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Sammanfattning

 

Kaffet började ursprungligen konsumeras för koffeinets effekter, vidare utvecklades kaffet 

och blev en social dryck. Kaffe spreds runt hela världen och koffeinet användes som tillsatts i 

energidryck och andra livsmedel. 

Syftet är att undersöka utvecklingen av koffeinets konsumtionsmönster och sociala roll i kaffe 

och energidryck. 

Arbetet är en litteraturstudie baserad på fyra vetenskapliga artiklar som samlats in genom två 

olika databaser. Urvalet av artiklar skedde med hjälp av förbestämda kriterier. 

Resultatet visar att koffein i dryck ger njutningsfyllda effekter men även bieffekter finns. 

Koffeinet har utvecklats som tillsatts i bland annat energidryck samt läsk och konsumtion av 

energidryck kopplas till problembeteenden. Detta livsmedel konsumeras ibland med alkohol 

och det finns konsekvenser med denna konsumtion. Kaffet har utvecklats till en social dryck 

och det går koppla denna dryck samt te till olika livsstilar. 

I diskussionen påvisas det att kaffe och te har en stors ocial roll i samhället. Energidryck och 

läskedryck visar sig inte ha någon förankring som en social dryck. Vidare talas det om 

konsumtionen av kaffe, energidryck, te och läskedryck. 

Konsumtionen av koffeinhaltiga drycker ökar men huruvida kaffet kommer ha en central roll 

bland de sociala dryckerna i framtiden är osäkert. 

Nyckelord:Coffee, Caffeine, Energy drinks, Social, Consumption. 
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1 Inledning 

Koffein  brukas av människor av både sociala skäl och för hur det påverkar det centrala 

nervsystemet. I början brukades koffein som prestationshöjare och cermoniellt i ritualer för att 

uppnå ett transliknande stadie, idag används det som ett tillfälle att socialisera. Däremot har 

koffeinets gamla egenskaper och seder börjat återuppstå, i takt med energdryckernas 

kommersiella framfart så har konsumenter börjat inta koffein allt mer. Prestationen höjs, 

fokuseringen förstärks , beroendet ökar och längtan efter nya ”kickar” kan leda till betydligt 

större problem än huvudvärk på morgonen, för att man inte hunnit dricka sitt kaffe.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Allmänt om kaffe 
Kaffe är en av världens mest konsumerade drycker, ibörjan för att den till största del 

innehåller världens mest populära drog: koffein (Topik, 2009). Kaffehandeln ledde till en av 

de första globala marknaderna (Topik, 2009). Kaffe har sedan dess färdats världen över tack 

vare dess vackra blommor, sina frukter och sin farmakologiska effekt (Pollan, 2002). Kaffe 

har lyckats spridas så pass väl genom adaption av sin geografiska, ekologiska och sociala 

omgivning (Topik, 2009). Kaffe har hjälpt till att omforma samhällen och världsekonomin 

genom att gå från en lyxprodukt till vardagsdrog (Topik, 2009). Filosofen Francis Bacon var 

en förkämpe till kaffe där han klassificerade det i samma kategori som opiater (Cowan, 2005). 

Däremot till skillnad från opiater har kaffe aldrig varit olagligt på grund av dess effekt på det 

centrala nervsystemet utan för saker som cirkulerade kring kaffet. Exempelvis hur människor 

pratade ”fritt” i kaffehus vilket kunde leda till revolutionära tankar inom kungadömet (Topik, 

2009). Rudgley (1993) klassificerar kaffe med andra stimulanter och observerar en viss 

skillnad: ”Skillnaden mellan stimulanter och andra intoxikerande ämnen är att den 

stimulerande effekten oftast inte blandas in i vardagslivet eller det normala sociala livet”. 

Kaffe har istället gett skärpa, som medicin mot andra sjukdomar, minskat hunger och förstärkt 

kreativitet. Det var först år 1819 som kaffebönans hemlighet, alkaloiden koffein, upptäcktes 

av Friedlieb Ferdinand Runge (Rudgley, 1993). Forskningen kring koffein är fortfarande långt 

ifrån färdigställd trots att det är en av världens mest studerade droger (Courtwright, 2001).  
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2.2 Kaffe och koffein 
Alkaloider är en grupp organisk-kemiska föreningar som kommer främst ifrån växter. 

Exempel på alkoider är: kodein, morfin, nikotin och koffein(Allt om vetenskap 2004). Koffein 

har både kurerande och giftiga egenskaper, därför agerar koffeinet mest troligt som en 

försvarsmekanism åt kaffebusken som skyddar mot svamp och bakterier (Topik, 2009). Fast 

än koffein förekommer naturligt i många växter som te, nötter och kakao så skvallrar namnet 

om dess nära relation till kaffe (coffee, café). Bara i USA så kommer 70 % av allt koffein 

ifrån kaffebönan (Weinberg m.fl, 2001). Även om det är koffeinets effekter som fått 

människor att dricka kaffe så är koffeinet bara en del av kaffets popularitet. Detta eftersom 

forskning visar att endast 15 % av de som konsumerar kaffe faktiskt har ett beroende av 

koffein (Topik, 2009). De sociala aspekterna av kaffedrickandet förklarar troligtvis mer dess 

popularitet: kaffedoften på morgonen och kaffepauser är två exempel. Kaffe är framförallt en 

social drog (Topik, 2009). 

