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SAMMANFATTNING 

Försäljningen av energidrycken har ökat markant under 2000-talet och många av märkena 

marknadsför sig intensivt och riktar in sig på en yngre målgrupp. Den innehåller taurin, 

glukuronolakton, höga halter av koffein, vilket kan vara farligt för barn och ungdomar som är 

speciellt känsliga för hög halt av koffein. Enligt Livsmedelsverket finns det inget i dagsläget 

som tyder på att energidryck är en fara för hälsan vid måttlig konsumtion (observera att 

”måttlig” konsumtion varierar mellan individer). Däremot görs fler efterfrågade forskningar 

kring ämnet och myndigheter/forskare varnar för att dricka energidryck om man är barn, 

ungdom, känslig för koffein eller gravid.         

Syftet med vår studie är att undersöka ungdomars upplevelse av energidryck. Urvalet skedde 

bland elever på en gymnasieskola som dricker energidryck varje vecka samt druckit i minst 

sex månader. Underlaget är baserat på hälften killar och hälften tjejer mellan åldrarna 16-18 

år. Datainsamlingsmetoden var kvalitativa intervjuer. Dessa analyserades med hjälp av 

”kvalitativ innehållsanalys”.  

De viktigaste fynden var framför allt att de positiva upplevelserna av energidryck 

överspeglade de negativa och att de upplever lika många positiva effekter som negativa 

effekter. Resultatet visar även att de hade dåliga kunskaper kring dryckens innehåll samt de 

eventuella konsekvenserna. De upplever även att de inte påverkas av varken media, vetenskap 

eller anhörigas åsikt om ämnet.  

  



 

 

FÖRORD 

Idén om ämnet energidryck till vårt examensarbete föddes ur Sofias nyfikenhet om vad 

energidryck innehöll och hur det påverkar den yngre generationen.   

Vi vill tacka de individer som deltog i studien samt gymnasieskolan Fria Läroverken som lät 

oss genomföra våra intervjuer där. Vi vill även tacka vår handledare Linda Beckman samt 

lärare som har hjälpt oss längs vägen.  

Majoriteten av uppsatsen har vi diskuterat fram och skrivit tillsammans. Sofia har dock skrivit 

större delen av vad energidryck innehåller och Josefine har tagit fram och valt ut artiklarna.  

Josefine Jansson och Sofia Berglöf 

Karlstad, maj 2014 
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INLEDNING  

Energidryck i samhället 

Enligt statistik från Sveriges bryggerier har försäljningen av energidryck (ED) sedan 2006 

mer än fördubblats. Under 2012 såldes ca 10,1 miljoner liter ED, inklusive sportdryck, i 

Sverige (Sveriges bryggerier, 2014). Idag dricker den genomsnittliga svensken 3,5 liter ED 

per år och konsumtionen i Sverige ökar kraftigt, även om den fortfarande är något lägre än i 

andra länder (Delfi, 2014). I en artikel från SVT nyheter intervjuade de flera ungdomar som 

alla var 14 år. Ungdomarna berättade att de alla någon gång druckit ED och då även köpt det 

själva, trots att det finns en åldersgräns på 15 år i många affärer. Det är alltså relativt lätt för 

ungdomar att köpa dessa trots åldergräns (SVT, 2014).  

Konsumtionen har som sagt ökat kraftigt i Sverige, något som Delfi Nyhetsbrev (2014) tagit 

fram i samarbete med Svenska Bryggerier (2014). Författarna Heckman, Sherry och Gonzalez 

de Mejia (2010) gjorde en sammanfattning och jämförde olika artiklar i USA, bland annat 

ED, sportdryck och hälsodryck. Jämförelsen visar att ED är överlägset den största 

konsumtionen som växer snabbats i USA, där konsumtionen mellan 2004-2009 ökade med 

mer än 240 %.  

En studie som gjordes 2013 i Italien visar på att konsumtionen av ED går allt längre ner i 

åldrarna. Syfte med studien var att undersöka hur vanligt det är bland ungdomar att 

konsumera ED och studien visade att förbrukningen av ED är vanligt bland 11- 13 åringar. 

Dessutom visade resultaten att det skulle vara lämpligt att införa ett system för att förhindra 

konsumtionen av ED och ge information om möjliga hälsorisker redan i ung ålder 

(Gallimberti, Buja, Chindamo, Vinelli, Lazzarin, Terraneo, Scafato, Baldo. 2013). 

En dansk studie från 2014 (Friis, Lyng, Lasgaard och Larsen) visar att användandet av ED 

främst är vanligt bland män. Den visar också att det är vanligare att dricka ED bland personer 

med lägre utbildningsnivå, än de med en högre utbildning. Resultatet av studien visar också 

att det oftare förekommer konsumtion av ED i samband med andra stimulanser som t.ex. 

alkohol eller rökning (Friis, Lyng, Lasgaard & Larsen, 2014). 

Lagar 

Sveriges riksdag införde en motion under 2013 till regeringen om ett förbud mot försäljning 

av ED som innehåller taurin och koffein, till barn under 15 år. Motiveringen till detta förslag 
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var att det på senare tid blivit allt mer vanligt för barn och vuxna att dricka ED, utan vetskap 

om vad dessa innehåller och vad konsekvenserna kan bli. Det visar även på att de dricker fler 

burkar per dag samt att produkten sjunker i pris. Det har visat sig att barn kan dricka upp till 

fyra-fem burkar per dag. Det som är farligt för barn är halten koffein menar Sveriges riksdag. 

