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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Energidryck är sötade drycker med huvudsyftet att ge en uppiggande effekt, ökat
välbefinnande, samt ökad prestations-, koncentrations- och. Energidryckskonsumtionen har
ökat kraftigt det senaste decenniet och bara under 2006 släpptes 500 nya märken världen över.
Syfte: Syftet är att beskriva energidryckskonsumtionen bland gymnasieelever i
Mellansverige.
Metod: Utifrån syftet att beskriva energidryckskonsumtionen bland gymnasieelever användes
en kvantitativ metod i form av strukturerad enkät. Totalt deltog 298 gymnasielever.
Resultat: Resultatet visar att 64 procent av respondenterna var konsumenter av energidryck.
Majoriteten (76 procent) av konsumenterna drack inte mer än en burk per tillfälle, 56 procent
drack inte heller mer en burk i månaden. Signifikant fler män (77 procent) än kvinnor (53
procent) var konsumenter (p <0,001). Det var även signifikant fler konsumenter (p=0,001)
bland yrkesförberedande gymnasieelever (82 procent) än bland universitetsförberedande (59
procent). Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan årskurserna i andelen konsumenter
eller konsumtion per tillfälle. Dock fanns signifikant skillnad i konsumtion per månad där
årskurs ett utgjorde största delen av de som drack mindre än en burk per månad och årskurs
tre utgjorde klar majoritet av de som drack 11-20 burkar per månad. Av de undersökta
anledningarna till energidryckskonsumtion var “För att det är gott”, “För att bli piggare” och
“För att blanda med alkohol” de tre anledningar som passar bäst in på de som deltagit i
undersökningen.
Slutsats: Av undersökningens 298 respondenter var 64 procent konsumenter.
Undersökningen visade att majoriteten av konsumenterna inte verkar dricka några skadliga
mängder energidryck. Det finns dock ett antal konsumenter som kan tänkas komma upp i högt
intag av koffein per tillfälle eller vissa dagar i månaden, exakt vilka dessa är och i vilken grad
dem påverkas är dock svårt att säga. Jämfört med undersökningar i övriga Europa konsumerar
inte de aktuella konsumenterna lika mycket per månad eller per tillfälle. Konsumtionen var
högre bland, män yrkesförberedande program och i årskurs 3. Av de undersökta
anledningarna till energidryckskonsumtion var “För att det är gott”, “För att bli piggare” och
“För att blanda med alkohol” de tre anledningar som passar bäst in konsumenterna i
undersökningen. Mer forskning behövs om kunskapsläget om energidryck samt om
energidryckers långtidseffekter.

ABSTRACT
Background: Energy drinks are sweetened drinks and the purpose of the beverages is to
provide a stimulating effect, increase well-being as well as increased performance,
concentration and responsivness. Energy drink consumption has risen heavily over the past
decade and in just 2006, 500 new brands was released worldwide.
Aim: The aim is to describe the energy consumption among high school students in middle
Sweden
Method: Based on the purpose of describing the energy consumption among young people in
high school age was elected a quantitative method in the form of a structured questionnaire. A
total of 298 students participated in the survey.
Results: The results shows that 64 percent of the respondents were consumers of energy
drinks. The majority (76 percent) of the consumers didn´t drink more than one can per
occasion, 56 percent didnt drink more than one can per mounth. Significant more men (77
percent) than women (53 percent) was consumers (p<0,001). It was also significantly more
(p=0,001) consumers among vocational school students (82 percent) than among university
preparatory students (59 percent). There was no significant difference between grade in the
proportion of consumers or in consumption per occasion. However, there was a significant
difference in consumption per month in which the first year students accounted for most of
those who drank less than one can per month and the third year students constituted a clear
majority of those who drank 11-20 cans per month. Of the investigated reasons for energy
drink consumption are "Because it tastes good" "In order to become more energetic "and "To
mix with alcohol" are the three reasons that best fits those who participated in the survey.
Conclusion: By the surveys 298 participants, 64 percent were consumers. The results showed
that the majority of consumers don’t seem to be consuming dangerous amounts of energy
drinks. There is however a few consumers that seems to be consuming a high amount of
caffeine per situation or some days per month. Exactly who these are and how they are
effected is hard to tell. In comparison with other European surveys these students don’t to
consume as much energy drink per situation or per month. The general consumption in this
survey was higher among men, vocational school students and students in grade 3. From the
investigated reasons to consume energy drinks was ”Because I like the taste”, ”To become
more energetic” and ”To mix with alcohol” are the three most fitting ones. Future research is
needed to increase the knowledge of energy drinks and the adverse long term effects of
energy drinks.

Vi vill börja med att tacka alla de elever som ställde upp och svarade på vår enkät, de rektorer
och lärare som lät oss dela ut dessa på respektive skola och lektionstid. Stort tack går också
till vår handledare Ingela Marklinder som hjälpt oss rakt igenom hela uppsatsen och Fredrik
Johansson på Statistiska Institutionen vid Uppsala Universitet för all hjälp med SPSS och
statistik som gjorde uppsats resultat möjligt. Slutligen stort tack till Fältarbetskolan på Ing 2
för hjälp med printning av enkäter och till Mikael Strangnefjord samt Gymgrossisten som
ordnade med en så bra deal på energidryck så att Martin orkade skriva färdigt uppsatsen. Utan
er hade det här aldrig hänt.
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Martin Selin och Mirjam Ohlsson
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Inledning
Energidrycker är söta drycker som innehåller koffein och flera andra ingredienser och
avsikten med dessa är att bland annat ge en uppiggande effekt (Lehtihet, Beckman Sundh & H
Andersson, 2006). Den första energidrycken lanserades i Japan på 60-talet och kom till
Europa 1987 (EFSA, 2013a; Reissig, Strain & Griffiths, 2009). Den spred sig senare vidare
till USA 1997. Innehållet och ingredienserna i produkter på marknaden idag varierar och
energidryckskonsumtionen har ökat kraftigt det senaste decenniet (Breda et al., 2014; Reissig,
Strain & Griffiths, 2009). Bara 2006 släpptes 500 nya märken världen över. Försäljningen i
USA uppskattas vara över 12,5 miljarder USD (2012) vilket är en ökning på 60 procent från
2008 (Breda et al., 2014).
Regleringarna av energidryck är olika mellan länder och flera länder har infört åtgärder för att
reglera märkning, distribution och försäljning av energidrycker som innehåller betydande
mängder koffein (Reissig, Strain & Griffiths, 2009). Sedan 2004 har de europeiska
förordningarna krävt extra koffeinmärkning av energidrycker som innehåller minst 150 mg
koffein/l dryck. Energidryck kan för närvarande säljas i alla EU-länder men vissa nationella
lagstiftningar har valt att reglera detta mer specifikt med regelverk av försäljning till
minderåriga (Reissig, Strain & Griffiths, 2009). I Sverige finns ingen lag om åldersgräns ännu
men motioner om detta har framförts (Motion 2009/10:MJ240, 2011/12:MJ209,
2010/11:MJ231, 2010/11:MJ242, 2012/13:MJ208 & 2013/14:MJ216). Däremot kan
livsmedelsbutiker välja att använda sig av15 års gräns.

Bakgrund
Vad innehåller energidryck?
Energidryck innehåller socker eller sötningsmedel, koffein och B-vitaminer (Lehtihet,
Beckman Sundh & H Andersson, 2006). Andra vanliga substanser är aminosyran taurin och
glukuronolakton. Avsikten med dryckerna är att ge en uppiggande effekt, ökat välbefinnande,
samt ökad prestations-, koncentrations- och reaktionsförmåga (Lehtihet, Beckman Sundh & H
Andersson, 2006). Energidryck bör inte förväxlas med sportdryck (BfR, 2008). Den främsta
skillnaden är att sportdryck innehåller mineraler och elektrolyter och är till för att återställa
kroppens vätske- och saltbalans efter fysisk aktivitet (BfR, 2008; Carlsson, Johansson &
Taynard, 2015 & Rotstein at el.,2013) Energidryck verkar i motsatts till sportdryck
vätskedrivande i och med att det innehåller koffein (American Academy of Pediatrics, 2011 &
Rotstien et al., 2013).

Sötning
Sötning av energidryck görs generellt genom två olika metoder, traditionell sötning med
socker eller sötning med hjälp av sötningsmedel (Livsmedelsverket, 2014b). Sockerinnehållet
verkar variera mellan 10-13,5 gram/ 100 ml bland några av de vanligaste energidryckerna i
Sverige i dag (Icakurriren, 2013). Det är samtidigt inte ovanligt att energidrycker innehåller
sötningsmedel istället för socker (Icakurriren, 2013).
Till sötningsmedel räknas andra sockerarter än sackaros, sockeralkoholer och andra naturliga
eller syntetiskt framställda sötningsmedel (Gupta, Mahajan, Mahajan & Tandon, 2012). Dessa
är inte unika för energidryck utan används idag i alla former av sötade drycker. Den senare
varianten har blivit allt vanligare och förekommer i allt fler produkter. Sötning med hjälp av
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sötningsmedel brukar generellt göras av något (eller flera) av tre följande skäl. För det första
kan energiinnehållet minska då sötningsmedel inte alls har samma energiinnehåll som socker.
Dels kan det vara lämpligt vid diabetesbehandling som ett sätt att hantera blodsocker- och
insulinnivåerna. En tredje anledning är att sötningsmedel inte har samma påverkan på
tänderna som socker traditionellt sätt har.
Vid sötning av energidryck med icke energigivande sötningsmedel är Aspartam, Acesulfam K
och Sukralos vanliga. Dessa syntetiseras och finns inte motsvarande naturligt. Just denna
punkt har gjort att mycket frågor ställts gällande kemiskt framställda sötningsmedels säkerhet
och vilka effekter dessa skulle kunna ha på människokroppen eller i naturen (Gupta, Mahajan,
Mahajan & Tandon, 2012). Det som idag kan sägas är att de ämnen som används som
tillsatser i livsmedel är noggrant säkrade och undersökta innan de tillåts användas
(Livsmedelsverket, 2015a).

Koffein
Koffein är i dagsläget världens mest använda psykoaktiva drog och verkar som stimulantia
(Persad, 2011). Det betyder att det verkar på ett sätt som förbättrar fysisk och/eller mental
funktion hos den som konsumerar det. Koffeinet i sig går att påfinna i flera olika naturliga
källor, exempelvis kaffebönan, kakaobönan, teblad eller kolanöten. Dessa har under väldigt
lång tid använts av människan för att uppnå den önskvärt stimulerande effekten. Detta i sig är
någonting som blivit extra vanligt i dagens samhälle där människor upplever en mer utbredd
mental stress och påfrestning att hinna med en hektisk vardag (Persad, 2011). Den
huvudsakliga påverkan på cellnivå är dess inhibitoriska effekt på adenosinreceptorerna
(receptor för signalsubstanser) som finns i många av kroppens vävnader, däribland hjärnan
(Persad, 2011). Vid denna tidpunkt var den mesta forskningen gjord på vuxna och få studier
hade gjorts på koffeinets effekt på ungdomar (Nordiska Ministerrådet, 2008). Mer om
koffeinets effekter på hälsan och rekommenderade gränsvärden behandlas under rubriken
Hälsorisker med energidryck.