2.3 Kaffebönan och dess spridning 
Det finns nio olika arter av kaffebönor men den vanligaste och mest använda är ”Coffea 

arabica” med ”Coffea canephora”(robusta) som nummer två. Robusta steg i popularitet först 

under 1900-talet (Topik, 2009). Coffea arabica härstammar i början från Etiopien där den 

användes för ceremoniellt bruk men även som ett prestationshöjande preparat av byarnas 

jägare. Topik (2009) menar även att kaffebönorna som växte vilt användes på olika sätt 

beroende på region, där vissa kokade arabicabären och andra bara tuggade dem (Topik, 2009). 

När kaffebönan började exporteras över världen så var det oftast fattiga slavar från Afrika 

som odlade den. Det var först under det 1900-talet som afrikanerna sjävla började odla och 

bruka kaffebönan som resten av världen (Topik, 2009). 

Tack vare araberna spreds kaffe internationellt eftersom de var stora både över Röda havet 

och den Indiska oceanen. Troligast var det Shadhili-Sufi muslimerna i Yemen som började 

använda sig av kaffedrickande i sina ritualer (Topik, 2009). Sufierna sökte elixirer som kunde 

ge dem syner och heliga uppenbarelser. Kaffet användes därför på grund av koffeinets 

effekter, som en drog och social dryck, men framförallt användes det för att förflytta sig från 

den materiella världen och finna frid. Kvinnor och män delade på en skål fylld med kaffe som 

man skickade runt. Muslimerna satt uppe sent under natten i mässande ritualer, dansade, sjöng 

och sökte visioner (Topik, 2009). Under 1500-talet spred sig kaffet över den Arabiska halvön 
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via Kairo, Damaskus och Mekka där den blev en del av invånarnas ritualer 

(Tuchseherer,2003). I Mekka rapporteras det att man redan år 1510 drack kaffe inne i 

huvudmoskén och blev associerat med Muhammeds födelsedag. Han hade enligt legender fått 

kaffet av ärkeängeln Gabriel för att ge människan kaffe istället för det förbjudna vinet 

(Tuchseherer, 2003). Kaffet blev snabbt lagligt och respekterat i mellanöstern medan 

européerna fick vänta ytterligare hundra år (Topik, 2009). Kaffet blev populärt av gemene 

man i mellanöstern mest för sin effekt och genom de sociala kaffehusen. Folket använde sig ej 

av socker eller mjölk i kaffet utan anis, ingefära, kardemumma, hasch och opium (Topik, 

2009). Mellanöstern och södra Asien var världens främsta kaffedrickande länder fram till 

mitten av 1800-talet (Topik, 2009).  

2.4 Kaffets inträdelse i Europa 
När kaffet kom till Europa var det först betraktat som en medicin för ögon, skörbjugg och 

ödem. Kaffe såldes hos apotekare som ett botemedel medan de katolska prästerna ville 

bannlysa kaffe eftersom det var de otrogna muslimernas dryck (Topik, 2009). Kaffet växte 

alltsedan i popularitet bland de rika under 1600-talet. Kaffets prestige och sociala respekt 

ökade mycket tack vare att lyxvaror ifrån orienten blev populära (Said, 2003). Orienten under 

denna tid visade på förmögenhet och det förekom stor konsumtion av kryddor och silke. När 

folket drack kaffe var det inte ovanligt att de använde kinesiskt porslin, amerikansk tobak och 

socker från Brasilien (Said, 2003). Nordeuropéerna blev dem med störst kaffekonsumtion.  

Kaffe hade länge hög moms och under slutet av 1800-talet, trots sitt höga pris blev kaffe ändå 

drycken som arbetarklassen ville ha till frukost. Dessa människor drack ofta substitut till kaffe 

gjort av rostade frukter och grönsaker. ”Kaffet” innehöll inget koffein och hade därför inte 

samma effekter som vanligt kaffe, men ändå ökade konsumtionen stadigt (Topik, 2009). 

2.5 Det sociala livet kring kaffe 
Under 1900-talet skedde en ökning av kaféer som lockade till sig politiska aktivister, filosofer 

och diverse andra människor som sökte social kontakt. Kaffe började konsumeras på jobbet 

då arbetarna behövde en paus och kunna socialisera med sina kollegor (Topik, 2009). 

”Kaffepaus” och ”ska vi ta en kaffe” (vilket innebär, ska vi sätta oss och prata) blev populära 

uttryck i den tidens språk och har fortsatt leva kvar (Topik, 2009). För många hade kaffe blivit 
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en nödvändighet som alltifrån restauranger till butiker använde sig av för att locka in 

konsumenter. Under 1970-talet steg kaffe i pris men företag valde istället att gå i förlust på 

kaffeförsäljningen än att höja priset på grund av risken att tappa kunder. Tack vare att kaffe är 

beroendeframkallande och socialt blev kaffet nästan viktigare än något annat livsmedel 

(Topik, 2009). 

2.5.1 Den sociala globaliseringen av koffein 
I nutiden har kaffe blivit en ungdomsdryck. Samhällets ökade krav på människor kan förklara 

varför koffein och kaffe har hittat en ny ung publik. Kaffe är starkt länkat till den nya 

datatidsåldern, vilket man kan se när program heter exempelvis ”Java” (Topik, 2009). Den 

ökade konsumtionen av koffein har lett till att drogen tillsatts i flertal livsmedel som 

tuggummi, vatten, mintpastiller och godis (Temple, 2009). 