Även Ulla Beckman Sundh från Livsmedelsverket tar upp halten om koffein 

(Livsmedelsverket, 2014 a), precis som Riksagen gör. Det finns studier på att koffein är lika 

beroendeframkallande som alkohol och nikotin. Det är dessa orsaker som visar att det är 

orimligt att barn under 15 år skall dricka ED eller stora mängder av drycker som innehåller 

hög halt av koffein (Riksdagen, 2014)  

Positiva aspekter av drycken  

Det enda positiva Livsmedelsverket (2014 a) skriver om ED är att den ger ökad vakenhet och 

mental aktivitet, men skriver samtidigt att den inte gör oss ”smartare”. Däremot visar Alford, 

Cox och Wescotts studie från 2001 på flera positiva effekter av drycken ”Red Bull”. Bland 

annat visade studien att aerob och anaerob uthållighet ökade med 9 % respektive 24 % samt 

att minne och koncentrationen förbättrades. Även reaktionsförmågan visade sig bli bättre efter 

intag av Red Bull. Trots dessa positiva effekter påpekade även denna studie att en tolerans 

snabbt utvecklas för effekterna.   

Energidryckens innehåll  

ED är en söt läskedryck som innehåller koffein, glukuronolakton och taurin. 

Livsmedelsverkets (2014 a) råd är att inte använda ED som vätskeersättning eller 

törstsläckare då koffeinet är vätskerivande samt att drycken inte bör kombineras med alkohol. 

ED innehåller en hög halt av koffein, vid för stor konsumtion kan man drabbas av 

koffeinförgiftning vilket livsmedelsverket varnar för. ED är ett av de livsmedel som det 

globalt har forskats väldigt mycket om. Ingen forskning har dock kunnat konstatera att ED är 

hälsofarliga vid en måttlig konsumtion, men vid överkonsumtion kan livsmedlet däremot ge 

obehagliga upplevelser samt ohälsa som exempel typ2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 

koffeinförgiftning (Livsmedelsverket, 2014 a, b).  

ED började säljas i Sverige år 1996. Redan då (innan Sverige gick med i EU) tog dåvarande 

styrelsen i Livsmedelsverket beslutet att om det skulle säljas i Sverige var kravet att ge 

dryckerna dispens för hög koffeinhalt. Ett villkor för dispensen var att ge drycken en 

varningstext med texten ”barn gravida och andra personer känsliga för koffein avråds från att 

använda denna dryck”. Innan Sverige var medlem i EU reglerades koffein enligt nationella 
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regler. Koffein var då tillåtet i endast läskedryck, med en maximal halt av 135 mg/liter. Dryck 

med koffein märks inte med texten ”högt koffeininnehåll”, om inte halten överstiger 150 

mg/liter. Sedan Sverige gick med i EU gäller deras regler. Drycker som innehåller mer än 150 

mg koffein/liter ska då märkas med texten ”högt koffeininnehåll” och den totala mängden 

koffein från alla källor ska anges (Livsmedelsverket, 2014 a).  

Innehållets ämnen  

Koffeinet 

Koffein finns naturligt i naturen exempelvis i kaffe som har en lång tradition av användning. 

Koffein är ett ämne med välkända effekter samt bieffekter, ämnet och dess effekter på 

kroppen är densamma oavsett koffeinets ursprung. Det stimulerar andningen och 

hjärtverksamheten samt vidgar blodkärlen och kan ge oss en ökad vakenhet, en mental 

aktivitet och är vätskedrivande. Om koffein överdoseras kan detta leda till sömnproblem, 

ångest, hjärtklappning, oro, yrsel samt huvudvärk. Man kan även få effekter som diarré, 

illamående och kräkningar, vid en allvarlig överdosering kan effekter som frekventa 

kräkningar och stora urinmängder vilket kan leda till en störd vätskebalans. Individer tål olika 

mängd koffein, giftinformationscentralen har följande gradering av koffeinintag och 

förgiftning.  

      ”Hos vuxna klassificeras de symtom som uppkommer efter intag av 1-2 g koffein som 

lindrig förgiftning, 3 g som medelsvår, 6 g som allvarlig och 10 g som mycket allvarlig 

förgiftning” (Livsmedelsverket, 2014 a).  

Den vanligaste storleken i Sverige är 250 ml dryck med en koffeinhalt på 320 mg/liter, det 

motsvarar i koffeinmängd 1½ dl kaffe. Barn och ungdomar drabbas lättare av överdosering 

eftersom de har lägre vikt än vuxna, vilket relaterar till att de reagerar på mindre mängd 

koffein jämfört med äldre. Vuxna dricker mycket kaffe vilket gör att de också har en högre 

tolerans. Risken för överdosering ökar ju högre koffeinhalt drycken har (Livsmedelsverket, 

2014 a). 