Taurin
Taurin är en aminosyra som hittas i livsmedel från djurriket men kan även bildas i kroppen.
Taurin förekommer naturligt i människokroppen och dess funktioner är många bl.a att
tillsammans med gallsyror bilda gallsalter, hjälpa celler i olika organsystem att upprätthålla
rätt vatten och saltkoncentration (EFSA, 2009 & Livsmedelsverket, 2014a). Taurin verkar
även som signalsubstans i hjärnan och inverkar på centrala nervsystemet genom att förhindra
kramper och påverka hormonutsöndringen, smärtförnimmelsen och reglering av
kroppstemperatur (Evira, 2010a). Av vad som är känt idag förbättras inte dess funktioner av
en överkonsumtion (EFSA, 2009). EFSA:s slutsatser är att mängden taurin som förekommer i
energidryck inte utgör någon hälsofara (EFSA, 2009; Livsmedelsverket, 2014a). I en
experimentell studie undersöktes taurinets påverkan på reaktionsförmåga. Resultatet visade att
taurin isolerat inte påverkar reaktionsförmågan positivt utan snarare i kombination med
koffein försvagar koffeinets effekt (Peacock, Martin & Carr, 2013). I en annan studie
undersöktes koffein, taurin och socker effekt på den kognitiva förmågan. Resultatet visar att
det är enbart koffeinet som bidrar till energidryckers positiva effekt på den kognitiva
förmågan (Giles et al., 2012).

Glukuronolakton
Glukuronolakton är en nedbrytningsprodukt av kolhydrater i kroppen (EFSA, 2009 &
Livsmedelsverket, 2014a). Den bildas således vid nedbrytning av exempelvis glukos eller
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stärkelse och det bildas i kroppen vid matsmältningen. Ämnet förekommer naturligt i många
livsmedel och inte minst i energidryck där det kan förekomma i koncentrationer så stora som
2400mg/l. De undersökningar som gjorts på glukuronolaktons toxiska effekter har visat att
den exponering som förekommer vid konsumtion av energidryck inte anses hälsofarligt. Inte
heller att det skulle finnas samspelseffekter som anses vara skadliga för hälsan vid
kombination med koffein, taurin eller fysisk aktivitet (EFSA, 2009 & Livsmedelsverket,
2014a). Användning av glukuronolakton i energidryck är oklart.

B-vitaminer
Vitaminer är en rad organiska ämnen kroppen behöver för en processer rörande ex.
ämnesomsättning, tillväxt och underhåll av vävnad (Abrahamsson, 2006). Dessa kan inte
syntetiseras (i tillräcklig mängd) utan behöver tillföras kroppen (Abrahamsson, 2006). En
grupp är de vattenlösliga B-vitaminerna. Eventuell brist på dessa är i västvärlden ovanligt då
de finns i stor utsträckning i en blandad kost och att få i sig överdoser är i regel omöjligt ur
kostsynpunkt. Men även för att de inte lagras i kroppen, med undantag för B12. Som
ingrediens i energidryck återfinns ett flertal av dessa B-vitaminer och oftast i stora mängder,
vanligen flera gånger mer än det rekommenderade dagsintaget. Vanligt förekommande Bvitaminer i energidryck är vitamin-B12, niacin, pantotensyra, riboflavin och vitamin-B6 (Evira,
2010b) Även om det i studier har konstaterat att det inte tyder på skadlig effekt av överintag
av de flesta B-vitaminer bör konsumenter ändå vara försiktiga med för stora intag då det i stor
utsträckning saknas forskning som utförts över lång tid och eventuella skadar på individ eller
gruppnivå skulle kunna yttra sig långt senare i livet (Evira, 2010b).

Hälsorisker med energidryck
I och med den snabbt ökade konsumtionen av energidryck och mer aggressiva
marknadsföringen från tillverkarna har allt fler börjat intressera sig för energidryckers
eventuella negativa hälsoaspekter och effekter (Breda et al., 2014). Många undersökningar
visar just på negativa hälsoeffekter av energidryckskonsumtion och oftast är det just den höga
koffeinhalten som står för dessa vid stor och/eller överdriven konsumtion (Breda et al.,2014 &
Azagba et al.,2014). Som tidigare nämnts är den mesta forskningen gjord på vuxna och få
studier har gjorts på barn och ungdomar (EFSA, 2015). Hos vuxna kan för hög konsumtion av
koffein leda till sömnproblem, huvudvärk, nervositet, ångest, rastlöshet, darrningar,
hjärtklappning och ökad känselperception (Livsmedelsverket, 2014a; Nordiska Ministerrådet,
2008; Pennington et al.,2010). I värsta fall kan även höga mängder koffein leda till
koffeinöverdos (Breda et al., 2014). En koffeinöverdos kan orsaka hjärtklappning högt
blodtryck, diures, illamående, kräkningar, metabol acidos, krampanfall och i sällsynta fall
även död. För höga doser av koffein bland gravida kvinnor ökar risken för sent missfall
(Breda et al., 2014). Reaktionen skiljer sig mellan individer och påverkas av kroppsvikt och
toleransnivå (Livsmedelsverket, 2014a). Det är även stora skillnader i hur snabbt koffeinet
försvinner ur kroppen hos barn och vuxna, vid en ålder på 10-12 år försvinner koffeinet
snabbare än hos vuxna (Nordiska Ministerrrådet, 2008).
En undersökning av den tyska riskbedömningsmyndigheten (BfR, 2008) visar att vissa
riskgrupper borde vara extra försiktiga med koffein och just energidryck. De grupper som
rekommenderas vara extra försiktiga är barn, gravida, ammande, personer med hjärtarrtymier
samt individer med psykiska störningar. Dessa riskgrupper har identifierats i olika fall där
energidryck har bidragit till allvarliga hälsoförsämringar och i vissa fall till och med död.
Dessa fall har ofta varit förknippade med energidryck i samband med alkohol (BfR, 2008).
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Forskare har försökt fastställa vid vilka nivåer och mer exakt hur farligt koffein är (EFSA,
2015. De senaste rekommendationer EFSA fastställt riktar sig främst till vuxna individer.
Dessa studier har visat att doser på 200 mg vid ett och samma tillfälle eller en total
dagskonsumtion på 400 mg eller mindre inte påvisat skadlig effekt. Hos gravida kvinnor har
EFSA sagt att 200 mg under en dag inte är skadligt för kvinnan eller fostret. Vid ammning
gäller 200 mg vid ett tillfälle och upp till 400 mg över en hel dag. När det kommer till barn
och ungdomar finns det begränsad information om undergruppen och här blir
gränsdragningen försiktig. EFSA väljer som tumregel att konsumtionen inte bör överstiga
3mg/kg kroppsvikt och dag hos barn och unga (EFSA, 2015). I dagsläget varierar
koffeininnehållet oftast mellan 50-500 mg koffein/burk energidryck (Reissig, Strain &
Griffiths, 2009). De amerikanska restriktionerna innebär att företagen måste märka sina
förpackningar noga (U.S Food and Drug Administration, 2014). En receptfri produkt som
innehåller stimulantia som energidryck ska innehålla en rekommenderad dos koffein som
motsvarar en kopp kaffe. Det ska också finnas varningstext i syfte att begränsa konsumenten
till att inte överskrida 100-200 mg koffein var 3:e till 4:e timme och att det ska ske vid
enstaka tillfällen samt inte ges till barn under 12 år (U.S Food and Drug Administration,
2014).
Det har tidigare också undersökts om andra vanliga ingredienser i dessa drycker skulle kunna
vara farliga vid konsumtion eller om dessa skulle kunna ha samspelseffekter forskare inte
tidigare varit medvetna om. Forskning på huruvida konsumtion skulle kunna vara farlig i
kombination med alkohol eller fysisk aktivitet är också områden som allt mer får
uppmärksamhet av forskare (Livsmedelsverket, 2015a). Det Livsmedelsverket
rekommenderar är att energidryck inte bör konsumeras i samband med alkohol eller användas
som törstsläckare. Samtidigt hänvisar Livsmedelsverket till undersökningar från bl.a. EFSA
och menar att energidrycker inte innebär hälsofara vid måttlig konsumtion (Livsmedelsverket,
2015a).

Sömn
Sömn är en stor del av vårt liv och otillräcklig sömn kan ha svåra konsekvenser som följd
(Sanchez et al., 2013). Oregelbunden eller otillräcklig sömn är faktorer som i sig visat sig ha
samband på kort sikt till försämrade studieresultat hos studenter, försämrade sociala
förhållanden, ökat risktagande beteende försämrad generell hälsa m.m. På längre sikt är
riskerna med stört sömnmönster allvarligare och kopplade till trötthet under dagstid,
utmattning, ouppmärksamhet, risk för diabetes och övervikt, hjärtkärlsjukdomar, högt
blodtryck, humörsvängningar, substansberoende och andra hälsorelaterade problem (Sanchez
et al., 2013). En hög konsumtion av koffein och därmed energidryck kan leda till stört
sömnmönster för ungdomar och kan förknippas med utvecklingsproblem samt ökat
riskbeteende (Wolk et al, 2012; Grandner, Knutson, Troxel, Hale, Jean-Louis, & Miller,
2014). Här är det främst koffeinet som verkar som uppiggande faktor i egenskap av
stimulantia (Sanchez et al., 2013). Biologiskt kan det förklaras genom koffeinets psykoaktiva
egenskaper och som adenosinreceptorantagonist. Adenosin är en signalsubstans som har
sömnreglerande egenskaper både gällande djup och varaktighet. När koffein konsumeras
binder det i egenskap av signalsubstansantagonist till adenosinets G-protein och hindrar
således den fysiologiska effekten som Adenosin annars har på kroppen (Sanchez et al., 2013).
Flera undersökningar visar att koffein kan påverka sömn både på kort sikt men också på
längre sikt då det kan förändra livsstilsmönster. Hos ungdomar har detta ofta visat sig ha
samband med att de håller sig vakna sent på nätterna och konsekvensen av detta blir känsla av
trötthet och utmattning under dagarna. Något som kan leda till försämrade skolresultat och på
sikt även leda till försämrad allmänhälsa, vilket över lag blivit allt vanligare bland ungdomar
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(Calamaro, Mason & Ratcliffe, 2009; Trapp et al., 2013 & Rath, 2012).

