
Bilaga 1: Tabellerad sammanställning av studie 1-5 som ingår i litteraturarbetet. ED = energidryck, BrAC = Breath Alcohol Concentration

Nr på studie/namn 
på studie

Deltagare i 
studien

Typ av 
studie

Syfte Resultat Använd dryck/
BrAC

Nikotin/
orala 

preventiv
medel

Dryckesadministrerings
grupper

Studie 1
The impact of 
alcohol and energy 
drink consumption 
on intoxication and 
risk-taking 
behavior

28 personer 
varav 14 män 
(50%)

18-25 år

BMI:18-30

Singelblinda
d crossover-
studie

Syftet med studien var 
att bestämma effekten 
av att kombinera 
alkohol och ED genom 
att subjektivt mäta 
berusning och objektivt 
mäta risktagning

Deltagarna upplevde större 
subjektiv berusning, försämring 
av prestation och trötthet med 
alkohol jämfört med placebo. 
En låg signifikant ökning av 
stimulans sågs i alkohol + ED 
jämfört med placebo. En liten 
signifikant ökning kunde ses i 
ED jämfört med placebo

Smirnoff vodka 
(37,5 volym %), 
Red Bull

- Alkohol 
0,039-0,068
- AlkoholED 
0,040-0,067

Ej nikotin

P-piller 
gav ej 
exklusion 
ur studien

- Alkohol
- Alkohol + ED
- ED
- Placebo

Studie 2
The effects of 
energy drink in 
combination with 
alcohol on 
performance and 
subjective 
awareness

20 personer 
varav 10 män 
(50%)

19-33 år

Medelvikt 
70,7kg

Randomiser
ad, 
dubbelblind
ad klinisk 
studie

Studiens syfte var att 
bestämma de objektiva 
och subjektiva 
effekterna av enbart 
alkohol, en 
placebodryck och en 
dryck innehållande 
alkohol i kombination 
med ED

Deltagarna visade på 
signifikant försämrad 
reaktionstid och minne med 
alkohol än utan, ytterligare 
försämring kunde ses vid högre 
alkoholdos. På Stroop blev 
resultatet bättre med ED + 
alkohol jämfört med alkohol + 
EDplacebo. En subjektiv 
dosrelaterad försämring av 
prestation kunde ses med 
alkohol jämfört med utan.

Smirnoff vodka 
(37,5 volym %), 
Red Bull

- AlkoholED 
0,044-0,081
- Alkohol + 
EDplacebo 
0,047-0,094

Ingen info 
om 
nikotin

P-piller 
gav ej 
exklusion 
ur studien

- Alkohol + EDplacebo
- Alkohol + ED
- Alkoholplacebo + ED
- Placebo

Studie 3
Effects of energy 
drinks mixed with 
alcohol on 
information 
processing, motor 
coordination and 
subjective reports 
of intoxication

18 personer 
varav 9 män 
(50%)

21-28 år

Medelvikt 75,5 
kg

Randomiser
ad, 
dubbelblind
ad klinisk 
studie

Syftet med studien var 
att undersöka ifall 
konsumtion av ED ihop 
med alkohol 
förändrade kognitiv 
bearbetning och 
subjektiv uppskattning 
av berusning jämfört 
med bara alkohol

Samtidig administration av ED 
och alkohol påverkade inte de 
försämringar av prestation som 
kunde ses i alkoholgruppen. 
Alkohol påverkade flera 
subjektiva parametrar av 
berusning. Kombinerad 
administration av ED + alkohol 
minskade känslan av mental 
trötthet och ökade känslan av 
stimulans jämfört med bara 
alkohol.

Smirnoff vodka 
(40 volym %), 
Red Bull

- Alkohol 
0,04-0,071
- Alkohol + ED 
0,048-0,069

2 
deltagare 
brukade 
nikotin

P-piller 
gav ej 
exklusion 
ur studien

- Alkohol
- Alkohol + ED
- ED
- Placebo
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Deltagare i 
studien

Typ av 
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Dryckesadministrerings
grupper

Studie 4
Caffeinated 
cocktails: energy 
drink consumption, 
high-risk drinking, 
and alcohol-related 
consequences 
among college 
students

4271 personer 
varav 1638 
män (39%)

Genomsnitt 
20,4 år

Enkät över 
internet

Syftet med studien var 
att undersöka 
förhållandet mellan 
EDanvändning, 
högriskbeteende vid 
alkoholbruk samt 
alkoholrelaterade 
konsekvenser.

En kombination av alkohol och 
ED var korrelerad med ökat 
episodiskt drickande, högre 
prevalens av alkoholrelaterade 
konsekvenser. Effekt av att 
konsumera alkohol + ED på 
bilkörning var beroende av hur 
typisk alkoholkonsumtion såg 
ut.

Ingen dryck 
använd i studien

BrAC mättes ej

Ingen info 
om 
nikotin/
preventiv
medel

- Inga drycker

Studie 5
Effects of energy 
drink ingestion on 
alcohol intoxication

26 personer
(100% män)

20-26 år

BMI 21,1-24,3

Randomiser
ad, 
dubbelblind
ad klinisk 
studie

Syftet var att testa en 
möjlig antagonisteffekt 
på alkoholens 
dämpande effekter, om 
energidryck påverkar 
BrAC, subjektiv 
upplevelse av 
berusning eller 
prestation i 
motorkoordinationstest 
och visuell reaktionstid 
genom att jämföra en 
kombination av 
alkohol-och 
energidryck med enbart 
alkoholdryck.

Deltagare som intog 
kombinationen av alkohol + ED 
minskade signifikant 
upplevelsen av huvudvärk, 
svaghet, torr mun och 
försämring av 
motorkoordination i jämförelse 
med enbart alkohol. Intag av 
ED påverkade dock inte de 
försämringar som orsakats av 
alkohol vad gäller objektivt 
uppmätt motorkoordination 
eller visuell reaktionstid.

Vodka (37,5 
volym %), Red 
Bull

- Alkohol (0,6 ml/
kg) 0,044 
- Alkohol (1,0 ml/
kg) 0,097
- AlkoholED (0,6 
ml/kg) 0,050
- AlkoholED (1,0 
ml/kg) 0,099

Ingen info 
om 
nikotin

Ej P-piller 
(alla var 
män)

Två grupper med olika 
alkoholkoncentration och 
dessa även indelade i:

- Alkohol
- Alkohol + ED
- ED
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