Glukuronolakton och Taurin 

Glukuronolakton är ett ämne som finns i energidrycker. Det är en nedbrytningsprodukt av 

kolhydrater, exempelvis glukos och stärkelse samt att ämnet bildas i människokroppen vid 

matsmältningen. Det finns även naturligt i många traditionella livsmedel. Slutsatsen om 

glukuronolakton är att intaget av ämnet ej är skadligt, alltså inte en hälsofara. 
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Taurin är en aminosyra som bildas i kroppen och finns i livsmedel från djurriket medräknat 

fisk och skaldjur. En person som väger 70 kilo innehåller cirka 70 gram taurin. Ämnet har 

flera grundläggande funktioner i vår kropp bland annat att tillsammans med gallsyror bilda 

gallstenar, den underlättar upptag av feta livsmedel samt hjälpa celler i olika organsystem att 

bibehålla rätt vatten – och saltkoncentration (Livsmedelsverket, 2014 a). 

Söta drycker  

Söta drycker som t.ex. energidryck innehåller en mycket hög halt socker. Vid högt intag av 

socker är det svårt att få plats med näringsrik mat, vitaminer och mineraler. Söta drycker ger 

dålig mättnadskänsla vilket innebär att stora mängder kan intas utan problem, som i sin tur 

bidrar till övervikt. Det finns inga positiva effekter för människors hälsa att äta socker. Ämnet 

Glukos behövs för hjärnans funktion, men det ämnet får vi i oss genom kolhydrater som t.ex. 

bröd och potatis via stärkelse. Risken för övervikt och där med sjukdomar som diabetes typ2, 

hjärt- och kärlsjukdomar, inflammation i kroppen, rubbade blodfetter och stroke kan vara en 

långtidskonsekvens vid för högt intag av socker (Livsmedelsverket, 2014 b).  

Konsekvenser 

Att ED är populärt råder det inga tveksamheter om. Men frågan är om det är farligt för hälsan 

eller inte? Detta är en fråga där forskarna går isär mycket i sina åsikter och forskning visar på 

olika resultat. Tidigare forskning visar mer på att ED inte utgör någon hälsofara, medan 

senare forskning lutar allt mer åt att ED är en fara för hälsan och kan ge många negativa 

konsekvenser (Grasser, Yepuri, Dulloo & Montanis, 2014).  

Ulla Beckman Sundh, toxikolog vid Livsmedelsverket, berättar att det framförallt är koffeinet 

som påverkar barn som dricker ED, ju mindre man väger ju lättare är det att överdosera. Hon 

säger i detta citat:  

      ”Oftast är det så att en burk energidryck innehåller ungefär lika mycket koffein som en 

liten kaffekopp vanligt bryggkaffe. Och typiska effekter av överdosering av koffein är 

illamående, yrsel, ångest, hjärtklappning och muskeldarrningar” (SVT, 2014). 

Grasser, Yepuri, Dulloo & Montanis (2014) studie visar bland annat att pulsen ökar med 5-7 

slag/min när du dricker Red Bull. På de ca två timmarna som energidrycken har verkan i 

kroppen, slår alltså ditt hjärta 600-840 slag extra. Resultaten visade även att blodtrycket 

ökade. Enligt vårdguiden (2014) kan ökat blodtryck under en längre tid leda till att 

blodkärlens väggar blir hårdare och mindre elastiska, vilket i sin tur försvårar hjärtats 
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pumparbete. Högt blodtryck under en längre tid kan leda till stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och 

njursjukdom (Vårdguiden, 2014)  

 

Enligt Systembolaget (2014) är debutåldern för alkohol i snitt 16 år och konsumtionen av 

alkohol bland ungdomar i Sverige har minskat sedan 70-talet, men tyvärr har själva mängden 

av alkohol bland de som dricker ökat. Läkartidningen (2006) skriver om fyra fall där 

personerna har avlidit utan att man kunnat säkerställa dödsorsaken. Personerna var 18, 19, 20 

och 31 år gamla, två män och två kvinnor. Det alla fallen har gemensamt är att samtliga 

blandade Red Bull med alkohol. Promillehalterna var mellan 0,63 och 0,87. Dödsfallen 

inträffade alltså inte pga. av endast alkoholhalten.  

Som forskning visar kan konsekvenserna bli allvarliga vid överkonsumtion av ED. Att 

drycken dessutom ökar mer och mer i popularitet samt kryper längre ner i åldrarna är orsaker 

till att belysa problemområdet. Tanken med studien är att få fram hur ungdomar upplever 

energidryck, för att bättre förstå varför drycken är så populär.  

SYFTE  

Syftet är att undersöka ungdomars upplevelse av energidryck.  

METOD 

Urval   

Urvalet har skett bland elever på en gymnasieskola, endast bland de elever som redan dricker 

energidryck varje vecka och druckit i en längre period, minst 6 månader.  Underlaget till 

studien består av fyra intervjuer, hälften tjejer hälften killar och varierar i åldrarna 16-18 år. 

Eleverna informerades i helklasser (25 stycken), informationsbrev gavs ut i samband med 

detta och med hjälp av läraren kontaktades eleverna som var intresserade av att delta. Totalt 

visade nio elever intresse för att delta i vår studie varav fyra intervjuades. De två tjejerna och 

två killarna som först visade intresse intervjuades. Vi försökte få en så bred variation bland 

eleverna som möjligt, t.ex. att vi hade med både tjejer och killar, i varierande åldrar och olika 

program på skolan. En elev som från början anmält sitt intresse valde sedan att inte delta i 

intervjun.  
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Datainsamlingsmetod  

Intervjuguide (se bilaga 2) 

Intervjuguiden bestod från början av sex frågor som täckte relevanta delar, allt från kroppsliga 

och psykiska upplevelsers till varför individen väljer att dricka det och kunskaper kring ED. 