Stress och ångest
Stress kan definieras som kroppens sätt att visa att den är under fysisk eller psykisk ohanterlig
påfrestning (Persad, 2011). Hjärnan är den del av kroppen som står för tolkning och svar på
stressignaler och avgör hur allvarlig stressen är. En viss mängd stress är bara nyttigt för
kroppen då det kan få oss att prestera bättre, men vid allt för svår påfrestning blir effekterna
av stressen istället negativa (Persad, 2011). Forskning har kunnat visa att under perioder av
stress ökar konsumtionen av koffeinhaltiga drycker hos vana konsumenter och att långvarig
konsumtion av koffein i liknande fall visat sig ha en sensibilisering av vissa
cannabinoidreceptorer i delar av hjärnan. Detta kan i sin tur förklara hur dessa individer
upplever avslappning och välmående vid koffeinkonsumtion under stressfulla situationer
(Persad, 2011).
Den ökade konsumtionen av koffeinhaltig energidryck har i sig visat sig stå i positiv
association med en rad högriskbeteenden, exempelvis alkoholproblematik och drogmissbruk
(Trapp et al., 2013). Men även att den ökade konsumtionen skulle kunna vara förklaring till
förvärrad eller bidragande faktor till ångest, maniska perioder, humör- och
beteendeproblematik (Trapp et al., 2013). Det forskare främst sett i energidryck som verkar ge
dessa biverkningar är den höga koffeinkoncentrationen. Koffein påverkar det centrala
nervsystemet genom att stimulera det kardiovaskulära systemet så andning, hjärtfrekvens,
blodtryck och upphetsning ökar vilka alla leder till ökad prestationsförmåga, men även genom
att utsöndra noradrenalin och intensifiera dopaminreceptorerna i kroppen (Rath, 2012).
Undersökningar har sett att ungdomar idag brukar koffein i tillräcklig utsträckning för att
utveckla beroende, vilket i sig har visat sig vara en bidragande faktor till ångest och liknande
problematik (Rath, 2012).

Övervikt och fetma
Övervikt och fetma är i dagsläget ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem
(Livsmedelsverket, 2015b). Med en övervikts- eller fetmaproblematik ökar risken att drabbas
av flera välfärdssjukdomar bland andra: typ 2 diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och
hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa cancertyper så som bröst- och prostatacancer är också
vanligare hos överviktiga och feta människor och det har visats att mycket feta människor
(BMI > 40) lider en tio gånger större risk att dö i förtid som normalviktiga människor
(Livsmedelsverket, 2015b). Alla överviktiga och feta människor lider inte samma risk för
sjukdom, utan förväxlingsfaktorer så som rökning, fysisk aktivitet, matvanor, stress och
alkoholkonsumtion spelar även en viss roll (Livsmedelsverket, 2015b).
När det kommer till övervikt och fetma bland barn och unga finns tydliga prevalenstrender
som visar att de överviktiga blivit allt kraftigare överviktiga (Ekblom & Ekblom, 2004).
Även i en folkhälsorapport som Folkhälsomyndigheten (2014) publicerar går att avläsa att i
dagsläget är 15-20 procent av barn i Sverige överviktiga och 3-5 procent är feta. Andelen
överviktiga barn har fördubblats över de senaste 20 åren att andelen feta barn ökat 4-5 gånger
över samma period, men det rapporteras även att det verkar som att denna ökning nu stagnerat
(Socialstyrelsen, 2009). När det kommer till ungdomar har även det även där blivit allt
vanligare, speciellt under första halvan av 1990-talet. Av kvinnor är 13 procent och 20
procent av männen i åldrarna 20-24 antingen överviktiga eller har en viss fetmaproblematik.
Samtidigt rapporteras att ungdomar i åldrarna 16-19 konsumerar stora mängder sötade
drycker så som läsk i jämförelse med de i åldrarna 20-24 och att män dricker mer än kvinnor
(Socialstyrelsen, 2009).
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Studier som har undersökt sambandet mellan en hög konsumtion av sötade drycker och
förekomsten av övervikt hos ungdomar visar på att det finns ett starkt samband (Breda et al.,
2014). En av dessa studier av James & Kerr (2005) har samlat resultat från tidigare studier
som alla pekar på att sötade drycker med stor sannolikhet bidrar till ökad övervikt i alla åldrar
och att en minskad konsumtion skulle leda till minskad övervikt.

Kombination med alkohol
Att blanda alkohol med energidryck blir allt vanligare (EFSA, 2013a). Av de som konsumerar
energidryck bland unga vuxna (18-29år) har 71procent blandat med alkohol (Breda et al.,
2014). Jämförande siffror från EFSA (2013a) är 59 procent bland ungdomar (15-18år) och 56
procent bland vuxna. Flera studier visar att energidryck i kombination med alkohol minskar
subjektiva symptom på alkoholförgiftning som yrsel, trötthet, huvudvärk och försämrad
muskelkoordination men samtidigt visar resultat att inga faktiska minskningar av
alkoholeffekten på muskelkoordinationen eller reaktionstid sker i kombination med
energidryck (Breda, 2014 & O’Brien et al., 2008).
Att konsumera alkohol tillsammans med energidryck reducerar således känslan av dåsighet
utan att minska effekterna av alkohol vilket leder till ett tillstånd av att vara pigg och berusad
samtidigt, detta håller individen vaken längre och ger en möjlighet till fortsatt drickande.
Konsumtionen av energidryck blandat med alkohol associeras med andra alkoholrelaterade
problem bland unga däribland ökad risk för alkoholberoende, högre frekvens av
berusningsdrickande och ökad risk för alkoholrelaterade olyckor och skador (Azagba,
Langille and Asbridge, 2014 & O’Brien et al., 2008).
Den tyska riskbedömningsmyndigheten (BfR) avråder från energidryck i kombination med
alkohol (BfR, 2008). Det efter att i sin rapport (med bidragande data från bl.a. svenska
livsmedelsverket) sett flera fall där denna kombination kunnat leda till allvarliga
hälsoproblem och i vissa fall även döden. BfR varnar speciellt utsatta riskgrupper men menar
att kompletterande forskning behövs för att kunna säga mer exakta mått och negativa effekter
(BfR, 2008). Det Livsmedelsverket rekommenderar är att energidryck inte bör konsumeras i
samband med alkohol (Livsmedelsverket, 2014a).

Kombination med fysisk aktivitet
Koffein åtskilt från energidryck har visat sig förbättra den fysiska prestationen bland vuxna
genom ökad uthållighet och styrka, förbättrad reaktionstid och förlängd tid till känsla av
trötthet (American Academy of Pediatrics, 2011). Detta varierar dock och effekterna är inte
testade på barn och ungdomar (American Academy of Pediatrics, 2011).
Rotstein et al. (2013) menar i deras översiktsartikel av energidrycks effekter på den fysiska
prestationen att energidryck kan öka prestationen men det är inte klart om det är koffeinet,
sockret eller kombinationen av de båda som står för effekten.
Samtidigt finns en oro över negativa effekter av energidryck i samband med fysisk aktivitet.
I Tyskland menar den tyska riskbedömningsmyndigheten (BfR, 2008) att negativa effekter
inte kan uteslutas när större mängder av energidryck konsumeras i samband med intensiv
fysisk aktivitet. Även livsmedelsverket (2014b) skriver i sina rekommendationer att
energidryck inte bör användas som vätskeersättning eller för att släcka törsten vid träning eller
fysisk ansträngning i och med koffeininnehållet som är vätskedrivande.
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Långtidseffekter av energidryck
Få epidemiologiska studier har gjorts på energidryck och koffeinets effekter på lång sikt,
speciellt hos barn och ungdomar (Nordiska ministerrådet, 2008). De studier som gjorts menar
att koffein är beroendeframkallande och som tidigare nämnts kan detta beroende i sig leda till
ångest och liknande problematik (Nordiska ministerrådet, 2008 & Rath, 2012). Många studier
har däremot gjorts på koffeinabstinens, vanligaste symptomen på detta är huvudvärk men
även trötthet, sämre humör, svårigheter att koncentrera sig, minskad kognitiv förmåga,
depression, irritation, illamående och muskelvärk (Nordiska ministerrådet, 2008 & Reissig,
Strain & Griffiths, 2009).
Av det låga antalet epidemiologiska studier på ämnet har därför Nordiska Ministerrådet
(2008) fått fokusera i sin utvärderingsrapport de främst undersökta faktorerna. Dessa rör
således abstinens och beroende, ångest, depression samt störd sömn. De resultat som går att se
i denna rapport är bland andra att det under en lång tid saknats intresse för studier på
koffeinets effekt på barn och unga samt att de studier som gjorts har varit gamla och således
aningen utdaterade. De resultat som tidigare studier gjort på koffeinets långtidseffekt har även
haft viss problematik att särskilja dietära effekter av koffein från andra källor som exempelvis
socker. Detta har även gjort att resultaten till viss del varit tveksamma, men även att
deltagarantalet kan varit för låga för att ge statistiskt pålitliga resultat (Nordiska Ministerrådet,
2008). Det som slutligen kommer fram i rapporten är att olika personer reagerar olika starkt
på de negativa effeter hos energidryck och att detta kan påverka konsumtionsmönster. Det
sägs även att de negativa effekter som kan bli följd av koffein ska särskiljas mellan vana
koffeinkonsumenter och inducerade effekter hos låg- eller ickekonsumenter av koffein.
Slutgiltigen menar forskarna att aktsamma doser har stimulerande effekt hos barn precis som
hos vuxna men att för stora doser kan leda till negativa effekter som tidigare nämnts samt att
mer och nyare forskning behövs för att kunna göra ytterligare uttalanden om koffein och dess
effekter (Nordiska Ministerrådet, 2008).

