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Abstrakt 

Bakgrund: Placebo finns i en mängd olika former, allt från läkemedel till manipulation 

av utrsutning. Hur placebo fungerar i kroppen är svårt att fastslå, trots detta har positiva 

effekter påvisats genom minskad kronisk smärta (Finnis et al., 2010), sömnlöshet 

(Belanger et al., 2007) och depression (Kirsch et al., 2008). Tidigare studier visar även 

att styrkelyftare ökar sin maximala styrka med hjälp av placebo. 

 

Metod: Studien är en cross-over experimentell design där totalt 19 deltagare medverkat. 

Två stycken kapslar, en på 300 mg och en större på 450 mg används för att se skillnader 

i ett trial making test och ett beeptest. Syftet med studien är att undersöka och 

kvantifiera placeboeffekten. Studien baseras på hypotsen att priset på, och mängden av 

ett placebopreparat påverkar resultatet i ett test för fysisk prestation (beeptest) och i ett 

test som mäter koncentrationsförmågan (Trial making test). 

 

Resultat: Trial making test del a visade ingen signifikant skillnad mellan kapsel a och 

kapsel b (p=0,699). Trial making test del b rapporterade inte någon signifikant skillnad 

mellan kapsel a och b (p=0,161). Vid beeptestet rapporterades det även här ingen 

signifikant skillnad mellan kapsel a och b (p=0.839). 

 

Slutsats: Det är svårt att dra en slutsats om vi lyckats övertala deltagarna tillräckligt för 

att bevisa att en placeboeffekt påverkar resultatet i ett beeptest och i ett trial making test. 

En annan fråga vi ställer oss är om beeptestet är rätt val av test för att testa placebons 

effekt eftersom mycket runt omkring kan ha påverkat deltagarna, exempelvis av 

varandra och hur de presterar. Detta är något som vi tror kan ha påverkat resultatet.   

 

Nyckelord 

Placebo, Beeptest, Trial making test, Koncentration, Uthållighet 
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Ordlista 

Endorfiner - Opioidpeptider, lindrar smärta och påverkar vår vilja att äta, dricka och 

sova   

Enkefaliner - Opioidpeptider som fungerar som endogena signalsubstanser, dvs, 

kroppsegna varianter av morfin 

CCK (peptid kolecystokinin) - Peptidhormon, utsöndras i tunntarmen vid födointag 

Hyperalgesia - Stegrad smärtupplevelse 

Dopamin - Signalsubstans i centrala nervsystemet (CNS), reglerar motorik, vakenhet, 

glädje, entusiasm och motivation 

Nucleus accumbens - Del i hjärnan som involverad ibland annat ansiktsuttryck och 

kroppsspråk 

Cannabinoida systemet - Receptorer för smärta i centrala nervsystemet  

Hippocampus - Utgör en del i hjärnan i det limbiska systemet och består av grå 

substans.  

Limbiska systemet - Receptorer för känslor 

Neural stimulus - Hormon som frigörs genom körtlar i det endorkrina systemet och 

frigöradrenalin och noradrenalin, stimuleras vid kamp eller flykt  

Obetingat stimulus - Automatiskt och ovillkorligt framallar ett svar 

GMO - Genetiskt modifierade organismer (förändrad arvsmassa)  
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1 Inledning 

Ett experiment utfört av vältränade cyklister, får i uppgift att cykla en bana på 4000 

meter så snabbt de kan. Ett par dagar senare får deltagarna sedan utföra ett 4000 m lopp 

igen, denna gång blir de tillsagda att en datoranimerad cyklist kommer cykla bredvid 

dem i samma hastighet som de utförde första loppet. Testledarna har i detta fall 

manipulerat den animerade cyklisten som istället för samma hastighet som individen 

haft i första loppet, nu istället presterar 2 % bättre. Resultatet visade att deltagarna hade 

en förväntan på sig själva att prestera på samma nivå som i första testet, vilket ledde till 

en förbättrad prestation i andra testet (Stone et al 2012).  

