskapets och Whiplashkommissionens 



4

medicinska expertgrupp, 2005). Exakt vad detta beror på är dock ännu oklart då det ofta 
vid  whiplashskador  förekommer  en  diskrepans  mellan  kliniska  och  experimentella 
upptäckter.  Detta kan bero på att  det  sällan går att  få tillräckligt  tydliga resultat  vid 
radiologiska undersökningar (Guez,  2006). Ytterligare en anledning till  diskrepansen 
kan vara att det i många kliniska undersökningar har varit svårt att skilja resultaten från 
personer med WAD från personer med andra sorters  smärtframkallande skador eller 
sjukdomar  (Svenska  Läkaresällskapets  och  Whiplashkommissionens  medicinska 
expertgrupp, 2005). 

Det  finns  än  så  länge  inget  bevis  för  att  de  långvariga  störningarna  i  kognitiva 
funktioner skulle bero på hjärnskada (Guez, 2006), men inte heller något bevis som gör 
det möjligt att helt utesluta hjärnskada (Kessels et al., 1999). En studie tyder på att en 
möjlig  orsak  till  nedsättningarna  i  vissa  av  de  kognitiva  funktionerna  kan  vara  de 
mediciner som många personer drabbade av WAD behöver inta varje dag för att klara 
av sin vardag (Radanov, Di Stefano, Schnidrig, Sturznegger, & Augustiny, 1993). De 
vanligaste  mediciner  som  används  av  personer  med  WAD  är  så  kallade  NSAID-
läkemedel  samt  läkemedel  innehållande  paracetamol  (Svenska Läkaresällskapets  och 
Whiplashkommissionens medicinska expertgrupp, 2005). NSAID står för non steroidal  
anti-inflammatory  drugs och  de  läkemedel  som  tillhör  den  gruppen  verkar 
smärtstillande,  febernedsättande  och  antiinflammatoriskt.   Även  paracetamol  är 
smärtstillande och febernedsättande men saknar de antiinflammatoriska egenskaperna 
(www.lakemedelsverket.se, 2009) En annan studie tyder på att kognitiva nedsättningar 
är ett resultat av kronisk smärta, sömnsvårigheter och depression, som många personer 
med WAD regelbundet upplever (Schmand et al., 1998).

Frågeställning 

Finns  det  några  skillnader  i  kognitiva  funktioner  mellan  personer  med  WAD  och 
personer utan WAD? De kognitiva funktioner jag har valt att undersöka är episodiskt 
minne,  semantiskt  minne,  perceptuell  och  psykomotorisk  snabbhet  samt  exekutiv 
förmåga,  förmågor  som  i  tidigare  studier  visat  sig  känsliga  respektive  okänsliga 
(semantiskt minne) för WAD.

M e t o d

Undersökningsdeltagare

Urvalet utgjordes av femton kvinnor och fem män med en genomsnittsålder av 55,95 år, 
där den yngste deltagaren var 38 år och den äldste deltagaren var 70 år.  Urvalet  av 
deltagare  med  WAD  till  experimentgruppen  gjordes  först  (n =  10)  och  därefter 
matchades  deltagarna  på  ålder  och  antal  år  teoretisk  utbildning  med 
undersökningsdeltagare  utan  WAD,  vilka  utgjorde  kontrollgruppen.  Deltagarna  i 
experimentgruppen kontaktades  via  WAD-föreningar  i  Stockholmsområdet.  Samtliga 
deltagare  i  kontrollgruppen  (n = 10)  valdes  genom ett  bekvämlighetsurval  från min 
bekantskapskrets. 

    

http://www.lakemedelsverket.se/
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     Material

Undersökningsmaterialet  i  studien  utgjordes  dels  av  en  enkät  och  dels  ett  kognitivt 
testbatteri. Enkäten bestod av två delar. En del med frågor som syftade till att ta reda på 
undersökningsdeltagarens  kön,  ålder,  antal  år  teoretisk  utbildning  samt  huruvida 
deltagaren vid testtillfället hade tagit någon antiinflammatorisk medicin. Ålder, antal år 
teoretisk  utbildning  och  intag  av  antiinflammatorisk  medicin  är  variabler  som  kan 
påverka resultatet vid de tester som sedan utfördes. 