Konsumtionsmönster
Konsumtionen av energidryck har som tidigare nämnts ökat det senaste decenniet. Enligt en
undersökning av EFSA bland 16 medlemsländer i EU var den större kategorin konsumenter
barn och ungdomar mellan 10-18 år (EFSA, 2013a). Av denna grupp definierades 68 procent
som konsumenter av energidryck (druckit energidryck en eller fler gånger under senaste året).
Konsumtionen skiljer sig från land till land då 48 procent i Grekland, 69 procent i Sverige och
82 procent i Tjeckien och kan sägas vara energidryckskonsumenter (EFSA, 2013a). I
undergruppen 15- 18 åringar fanns flest konsumenter, 73 procent i denna undergrupp
kategoriserades som konsumenter. Prevalensen var högre bland killar då 74 procent av
killarna och 63 procent av tjejerna definierades som konsumenter bland barn och ungdomar
(10-18 år) (EFSA, 2013a). Det framgår dock inte hur den fördelningen såg ut i undergruppen
15-18 åringar.
I en studie från östra Kanada visas liknade siffror där 62 procent av barn och ungdomar
mellan 10-17 år hade konsumerat energidryck en eller fler gånger det senaste året och en av
fem under den senaste månaden. Killarna rapporterade en högre konsumtion än tjejer. Antalet
studenter som konsumerade energidryck var högre bland yngre studenter och frekvensen av
energidryck minskade med stigande ålder (Azagba, Langille and Asbridge, 2014).
Resultaten från en amerikansk studie visade att 51 procent av de 495 deltagande studenterna
drack mer än en burk energidryck i månaden (Malinauskas et al., 2007). Det visade sig även
att de deltagande studenterna som drack energidryck vid tre eller flera av de undersökta
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situationerna i större utsträckning även drack mer energidryck vid samma tillfälle och inte
bara oftare. Samma undersökning visade även att det inte där fanns någon skillnad mellan
könen (Malinauskas et al., 2007).
I EFSA:s studie (2013a) var medelkonsumtionen bland de som konsumerade energidryck 2,1
liter/månad. Runt 12 procent av ungdomskonsumenterna definierades som “high chronic
consumers” vilket innebär konsumtion 4-5 ggr/veckan eller mer och medelvärdet för volym
för dessa var sju liter/ månad. Lika stor del av ungdomskonsumenterna definierades som
“high acute consumers” vilket innebär att minst 1,065 liter energidryck dracks per tillfälle.
Bland ungdomarna som konsumerade energidryck var medelvärdet för koffeinintag från
energidryck 23,5 mg/dag och av “high chronic conumers” var intaget 75,08 mg/dag (EFSA,
2013a) vilket kan jämföras med EFSA:s gränsvärden 200 mg per tillfälle och 400 mg/ dag för
vuxna och 3 mg/kg/dag för ungdomar (EFSA, 2015).

Bakomliggande faktorer till energidryckskonsumtion
Forskare har sökt svar på vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för den så snabbt
ökade energidryckskonsumtion, speciellt hos den yngre populationen (Malinauskas et al.,
2007). Förutom den mycket omfattande marknadsföring som riktar sig till ungdomar har
Malinauskas et al. (2007) i en studie på 253 amerikanska studenter funnit orsaker som
otillräcklig sömn, för att få mer energi och att blanda energidryck med alkohol vid fest vara de
vanligaste orsakerna till energidryckskonsumtionen. Andra orsaker var energidryck som
lindring vid bakfylla och energidryck som hjälpmedel att hålla koncentrationen upp vid långa
bilkörningar. Vid arbete på stora skolprojekt eller vid studier till tentamen eller liknande
examinerande tillfällen ökade konsumtionen av energidryck (Malinauskas et al., 2007).
De vanligaste anledningarna till konsumtion enligt EFSA:s undersökning var “god smak”,
“behöver energi” eller “hålla mig vaken” (EFSA, 2013a). Av ungdomskonusmenterna (10-18
år) drack 53 procent (47 procent i Sverige) energidryck i samband med alkohol. Vanligast var
detta bland 15-18 åringar (59 procent). Energidryckskonsumtion i samband med fysisk
aktivitet förekom bland 41 procent av ungdomskonumenterna men var lägst bland svenska
ungdomar där 14 procent konsumerade energidryck i samband med fysisk aktivitet (EFSA,
2013a).
Ytterligare en anledning till att konsumtionen av energidryck är så pass utbredd är att
ungdomar och vuxna inte är tillräckligt informerade om energidryckers innehåll och effekter
på kroppen. I en fokusgruppsundersökning på 40 australiensiska ungdomar som undersökte
uppfattningar, mönster och kontexter för energidryckskonsumtion visade det sig att de
deltagande ungdomarnas föräldrar ofta var de som försåg sina barn med energidryck eller var
konsumenter själva och på så sätt förde vidare ett konsumtionsbeteende. Den ibland allt för
överdrivna konsumtionen visades här vara djupare rotad och allt mer mångfacetterad än man
tidigare trott, då man tidigare antagit det varit en konsumtion som nästan uteslutande rörde
unga. Författarna Costa, Hayley & Miller (2014) menar att okunskap hos föräldrar i vissa fall
är en kraftigt bidragande faktor till att barn och ungdomar brukar energidryck och
koffeinhaltiga drycker i den utsträckning som ses idag.
Sammanfattningsvis finns det mycket att säga idag om energidryck och dess effekter. Att
konsumtionen har gått upp och att företag som tillverkar dryckerna riktar sig mot en yngre
målgrupp, tillsammans med forskning på själva innehållet för att se huruvida drycker med
höga halter taurin, koffein m.m. skulle kunna vara skadliga för människan och i vilka
situationer är några av aspekterna. Hälsan under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för
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fortsatta hälsan i vuxenlivet och det finns idag en oro angående ungdomars hälsa. Bland unga
i skolåldern ökar besvären med sömn, trötthet, huvudvärk, ångest och stress
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Samtidigt visar flertalet studier att intag av energidryck kan
sammankopplas med bland annat sömnbesvär, huvudvärk, ångest och oro bland unga (Trapp
et al., 2013; Persad, 2011& Pennington et al., 2010). Det rapporteras också att ungdomars
matvanor blir allt sämre, att de blir allt mer stillasittande och lider av stress i större
utsträckning än tidigare (Folkhälsomyndigheten, 2014). Studier över konsumtionen har
tidigare gjorts av bland annat EFSA (2013a) men detta var dock över Europa och få studier
har gjorts på hur konsumtionen verkligen ser ut bland svenska ungdomar. Det finns en viss
oror (Breda et al., 2014) över energidryckskonsumtionen bland ungdomar och det är därför av
intresse att undersöka hur energikonsumtionen faktiskt ser ut bland gymnasieelever i Sverige
och vilka bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara den.

Syfte
Syftet är att beskriva energidryckskonsumtionen bland gymnasieelever i Mellansverige.
Frågeställningar:
* Hur mycket energidryck konsumerar gymnasieelever vid ett tillfälle och under en
genomsnittsmånad?
* Skiljer sig konsumtionen mellan yrkesförberedande och universitetsförberedande
gymnasieprogram?
* Skiljer sig konsumtionen mellan könen?
* Är det skillnad i konsumtion beroende på årskurs?
* Vilka anledningar till energidryckskonsumtion är vanligast?

Metod
Metod för datainsamling
Utifrån syftet att beskriva energidryckskonsumtionen bland gymnasieelever valdes en
kvantitativ metod i form av strukturerad enkät. För att ta reda på konsumtionen och alltså
frågan “hur mycket?” passar en kvantitativ metod bättre än en kvalitativ (Bryman, 2011).
Detta för att fler respondenter blir möjligt jämfört med en kvalitativ metod samt för att
frågorna är standardiserade och lätta att bearbeta. Enkät som metod innebär också mindre
variation mellan respondenterna det vill säga frågorna ställs alltid på samma sätt och i samma
ordningsföljd (Bryman, 2011).
Andra fördelar med enkät som metodinstrument är att de innebär mindre belastning att
administrera och är klart mindre resurskrävande i jämförelse med kvalitativa intervjumetoder
(Johansson, 2010 & Bryman, 2011). Det är också en bättre metod att mäta mängder av
livsmedel och livsmedelskonsumtionen hos en större population samt passar ett större
deltagarantal än intervjuer. De nackdelar man kan se med enkätundersökning inom
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kostundersökningar är att de tar tid att ta fram och testa så de passar syftet de ska svara på
(Johansson, 2010). Det är också en ganska onyanserad metod som kan missa viktiga aspekter
i det man avser undersöka då vissa frågor kan saknas och respondenten inte ges utrymme att
svara utanför frågorna. Det är därför viktigt att se till att ha en väl utförd enkät med frågor
som verkligen kan ge svar på det man vill undersöka (Johansson, 2010). För att svara på
frågan om vanligast anledningar till att energidryck konsumeras valdes påståenden ut från
tidigare forskning som undersökt frågan genom bland annat fokusgruppsintervjuer
(Malinauskas et al., 2007).
Enkät innefattar heller ingen risk för intervjuareffekt vilket innebär att intervjuarens närvaro
påverkar svaren från respondenten antingen genom drag hos intervjuaren eller genom så
kallad social önskvärdhet (Bryman, 2011). Med social önskvärdhet menas att människor har
en benägenhet att vilja ge en positiv bild av sig själva (Johansson, 2010).

Utformning av enkät
För att vidare minska risken för externt och internt bortfall utformades enkäten så tydligt och
kortfattat som möjligt för att underlätta för respondenterna (Bryman, 2011).
Enkäten bestod av bakgrundsinformation om kön, år och gymnasieprogram. Två frågor
berörde respondenternas konsumtionsmängd av energidryck där samma frågor och
svarsalternativ som EFSA tidigare använt valdes ut (EFSA, 2013b). Detta för att kunna
diskutera den aktuella undersökningens resultat med EFSA:s resultat av konsumtionsmängden
i Europa (EFSA, 2013a). Efter genomförd pilotundersökning framkom att ca 80procent (20 st)
av respondenterna i genomsnitt inte drack någon energidryck en vanlig månad och därmed
inte kunde definieras som konsumenter. Detta innebar att dessa 80 procent inte behövde fylla i
resten av enkäten och medförde ett väldigt stort internt bortfall. För att minska internt bortfall
lades en fråga till för att tidigare i enkäten kunna definiera konsumenter och därmed få med
de som drack mindre än en gång i månaden. Här användes EFSAs definition på
energidryckskonsument, d.v.s. minst ett konsumtionstillfälle det senaste året (EFSA, 2013a).
Frågor om konsumtionen följdes av åtta påståenden om varför de drack energidryck. Bryman
beskriver Likertskalan i sin bok om samhällsvetenskapliga metoder (2011). Skalan beskrivs
som användbar vid undersökning av respondenters inställning till ett påstående, där skalan går
från ett till fem. Här presenteras ett som ”håller inte alls med” påståendet och fem ”håller
helt med”. Mellan dessa finns ytterligare ett delvis medhållande, ett delvis motsägande och
ett neutralt svarsalternativ. Bryman beskriver skalan som användbar vid kvantifierad
undersökning då det lätt går att koda svarsalternativ för statistisk analys. Denna typa av skala
är således den som använts i den aktuella undersökningen för att undersöka respondenters
anledningar till att dricka energidryck utifrån givna påståenden. Skalan går från stämmer helt
till stämmer inte alls. Till enkäten medföljde ett informationsblad som beskrev
undersökningen, de etiska aspekterna (se sida 12) och en definition av energidryck.