 

Placebo uppkommer vanligen i samband med någon form av läkemedel. I experimentet 

ovan manipuleras istället en människa att tro de är bättre än vad de var i föregående test. 

Williams et al., (2014) påstår i deras studie att det inte är lätt att lura en människa att 

förbättra en prestation, det är istället något som är individanpassat där feedback under 

utförandet har störst påverkan av prestationen. 

 

1.1.1 Placebo 

Placebo, (från latinets ”jag skall behaga”), är ett fenomen som beskrivs hur en persons 

förväntningar av något påverkar kroppens respons positivt (Kenney et al 2012). 

Vanligtvis förknippar en person placebo med läkemedel där en person istället för, en 

verksam substans, får en overksam substans, ofta i form av ett sockerpiller. Ett exempel 

kan vara att en läkare förklarar hur ett piller fungerar och dess effekt, dock får personen 

enbart ett sockerpiller vilket sedan i vissa fall ger en positiv effekt (Benedetti 2012). 

Ord, ritualer, symboler och betydelser är alla olika beståndsdelar som påverkar hjärnan. 

Koksaltlösning används ofta i olika kliniska prövningar för att bedöma effekten av 

terapier där nya farmakoligiska medel tas fram (Moerman 2002). Benedetti (2008) 

anmärker att placebo inte enbart är en substans, utan snarare dess administrering av 

sensoriska och sociala stimuli som ger en behandling. Administrering av placebo till 

patienter har tidigare framkallat positiva effekter och resulterat i minskning av bland 

annat kronisk smärta (Finnis et al., 2010), sömnlöshet (Belanger et al., 2007) och 

depression (Kirsch et al., 2008).  

Effekten av placebo kommer aldrig ersätta en verkande substans, däremot ger det en 

effekt mot patientens psykosociala sammanhang (Benedetti 2008).  
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1.1.2 Effekter respektive respons  

Två termer som är vanligt förekommande i litteratur om placebo är placeboeffekt och 

placeborespons. De används ofta synonymt med varandra men tekniskt sett hänvisar de 

till olika begrepp. Placeboeffekten är den effekt som exempelvis uppkommer hos 

deltagare i vetenskapliga studier och beror på psykologisk påverkan i kombination med 

andra faktorer som spontan läkning. Placebosvaret/responsen är den kliniskt mätbara 

förändringen som sker utav placebo (Benedetti, 2012).  

 

1.1.3 Genetiska variationer och placeboeffekt 

En central fråga inom forskningen om placebo är huruvida en placeboeffekt fungerar för 

en individ och vilka egenskaper individen besitter som tillförlitligt kan identifiera denne 

som en ”placebo responder”. Resultaten har hittills varit relativt tveksamma. Vissa 

genetiska varianter har visat sig vara särskilt mottaglig för behandling med placebo och 

därigenom betona den möjliga rollen av genetiska faktorer. Det är dock värt att nämna 

att det finns få studier om placebo och genetik för tillfället, och därmed behövs mer 

forskning inom området (Kapatchuk et al, 2008).    

 

1.1.4 Placebos aktiveringsområden 

Effekten av placebo går att koppla till neurotransmittorer i centrala nervsystetmet där 

två olika processer pågår. En av dessa processer är bildandet av opioider, som 

endorfiner och enkefaliner. Opioider binder till och hämmar receptorer kopplade till 

smärta, oro och obehag i centrala nervsystemet (CNS) (Jacobsen, 2014). Den andra 

processen handlar om dopamin, vilket är ett signalämne mellan nervceller och olika 

platser i hjärnan. Dopamin frisätts vid aktiviteter som lust eller med olika 

berusningsmedel som kokain eller amfetamin. En hypotes som kan förklara 

mekanismen bakom placeboeffekt är att dessa två system intergrerar med varandra. Där 

den förväntande effekten av placebo frigör dopamin, som sedan påverkar 

opioidsystemet (Jacobsen, 2014). 