Enkätens andra del var designad för att mäta deltagarens subjektiva upplevelse av den 
egna  hälsan  samt  eventuell  upplevd  smärta  vid  testtillfället.  Den  subjektiva  hälsan 
undersöktes  genom att  deltagaren  på en VAS-skala,  visual  analogue  scale  (Östlund, 
Borg & Wahlin,  2005),  markerade  sin uppfattning  av den egna hälsan jämfört  med 
perfekt hälsa respektive jämfört med jämnårigas hälsa. Deltagarens uppfattning om sin 
medicinska, samt sin framtida generella hälsa efterfrågades också. Ett medelvärde för de 
fyra frågorna som berörde deltagarens subjektiva hälsa räknades efter testtillfället ut och 
användes som resultat. Poängen på frågan om fysisk smärta vid testtillfället användes 
som enskilt  resultat  då  en  person  som skattar  sin  hälsa  som mycket  bra  ändå  kan 
uppleva tillfällig stark fysisk smärta vid testtillfället. Enkäten upplyste också deltagarna 
om att deras uppgifter skulle behandlas med sekretess, att deltagandet var frivilligt och 
att de när som helst under testtiden utan närmare förklaring kunde välja att avsluta sitt 
deltagande. 

Det kognitiva testbatteriet  omfattade test av episodiskt minne uppdelat i  primär- och 
sekundärminnesfunktion,  psykomotorisk  snabbhet,  perceptuell  snabbhet,  exekutiv 
förmåga  och  semantiskt  minne.  Testet  av  episodiskt  minne  gjordes  med  såväl 
omedelbar som fördröjd fri återgivning (Wahlin, Bäckman, & Winblad, 1994; Wahlin, 
Nilsson  &  Fastbom,  2002).  Cross  symbol  (Salthouse,  1992)  användes  för  att  mäta 
perceptuell processhastighet. För mått på psykomotorisk och perceptuell snabbhet samt 
exekutiv förmåga användes två Trail  Making-Tester; TMT-A och TMT-B (Reitan & 
Davidson, 1974). Slutligen användes ett semantiskt ordflödestest, för att erhålla ett mått 
på semantiskt minne (Lezak, 1995).  

Procedur

Undersökningsdeltagarna  genomförde  testen  en  och  en  i  ett  tyst  rum  med  så  få 
distraktorer som möjligt. De gavs först en kort muntlig instruktion om att de skulle få 
fylla  i  en  enkät  och  därefter  genomgå  några  korta  test.  De  blev  även  muntligt 
informerade om syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt, att de när som 
helst kunde välja att avsluta sitt deltagande och att deras uppgifter skulle behandlas med 
konfidentialitet.

Efter att de fyllt i enkäten upplystes de om att de skulle få höra sexton svenska ord och 
därefter  under två minuter få återge så många av orden som de kunde komma ihåg. 
Undersökningsdeltagarna blev även informerade om att det var normalt att inte komma 
ihåg alla ord, men de uppmanades att försöka minnas så många de kunde. Orden lästes 
upp med fem sekunders presentationstid per ord, vilket kontrollerades med en klocka. 
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Detta för att inkodningstiden skulle vara lika för alla deltagare samt att orden skulle 
kunna  repeteras  tillräckligt  för  att  kunna  kodas  in  i  sekundärminnet.  Direkt  efter 
uppläsningen uppmanades  deltagaren  att  säga så många ord som möjligt  medan jag 
skrev ner i vilken ordning orden återgavs. Detta för att kunna räkna ut hur många ord 
som återgavs från primärminnet och hur många ord som deltagaren hunnit koda in i 
sekundärminnet.  Tulving  och  Colotla  (1970)  var  de  första  att  genomföra  denna 
uppdelning  av  primär-  och  sekundärminnet  genom att  räkna  antalet  ord  mellan  det 
ihågkomna ordets plats i den lista orden lärdes in från, och det nummer i ordningen 
ordet  hamnade på när det  återkallades.  Var det  sex eller  färre  steg mellan  dessa så 
tolkades det som att ordet ännu fanns i primärminnet, och var det fler än sex steg ansågs 
ordet ha kodats in i sekundärminnet. Repetitioner och felaktiga ord räknas inte  under 
testet.          