2.6 Energidrycken populäriseras 
I Asien fanns ett flertal produkter som ansågs ge energi (Redbull, 2010). År 1982 upptäckte 

Red Bulls grundare Dietrich Mateschitz detta koncept och började tillverka samt 

marknadsföra konceptet själv( Redbull, 2010). Under följande år använde sig Red bull av allt 

ifrån Formel 1-förare till tecknade reklamfilmer för att sälja sin produkt. I eftervågorna av 

Red bulls popularitet kom en uppsjö av fler produkter (Reissig m.fl, 2009). Där ibland 

Monster Energy som är den näst bäst säljande energidrycken efter redbull (Energyfiend, 

2013). 

Under år 2006 ökade den totala konsumtionen av energidryck med 17 %. Thailand ledde 

konsumtion per person medan USA konsumerade störst sammanlagd volym (Reissig m.fl, 

2009). Under år 2006 skedde en aggressiv ökning av energidrycksmarknaden då cirka 500 

nya märken lanserades över hela världen, 200 bara i USA (Reissig m.fl, 2009). Från år 2002 

till 2006 var den årliga försäljningsökningen av energidryck 55%. Koffeinhalten i dessa 

drycker kan vara allt ifrån 50mg till 505mg per servering. Koffeinkoncentrationen blir mellan 

2.5 till 171 mg per 30ml medan motsvarande mängd kaffe innehåller 13 till 25 mg (Reissig 

m.fl, 2009). 
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3 Syfte 

Motivet med denna studie är att undersöka utvecklingen av koffeinets konsumtionsmönster 

och sociala roll i kaffe och energidryck. 

 

4. Metod 

En kvalitativ litteraturstudie genomfördes. Artiklar söktes i databaser som Örebro Universitet 

tillhandahåller.  

4.1 Vetenskaplig insamling 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Summon och Food science and technology 

abstracts. Filter användes för att få artiklar som var vetenskapligt granskade. Sedan lästes 

sammanfattningar och artiklar om de var relevanta för ämnet. Sökord som användes är 

följande:Coffee, Caffeine, Addiction, Habits, Energy drinks, Coca-Cola, Control, Youth, 

Social, Caffeinated, Tea, Drinks, Consumption.Sökningarna sammanstäldes i sökmatriser 

(Bilaga 1). 

4.2 Inklusionkriterier 

• Artiklar som är vetenskapligt granskade (peer-reviewed). 

• Artiklar relevanta för ämnet.  

• Artiklar skulle gå att läsa på internet i fulltext.  

4.3 Exklusionskriterier 

• Avgiftbelagda artiklar. 

• Artiklar som är för farmakologiskt utformade. 

• Artiklar skrivna på ett annat språk än engelska. 
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• Artiklar utan koppling till sökorden. 

4.4 Urval 

Utifrån artiklarnas titel kunde det bestämmas om fortsatt läsning var relevant. Om så var fallet 

lästes sammanfattning och slutligen artikeln i sin fullhet. Dessa färdiga artiklar sparades sedan 

för fortsatt läsning och ett sista urval. Under detta urval valdes fyra artiklar ut som bäst kunde 

besvara syftet och hade mest relevans till ämnet. Det bestämdes även att artiklarna skulle vara 

skrivna av författare som lever i en kultur liknande den där arbetet skrevs. Detta för att det 

lättare skulle gå att relatera till faktan och skapa en relevant diskussion. Statistik och vissa 

naturvetenskapliga avsnitt skulle även återfinnas i artiklarna för att kunskap om koffeinet som 

ämne behövdes.  

4.5 Dataanalys 

Artiklarna som valts ut sammanfattades i artikelmatriser (Bilaga 2) som kortfattat beskriver 

vad de handlar om. Matriserna beskriver syfte, metod, resultat och diskussion/konklusion.  

5 Resultat 

Koffein verkar i hjärnan genom att det binder sig på samma receptorer som adenosin. Dessa 

substanser har olika effekt då adenosin stimulerar trötthet och koffein blockerar receptorena 

att aktiveras av adenosin (Temple, 2009). Koffein verkar även på dopaminsystemet 

(lyckohormonernas produktion). Koffein påverkar dopaminets transportsystem och därigenom 

belönings- och beroendestimulanser i nervsystemet. Koffeinanvändning, tolerans och 

beroende visar sig vara ärftligt (Temple, 2009). Konsumenter av kaffe är mer troliga att vara 

rökare och bruka mer alkohol än konsumenter som ej använder sig av koffeinprodukter 

(Hewlett & Wadsworth, 2012). De som använder sig av energidrycker har dubbelt så ofta 

alkoholproblem än de som ej använder energidrycker. Doser mellan 200-300mg koffein kan 

ge välbehagskänslor och en positiv upplevelse. Doser över 400mg kan istället ge ångest, 

illamående och muskelryckningar (Temple, 2009). En burk enegergidryck kan innehålla upp 

till 505mg koffein (Reissig m.fl, 2009).  



10 
 

5.1 Val av dryck och livstil 
I en studie jämfördes konsumenter av koffeinhaltigt kaffe och te,  koffeinfria drycker 

(koffeinfritt kaffe eller te.) samt människor som varken konsumerar kaffe eller te. 