 

1.1.5 Nocebo 

Mindre forskning har ägnats åt noceboeffekten, ett fenomen som till motsatt mot 

placebo innebär att en person förväntar sig, och upplever biverkningar av en behandling 

(Benedetti et al., 2007). Skälet till varför det är så lite forskning om noceboeffekten är 

främst på grund av etiska begränsningar. Noceboadministrering involverar induktion av 
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negativa förväntningar och har som syfte att frambringa biverkningar hos 

försökspersonerna. Peptid kolecystokinin (CCK) har visat sig spela en nyckelroll i 

nocebo hyperalgesia, vilket är en stegrande smärtupplevelse. Detta sker genom 

förebyggande ångestmekanismer (Benedetti et al., 1997; Benedetti et al., 2006; 

Benedetti et al., 2007). En inaktivering av dopamin har också påträffats i nucleus 

accumbens, en del av hjärnan som styr ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket leder till 

nocebo hyperalgesi (Scott et al., 2008). En studie av noceboeffekter visar att 

hjärnaktiveringen skiljer sig från placeboeffekter, bland annat i hippocampus och 

regioner som deltar med föregripande ångest (Kong, et al., 2008).  

 

1.1.6 Psykologiska effekter/mekanismer  

Psykologiska mekanismer inkluderar förväntningar, inlärning, minne, motivation, 

belöning och ångestminskning (Price et al., 2008; Benedetti, 2008). Två huvudsakliga 

processer (förväntan och betingning) har visat sig vara centrala i placeboforsknigen.   

Förväntan står för den sannolikhet som patienten upplever inför ett resultat eller en 

förväntad effekt på behandlingen (Price et al., 2008). Denna process kan få en patient att 

känna känslor av hopp och tro inför behandlingen. Samtidigt kommer patienten inom en 

snar framtid känna en lättnad efter behandlingen (Kirsch, 2004). Förväntan är en 

specifik effekt som uppstår inom denna teori, vilket skapar placeboeffekten (Stewart-

Williams & Podd, 2004). De som sympatiserar med denna teori tror inte nödvändigtvis 

att endast förväntan är det som ligger bakom alla placeboeffekter. Teorin förespråkar 

”förväntan” som placeboeffekternas viktigaste bakomliggande variabel (Stewart-

Williams & Podd, 2004). Dock utesluter detta varken den personliga relationen med en 

patien och en läkare eller patientens förväntningar. Tvärtom påverkar alla dessa faktorer 

mottagarens förväntningar (Stewart-Williams & Podd, 2004). 

 

En annan viktig process för placebons effekt är klassisk betingning. Upprepade 

associationer mellan en neural stimulus och ett aktivt läkemedel kan resultera i 

förmågan hos den neutrala stimulansen. Detta är för att framkalla ett svar som är typiskt 

för obetingat stimulus (Siegel 2002). Placeboeffekten kan involvera en rad olika 

fysiologiska mekanismer i kroppen. Vilken typ av mekanism som aktiveras, beror dels 

på vilken typ av stimuli och på vilket läkemedel. Typen av stimuli kan vara betingning, 

en skapad förväntan, belöning eller oro. De fysiologiska mekanismer som aktiveras kan 
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vara neurobiologiska, hormonella eller via immunförsvaret (Benedetti och Amanzio, 

2013). 

 

När våra neurobiologiska system stimuleras, kan detta ge upphov till placeboeffekt. 

Detta system är bland annat vårt endogena opioida system, vårt dopaminerga 

belöningssystem och det cannabinoida systemet. Det endogena opioida systemet finns i 

det centrala- och perifera nervsystemet och deltar i ett stort antal homeostatiska 

funktioner. De endogena opioiderna reglerar exempelvis blodtryck och sekretion av 

hormoner. Dopamin förekommer i det centrala och perifiera nervsystemet och påverkar 

exempelvis hjärtat och glatt muskulatur. I centrala nervsystemet pågår processer som 

påverkas av förväntan och ger upphov till placeboeffekter som ökad motivation, känsla 

av belöning och glädje (Amanzio och Benedetti, 1999; De la Fuente-Fernándes et al., 

2001; Wise, 2004). Det cannabinoida systemet i centrala nervsystemet utgörs av CB1- 

receptorer i framför allt det limbiska systemet. Stimulering av CB1 med endogena 

cannabinoider, ger minskad ångest och smärta men även en euforisk effekt kan uppträda 

(Bendetti, 1999). 