Pilotstudie
Innan den slutgiltiga enkäten kunde användas på de utvalda respondenterna utfördes en
pilotstudie för att undersöka huruvida enkäten skulle fungera och om den hade några tydliga
brister som kunde åtgärdas innan den slutgiltiga undersökningen. Det som främst undersöktes
var om någon av frågorna kunde misstolkas, om svarsalternativen var oklara eller om man
skulle kunnat välja flera av svarsalternativen på samma fråga. Ytterligare en viktig variabel
som undersöktes var hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäten för respondenterna, då
undersökningstiden bara fick ta tio minuter per klass. Anledningen till den relativt korta
tidsramen för varje klass var att det var den tid rektorer kunde tänka sig att avvara från
lektionstiden för ifyllnad av enkäter. I enlighet med de riktlinjer gällande deltagande
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respondenter till pilotstudien som ex. Bryman (2011) och Eliason (2010) beskriver valdes
individer som skulle kunnat ingå i det verkliga stickprovet att delta i pilotstudien. Dessa
uppfyllde inklusionskriterierna för det som kom att bli det slutgiltiga urvalet och bestod av 25
gymnasieelever från en gymnasieskola i Mellansverige.

Inklusions- och exklusionskriterier
Urvalsramen för undersökningen omfattade gymnasielever i Sverige. Denna urvalsram valdes
då energidryckskonsumtion enligt tidigare studier är vanligast bland ungdomar och därav
inriktades vårt syfte mot just denna grupp (EFSA, 2013a). De inklusionskriterier som valdes
för avgränsning av möjliga respondenter löd följande:
* Elev vid gymnasieskola i Mellansverige
* Rektors tillåtelse att delta i undersökningen
Anledningen till gymnasiet valdes var av bekvämlighets och tidsaspekter då även föräldrarnas
godkännande krävs för undersökningar på barn under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån
bekvämlighetsurvalet valdes tätorter och klasser som undersökningen kunde genomföras i.
Samtliga gymnasierektorer i tre tätorter kontaktades via mail eller telefon. De rektorer som
sedan tackade ja avgjorde själva vilka klasser som kunde svara på enkäten. De eventuella
exklusionskriterier som undersökningen begränsades till utgjordes av de motsatta kriterier
som fanns för inklusion. Så som
* Inte gymnasieelev i svensk gymnasieskola.
* Avsaknat godkännande av rektor för undersökning

Urval och bortfall
Totalt deltog 300 respondenter som uppfyllde inklusionskriterna. Klasser från sex olika skolor
i tre tätorter medverkade i undersökningen. Från en liten tätort med ca 10 000 invånare deltog
125 respondenter, från en mellanstor tätort med ca 100 000 invånare deltog 150 respondenter
och 25 respondenter deltog från en tätort med ca 140 000 invånare. Av respondenterna var 43
procent män och 55 procent kvinnor. En procent tillhörde kategorin “Annat” i och med att
detta stickprov endast bestod av tre respondenter var denna kategori för liten för att bli en
representativ grupp i statistiken och kom därför att bli del av internt bortfall när jämförelser
mellan kön gjordes. Fördelningen mellan årskurser var jämn med 102 respondenter från
årskurs ett, 104 från årskurs två och 93 från årskurs tre. Fördelningen mellan yrkes och
studieförberedande var ojämn då de skolor att tillgå hade flest universitetsförberedande
program. Av respondenterna var ca 78 procent från universitetsförberedande program och ca
21 procent från yrkesförberedande program och inga respondenter från introduktionsprogram
vilket kan jämföras med Skolverkets (2015) uppgifter där ca 53 procent av de ungdomar som
går på gymnasiet går universitetsförberedande program och 27 procent gick
yrkesförberedande.
Det fanns inget externt bortfall i undersökningen, då de 300 enkäter som delades ut samlades
in vid samma tillfälle. Däremot skedde ett visst internt bortfall då två respondenter inte fyllde
i enkätens fråga om huruvida de var konsumenter eller inte. Det deltagarantal som kom att
användas blev således 298.
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Genomförande
Enkäten delades ut och samlades in fysiskt på plats oftast i samlad klass under exempelvis
mentorstid. I annat fall delades enkäten ut i uppehållsrum eller liknande. Val av klasser
styrdes av rektor eller lärare, i de fall vi själva kunde styra valdes klasser för en så jämn
fördelning som möjligt av kön, år och programtyp. Information från informationsbladet
beskrevs också kort muntligt vid utdelandet av enkäterna med fokus på de etiska aspekterna.
Insamlandet av enkäter ägde rum under en och samma vecka mitt under vårterminen.

Analys och bearbetningsmetod
Resultaten från enkäterna fördes in i Excel (Microsoft Excel, 2011), kodades och
vidarebearbetades sedan med SPSS (SPSS 20). Gymnasieprogram tolkades vid införandet i
Excel som universitetsförberedande eller yrkesförberedande program. Respondenterna
sammanställdes i frekvenstabeller utifrån bakgrundskategorierna för att fastställa fördelningen
av samtliga respondenter. Deskriptiv statistik användes för att beskriva den totala
konsumtionen och fördelning mellan kön, årskurs och programtyp. För att avgöra huruvida
det förekom signifikant skillnad mellan kön, årskurs och programtyp i konsumtion och
anledning att dricka energidryck användes Chi-tvåtest genom Fisher’s Exact Test. Anledning
till detta test var att det krävdes icke-parametriskt test för den valda datatypen. För att angöra
om det fanns signifikanta skillnader mellan fler än två grupper användes Tukey HSD Post
Hoc-test som är en form av flervägs-ANOVA. Anledningarna att dricka energidryck
sammanställdes med hjälp av SPSS i tabeller där svarsfrekvens och procentandel för varje
svarsalternativ presenterades. Detta sammanfattades sedan genom Excel i en enkel tabell.
Signifikansnivå var hela tiden satt till 5 procent då man inte ansåg att allvarliga konsekvenser
kunde uppstå vid felaktiga resultat.

Reliabilitet och validitet
Reliabilitet handlar om pålitlighet hos ett mått på ett begrepp (Bryman, 2011) och huruvida
undersökningen är reproducerbar. Det är möjligt att en upprepad undersökning skulle ge
annorlunda resultat om urvalet görs helt slumpmässigt och inte från bekvämlighetsurval. Då
det inte finns någon offentlig definition på begreppet energidryck finns risk att respondenten
inte är säker på vad som räknas som detta. Energidryck beskrevs därför genom att ge exempel
på vanliga energidrycker i Sverige i informationen till enkäten.
Validitet innebär att det forskaren undersöker det som faktiskt är för avsikt att undersökas och
inget annat (Bryman, 2011). För att öka validiteten utformades enkätens första del angående
konsumtionen med stöd av tidigare forskning från EFSA (2013b) där syftet bland annat var att
kartlägga konsumtionen av energidryck. I EFSAS enkät utformades frågor och svarsalternativ
per månad och resultatet visade att konsumtion över en burk per månad var relativt ovanligt,
därför valdes samma frågor och svarsalternativ som EFSA använt sig av. Enkätens andra del
angående bakomliggande faktorer till att dricka energidryck utgick från tidigare
fokusgruppsstudier från Malinauskas et al (2007) detta för att utgå från relevanta alternativ
och öka validiteten. Studien omfattade 298 respondenter med endast ett fåtal interna bortfall
vilket innebär en mindre risk för bias och är bra för validiteten. För studien användes en
retrospektiv metod där respondenterna i efterhand rapporterade hur mycket energidryck de
druckit. Med retrospektiv metod finns ingen risk för att respondenterna ändrar sina vanor
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inför undersökningen men däremot finns det alltid en risk för under- eller överrapportering
(Johansson, 2010). Det finns också en risk att respondenterna haft svårigheter att uppskatta sin
konsumtion exempelvis om konsumenten dricker olika volymer från gång till gång eller inte
vet vilken volym burkarna innehåller.

Etiska aspekter
Vid genomförande av enkätundersökningen krävdes reflektion över hanteringen av etiska
aspekter och att de fyra grundläggande etiska principerna följdes. Följande åtgärder vidtogs
för att uppfylla de fyra principerna innan och/eller under undersökningens gång genom
förmedlande av information till rektorer om vad undersökningen handlade om eller genom
information direkt till respondenterna, samt genom ett informationsblad som företrädde
enkäten vid undersökningstillfället.
Informationskravet - Samtliga respondenter informerades om undersökningens aktuella syfte
och att deras deltagande var högst frivilligt. De informerades om att de när som helst fick
avbryta sitt deltagande i undersökningen utan någon som helst motivering till varför (Bryman,
2011).
Samtyckeskravet - Respondenterna var alltid äldre än 15 år, så föräldrars tillåtelse till
undersökningen krävdes inte (Vetenskapsrådet, 2002). Däremot behövdes alltid aktuell rektor
och lärares godkännande för att undersökningen skulle kunna äga rum i skolornas lokaler och
under skoltid, något som ansöktes om i förväg via mail och telefonkontakt. Respondenterna i
sin tur bestämde själva om de ville delta i studien eller inte och bestämde helt över sin egen
medverkan (Bryman, 2011).
Konfidentialitetskravet - Alla uppgifter som samlades in i undersökningen behandlades med
stor konfidentialitet. Ingen utomstående fick tillgång till uppgifter om vilka som deltagit i
undersökningen eller hur vilken deltagare svarat. Inte heller sådant som inte var av intresse för
undersökningens syfte och frågeställningar frågades om i enkäten, för att undvika överdriven
informationsinsamling (Bryman, 2011). Författarna mötte däremot respondenterna fysiskt och
därmed kan inte anonymiteten anses vara 100 procent fullständig.
Nyttjandekravet - Den information som samlades in via undersökningen användes enbart för
den aktuella undersökningen och inte till något annat (Bryman, 2011).

Resultat
Resultatet utgörs av 298 respondenter och presenteras i tabeller och figurer nedan. Först görs
en översikt på hur många av respondenterna som definieras som konsumenter, därefter
presenteras endast statistik på den grupp av respondenterna som definieras som konsumenter
av energidryck.