Konsumenter av koffeinfria drycker var mer troliga att vara kvinnor, ta receptbelagd medicin, 

vitaminer och kosttilskott, att dricka alkohol inom riktlinjer samt vara högre utbildad (Hewlett 

& Wadsworth, 2012).  De som dricker varken te eller kaffe kopplades till yngre ålder, icke-

rökande, mindre motion och mer alkohol, vilket visar att denna livsstil inte associeras med 

hälsosam livsstil (koffeinhaltig läskedryck togs inte till hänsyn)(Hewlett & Wadsworth, 

2012). Konsumenter av både te och kaffe var mer troliga att röka och dricka alkohol (i större 

mängd än icke-koffeinkonsumenter), detta stämmer överens med tidigare undersökning där 

koffeinkonsumtion kopplas till både alkohol och tobak (Hewlett & Wadsworth, 2012). Trots 

de hälsosamma fördelarna från koffein, kopplas konsumtionen med mindre hälsosamma val.  

Konsumtion av enbart koffeinhaltigt kaffe associerades med högre sannolikhet av vara under 

40 år, kvinna, lägre ångestnivå med högre depressionsnivå och sannolikhet att röka (Hewlett 

& Wadsworth, 2012).  Enbart tekonsumtion kopplades till arbetare under 40 år med ordinär 

eller lägre utbildningsnivå, lägre ångestnivå men högre depression. Dessa konsumenter var 

ofta icke-rökande och hade ett eller fler kroniska symptom (Hewlett & Wadsworth, 2012).  

Sannolikheten av konsumtion av enbart kaffe eller te kopplades till en ålder mellan 30 och 69 

år,de var mindre troliga att dricka te. Men de under 30 och över 70 år var mer troliga att 

konsumer te. En faktor som stämde på alla konsumentgrupper var att män konsumerade mer 

koffein än kvinnor (Hewlett & Wadsworth, 2012).   

Sannolikheten att röka var störst bland kaffekonsumenter, därefter de som konsumerade kaffe 

eller te och sedan enbart te. Att rökning är vanligare bland konsumtenter av enbart kaffe, kan 

vara för att kaffe innehåller mer koffein, rökning i sin tur höjer koffeinmetabolismen. 

(Hewlett & Wadsworth, 2012).  Det finns nya bevis som länkar koffein med fördelar till 

hjärnans åldring. De konsumenter som undviker kaffe och te helt på grund av hälsoskäl, bör 

söka hjälp för att få i sig koffeinets hälsofrämjande effekter från andra preparat (Hewlett & 

Wadsworth, 2012).  

Om koffein inte hade blivit accepterad som en smakförstärkare i diverse läskedrycker så kan 

det ha blivit reglerat som en drog av FDA (Food and Drug Administration)(Reissig m.fl, 

2009). Mängden koffein som tillsätts i läskedrycker är under den nivån som går att upptäcka i 

de flesta smakstudier, de flesta människor var oförmögna att känna skillnad mellan koffeinfri 
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läsk och läsk med koffein (Temple, 2009). Det har därför talats om att populariteten av 

koffeinhaltig läskedryck inte beror på smaken utan för koffeinets positiva effekter samt 

beroendet av drogen. 

5.2 Energidrycker 
Dessa drycker säljs genom reklamer som förespråkar många fördelar för konsumenten. Bland 

annat ökad fokusering, uthållighet, viktnedgång och att ”ha roligt” (Reissig m.fl, 2009). 

Reklamerna är främst riktade till unga män där det förespråkas om energidryckens 

psykoaktiva, prestationshöjande och stimulerande effekter. Vissa reklamer glorifierar även 

övrig droganvändning (Reissig m.fl, 2009). Blow är en sådan energidryck som paketeras i 

glasbehållare med en liten spegel och ett kreditkort för att relateras med kokainmissbruk. 

(Reissig m.fl, 2009). 

Många länder kämpar för att reglera märkningen, distributionen och försäljningen av 

energidrycker som innehåller stora kvantiteter koffein (Reissig m.fl, 2009). Många tillverkare 

blir dock sällan utsatta för någon form av reglering angående koffeinhalten eftersom deras 

produkter påstås falla under en lag ifrån 1994 (Reissig m.fl, 2009). Denna lag (dietary 

supplement health and education act) tillåter dessa produkter att klassificeras som kosttillskott 

istället för läkemedel eftersom att ingredienserna härstammar från naturliga källor och örter. 

(Ari Kapner, 2004)  

Det råder bristande information på etiketterna eftersom att energidryckstillverkare ej behöver 

skriva ut någon varning eller totalt koffeininnehåll (Reissig m.fl, 2009). Många energidrycker 

marknadsförs med påståendet att dem är prestationshöjande. Redbull säger i sin reklam att det 

finns flera fördelar med att konsumera deras dricka. Bland annat att den höjer prestationen, 

ökar koncentrationen, reaktionstiden och metabolismen. Många konsumenter kan därför 

överkonsumera produkten då de tror att mer är bättre (Reissig m.fl, 2009). 

Enligt FDA måste stimulanta läkemedelsprodukter ha följande varningar: att man måste 

minska sitt intag av koffein efter att man använt sig av denna produkt eftersom att för mycket 

koffein kan orsaka nervositet, irritation, sömnsvårigheter och hjärtklappning (Reissig m.fl, 

2009).Vidare måste det förklaras på produkten att den ej är avsedd som ett substitut för sömn 

samt att den ej bör ges till barn under 12 år (Reissig m.fl, 2009). En OTC (Over the counter) 

stimulant i USA som innehåller 100mg koffein per tablett måste inkludera alla dessa 
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varningar medan en energidryck innehållandes 500mg koffein kan säljas utan varningar eller 

information om hur mycket koffein produkten innehåller (Reissig m.fl, 2009). 

Genom analyser går det att utläsa att konsumenter med högt intag av energidryck även hade 

alkoholrelaterade problem dubbelt så ofta som ickekonsumenter (Miller, 2008). 