Efter intervju tre ändrade vi intervjuguiden i samråd med lärare från sex till åtta frågor. Efter 

intervju tre användes åtta frågor eftersom fråga ett och två kom upp som följdfrågor i de 

tidigare intervjuerna och gav oss bra information till ett förbättrat resultat. Den fjärde och sista 

intervjun utgick alltså från den ändrade intervjuguiden med åtta frågor.  

Fråga ett och två lades till: 

1. Hur ofta dricker du energidryck? 

2. Hur mycket dricker du?  

Genomförande  

Intervju ett och fyra utfördes i ett grupprum på skolan eleverna gick på, intervju två och tre 

utfördes i de intervjuades respektive hem. Vi hade tänkt att alla intervjuer skulle utföras i 

samma grupprum på skolan men på grund av olika skäl var vi tvungna att anpassa oss, 

intervju två och tre fick då utföras i individernas hem. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades. När transkriberingen var klar raderades inspelningarna direkt. Intervjuerna 

blev mellan sex och tio minuter långa.  

Alla elever informerades om studien både i helklass och individuellt före intervjun började. 

Även informationsbrev (se bilaga 1) gavs ut i samband med informationen i helklass. I detta 

fall ansågs respondenten ge samtycke i samband med själva intervjun, inget samtyckesbrev 

för underskrift gavs ut. Inga personuppgifter har lämnats ut till obehörig och inga uppgifter 

har lånats ut eller används i annat syfte. 

 

Analys  

För att analysera den insamlade datan har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Granskär & Höglund-Nielsen (2008) för att få fram både det manifesta samt det latenta 

budskapet.  
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Steg ett var att lyssna igenom och transkribera intervjuerna, sedan görs en översiktlig 

genomläsning av materialet för att få en helhetsbild. Därefter togs meningsbärande enheter 

som var relevanta för studiens syfte ut. Sedan kondenserades enheterna (om nödvändigt) för 

att göra materialet lätthanterligare utan att väsentlig information togs bort. De kondenserade 

meningsenheterna kodades, alltså en ”etikett” sattes på meningsenheten som är en kort 

beskrivning av innehållet. Koderna jämfördes och grupperades i kategorier. Huvudkategorier 

och underkategorier utformades baserat på koderna vi fått fram (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). I tabell 1 nedan visas ett exempel på hur analysen har gått till, från 

meningsbärande enhet till utformning av huvudkategorier.  

Tabell 1. En översiktlig modell över hur analysen har gått till. Detta visar ett exempel på två 

kategorier och hur det bygger på meningsbärande enheter.  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

”Jag tror inte det. Jag har 

inte tänkt på det så… jag 

kanske blir påverkad utan 

att jag tänker på det också”. 

Har inte funderat 

över det. Blir 

kanske omedvetet 

påverkad. 

Omedveten 

påverkan av 

reklam 

Media Yttre påverkan 

”Min familj dricker aldrig 

energidryck” 

- Familjen 

dricker ej  

Anhöriga  

”När jag är trött på 

morgonen innan skolan ex. 

så brukar jag ta en och då 

blir jag ju mer pigg fort och 

orkar mer i skolan” 

Vaknar till och blir 

pigg fortare på 

morgonen samt 

orkar mer i skolan. 

Orkar mer 

Pigg 

Positiv effekt Upplevelser av 

energidryck 

”Ibland om jag har 

druckit för många på en 

dag så kan jag få 

hjärtklappningar” 

Vid för mycket 

ED upplevs 

hjärtklappningar. 

Hjärtklappning  Negativ effekt  
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ETISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT  

I undersökningen har vi följt dessa etiska förhållningssätt enligt Codex, som beskrivs nedan. 

Informationskravet: innebär att forskaren måste informera deltagarna om vad syfte med 

forskningen är, vilka villkor som gäller och vad deras uppgift i studien är. Deltagarna ska 

också upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst har rätt att avbryta sitt 

deltagande. All denna information gavs till deltagarna både i helklass och vid individuella 

tillfällen i samband med intervjun. Även informationsbrev delades ut till deltagarna i samband 

med informationen i helklass (Codex- regler och riktlinjer för forskning, 2014). 

Samtyckeskravet: innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Förälder/vårdnadshavare behöver i vissa fall ge samtycke, om deltagaren t.ex. är under 15 år 

eller om studien är av etisk känslig karaktär. Eftersom alla deltagarna i denna studie var över 

15 år krävdes inget samtycke från vårdnadshavare och samtliga deltagare fick själva 

bestämma över sin medverkan, ingen tvingades delta. Studien ansågs inte vara av etisk 

känslig karaktär (Codex- regler och riktlinjer för forskning, 2014). 

Konfidentialitetskravet: innebär att deltagarna i en studie ska bemötas med största möjliga 

konfidentialitet. Likaså personuppgifter ska behandlas och förvaras så att obehöriga ej kan ta 

del av dem. Deltagarna bemöttes av oss med största möjliga konfidentialitet och inga 

personuppgifter har spridits vidare. De inspelade intervjuerna raderades direkt när 

transkriberingen var klar. Varje deltagare fick en förkortning t.ex. I1, istället för att namnet på 

deltagaren skrevs ut (Codex- regler och riktlinjer för forskning, 2014). 