Årskonsumtion
Figur 1 visar fördelningen mellan de respondenter som kunde räknas till konsumenter av
energidryck i undersökningen. Av respondenter svarade 191 att de hade druckit energidryck
under det senaste året och det utgjorde 64 procent av det totala stickprovet. Av respondenterna
svarade 107 att de inte var konsumenter och utgjorde 36 procent. Det var signifikant skillnad i
konsumtion mellan könen (p < 0,001) fler män än kvinnor var konsumenter, 100 av 130 män
(ca 77 procent) och 87 av 164 kvinnor (ca 53 procent) definierades som konsumenter. Av de
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som svarade “Annat” i fråga om kön var tre av tre konsumenter. Denna grupp kom att utgöra
för få respondenter för att genomföra givande statistikanalys och kommer i det följande
resultatet att exkluderas när resultat kring könsfördelningen presenteras. Det var även fler
konsumenter på yrkesförberedande program jämfört med universitetsförberedande program.
51 av 62 (ca 82 procent) på yrkesförberedande program och 139 av 235 (ca 59 procent) på
universitetsförberedande program var konsumenter vilket innebar en signifikant skillnad (p =
0,001). Två respondenter utgjorde internt bortfall då de inte svarade på frågan om konsumtion
och därmed inte kunde kategoriseras som konsument eller icke konsument. Dessa utgjorde 0,7
procent av stickprovet.

Figur 1. Fördelningen mellan konsumenter och icke

konsumenter i stickprovet (n=298)

Figur 2 visar att av de i undersökningen som definierades som konsumenter (64 procent)
drack lite mer än hälften, 56 procent (106 konsumenter), en burk eller mindre i månaden.
Cirka 30 procent (58 konsumenter) drack mellan två och fyra burkar. Av konsumenterna
drack nio procent (18 konsumenter) fem till tio burkar, tre procent (sex konsumenter) drack
11-20 burkar och två procent (tre konsumenter) drack mer än 20 burkar i månaden.
Fördelningen över antalet burkar som konsumerades vid ett och samma tillfälle presenteras i
figur 3. Av konsumenter svarade 40 st att de drack mindre än en burk per tillfälle och de
utgjorde 21 procent av totalantalet konsumenter. Av konsumenterna svarade 105 st att de
drack en burk per tillfälle. Dessa utgjorde i sin tur 55 procent av antalet konsumenter. De som
svarade att de drack två burkar per tillfälle utgjorde 20 procent av konsumenterna (38
konsumenter). De konsumentgrupper som svarade att de drack tre burkar, alternativt, fyra
burkar eller mer utgjordes av fyra respektive tre konsumenter och utgjorde två procent vardera
av konsumenterna.

Figur 2 Konsumtionen per månad för
konsumenterna i undersökningen (n=191)

Figur 3 Konsumtionen per tillfälle för
konsumenterna i undersökningen (n=191)
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Kön
Med Chi-Square Test framkom att det fanns en signifikant skillnad i konsumtion mellan
könen. Män var i större utsträckning konsumenter och genom Fisher’s Exact Test erhölls lågt
p-värde (p < 0,001). Av männen var 77 procent konsumenter och av kvinnorna var 53 procent
konsumenter. Samma typ av test användes för att undersöka om de båda grupperna skiljde sig
åt när det kom till konsumtion per månad och konsumtion per tillfälle. Där visade testen på en
icke signifikant skillnad vid månadskonsumtion av energidryck mellan könen där Fisher’s
Exact Test gav p = 0,080 (se bilaga 2). Resultatet från månadskonsumtionen mellan könen
illustreras i figur 4. Gällande skillnad i konsumtion per tillfälle mellan könen fanns
signifikans. Här erhölls p = 0,01 genom både Fisher’s Exact Tests. Således fanns signifikant
skillnad mellan könen avseende fördelningen mellan konsumenter och icke konsumenter men
även gällande konsumtionen per tillfälle. Sex procent av konsumerande män drack mer än två
burkar/tillfälle och utgjorde 75 procent av konsumenterna som drack två burkar. Av
konsumerande kvinnor fanns det ingen som drack mer än två burkar/tillfälle och kvinnliga
konsumenter utgjorde 65 procent av de som drack mindre än en burk. Figur 5 visar dessa
resultat mer ingående. Däremot framgick inte någon signifikant skillnad vid
månadskonsumtion.

Figur 4 Fördelningen mellan könen
avseende konsumtion per tillfälle (n=191)

Figur 5 Fördelningen mellan könen
avseende konsumtion per månad (n=191)

Program
Yrkesförberedande studenter var i högre utsträckning konsumenter av energidryck än
universitetsförberedande. Det visade sig att 82 procent (50 st) av de som läste
yrkesförberedande gymnasieprogram (61 st) medan 59 procent (137 st) av de som läste
universitetsförberedande gymnasieprogram (233 st) var konsumenter. Chi square test med
Fisher’s Exact Test visade på signifikant skillnad mellan programtyperna avseende andelen
konsumenter och icke konsumenter. Här var yrkesförberedande således signifikant fler än de
universitetsförberedande. Testet gav p = 0,001. Dessa resultat återges i tabell 3 i bilaga 2. Vid
undersökning av antalet gånger per månad konsumenterna drack energidryck användes
samma tester som vid undersökning av årskonsumtionen. Här visades även på signifikant
skillnad med Fisher’s Exact Test p = 0,03. Det visade således på att de som läste vid
yrkesförberedande utbildning drack fler burkar per månad än de vid universitetsförberedande
gymnasieutbildning, medan dessa var fler vid en burk eller mindre per månad. Den
signifikanta skillnaden här låg vid konsumtion av 2-4 burkar per månad där 40 procent (20 st)
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av yrkesförberedande medan 27 procent (37st) av universitetsförberedande svarade att det var
deras konsumtionsnivå per månad. Figur 6 visar konsumtionsfördelningen per månad gällande
universitetsförberedande och yrkesförberedande konsumenter. Tabell 4 i bilaga 2 återger
dessa resultat mer översiktligt. Samma testtyper kunde även användas för att undersöka
antalet burkar som konsumerades vid ett genomsnittstillfälle. Här fanns ingen signifikant
skillnad. Fisher’s Exact Test gav p = 0,147. Således var yrkesförberedande elever oftare
konsumenter och drack energidryck oftare per månad än universitetsförberedande elever.
Dock fanns ingen skillnad avseende antalet burkar vid ett och samma tillfälle. Dessa resultat
presenteras i figur 7.

Figur 6 Fördelningen mellan programtyperna
avseende konsumtion per månad (n=191)

Figur 7 Fördelningen mellan programtyperna
avseende konsumtion per tillfälle (n=191)

Årskurs
Skillnaden i andelen konsumenter mellan årskurser visade sig inte vara signifikant genom
Flervägs-ANOVA. Inte heller fanns det någon signifikant skillnad i konsumtion per tillfälle
mellan årskurserna, utan det är först i konsumtion per månad man kan se signifikans. Här
skiljde sig konsumtionen åt mellan grupperna och det är årskurs ett och årskurs tre som är
signifikant skilda åt. I detta fall var p = 0,039. Således fanns en viss skillnad mellan de olika
årskurserna men endast vid konsumtion över en genomsnittlig månad var den signifikant. Här
fanns skillnaden i att årskurs ett utgjorde 40 procent av konsumenterna som drack mindre än
en burk per månad och årskurs tre utgjorde 67 procent av konsumenterna som drack 11-20
burkar per månad. Vid undersökningen av andelen konsumenter och konsumtion vid ett
genomsnittligt tillfälle var inte skillnaderna signifikanta. ANOVA-analysen genomfördes med
ett Tukey HSD Post Hoc-test och resultatet går att se i tabell 5 i bilaga 2. Figur 8 visar
årskursfördelningen avseende månadskonsumtion och figur 9 visar fördelningen mellan
årskurser gällande konsumtion vid ett och samma tillfälle.
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Figur 8 Fördelningen mellan årskurserna
avseende konsumtion per månad (n=191)

Figur 9 Fördelningen mellan årskurserna
avseende konsumtion per tillfälle (n=191)

Anledningar till att dricka energidryck
Den vanligaste anledningen till att dricka energidryck var “För att det är gott”, 88 procent
(162 st) svarade att det stämmer helt eller delvis. Där nio procent (17 st) av konsumenterna
svarade att det inte stämde helt eller inte stämde alls. Även “För att bli piggare” var en
vanlig anledning att dricka energidryck där 59 procent svarade att det stämde helt eller delvis
och 29 procent svarade stämmer inte alls eller inte helt. Däremot svarade 70 procent stämmer
inte helt eller stämmer inte alls på “För att jag sovit dåligt” som anledning till varför man
drack energidryck medan 17 procent (31 st) svarade att det stämde helt eller delvis.
På påståendet “För att blanda med alkohol” svarade 45 procent (83 st) att det stämde helt
eller delvis medan 51 procent (74 st) svarade stämmer inte helt eller inte alls. Detta skilde sig
signifikant mellan årskurserna ett och tre med Fisher’s Exact Test (p=0,031). Där årskurs tre
signifikant oftare drack energidryck i samband med alkohol gentemot årskurs ett. Däremot var
det få konsumenter som svarade att de drack “För att lindra min bakfylla”, 85 procent
svarade stämmer inte alls eller inte helt på detta och sju procent (12 st) svarade att det
stämmer helt eller delvis. På påståendet “För att öka koncentrationen” svarade 28 procent
(52 st) att det stämmer helt eller delvis och 60 procent (111 st) svarade stämmer inte alls eller
stämmer inte helt.
Till påståendet “För att orka med skoldagen” svarade 70 procent (130 st) stämmer inte helt
eller stämmer inte alls, medan 19 procent (36 st) svarade att det stämde helt eller delvis. På
påståendet “För att öka min prestation vid träning” svarade 13 procent (24 st) stämmer helt
eller delvis och 77 procent (143 st) stämmer inte helt eller inte alls (se bilaga 4).