Energidryckskonsumenterna var även tre gånger oftare rökare, missbrukare av receptbelagda 

läkemedel samt deltagare i allvarliga slagsmål (Miller, 2008). Energidryckskonsumtion är 

länkat till 90% av dessa problembeteenden. Det kopplas även till sexuella risktaganden och 

deltagande i extremsport. Man har kommit fram till att konsumtion av energidryck ej är en 

inkörsport till tyngre droger, däremot är dess brukare länkade till andra problembeteenden 

(Miller, 2008). 

5.3 Koffeinmissbruk och beroende  
Vid dagliga doser av koffein på 750 mg till 1200 mg per dag så kan en tolerans till koffeinets 

negativa effekter byggas upp (Reissig m.fl, 2009). Därför är barn och ungdomar som inte 

brukar koffein dagligen i en riskzon för överdosering av koffein i samband med 

energidryckskonsumtion . 

I 41 fall av koffeinmissbruk relaterat till koffeinhaltiga drycker var rapporterat till US poison 

control center mellan 2002 till 2004 (Reissig m.fl, 2009). Av åtta patienter som druckit 

energidrycken Redline upplevde dem till exempel yrsel, bröstsmärtor och känselbortfall. Över 

hälften kräktes och samtliga hade förhöjt blodtryck.  

Död i samband med konsumtion av energidryck har rapporterats i Australien, Irland och 

Sverige. Dock debatteras det fortfarande om dödsorsaken är direkt orsakad av energidrycken 

(Reissig m.fl, 2009). 

Koffeinförgifting klassas som ett kliniskt syndrom av Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-IV). Denna förgiftning kopplas till koffein samt fem av följande 

symptomer: upphetsning, rodnat ansikte, rastlöshet, nervositet, magbesvär och hög 

urinproduktion (Temple, 2009). DSM-IV definierar substansberoende genom att se till 

kognitiva, psykologiska och beteende symptom som inkluderar oförmåga att sluta, mer 

användning än avsett, användning trots skador och tolerans (Reissig m.fl, 2009). I en studie 

där över 11 000 människor deltog, konsumerade 61 % koffein dagligen. Ur denna studie 

undersöktes 57 dagliga koffeinkonsumenter vidare och resultatet visade att 38 % var beroende 
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av koffein. (Temple, 2009). Det kan ske en ökning av koffeinberoende på grund av 

reklamkampanjerna som är riktade till ungdomar. På samma sätt som tobak och alkohol så ger 

en exponering av koffein i låg ålder en större risk för ett senare beroende (Reissig m.fl, 2009). 

Symptomen vid avbrutet koffeinbruk uppstår 12 till 24 timmar efter sista intag i form av 

huvudvärk. I ett dubbelblind test så rapporterade hälften av deltagarna huvudvärk som kunde 

vara hög i intensitet. Trötthet, nedsatt humör, koncentrationssvårigheter, depression, irritation, 

kräkningar och muskelstelhet är andra symptom som är kopplade till avbrutet koffeinbruk 

(Reissig m.fl, 2009). 

5.4 Koffein och alkohol i kombination 
När den stimulerande effekten av koffein kombineras med den depressiva effekten av alkohol 

så reduceras de symptom som oftast är förknippade med alkoholintoxikation (Miller, 2008). 

När kombinationen av alkohol och energidryck har testats så upplevde konsumenterna mindre 

kordinationssvårigheter, mindre huvudvärk, torr mun och förlorad muskelstyrka i jämförelse 

med enbart alkohol (Miller, 2008). Däremot förblev visuell reaktionstid, motorik och 

utandningstesten samma. Kombinationen mellan koffein och alkohol leder till att personen 

känner sig piggare och mindre berusad än vad denne egentligen är, genom denna perception 

konsumeras mer alkohol och risken för olyckor ökar (Miller, 2008). 

5.5 Koffeindos och tolerans 
Den vuxna befolkningen brukar koffein regelbundet med ett dagligt intag på omkring 227mg. 

Ungdomar i åldern 12 till 17 år har ett dagligt intag av koffein på 69.5mg (Temple, 2009). 

Barn som konsumerar 270 ml av läskedryck innehållande koffein per dag dricker mindre 

mjölk, äter mindre frukt och äter 200 kalorier mer än barn som inte är dagliga läskedrycks 

konsumenter (Temple, 2009). 

Doser av koffein mellan 200-300 mg (måttlig dos), producerar ofta välbehagskänslor, 

förbättrar koncentration samt ökar upphetsning och energinivå (Temple, 2009). Övergår detta 

intag i höga doser (>400 mg), framstår känslor av nervositet, ångest, illamående samt 

darrningar. Vissa konsumenter utvecklar tolerans mot koffeinets negativa effekter men 

behåller de positiva, detta kan leda till ökad konsumtion (Temple, 2009). Måttliga doser av 

koffein sänker hjärtfrekvensen men ökar blodtrycket. Måttliga doser ökar den kognitiva 

prestationen, reaktionstiden och hörselskärpan. Det går ej att bestämma om vanemässiga 
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koffeinkonsumenter förtär koffeinhaltiga drycker för de positiva effekterna eller för att bli av 

med de negativa, som huvudvärk och trötthet (Temple, 2009).  