När  minnestestet  var  avslutat  genomfördes  Cross-symbol  testet  (Salthouse,  1992). 
Deltagaren fick först ett övningspapper med en rad abstrakta figurer på och uppmanades 
kryssa  över  alla  svarta  bollar  med  en  penna.  När  han/hon  hade  gjort  det  på  ett 
tillfredsställande sätt fick deltagaren göra det riktiga testet som bestod av ett papper fyllt 
med flera rader figurer. Deltagaren blev tillsagd att börja högst upp på pappret och gå 
igenom raderna en och en från vänster till  höger och kryssa över de svarta bollarna. 
Deltagaren informerades om att han/hon hade trettio sekunder på sig att kryssa över så 
många bollar som möjligt men uppmanades samtidigt att arbeta på ett noggrant sätt. 
Antal korrekt överstrukna svarta bollar utgjorde måttet på prestationen. 

Efter Cross-symbol testet fick deltagaren ytterligare ett övningspapper, den här gången 
med cirklar med siffror i, TMT-A (Reitan & Davidson, 1974). Deltagaren blev tillsagd 
att dra streck mellan siffrorna i numerisk ordning med början på siffran ett. Det var inte 
tillåtet  att  lyfta  på  pennan  och  när  deltagaren  visat  att  han/hon  hade  förstått 
instruktionerna genomfördes det riktiga testet som omfattade cirklar numrerade från 1 
till  13.  Med  hjälp  av  en  klocka  kontrollerades  hur  lång  tid  det  tog  deltagaren  att 
genomföra testet.  Detta test följdes av ett snarlikt test,  TMT-B (Reitan & Davidson, 
1974). Deltagaren fick återigen öva på ett övningspapper, den här gången cirklar med 
siffror  eller  bokstäver  i.  Uppgiften  var  att  dra  streck  mellan  cirklarna  med  start  på 
siffran ett och slut på siffran sju så snabbt som möjligt utan att göra fel.  Deltagaren 
ombads dock att dra strecken så att pennan träffade varannan siffra, varannan bokstav i 
numerisk respektive alfabetisk ordning (Reitan & Davidson, 1974).     

När deltagaren avslutat  TMT-B förklarade jag att  han/hon nu skulle få genomgå ett 
ordflödestest (Lezak, 1995) där uppgiften var att under en minut säga så många ord som 
möjligt som han/hon förknippade med ordet ”matvaruaffär”. Det antal ord deltagaren sa 
antecknades  under  tiden,  uppdelat  i  tre  tidsintervall;  de  första  tjugo sekunderna,  de 
mittersta tjugo sekunderna och de sista tjugo sekunderna av minuten. 

Slutligen genomfördes testet av episodisk fördröjd fri återgivning (Wahlin, Bäckman, & 
Winblad,  1994; Wahlin,  Nilsson & Fastbom, 2002).  Deltagaren uppmanades  att  åter 
försöka minnas så många ord som möjligt av de sexton svenska ord som ingick i testet 
för fri återgivning. Antal korrekt ihågkomna ord fungerade som ett mått på prestationen 
vid fördröjd fri återgivning.
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R e s u l t a t

Resultaten analyserades med variansanalys (ANOVA) för att undersöka gruppskillnader. 
Pearson korrelationer gjordes för att undersöka enkla samband.

Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagarna. Medelvärden (och standardavvikelser). 

Whiplashgrupp
(n = 10)

Kontrollgrupp
(n = 10)

Ålder 55.9 (9.34) 56 (9.45)
Utbildning (antal år) 12.8 (3.19) 12.5 (3.03)
Kön (andel kvinnor) 80% 70%
Andel som intagit 
antiinflammatorisk medicin

50% 20%

Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för de två gruppernas kognitiva data.