Diskussion
Metoddiskussion
Ett av problemen med enkät som datainsamlingsmetod är risken för bortfall (Bryman, 2011)
och denna risk begränsades genom att skriva ut fysiska enkäter, dela ut och samla in på plats i
samlade klasser. Detta minimerade både bortfall och tidsåtgång jämfört med om
respondenterna fyllt i enkät på nätet vid valfritt tillfälle eller om enkäterna skulle skickas
tillbaka via post. Dessutom fanns vi på plats för att kortfattat förklara syftet och motivera
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respondenterna att fylla i enkäten, det fanns dessutom möjlighet att fråga oss om oklarheter
vilket inte hade varit möjligt med digital enkät eller om enkäterna skickats ut via post.
Undersökningen hade inget externa bortfall däremot fanns ett visst internt bortfall men detta
var fortfarande väldigt lågt då endast 2 respondenter helt exkluderades från undersökningen.
Detta gällde frågan om de druckit energidryck det senaste året.
För studien användes en retrospektiv metod där respondenterna i efterhand rapporterade hur
mycket energidryck de druckit. Med retrospektiv metod finns ingen risk för att
respondenterna ändrar sina vanor inför undersökningen men däremot finns det alltid en risk
för under- eller överrapportering (Johansson, 2010). De livsmedel som tenderar att
överrapporteras är nyttiga livsmedel och onyttiga livsmedel tenderar att underrapporteras
(Johansson, 2010). I detta fall kan tänkas att det skett en underrapportering av konsumtionen
då de med en undersökning kan tolkas som att energidryck är något onyttigt. Informationen
om undersökningen har dock framställts så neutral som möjligt. Två frågor berörde alkohol.
Dessa frågor diskuterades ur etiskt perspektiv då det kan anses opassande att genom en fråga
anta att respondenterna dricker alkohol trots att majoriteten inte är tillräckligt gamla för att
köpa alkohol. Det beslöts att frågorna skulle kvarstå då ingen av rektorerna hade några
anmärkningar på detta.
Andra svårigheter har varit utformning av frågor i enkäten för enklaste uppskattning av
konsumtionen. För det första varierar volymen på energidrycksburkar mellan 25 cl, 33 cl till
50 cl, här valdes den minsta volymen 25 cl. Detta kan dock medföra svårigheter att uppskatta
sin konsumtion exempelvis om konsumenten dricker olika volymer från gång till gång eller
inte vet vilken volym burkarna innehåller. Det finns också risk att konsumenten helt missat
volymmåttet på en burk vilket skulle innebära att deras egentliga konsumtion är högre än
rapporterat. Till en början utgick frågan om konsumtionen från konsumtion per vecka, vilket
ändrades till konsumtion per månad för att enklare då tidigare undersökningar gjort på detta
vis (EFSA, 2013a & EFSA, 2013b) och det skulle innebära en enklare jämförelse mellan
undersökningar. Tidsperioden för undersökning av konsumtion av ett livsmedel bör enligt
Johansson (2010) vara minst en månad.
Elever från yrkesförberedande program var underrepresenterade jämfört med hur fördelningen
ser ut i Sverige (Skolverket, 2015). Detta har förmodligen påverkat resultatet då
respondenterna från yrkesförberedande program oftare var konsumenter och generellt drack
mer energidryck än elever från universitetsförberedande program. I EFSA:s undersökning
(EFSA, 2013a) var andelen konsumenter större i jämförelse med den aktuella
undersökningen. Hade fler respondenter från yrkesförberedande program deltagit i
undersökningen hade förmodligen resultatet visat fler konsumenter och liknat de resultat
EFSA presenterar i högre grad. Samtidigt var könsfördelningen mellan yrkes och
universitetsförberedande program skev vilket innebär att en jämn fördelning mellan
programtyperna eventuellt hade inneburit en ojämn fördelning mellan könen.
För att undersöka anledningar till att konsumera energidryck kan enkät anses som ett trubbigt
instrument då endast förvalda alternativ finns tillgängliga (Johansson, 2010). För att svara på
denna fråga diskuterades en eventuell kompletterande fokusgruppsintervju för att få mer
beskrivande svar. Detta valdes dock bort p.g.a. tidsbrist. Undersökningen utgick från
konsumtionsanledningar som framkommit från tidigare forskning i form av fokusintervjuer
(Malinauskas et al., 2007). För en mer nyanserad bild hade en öppen fråga kunnat läggas till i
slutet av enkäten för att fånga upp ytterligare anledningar till att dricka energidryck. En fråga
av denna typ hade gjort sig bättre i en kvalitativ undersökning då den kan bli svår att mäta
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(Bryman, 2011) och valdes således bort. Detta är något som kommande forskning borde ta del
av och fokusera på.

Resultatdiskussion
Till att börja med ska understrykas att undersökningen inte redogör för konsumenternas totala
intag av koffein utan endast det som tillförs genom energidryck. Det är således svårt att säga
allt för mycket om just konsumenternas totala intaga av koffein under en dag, då det
förekommer i många andra livsmedel som kaffe, te och vissa värktabletter (Persad, 2011).
Undersökningen visade att 64 procent av respondenterna var konsumenter av energidryck.
Detta kan jämföras med EFSA:s undersökning (2013a) där 69 procent av Sveriges ungdomar
räknades som konsumenter, dessa var dock mellan 10-18 år och där undergruppen 15-18
bestod av fler konsumenter. I EFSA:s resultat av 15-18 åringar från Europa är samma siffra
73 procent (EFSA, 2013a). I och med att den aktuella undersökningen koncentrerade sig på en
äldre undergrupp bland ungdomar kan det tyckas märkligt att inte fler var konsumenter. Som
tidigare diskuterats kan detta dock delvis bero på färre respondenter från yrkesförberedande
gymnasieprogram vilket visade sig vara den grupp med flest konsumenter (82 procent).
Tidigare undersökningar har visat antingen att män i större utsträckning än kvinnor är
konsumenter eller att det inte är någon skillnad mellan könen (Azagba, Langille & Asbridge,
2014; Malinauskas et al., 2007 & EFSA, 2013a). I den aktuella undersökningen var fler män
än kvinnor konsumenter och drack mer energidryck per tillfälle, män tenderade även att
dricka mer per månad även om resultatet i månadskonsumtion inte visade någon signifikant
skillnad. Det går här att diskutera om skillnaden styrs mer av programtyp än kön. Tidigare
studier har undersökt skillnad i kön men få studier har undersökt skillnad i programtyp vilket i
denna underökning verkar vara en större styrande faktor än kön.
Studiens resultat kring månadskonsumtion skiljer sig från EFSA:s resultat i Europa där
betydligt fler drack större volym i månaden (EFSA, 2013a). Den aktuella studien visa att 56
procent drack en burk eller mindre i månaden, 30 procent drack 2-4 burkar, nio procent drack
5-10 burkar och sammanlagt drack fem procent mellan 11-20 burkar eller mer och endast två
procent (tre st) av konsumenterna svarade att de drack mer än 20 burkar per månad. I EFSAs
undersökning drack 30 procent en burk eller mindre i månaden, 32 procent drack 2-4 burkar,
19 procent drack 5-11 burkar och sammanlagt drack 19 procent 11-20 burkar eller mer
(EFSA, 2013a). Detta kan tolkas som att svenska gymnasieelever inte dricker energidryck i
lika stor utsträckning som delar av övriga Europa. Det är svårt att spekulera i varför det ser ut
så men en anledning till att respondenterna i den aktuella undersökningen verkar dricka
mindre energidryck kan tänkas beror på att flertalet matbutiker har åldersgräns för
energidryck i Sverige.
Som sagt säger undersökningen ingenting om konsumenternas totala intag av koffein utan
endast det som tillförs genom energidryck. Det är således svårt att säga allt för mycket om just
konsumenternas totala intaga av koffein under en dag. Koffein finns i många andra livsmedel
vilket kan innebära att vissa konsumenter skulle hamna närmare eller till och med över
rekommenderade gränsvärdet. Det är också svårt att veta vad som är ett för högt koffeinintag
då EFSA hänvisar till 3 mg/ kg kroppsvikt per dag för barn och unga (EFSA, 2015) och ett
gränsvärde på 200 mg per tillfälle. Detta gränsvärde skulle bli mellan 150-240 mg per dag
räknat på att en gymnasieelev väger mellan 50-80 kg vilket är betydligt mindre än gränsvärdet
för vuxna per dag (400 mg) och motsvara ca 1-1,5 burkar. Samtidigt är det viktigt att komma
ihåg att toleransen varierar mycket mellan individer (Livsmedelsverket, 2015a).
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Det framgår tydligare hur många konsumenter som riskerar att dricka för mycket per tillfälle
än hur många som riskerar att dricka för stora mängder per dag. Av konsumenterna drack ca
24 procent två eller mer burkar per tillfälle vilket motsvarar ca 300 mg koffein och
överskrider därmed gränsvärdet för koffein. Slås månadskonsumtionen ut krävs ca en burk per
dag för att komma upp i EFSA:s (2015) gränsvärdet för koffein per dag, detta skulle innebära
20 burkar eller mer per månad vilket endast två procent av konsumenterna kom upp i. Det är
däremot möjligt, och troligt med tanke på att 24 procent dricker två eller fler burkar per
tillfälle, att konsumtionen för dessa konsumenter är ojämnt fördelad och att fler burkar dricks
vid samma tillfälle eller samma dag vilket kan leda till för högt koffeinintag vissa dagar i
månaden eller vissa tillfälle. Det är fortfarande väldigt svårt att säga något om vilka som
kommer upp i en skadlig dos koffein från energidryck då detta är individuellt. Däremot kan
sägas att 71 procent av samtliga respondenter drack max en burk eller inget alls per månad
och risken för en för hög dos koffein från energidryck för dessa är liten.
Utifrån undersökningen är det svårt att säga något om den generella hälsan hos
gymnasieelverna, då den endast undersöker energidryckskonsumtionen. Däremot har tidigare
forskning visat att en större konsumtion av energidryck varit kopplad till andra negativa
hälsoeffekter som sömnsvårigheter och ångest men även varit sammankopplat med rökning
och substansberoende (Sanchez et al., 2013). På så sätt skulle energidryckskonsumtion kunna
vara markör i undersökningar av livsstilsrelaterade hälsoproblem och risktagande beteende
(Wolk et al, 2012; Grandner, Knutson, Troxel, Hale, Jean-Louis, & Miller, 2014). Det skulle
också kunna tänkas att konsumenter som till exempel har sömnsvårigheter eller ångest
påverkas negativt av energidryck även om de inte kommer upp i det dagliga gränsvärdet för
koffein.
Den anledning till konsumtion av energidryck som i undersökningen hade mest polariserade
svarsfrekvenser var helt klart frågan som behandlade konsumtion i samband med alkohol. Här
stod 45 procent av konsumenterna för svar som representerade att konsumtion i samband med
alkohol stämde helt eller delvis och 51 procent menade raka motsatsen. Här verkar det som att
konsumtionen i samband med alkohol ökar med ålder då årskurs tre signifikant skiljde sig i
hur ofta de blandade energidryck med alkohol från årskurs ett. Detta skulle kunna förklaras att
man först i årskurs tre får dricka alkohol på krogar och nattklubbar där möjligheten att beställa
drinkar som innehåller både energidryck och alkohol ges. I årskurs ett är således
sannolikheten att man inte ännu kommit i kontakt med alkohol i samband med energidryck
större, även om den så klart fortfarande finns. Samtidigt drack konsumenter i årskurs tre mer
energidryck per månad än årskurs ett, detta kan tyda på att energidryckskonsumtionen ökar
p.g.a. att det i högre ålder blir börjar blandas med alkohol. Konsumtionen av energidryck
blandat med alkohol associeras med andra alkoholrelaterade problem bland unga däribland
ökad risk för alkoholberoende, högre frekvens av berusningsdrickande och ökad risk för
alkoholrelaterade olyckor och skador (Azagba, Langille and Asbridge, 2014 & O’Brien et al.,
2008). Med tanke på tidigare forskning om energidryckers inverkan i samband med alkohol är
detta kanske där den största oron bör ligga. En bidragande anledning till att gymnasieelver
dricker energidryck både rent men framförallt blandat med alkohol kan antas vara grupptryck.
I en fokusgrupp av Bunting, Baggett & Grigor (2013) i Nya Zeeland kom flera teman upp
som möjliga anledningar till konsumtion av energidryck bland ungdomar. Däribland
grupptryck och genus. Även om ungdomar är medvetna om hälsorisker konsumeras
energidryck bland vissa individer för att skapa eller bibehålla en social image. Detta är dock
inget den aktuella studien har haft för avsikt att undersöka då det är mer en fråga för kvalitativ
forskning.
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Att 87 procent av konsumenterna svarade att det antingen stämde helt eller delvis att de drack
energidryck för att det smakade gott, gör den till den anledning i undersökningen som helt
klart visade sig vara den starkaste. I Riksmaten rapporterades att ungdomar får i sig allt för
stor del av sitt dagliga energiintag från bl.a. sötade drycker (Livsmedelsverket, 2012). Det i
kombination med att forskare sett att energidryckskonsumtionen ökat (Reissig, Strain &
Griffiths, 2009) kan indikera på att energidryck är på väg att bli “den nya läsken”. Om inte
annat skulle den kunna bli ett komplement till den redan stora konsumtionen av sötade
drycker. Det skulle även kunna tänkas att den inte bara smakar sött och påminner mycket om
läsk eller annan sötad dryck, utan en aspekt av konsumtionen kan vara den höga koffeinhalten
i dessa drycker. Det skulle kunna finnas ett visst koffeinberoende bland konsumenterna. Att
tillgodose detta beroende skulle då ytterligare öka välbefinnandet vid konsumtion och även
vara svårt att skilja från enbart en god smak. Detta skulle kunna innebära att energidryck
således “smakar bättre än vad den egentligen gör”. Detta är svårt att mäta och fungerar
egentligen bara som en tanke i diskussionen om vad som egentligen är så lockande och/eller
farligt med energidrycker och konsumtionen av dessa.
Undersökningar har som tidigare nämnts visat att det inte nödvändigtvis är koffein, taurin
eller glukuronolakton i energidrycker som kan verka skadligt för människor, varken var för
sig eller i kombination (Livsmedelsverket, 2015a). Det som istället kan diskuteras är den höga
halterna socker som finns i naturligt sackarossötade energidryckerna på marknaden. Nordiska
näringsrekommendationer sätter en övre gräns på 10E% tillsatt socker per dag, vilket lätt kan
överskridas om genomsnittsenergidrycken innehåller 10-13g sackaros/ 100 ml och
genomsnittsburken innehåller 250 ml dryck (Nordiska Ministerrådet, 2012). Då energidrycker
inte innehåller andra energigivande näringsämnen är energin från dessa drycker direkt
kopplade till tillsatt socker. Beroende på konsumentens dagsbehov och faktiska konsumtion
skulle en daglig konsumtion kunna leda till onödig viktuppgång. Det skulle här behövas mer
forskning över tid för att kunna se vilka effekter energidryckskonsumtion har på lång tid och
vilka negativa hälsoeffekter energidryck och eller socker skulle kunna ha.
I en studie i av Costa, Hayley & Miller (2014) undersöktes Australienska ungdomars kunskap
av bl. a innehållet i energidryck. Konklusionen var att ungdomar förmodligen dricker utan att
vara medvetna om innehållet och därmed energidrycks negativa hälsoeffekter vid för hög
konsumtion. Det kan tänkas att kunskapsläget även i Sverige är dåligt. Mer information skulle
således behöva kommuniceras till både ungdomar och föräldrar om innehåll och effekter av
energidryckskonsumtion. Samtidigt behövs gränsvärden EFSA och liknande myndigheter
arbetat fram kommuniceras och göras tydligare. Mer vetskap om eventuella hälsoproblem
som kan uppkomma i samband med energidryckskonsumtion för riskgrupper som är extra
sårbara bör också spridas. Störst oro anser vi är kombinationen av alkohol. Mer information
om energidryck och risker med att blanda med alkohol behöver delges till både ungdomar och
föräldrar. Kommande forskning skulle därmed behöva fokusera på det aktuella kunskapsläget
om risker och effekter. Mer forskning behövs även på energidrycks effekter på lång sikt.