American Psychiatric Association definierar fysiologisk tolerans som ett märkbart höjt behov 

för att uppnå önskad effekt (Temple, 2009). Majoriteten av undersökningar visar att 

konsumtion av koffein leder till fysiologisk tolerans av ämnet. Det finns bevis att ovana 

konsumenter av koffeinhaltig dryck upplever ångest, darrningar, nervositet och ökad 

energinivå efter konsumtion medan dagliga konsumenter inte upplever dessa symptom 

(Temple, 2009). De positiva effekterna, pigghet och ökad känsla av välmående sker för vana 

konsumenter, dock inte alltid för ovana (Temple, 2009).   

 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Topik (2009) förklarar att kaffe har hjälpt att omforma samhällen och världsekonomin, från 

att i början vara en lyxprodukt till vardagsdrog. I en studie med människor visades det att 61 

% konsumerar koffein dagligen varav 38 % var beroende av ämnet (Temple, 2009). Beroende 

av koffein var lägre bland konsumenter av enbart kaffe (15 %) (Topik, 2009). Denna 

omstämpling från lyxprodukt till vardagsdrog kan kopplas då kaffets introduktion lett till 

beroende av ämnet och därav ökad konsumtion. Den ökade konsumtionen av ämnet koffein 

ledde till fler dryckestyper med koffein som tillsats (Reissig m.fl, 2009).Under enbart 2006 

ökade konsumtionen av energidryck med 17 % med 500 nya energidrycker (Reissig m.fl, 

2009). 

Topik (2009) beskriver hur kaffets popularitet grundades i koffeinets positiva effekter och hur 

det som följd blev en social dryck. American Psychiatric Association definierar fysiologisk 

tolerans som ett höjt behov för att uppnå konsumentens önskade effekt (oftast pigghet) 

(Temple, 2009). Majoriteten av dessa undersökningar visar att koffeinkonsumtion leder till 

fysiologisk tolerans. Temple (2009) förklarar att koffeinets önskvärda effekt blir svårare att 

uppnå med tiden. Rudgley (1993) jämför olika stimulanter och menar att det finns skillnad 

mellan stimulanter och övriga intoxikerande ämnen, detta är att stimulerande effekten sällan 

blandas in i det sociala livet. Genom denna fakta går det förklara att kaffe konsumeras för de 

sociala aspekterna och ej för koffeinets effekter. Jämförelse mellan Temple (2009) och Topik 
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(2009) visar betydlig skillnad i beroende mellan endast kaffekonsumtion och all koffeinhaltig 

dryckeskonsumtion. Denna jämförelse stärker kaffets sociala roll och skiljer sig från 

energidryck som inte konsumeras som en social dryck.Toleransen gör att konsumenter som 

vill åt koffeinets positiva effekter behöver konsumera mer koffeinhaltig dryck. Energidrycken 

konsumeras ej som en social dryck och konsumenterna av denna dryckestyp söker därför de 

positiva effekterna, huruvida det är en följd av fysiologisk tolerans är oklart. 

6.1.1 Olika koffeininehållande dryckers sociala roll 
Kaffe har aldrig varit olagligt på grund av dess stimulerande effekt på det centrala 

nervsystemet utan för kulturella faktorer kring produkten, likt de katolska prästernas önskan 

att bannlysa kaffe då de ansåg att kaffet var de otrogna muslimernas dryck (Topik, 2009). 

Rudgley (1993) jämför olika stimulanter och menar att det finns skillnad mellan stimulanter 

och övriga intoxikerande ämnen, detta är att stimulerande effekten sällan blandas in i det 

sociala livet. Topik (2009) beskriver hur sufierna konsumerade kaffet då de sökte elixirer som 

gav dem heliga uppenbarelser, de delade på kaffet under natten i mässande ritualer, dans och 

sång. Vidare härstammar coffea arabica från Etiopien där det användes i ceremonier och som 

prestationshöjande preparat för jägarna (Topik, 2009). Koffeinet används som tillsats i 

läskedryck, FDA vill då klassificera dessa produkter som droger men företagen hävdar att 

ämnet används som smakförstärkare (Temple, 2009). Det är dock tillsatt i sådan mängd att de 

flesta människor är oförmögna att känna skillnad mellan en dryck med eller utan koffein, det 

visar på att läskedryckens popularitet beror på koffeinets positiva effekter (Temple, 2009). 

Många länder kämpar för att reglera märkningen, distributionen och försäljningen av 

energidrycker som innehåller stora kvantiteter koffein (Reissig m.fl, 2009). Försök till 

reglering av koffein som tillsatts i läskedrycker och energidryck visar sig vara svårt. Önskan 

är att klassaficera dessa drycker som droger men koffeininnehållande drycker som kaffe och 

te försöks inte regleras. Det går inte förklara att reglering av både energidryck och läskedryck 

är på grund av koffeinhalten i drycken då läskedryck innehåller mindre koffein än både te och 

kaffe. Det går koppla försök till reglering beroende på en drycks sociala roll då både kaffe och 

te ej försöker regleras. Försök till reglering av både länder och FDA visar att uppfattningen av 

vilka koffeinhaltiga drycker som är sociala. Detta visar att både energidryck och läskedryck ej 

har någon social roll i samhället. 

Topik (2009) förklarar att kaffe har nästan blivit viktigare än något annat livsmedel. Kaffe har 

följt utvecklingen in i den nya datatidsåldern där det finns program (Java) som är kopplat till 

drycken. Kaffet har utvecklat en tydlig social faktor som kan koppla livsstil till val av 
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koffeinhaltig dryck, även te går att koppla till livsstil (Hewlett & Wadsworth, 2012). 