Whiplashgrupp
(n = 10)

Kontrollgrupp
(n = 10)

Primärminne 1.2 (1.03) 1.6 (1.35)
Sekundärminne- 
omedelbar återgivning

7.3 (2.75) 9.8 (2.53)*

Sekundärminne-               
fördröjd återgivning

7.1 (3.32) 9.6 (3.66)

TMT-A 15.84 (6.63) 12.74 (4.09)
TMT-B 25.79 (13.26) 22.14 (7.40)
Cross-symbol 20.1 (3.57) 19.8 (2.7)
Ordflödestest 0-20s 9.9 (3.14) 10.5 (2.76)
Ordflödestest 21-40s 8 (3.77) 10 (2.83)
Ordflödestest 41-60s 5.9 (3.93) 6.9 (2.33)
Ordflödestest totalt 23.8 (8.04) 27.4 (7.31)

* p < .05
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Gruppeffekten för sekundärminne vid omedelbar fri återgivning var signifikant F(1, 19) 
= 4.48,  p < .05. De övriga resultaten av det kognitiva testbatteriet visar på en tendens 
hos kontrollgruppen att prestera bättre på samtliga test jämfört med whiplashgruppen. 
En  tydlig  tendens  var  vid  ordflödestestets  mittersta  del;  21-40  sekunder.  Inget  av 
testbatteriets  gruppskillnader  var  dock  signifikanta  med  undantag  för 
sekundärminnesprestationen.  Den största skillnaden mellan grupperna fanns dock inte i 
det kognitiva testbatteriets resultat utan i poängen på subjektiv hälsa F(1, 19) = 104.841, 
p < .001, och avsaknad av fysisk smärta F(1, 19) = 31.689, p < .001 (se Figur 1). 

Figur 1. Medelvärden (i  form av staplar)  och standardavvikelser (i form av t-bars) i 
poäng på VAS-skalan ämnad att mäta subjektiv hälsa och avsaknad av fysisk smärta, 
för deltagarna med och deltagarna utan WAD. 100 på y-axeln står för optimal hälsa och 
total avsaknad av fysisk smärta.
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Som en uppföljning korrelerade vi subjektiv hälsa, avsaknad av smärta och intag av 
antiinflammatoriska  mediciner  med  de  kognitiva  beroendemåtten  (se  Tabell  3). 
Korrelationerna  visade  inga  signifikanta  resultat  (p  >  .05),  inte  heller  de  som 
involverade  sekundärminnesprestationerna  vilka  tidigare  uppvisat  en  signifikant 
skillnad mellan de två grupperna. Intag av antiinflammatoriska mediciner visade dock 
moderata korrelationer med primärminnet samt med ordflödestestets mittersta del (41-
20 s.). 

Tabell  3.  Korrelationer  mellan  subjektiv  hälsa,  avsaknad  av  fysisk  smärta  samt 
antiinflammatoriska mediciner med det kognitiva testbatteriets resultat. 

Subjektiv hälsa Avsaknad av fysisk 
smärta

Intag av 
antiinflammatoriska 
mediciner

Primärminne .228 -.043 .380
Sekundärminne-
omedelbar 
återgivning

.360 .304 -.181

Sekundärminne-
fördröjd återgivning

.310 .185 -.161

TMT-A -.334 -.361 .274
TMT-B -.244 -.279 .200
Cross-symbol -.191 -.174 .291
Ordflödestest 0-20s .151 .071 .134
Ordflödestest 21-40s .329 .012 -.032
Ordflödestest 41-60s .164 .112 .412
Ordflödestest totalt .270 .078 .207