Slutsats
Av undersökningens 298 respondenter var 64 procent konsumenter. Undersökningen visade
att majoriteten av konsumenterna inte drack några skadliga mängder energidryck. Det finns
dock ett antal konsumenter som kan tänkas komma upp i högt intag av koffein per tillfälle
eller vissa dagar i månaden, exakt vilka dessa är och i vilken grad de påverkas är dock svårt
att säga. Sammanlagt drack 24 procent mer än två burkar per tillfälle vilket innebär en
koffeinmängd över EFSA:s gränsvärde för koffein för ungdomar. Jämfört med
undersökningar i övriga Europa konsumerar inte de aktuella konsumenterna lika mycket per
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månad eller per tillfälle. Konsumtionen skiljde sig beroende på kön, ålder och programtyp då
konsumtionen var högre bland, män yrkesförberedande program och i årskurs tre. De
vanligaste anledningarna till energidryckskonsumtion var “För att det är gott”, “För att bli
piggare” och “För att blanda med alkohol”. Mer forskning behövs om kunskapsläget om
energidryck samt om koffeinets långtidseffekter.
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Bilaga 1- Arbetsfördelning
Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad, alltså 50/50 rakt igenom uppsatsen.
* Planering av studien gjordes tillsammans så också litteratursökningen - 50/50
* Datainsamlingen gjordes uppdelat men med jämn arbetsfördelning 50/50 då vi samlade in
ca 150 enkäter från varsin tätort.
* Analys och resten av uppsatsen har sedan gjorts tillsammans - 50/50
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BILAGA 2 - Statistiska tabeller
Tabell 1 Skillnad mellan kön gällande årskonsumtion

Tabell 2 Skillnad mellan kön gällande konsumtion per tillfälle

Tabell 3 Skillnad mellan programtyp gällande årskonsumtion

Tabell 4 Skillnad mellan programtyp gällande konsumtion per månad
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Tabell 5 Skillnad i konsumtion per månad mellan årskurser
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BILAGA 3 - Enkät

Enkätundersökning - Energidryck
Under de senaste åren har energidryckskonsumtionen ökat explosionsartat
och bara under år 2006 lanserades 500 nya märken på marknaden.
Ungdomar är det främsta målet för marknadsföringen och är även de
främsta konsumenterna av sötade drycker med hög koffeinhalt. Företagen
som tillverkar dryckerna lovar ökad prestationsförmåga, högre energinivå och förbättrad
koncentration, men det finns även vissa hälsorisker förknippade med en för hög
energidryckskonsumtion. Energidryck är söta koffeinhaltiga drycker som t.ex Redbull,
Celsius, Power King och Monster. Energidryck är alltså inte samma som sportdryck som t.ex.
Powerade.
Syftet med undersökningen är att undersöka hur mycket energidryck gymnasielever dricker,
om det skiljer sig mellan olika årskurser, kön och val av gymnasieprogram. Ett delsyfte är att
ta reda på av vilka anledningar som gymnasieelever dricker energidryck.
Anledningen till att just ni tillfrågas att delta i undersökningen är för att ni matchar den
populationen som uppsatsen i fråga fokuserar på. Ungdomar i gymnasieskolan.
* Allt deltagande är helt frivilligt och man får när som helst avbryta om man inte vill slutfölja
undersökningen. Ingen motivering behövs för att avbryta undersökningen.
* Allt deltagande förblir anonymt och inga namn eller andra personuppgifter kommer att
samlas in.
* Den information som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte och inte
användas till något annat än till att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar.
Vi som genomför enkätundersökningen är två universitetsstudenter från Uppsala Universitet
som skriver vår C-uppsats vid Institutionen för Kostvetenskap.
Mirjam Ohlsson, blivande ämneslärare i Idrott och Hälsa samt kostvetenskap. 0730569498
Martin Selin, blivande kostvetare. 0709300128
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Kön
□ Man

□ Kvinna

□ Annat

Årskurs
□1

□2

□3

Gymnasieprogram:
– Har du någon gång under det senaste året druckit energidryck?
□ Ja
□ Nej
Om du svar Nej på föregående fråga Tack för din medverkan!

– Hur mycket energidryck dricker du en vanlig MÅNAD? Med en burk menas 25 cl.
(OBS! Kryssa för det alternativ du tycker passar bäst)
□ 1 eller mindre
□ 2-4 burkar
□ 5-10 burkar
□ 11-20 burkar
□ Mer än 20 burkar

– Hur mycket energidryck dricker du vanligen vid ett och samma tillfälle? Med en burk
menas 25 cl. (OBS! Kryssa för det alternativ du tycker passar bäst)
□ Mindre än1 burk
□ 1 burk
□ 2 burkar
□ 3 burkar
□ 4 burkar eller mer
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BILAGA – 4
Fördelningstabell över anledningar till att
dricka energidryck

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer varken eller

Stämmer inte helt

Stämmer inte alls

Antal
Procent

97

65

6

6

11

52,4 %

35,1 %

3,2 %

3,2 %

5,9 %

För att jag sovit dåligt

Antal
Procent

9
4,9 %

22
12,0 %

25
13,6 %

19
10,3 %

109
59,2 %

För att bli piggare

Antal

39

68

23

11

42

Procent

21,3 %

37,2 %

12,6 %

6,0 %

23,0 %

Antal
Procent

13

23

19

21

109

7,0 %

12,4 %

10,3 %

11,4 %

58,9 %

17

35

22

23

88

9,2 %

18,9 %

11,9 %

12,4 %

47,6 %

12

12

18

16

127

6,5 %

6,5 %

9,7 %

8,6 %

68,6 %
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40

8

16

78

Procent

23,2 %

21,6 %

4,3 %

8,6 %

42,2 %

Antal
Procent

4

8

14

14

145

2,2 %

4,3 %

7,6 %

7,6 %

78,4 %

För att det smakar gott

För att orka med skoldagen

För att öka koncentrationen

För att öka prestation vid
idrott/träning

Antal
Procent

Antal
Procent

För att blanda med alkohol

För att lindra min bakfylla

Antal

1

1