Nyttjandekravet: betyder att uppgifter som samlats in om respondenterna endast får användas 

för forskningsändamålet, de får inte utlånas eller användas i kommersiella syften eller andra 

icke-vetenskapliga ändamål. Inga uppgifter från vår studie har lånats ut eller använts i annat 

syfte (Codex- regler och riktlinjer för forskning, 2014). 
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RESULTAT 

Kategorier: 

KUNSKAP OM ENERGIDRYCK  

Denna kategori bygger på de intervjuades svar om deras kunskap kring ED. Överlag svarade 

respondenterna att de hade väldigt lite kunskap kring ämnet, både konsekvenser vid för stor 

konsumtion och vad för ämnen drycken innehåller. Här gav respondenterna ex. på att de 

visste att drycken är dålig för kroppen, att den innehåller mycket socker och att de vet att ED 

är ”allmänt” dålig men vet inte riktigt varför den är det.  

      En respondent svarade såhär om sin kunskap kring energidryck: "Inga alls egentligen, jag 

vet att det inte är bra. Det är väl det jag vet” (I1). 

      En annan gav ett liknande svar men tillägg om socker: "Hm, jag… det jag vet är att det 

inte är bra för kroppen och att det är mycket socker i, men sen vet jag inte så mycket mer” 

(I2). 

YTTRE PÅVERKAN  

Denna kategori bygger på de intervjuades svar om hur yttre faktorer påverkar deras 

konsumtion av ED. Kategorin bygger på två underkategorier, ”Media” och ”Anhöriga”. 

Underkategorin Media bygger på hur reklam och vetenskap påverkar deras vanor kring ED. 

Underkategorin Anhöriga bygger på respondenternas svar kring hur de känner sig påverkade 

av sina vänners och familjs vanor och åsikter kring ED. Precis som i underkategorin Media, 

svarade näst intill alla att det inte känner sig särskilt påverkade av deras anhörigas beslut.  

Media 

Denna underkategori bygger på de intervjuades svar om hur media, som t.ex. reklam och 

forskning, påverkar deras val av dryck. Här gav de flesta svaret att de inte känner sig särskilt 

påverkade av varken reklam eller vetenskap.   

      En respondent gav det här svaret: ”Nej jag påverkas ingenting av reklamen, det gör jag 

inte” (I4).   

      En individ resonerade istället såhär kring yttre påverkan: ”Ehm, jag vet inte. Jag tror inte 

det, jag har inte tänkt på det så… Jag kanske blir påverkad utan att jag tänker på det också” 

(I1).  
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Anhöriga 

Denna underkategori bygger på de intervjuades svar om hur de påverkas av anhöriga, som 

t.ex. familjen och vänner, och deras åsikter och vanor om energidryck. Flera respondenter 

ansåg att de inte påverkas av hur anhöriga tycker och tänker om energidryck. Däremot 

uttryckte flera att de vet om att deras föräldrar önskar att de skulle sluta dricka ED, men det är 

inte direkt något som påverkar deras vanor, snarare mer deras samvete. 

       En respondent svarade såhär: ”Och vänner och så tar väl någon gång ibland, men inga 

stora mängder… De köper det ungefär som dricka, istället för cola eller något annat.” (I1). 

      En annan respondent uttryckte det såhär kort: ”Mamma blir nog glad om jag slutar i alla 

fall, hihi” (I2).  

EFFEKTER AV ENERGIDRYCK  

Denna kategori bygger på de intervjuades svar om hur deras personliga upplevelser är av att 

dricka ED. Kategorin bygger på två underkategorier, ”Positiv effekt” och ”Negativ effekt”. 

Dessa beskriver både hur individerna upplever effekten av ED under ruset, men också hur 

effekterna blir när ruset avtar och vad det ger för konsekvenser. Underkategorin Positiv effekt 

bygger mest på direkta upplevelser av drycken, alltså effekter som sker i stunden de dricker 

ED och så länge drycken har effekt i kroppen. Medan underkategorin Negativ effekt mest 

bygger på vad de senare effekterna blir, vad individerna upplever när effekterna avtar, vad de 

upplever om de inte dricker ED alls samt vad som är negativt med drycken i allmänhet.  

Positiv effekt 

Denna underkategori bygger på vad de intervjuade tyckte var positivt med ED. Samtliga 

deltagare uttryckte att en stor anledning till varför de dricker ED är att den helt enkelt smakar 

gott. De uttryckte även att de blev pigga och glada av ruset, får bättre koncentration, att de får 

mer gjort samt orkar mer i skolan. 

      En respondent gav svaret: ”Jag blir pigg och glad, ruset liksom. Men sen känner jag ju att 

man får mer gjort när man dricker det. När jag är trött på morgonen innan skolan typ, så 

brukar jag ta en och då blir jag ju mer pigg fort och orkar mer i skolan”(I2). 

      En annan respondent sa: ”Jag tycker det är gött, det är godare än dricka och sånt. Sen så 

blir man ju pigg och orkar hålla mig vaken bättre på lektionerna”(I1) 
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Negativ effekt 

Denna kategori bygger på vad de intervjuade tyckte var negativt med att dricka ED. Svaren 

som gavs var något varierande men mycket bygger på fysiska upplevelser som t.ex. yrsel, 

hjärtklappning och stresskänsla i kroppen. Även vad som händer när effekterna avtar spelade 

in här och då var främst trötthet en betydande faktor för många.  