D i s k u s s i o n 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns några skillnader i 
kognitiva funktioner mellan personer med WAD och personer utan WAD. De kognitiva 
funktioner  som undersöktes  var  episodiskt  och  semantiskt  minne,  exekutiv  förmåga 
samt  perceptuell  och psykomotorisk  snabbhet.  Tidigare  forskning (se  Kessels  et  al., 
1999) tyder på att dessa funktioner påverkas särskilt av WAD. Skälet till att ett test av 
semantiskt minne inkluderades var att ha med en kontrollfunktion där inga kognitiva 
effekter av WAD förväntades, vilket inte heller var fallet i denna studie.
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En  signifikant  skillnad  (p <  .001)  mellan  grupperna  upptäcktes  föga  förvånande  i 
skattningen av den egna hälsan samt graden av fysisk smärta vid testtillfället.  Tidigare 
undersökningar har visat att personer med WAD kan ha problem med att hantera sin 
försämrade hälsa och de hinder den skapar vilket kan leda till  post-traumatiskt stress 
syndrom  och  depressioner  (Svenska  Läkaresällskapets  och  Whiplashkommissionens 
medicinska expertgrupp, 2005). Detta tros komma av kombinationen av kronisk smärta, 
som personer med WAD ofta upplever, och känslan av hjälplöshet som har sin grund i 
att personen oftast inte har haft någon aktiv roll vid olyckstillfället, då det vanligaste 
sättet att drabbas av en whiplashskada är genom en bilolycka då den drabbade blivit 
påkörd bakifrån (Kessels et al., 1999). Det finns fortfarande brister i diagnostisering och 
även behandling av whiplashskador (Nygren et al., 2000). Detta tillsammans med den 
misstro många personer med WAD möts av kan också bidra till  den hjälplöshet och 
hopplöshet många upplever, vilket i sin tur kan förvärra de fysiska symptomen.  

Resultaten visar att kontrollgruppen presterade bättre på samtliga kognitiva test  även 
om endast  skillnaden  i  testet  av sekundärminne  vid omedelbar  fri  återgivning  blev 
signifikant. Detta var förväntat då det stämmer överens med tidigare forskning som har 
indikerat  att  försämring av sekundärminnet  är  en av de kognitiva nedsättningar  som 
oftast blir permanenta vid kronisk WAD (Kessels et al., 1999). Det episodiska minnet, 
som sekundärminnet  är en del av,  är  en högre cerebral  funktion som kom till  sist  i 
evolutionen (Tulving, 1985). Det omedvetna implicita minnet existerar även hos djur 
men det explicita, deklarativa minnet som vi på ett medvetet sätt kan använda oss av, 
och då i synnerhet det episodiska minnet, är unikt för människan. Eftersom det tillkom 
sist i människans utveckling är det också mycket känsligt för negativ påverkan av olika 
slag som exempelvis hälsopåverkan (Wahlin, 2004). 

Ordflödestestets första intervall förväntades inte ge en signifikant skillnad, vilket inte 
heller blev fallet, då det alltid är lättare att komma på ord i början av testet. Under den 
andra tidsintervallet brukar antalet producerade ord minska och det är också där man 
eventuellt kan förvänta sig att se en skillnad. Ordflödestestets andra tidsintervall, 21-40 
sekunder,  gav  ett  resultat  som  visade  starka  tendenser  men  hamnade  strax  utanför 
signifikansnivån, satt till alfanivån .05. Detta kan bero på att det semantiska minnet har 
två olika återkallningssystem som aktiveras vid sådana test. I början av testet aktiveras 
ett  snabbt  semiautomatiskt  återkallningssystem  som  endast  kräver  minimal  mental 
ansträngning då information om vilka ord som söks hämtas från det semantiska minnet 
och  placeras  i  primärminnet.  När  informationen  relaterad  till  testet  börjar  ta  slut  i 
primärminnet kopplas det mer ansträngande återkallningssystemet in vilket gör att 

hastigheten  för  återkallandet  saktar  ner  (Fernaeus,  2001).  Dessa  trender  är  trots 
avsaknaden  av  tillfredsställande  signifikans  av  intresse  då  de  testade  grupperna  var 
relativt  små.  Vid  genomförandet  av  en  större  studie  skulle  sannolikt  skillnader  i 
samtliga kognitiva funktioner utom semantiskt minne upptäckas. 