Koffeinet som gjorde att kaffe blev populärt har för sina effekter använts som tillsatts i bland 

annat tuggummi, vatten, mintpastiller och godis (Temple, 2009). Koffeinets 

beroendeframkallande effekt används alltså för att öka konsumtion. Från att i början av 

kaffekonsumtionen enbart konsumera denna dryck för koffeinets effekter, blev drycken 

snabbt socialiserad och i nutid går det till och med att koppla de sociala dryckerna kaffe och te 

till livsstil. 

6.1.2 Energidrycker och problembeteenden 
Miller (2008) beskriver kopplingen mellan energidryckskonsumtion och problembeteenden. 

Dessa problembeteenden kan vara rökning, missbruk av receptbelagda läkemedel och 

slagsmål. Marknadsföring av energidryck stärker fördelarna med koffein som ökad 

fokusering, uthållighet och viktnedgång (Reissig m.fl, 2009). Miller (2008) förklarar även 

kombinationen  mellan energidryck och alkohol samt effekterna. Kombinationen ger mindre 

kordinationssvårigheter, mindre huvudvärk, torr mun och så vidare. Konsumtionen av 

energidryck visar ingen koppling till sociala aspekter som kaffe gör. Energidryck konsumeras 

då för koffeinets effekter och klassificeras som stimulant enligt Rudgley (1993). Eftersom att 

alkohol ofta leder till våldsbrott kan sammanbandet ses tydligt att alkohol och energidryck 

förvärrar benägenheten till att begå våldsbrott. Miller (2008) påpekar däremot att energidryck 

inte är en inkörsport till tyngre droger men receptbelagd medicin är en drog och dessutom 

illegal att bruka om recept ej erhållts, Miller motsäger då sig själv. Om en person börjar bruka 

koffein för sin stimulerande effekt så är steget till att bruka andra lagliga droger för dess 

effekter större. Personer som sedan uppvisar ett kriminellt beteende där slagsmål förekommer 

visar att denna person ej är lika benägen att följa lagen som en person som ej konsumerar 

energidryck. Därav borde energidryckskonsumenten även ha mindre respekt för regler och 

lagar och om hänsyn till missbruket av medicinska preparat tas, då måste även kopplingen 

finnas: Energidryck är en inkörsport till tyngre droger. Detta påstående stärks även genom 

reklamen som vissa energidrycker har exemeplvis Blow. Den försöker efterlikna kokain till 

sitt utseende (Reissig m. fl, 2009) och om en konsument finner drogreferenser tilltalande och 

intressanta så bör det finnas ett intresse för droger överlag.  

Hewlett och Wadsworth (2012) visar koppling mellan koffeinhaltig dryck och livsstil. Denna 

koppling visar även problembeteenden, dock är dessa mildare än de av energidryck. Dessa 

problembeteenden är främst rökning då kombinationen av nikotin och koffein stärker 
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effekterna (Temple, 2009). Rökning visades vara vanligast bland konsumenter av enbart kaffe 

(Hewlett & Wadsworth, 2012). 

6.2 Metoddiskussion 
Genom databassökning med hjälp av sökord hittades artiklarna. Sökorden anpassades för att 

stämma in på syftet. Alla sökningar dokumenterades i sökmatriser för att undvika samma 

sökning flera gånger. Sökmatriserna visar även hur många träffar som uppkom på alla sökord 

och på de kombinationer som gjordes. Vidare visas även antal sammanfattningar och artiklar 

som lästes vid varje sökning och genom vilken kombination av sökord och databas som 

artiklarna hittades. Genom kombinering av de olika sökorden blir artiklarna mer relevanta till 

syftet. Relevansen bestäms av syftet samt inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna 

valdes på grund av vilken typ av artikel som redan funnits för att få ett bredare perspektiv och 

undvika fakta som redan finns i andra artiklar som valts. Då de fyra artiklar är valda 

sammanställs innehållet i artikelmatriser för att snabbt kunna förstå artiklarnas innebörd. 

Kriterierna uteslöt artiklar på svenska vilket visades vara negativt. Uppsatsen är skriven på 

svenska och målgruppen är från Sverige, dessa artiklar som uteslöts hade då kunnat ge en 

större skärpa och belysa ämnets situation i Sverige. Kriterierna uteslöt även avgiftsbelagda 

artiklar på grund av ekonomiska skäl, detta ger ett mindre spann av relevanta artiklar. I urvalet 

av artiklar valdes det även att använda artiklar som publicerats i länder med liknande kultur 

som där arbetet skrevs, detta gav bättre förmåga att jämföra information i artiklarna utan att 

behöva beakta samhällsmässiga skillnader.  

I två artiklar som användes i arbetet (Temple, 2009), (Reissig m.fl, 2009) fanns inget 

metodavsnitt. Artiklarna var utformade som litteraturstudier och vetenskapligt granskade men 

metodavsnittets frånvaro gjorde det svårt att utläsa vilket urval författarna använt sig av och 

därigenom följa deras vetenskapliga process. 

 

7 Slutsats 

Bland människor som brukar koffein är 15 till 38 % beroende av ämnet utifrån val av dryck. 

När konsumtionen av koffein ökat har flera nya drycker med tillsatt koffein uppkommit, 

ibland så många som 500 nya på ett år. Konsumtionen av koffein ökar kontinuerligt, under 
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2006 ökade konsumtionen med 17 % , detta i form av endast energidrycker. Koffein i sig är 

en stimulant som finns i kaffe men är ändå socialt accepterad att konsumera under 

vardagslivet. 