      En av respondenterna svarade: ”Jag tror att jag har vant min kropp vid att dricka det hela 

tiden, så om jag inte dricker det så blir jag väldigt trött på grund av det. Så jag behöver det ju 

lite för att hålla igång lite grann” (I1). 

      En annan respondent svarade följande: ”Ibland om jag har druckit för många på en dag så 

kan jag få hjärtklappningar. Det är läskigt så då dricker jag inte på några dagar, blir snurrig i 

huvudet också” (I3).  

VANOR OCH MÄNGDER  

Denna kategori bygger på de intervjuades svar om hur ofta alla respondenter dricker ED och 

hur mycket ED de då konsumerar. Svaren här varierade ganska mycket, allt från någon gång i 

veckan upp till så mycket som fem gånger om dagen. På frågan ”hur länge har du druckit 

energidryck?”, svarade de flesta att de provade redan vid tio-tolv års ålder. Vanorna där efter 

har dock sett olika ut. Några har successivt trappat upp till vad de själva skulle klassa som ett 

beroende, medan andra snarare har trappat ner och idag endast dricker det för smakens skull.   

      En respondent svarade såhär: ”Ja, första gången jag drack var kanske i trean eller fyran på 

lågstadiet. Men då drack jag inte de mängderna jag dricker nu, då drack jag bara någon gång 

ibland” (I1).  

      En annan svarade såhär: ”Jo jag började nog dricka energidryck när jag var tolv år första 

gången, men då drack jag inte många för jag fick egentligen inte för mamma” (I2). 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka ungdomars upplevelse av ED. Detta för att bättre 

förstå varför drycken är så populär. Det vi har fått fram utifrån vårt syfte visar att ungdomar 

upplever ED överlag positivt. De upplever ED som mer positiv än negativt trots att många 

negativa effekter av drycken har lyfts fram.   
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Vi har fått fram material som täcks in under fyra huvudkategorier var två av kategorierna har 

underkategorier. Kategorierna är: Kunskap om energidryck, Yttre påverkan med 

underkategorierna Anhöriga och Media, Upplevelser av energidryck med underkategorierna 

Positiva effekter och Negativa effekter och Vanor och mängder.  

Kunskap om energidryck 

Överlag har vi fått fram att respondenterna har dålig eller nästintill ingen kunskap om ED. De 

upplever att de inte påverkas i någon särskild betydelse av varken media, reklam, forskning, 

vetenskap, familj eller vänners åsikter och vanor. Föräldrarna verkar neutrala alternativt något 

emot deras konsumtion av drycken, men ED verkar inte vara ett ämne som tas upp ofta inom 

familjen.  

Våra resultat visar att deltagarna har begränsad kunskap kring ämnet och vilka eventuella 

konsekvenser som kan leda till ohälsa. Detta stämmer överens med vad Riksdagen (2013) 

syftar på i sin motion som lades fram till Regeringen, om att ett förbud bör införas mot 

försäljning av ED till barn under 15 år. Även Riksdagen (2013) påpekar att det finns studier 

som visar på att koffein är lika beroendeframkallande som alkohol och nikotin. Att frågan om 

konsumtionen av energidryck har tagit sig ända upp till Regeringen visar på att det inte bara 

är ett problem för enskilda individer, utan också ett problem för den allmänna hälsan i 

samhället.   

Flera av respondenterna nämnde den höga sockerhalten i drycken, vilket är positivt att de är 

medvetna om detta. Om man bortser från de aktiva ämnena som är typiska för ED, så är 

många av energidryckerna i grund och botten läsk. Läsk i sig ökar risken för övervikt vilket i 

sin tur ökar risken för att drabbas av välfärdssjukdomar som t.ex. diabetestyp2, rubbade 

blodfetter, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar samt inflammation i kroppen. Ja, denna lista kan 

göras i stort sett hur lång som helst, då nyare forskning allt mer visar på de negativa 

effekterna socker har i kroppen (Livsmedelsverket, 2014 b).  Det här är ännu en orsak till att 

redan i tidig ålder informera om hälsoriskerna av ED. Som våra resultat i likhet med 

Riksdagens motion (2014) visar, kan konsumtionen av ED vara ganska hög. Detta i 

kombination med bristande kunskap om ämnet, kan faktiskt leda till konsekvenser (som 

nämns ovan) av stor betydelse i framtiden.  
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Yttre påverkan 

Våra resultat visar på att nästan alla deltagarna provade ED redan i 10-12 års ålder, vilket 

betyder att det går att köpa redan i så ung ålder. Även om konsumtionen i Sverige har ökat 

mycket enligt Svenska Bryggerier (2014) så rapporterar SVT (2014) att det är relativt lätt för 

ungdomar att köpa drycken, detta trots åldersgräns. Detta betyder att unga inte behöver gå via 

anhöriga eller vänner för att köpa drycken. Vilket gör det lättare för individen att redan i ung 

ålder utveckla ett beroende, vilket i sin tur ökar risken för bland annat koffeinförgiftning, 

rubbad vätskebalans i kroppen samt de många konsekvenserna som långvarigt läskedrickande 

kan ge. 