Resultaten  visade  inte  heller  något  signifikant  samband  mellan  subjektiv  hälsa, 
avsaknad  av  fysisk  smärta,  antiinflammatoriska  mediciner  och  de  kognitiva 
beroendemåtten.  Även  detta  kan  bero  på  testgruppernas  storlek  på  tio  personer  per 
grupp. 
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Trots bristen på signifikanta resultat av de kognitiva funktionerna, med undantag för 
sekundärminnesprestationen, kan undersökningen anses ha stark validitet då alla delar 
av testbatteriet  använts  med framgång i  tidigare  forskning (Lezak,  1995;  Reitan  & 
Davidson,  1974;   Salthouse,  1992;  Wahlin,  Bäckman,  &  Winblad,  1994;  Wahlin, 
Nilsson & Fastbom, 2002).

Något som ytterligare kan försvåra whiplashskadades situation i samhället är att det kan 
vara svårt att hitta samstämmighet mellan olika studiers resultat. Vissa resultat tyder på 
att nedsättningarna i kognitiva funktioner har sin grund i kronisk smärta och depression 
(Schmand et al., 1998). Andra studier indikerar att dessa nedsättningar är ett resultat av 
de mediciner  som många personer med WAD intar regelbundet  (Radanov, 1993).En 
begränsning i denna undersökning är att korrelationerna tyder på att smärta och hälsa 
inte spelade någon roll för det episodiska minnet, något som möjligen kan bero på de 
anti-inflammatoriska mediciner som hälften av deltagarna i experimentgruppen intagit i 
samband med testtillfället. Anti-inflammtoriska läkemedel har i tidigare undersökningar 
gällande Ahlzeimers sjukdom (Karplus & Saag, 1998)  visat sig ha en positiv påverkan 
på kognitiva funktioner. Så kan även vara fallet i denna undersökning, men att separera 
ut en sådan påverkan från den samtidiga smärtpåverkan lät sig inte göras. Detta kan 
dock vara intressant att genomföra i vidare studier inom ämnet.

Ytterligare forskning avseende kognitiva nedsättningar vid WAD behövs. Dels för att 
det  fortfarande  råder  stora  oklarheter  kring hur  skadan uppstår  och dels  för  att  den 
fortfarande är svår att diagnostisera och behandla. Samhällets okunskap om denna skada 
bidrar  enligt  min  mening  till  den  hjälplöshet  många  personer  med  WAD  dagligen 
upplever. Då det oftast inte går att se på en person att han/hon lider av WAD bemöts 
många av de drabbade med misstro, vilket kan förstärka känslan av hjälplöshet ännu 
mera.  Personer med WAD möter svårigheter redan i det första mötet med sjukvården 
då kunskapen om och behandlingen av WAD skiljer sig väsentligt mellan läkare i olika 
delar av Sverige. Bristerna rapporteras vara speciellt stora i själva mötet mellan patient 
och läkare, då läkaren ofta verkar ha svårt att bygga upp en tillit och ett bemötande som 
får  patienten  att  känna  sig  trodd  och  skapar  en  vilja  att  berätta  om  de  upplevda 
symptomen  (Svenska  Läkaresällskapets  och  Whiplashkommissionens  medicinska 
expertgrupp, 2005). Eftersom WAD-relaterade skador sällan syns på röntgen och oftast 
inte  har  några  synliga  kännetecken  som  omgivningen  kan  uppfatta  kan  WAD 
klassificeras om ett osynligt handikapp (www.rtp.se, 2009). Många personer med WAD 
uppges ha ett behov av att prata om sina besvär då dessa sällan är synliga för familj, 
vänner och arbetskamrater. En undersökning visar dock att mer än hälften upplever att 

de  inte  har  kunnat  prata  om detta,  och  lika  många  anser  sig  sakna  förståelse  från 
personer i deras närhet (Lundälv, J., Bylund, P-O., & Björnstig, U., 1998). Jag tror att 
ökad kunskap och ökad förståelse för hur individuell och osynlig denna skada kan vara, 
skulle bidra till en mer framgångsrik och effektivare behandling av personer med WAD. 
Detta skulle i sin tur kunna leda till minskat antal drabbade av kronisk WAD per år, och 
att de som drabbas får en chans till snabbare återhämtning och färre symptom.  

http://www.rtp.se/
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