Många länder vill reglera koffeininnehållet i läskedrycker och energidryck på grund av dess 

bieffekter, medan  te och kaffe trots ibland högre koffeinhalt, ej berörs av dessa försök till 

reglering. Det påvisar te och kaffets djupt rotade sociala och kulturella roll då ett förbud ej 

skulle anammas. Koffein och speciellt kaffe har utvecklats genom åren till att ingå i sociala 

roller och grupperinger, programmerare har till och med döpt ett program till Java.  

Energidrycker är kopplade till problembeteenden och kan leda till experimentation av andra 

droger, illegala som legala Koffein i kombination med alkohol kan sluta illa då ett ännu mer 

försämrat omdöme jämfört med enbart alkohol uppstår eftersom att en person kan uppfatta sig 

själv som mindre berusad än denne är.  

Trots de problem koffein bidrar till så ökar konsumtionen och den kulturella och sociala 

rollen i samhället som koffein har fortsätter att befästa sig. Med dessa nya drycker och 

produkter innehållande koffein så kanske kaffepausen i framtiden blir kallad ”energipaus”. 
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relationen mellan 
konsumtion av 
energidryck och ett 
problemfyllt 
beteende bland 
ungdomar.  

 

Undersökningen 
gjordes i enkät som 
tog 45 minuter. 

Undersökning en 
utfördes på 
universitet i New 
york, hösten 2006. 

Enkäten med dess 
frågor får fram 
skillnader i beteende 
beroende på hur 
frekvent intaget är 
samt undersöka hur 
faktorer som kön, 
ras, föräldrars 
utbilning, m.fl. 
påverkar. 

Resultatet visar att ett 
frekvent intag av 
energidryck kan kopplas 
till ett riskfyllt beteende. 
Exempel på dessa 
beteenden är intag av 
marijuana, tar risker inom 
sexlivet, våldsbenägen, ej 
användande av bilbälte. 

Konsumtionen var kopplat 
till rökning, 
alkoholproblem samt intag 
av receptbelagda droger. 

 

Studien visar varför 
energidryck 
konsumeras frekvent. 
Ersättning för sömn, 
lyckosökande, blandas 
med alkohol är några 
av grunderna till 
intaget. 

Miller drar slutsatsen 
att ett frekvent intag av 
energidryck kan 
kopplas till ett riskfyllt 
beteende . 

Det finns också 
möjlighet att se intaget 
av energidryck som en 
indikator för en person 
med risk att drabbas av 
hälsovådliga skador, 
effekter.  
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Reissig, C.J; Strain, E.C. & Griffiths, R.R (2009).Caffeinated energy drinks—A growing 

problem. Drug and Alcohol Dependence: Vol 99, No: 1, 1-10. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet är att belysa 
de problem som 
koffeinet bidrar till. 
Vilket ovanstående 
är exempel på. 

Artikeln var 
utformad  som en 
litteraturstudie. 

Det utförs riktad 
marknadsföring mot unga 
män som är en aggressiv 
marknadsföring. 

Konsumtionen av 
energidryck ökar globalt 
och är störst i USA.  

Ett beteende med ökade 
risktaganden kan kopplas 
till ett intag av 
energidrycker. 

Företag marknadsför 
drycker med liknelser till 
droger fast lagligt. 

Riskerna och antalet av 
koffeinförgiftningar ökar 
markant.  

Rökare konsumerar mer 
koffeindrycker. 

De som konsumerar 
energidrycker med alkohol 
har en ökad risk att 
drabbas av 
alkoholproblem. 

Koffeinförgiftningarna 
ökar markant till följd 
av det stora intaget. 

Det ökade intaget 
bland ungdomar kan 
kopplas till 
psykologiska 
konsekvenser som 
depression.  

Författarna lägger vikt 
på vidare studiers 
nödvändighet inom 
detta ämne då 
koffeinintaget ökar 
markant och dess 
effekter kan vara en 
hälsorisk. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Studiens syfte var att 
undersöka vad vi vet 
om hur koffein 
påverkar barn och 
ungdomar. Samt 
diskutera varför barn 
kan vara extra 
utsatta för koffeinets 
negativa effekter. 

Artikeln var 
utformad som en 
litteraturstudie. 

Under barndomen 
utvecklas hjärnan och den 
är beroende av stadiga 
sömnrytmer och bra 
näringsintag. Koffeinet 
påverkar sömnen på ett 
negativt sätt och ökad 
konsumtion av läsk kan 
kopplas till dålig kost och 
ökad vikt. 

Studien visar även att 
koffein kan leda till 
korssensibilirering av 
nikotin. 

Det redogörs ytterligare 
resultat av studien för 
koffeints påverkan men 
även att studierna kring 
koffeinets effekter på barn 
och ungdomar är 
otillräcklig.  

 

 

 

Konkretsettfinns det 
lite data som påvisar 
bevis för negativa 
psykologiska, 
fysiologiska samt 
beteendemässiga 
effekter av koffeinet på 
barn och ungdomar.  

Det är tydligt att barn 
kan precis som vuxna 
utveckla en tolerans 
emot koffeinets 
effekter. Vilket hos 
vuxna leder till ett 
dagligt intag av 
koffein. 

Det förstärkande 
värdet av drycker  
innehållande  koffein 
hos konsumeras av 
barn samt ungdomar är 
ej helt förstått. 
Konsumtionen bland 
vuxna och den allmänt 
stigande konsumtionen 
ger grund åt en teori att 
om drycken innehåller 
koffein förstärks dess 
värde hos 
konsumenten oavsett 
konsumentens ålder. 

 