Upplevelser av energidryck  

I kategorin Upplevelser av energidryck uppkom både positiva och negativa effekter. Många 

av dem upplevde flera negativa effekter, som är både psykiska och fysiska. Men som vi 

tidigare har nämnt har de positiva effekterna en mer betydande roll än de negativa. Trots att 

några respondenter lyfter fram obehagliga upplevelser spelar dessa inte lika stor roll som de 

positiva upplevelserna, vilket gör att de dricker ED ändå. Negativa upplevelser som lyftes 

fram flera gånger var tillexempel trötthet efter ruset, hjärtklappning, stresskänsla och yrsel. 

Positiva upplevelser som återkom var t.ex. pigg, bättre koncentration, orkar hålla igång, glad 

och god smak. Gemensamt för alla respondenter var att de kom i kontakt med ED före 

tonåren. Vissa ökade därefter successivt användandet av ED, medan några minskade eller 

behöll konsumtionen på en ”hanterlig” nivå.  

Våra resultat visar i likhet med både Livsmedelsverket (2014 a) och Alford, Cox och Wescott 

(2001) att individerna upplever en bättre vakenhet, mental aktivitet och 

koncentrationsförmåga, vilket respondenterna själv uttrycker att de upplever. Då vår studie 

inte inkluderade några frågor om varken aerob, anaerob träning, hur deras minne berörs eller 

om reaktionsförmågan påverkas är detta aspekter vi inte kan spekulera om. Tyvärr var det inte 

heller områden som kom upp som följdfrågor eller som respondenterna nämnde vid 

intervjutillfället.  

Trots att det ännu inte finns några helt klara bevis på att ED är farligt för hälsa, så finns det 

forskning som visar att den kan ge många negativa biverkningar. Vårt resultat visade på flera 

biverkningar i likhet med vad Livsmedelsverket (2014 a) ger exempel på. Typiska 

biverkningar av ED är ångest, hjärtklappning, muskeldarrningar samt höjd puls. Grasser, 

Yepuri, Dulloo & Montanis (2014) studie visar att pulsen ökar med 5-7 slag per minut, vilket 
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kanske inte låter så mycket men på några timmar blir det ganska många extra slag. Sker det 

dessutom mer eller mindre varje dag sliter det på hjärtat och kärl mer än man tror och kan 

med tiden leda till stroke, hjärtinfarkt, njursjukdom och hjärtsvikt (vårdguiden, 2014). 

Vanor och mängder  

Studien från Italien (Gallimberti, Buja, Chindamo, Vinelli, Lazzarin, Terraneo, Scafato, Baldo 

,2013) visar att förbrukningen av ED är vanligt bland 11-13 åringar vilket även stämmer 

överrens med våra resultat, där majoriteten av respondenterna provade vid 10-12 års ålder. 

Samma studie påpekar även att det vore lämpligt att införa ett system som jobbar för att 

förhindra/sänka konsumtionen av ED samt att ge information om möjliga hälsorisker redan 

från tidig ålder. Det stämmer också in då våra resultat visar på dålig kunskap om ämnet. Detta 

kanske även är något Sverige bör överväga att införa som en hälsofrämjande åtgärd? 

Den Danska studien (Friis, Lyng, Lasgaard och Larsen, 2014) visar att konsumtionen av ED 

är vanligast bland män, att det oftare förekommer vid en lägre utbildningsnivå och att det ofta 

förekommer alkohol och rökning i samband med ED. Detta är något vi inte kan spekulera om 

eftersom vi inte inkluderade några frågor om varken alkohol eller rökning samt att alla vid 

intervjutillfället var på samma utbildningsnivå. Även eftersom vi gjorde en kvalitativ 

undersökning där vi inte kan göra jämförelser på samma sätt, men som Riksdagen (2014) 

påpekar så finns det studier som visar på att koffein är lika beroendeframkallande som alkohol 

och tobak. Då våra resultat visar på att flera respondenter själv uttryckte ett beroende av ED, 

är detta något som kanske bör uppmärksammas för ungdomar. Är man alltså redan beroende 

av koffein skulle det möjligen kunna vara lättare att också utveckla ett beroende av tobak och 

alkohol, då alla ämnen är stimulerande.  

Vår studie täckte som sagt inte in några frågor om alkohol i kombination med ED, men vi 

intervjuade trots allt ungdomar i 16-18 års ålder, vilket är en ålder då många provar att dricka 

alkohol (Systembolaget, 2014). De eventuella konsekvenserna av att blanda alkohol med ED 

bör kanske ingå i informationen skolan och föräldrarna ger om alkohol? Läkartidningen 

(2006) tog upp fyra fall som exempel där dödsorsaken var oklar. Gemensamt för de fyra 

fallen var blandningen av ED och alkohol. Livsmedelsverket (2014 a) avråder helt från att 

blanda dryckerna med varandra. Eftersom det inte upptäcktes någon klar dödsorsak är detta 

kanske ett område som det bör forskas mer på?  
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Frågor som har väckts under arbetets gång är bland annat Hur ser föräldrarna på frågan om 

ED? Skiljer sig deras åsikter och inställningar mycket från ungdomarnas? Vad är lärarnas 

åsikter och inställningar till användandet av ED på skoltid och hur upplever de att drycken 

påverkan eleverna? Detta eftersom vår undersökning genomfördes på en gymnasieskola där vi 

pratade med många lärare och fick en uppfattning av deras syn på ämnet men som vi tyvärr 

inte kunnat inkludera i detta arbete. 

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att kunna gå in på djupet om ämnet. 

Detta för att intervjuaren i person ska kunna lägga märke till ansiktsuttryck, tonlägen, 

kroppsspråk samt stämningen i rummet. Intervjuerna spelades även in av liknande orsaker 

som ovan, att kunna lyssna på intervjun flera gånger för att få en så korrekt tolkning av svaren 

som möjligt.  

Respondenterna togs ut medvetet och bestod av hälften tjejer, hälften killar vilket är en styrka 

med studien då en mer allmän bild av ämnet ges än om undersökningen enbart hade vart på ett 

av könen. I undersökningen är det även lite ålderskillnad, vilket är positivt då det 

representerar något olika mognadsgrad.  

Vår ambition var att genomföra fem intervjuer, där den femte och sista skulle utföras med oss 

båda som intervjuare. Det hade varit intressant att se om intervjun hade blivit både längre och 

gett utförligare svar, då vi hade kunnat sammarbeta under intervjun och haft varandra som 

stöd. Tyvärr kunde inte detta genomföras pga. av tidsbrist.  

Alla intervjuer utfördes ej på samma plats. Två av dem utfördes på gymnasieskolan där 

eleverna går och de andra två utfördes i hemmet hos respektive respondent. Detta kan vara 

både en svaghet och en styrka, då det självklart vore önskvärt om alla intervjuer utfördes på 

samma plats för att förutsättningarna ska vara dem samma för alla. Intervjuaren till de två som 

utfördes i hemmen upplevde dock att respondenterna var mer avslappnade och gav utförligare 

svar. Stämningen i allmänhet var även mer avslappnad, vilket bidrog till öppnare svar. Nu 

efteråt resonerar vi alltså att vi kanske borde testat att utföra fler intervjuer i respektive hem 

om möjligheten fanns.  Alternativt att alla intervjuer utfördes på skolan, men att en mer 

avslappnad plats kunde ha använts.  
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Tyvärr blev våra intervjuer lite för korta. En av anledningarna till detta tror vi är pga. av vår 

egen begränsade erfarenhet av att utföra kvalitativa intervjuer. Det uppstod några osäkerheter 

i samband med intervjuerna, vilket också bidrog till en inte helt avslappnad stämning. Vi tror 

också att vi valde en svår åldersgrupp att utföra intervjuerna på. Trots detta tycker vi att 

materialet vi fått fram har varit tillräckligt och vi har fått fram många intressanta aspekter om 

ämnet.  
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Bilaga 1: 

Informationsbrev: Varför energidryck? 

Hej! 

Vi är två studenter från Hälsa & Wellness programmet vid Karlstads universitet. Det ingår i 

vårt examensarbete att utföra en undersökning som ska ligga till grund för vår B-uppsats 

(examensarbete).  

Syftet med vår undersökning är att undersöka och få en djupare förståelse för ungdomars 

upplevelse av energidryck. Detta känner vi är viktigt för att bättre förstå hur individen tänker, 

tycker och känner inför att dricka energidryck.  

Undersökningen kommer att utföras i form av intervjuer och totalt kommer vi genomföra fyra 

till sex stycken. Urvalet sker endast bland de elever som har tidigare erfarenhet av att dricka 

energidryck. Varje intervju beräknas ta ca 20 minuter. Intervjun kommer att spelas in, men 

endast i syfte att underlätta utskrivning och bearbetning av intervjun. 

Att delta i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

deltagandet utan förklaring eller anledning.  

Undersökningen kommer genomföras med största möjliga konfidentialitet och ingen obehörig 

kommer kunna ta del av materialet. Materialet kommer förvaras så att endast vi har tillgång 

till det.   

Vid rapportering av resultatet i B-uppsatsen och vid publicering kommer informanterna att 

avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  

Vid frågor eller funderingar gällande undersökningen kan vi kontaktas på följande sätt: 

 

Sofia Berglöf  Josefine Jansson  

Seb81@live.se emmajosefinejansson@outlook.com 

073-8000 112 073- 6466 796 

Handledare:  

Linda Beckman  

  

 

Mvh Sofia & Josefine 

Hälsa & Wellness- programmet, 

Karlstads Universitet.  

  

mailto:Seb81@live.se
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Bilaga 2: 

 

Intervjuguide 

 

Syfte: Att undersöka ungdomars upplevelse av energidryck. 

 

1. Hur ofta dricker du?  

 

2. Hur mycket dricker du? 

 

3. Vad är din upplevelse av att dricka energidryck?  

 

4. Hur länge har du druckit energidryck? 

 

5. Hur känner du dig i kroppen när du har druckit energidryck? 

(effekt, känslomässig påverkan?) 

 

6. Märker du någon skillnad från det att du började dricka till dagsläget?   

(toleranser, effekter, känslomässigt?)  

 

7. Varför väljer du just energidryck? 

 

8. Vad har du för kunskaper kring energidryck? 

(från media, vetenskaplig fakta, ”åsikter” från vänner/familj?)  

 

 

 

 

 