 

Kroppsliga funktioner och reaktioner styrs av olika hormoner i kroppen. Hormoner är 

signalsubstanser som produceras av endokrina körtlar och transporteras till sina 

receptorer via blodet. Adrenalin, noradrenalin och dopamin är några av de 

signalsubstanser som har visats kunna svara på placeborelaterade stimuli och ge 

placeboeffekt (Faasse et al., 2013; De la Fuente-Fernándes et al., 2001). Dessa 

signalsubstanser finns även i nervsystemet och kallas då för neutransmittorer (Rang, 

Dale, 2012). Signalsubstanserna adrenalin och noradrenalin binder till ά- och β-

receptorer som finns ibland annat skelettmuskulaturen (Widmaier et al., 2011). 

Signalsubstanserna kan ge olika sorters respons beroende på typ av receptor och dess 

placering. Noradrenalin och adrenalin påverkar hjärta och blodtryck genom att binda sig 

och aktivera β1-receptorer. Andra hormoner som visat ha placeborelaterade responser är 

insulin, growth hormon (GH), serotonin och kortisol (Benedetti, 2013).  

 

1.1.7 Fysiologiska effekter  

Ett intag av placebo har utöver psykologiska effekter även kunna ha en fysiologisk 

effekt (Vase et al., 2002). En klassiker som det oftast talas om är pavlovs hundar. 

Pavlov visade år 1927 hur en betingning gick att framkalla med hjälp av en fysiologisk 
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respons. Ett antal hundar fick två olika betingingar ett obetingat stimuli (mat) och ett 

betingat stimuli (ringklocka).  

Dessa olika stimulin utnyttjade Pavlov genom att samtidigt som de obetingade stimulit 

(mat) ställdes fram ringde det i en klocka. Efter en tids upprepande utsatte Pavlov enbart 

hundarna för ringklockan och kunde se att hundarna trots ingen mat utsöndrade saliv 

(Nationalencyklopedin 2016). 

Vase et al., (2002) har i en metastudie påträffat en undergrupp som visat att en 

placeboeffekt genom både positiva förväntningar och klassisk betingning (positiv effekt 

av tidigare behandling) varit positiv. Upptäckterna går att klargöra att en patient som 

tror en behandlig kommer fungera, som tidigare haft liknande behandlingar kommer i 

sin tur få en postiv placeboeffekt. I jämförelse med pavlovs hundar, där en positiv 

förväntan skapas, är det likadant med placebo där en förväntan av att något fungerar blir 

en effekt.   

 

1.1.8 Samspelet mellan patienten och läkaren 

Benedetti (2013) menar att det psykosociala sammanhanget kring en patient, som i sin 

tur kan leda till en eventuell placeborespons/placeboeffekt utgörs huvudsakligen av 

mötet mellan läkaren och patienten. Ur ett generellt perspektiv kan vi påstå att det 

psykosociala sammanhanget utgörs av yrkesutövare inom hälsovården. Det speciella 

mötet som uppstår mellan en läkare och en patient kan därför bedömas som en 

avgörande fakor för att placeboeffekten ska kunna triggas igång (Benedetti, 2013). Den 

framskrida utvecklingen inom neurovetenskap har inneburit nya möjligheter och 

resurser, för att bättre kunna förstå de mekanismer som utifrån ett biologiskt perspektiv 

ligger bakom läkare-patient interkationen. Exempel på sådana mekanismer i hjärnan är 

tillit, hopp, medkänsla och förväntan (Benedetti, 2013).  

 

1.1.9 Uthållighetsträning – Aerob och anaerob 

Uthållighetsträning går att dela upp i två olika kategorier. Första kategorin är aerob 

träning, vilket innebär kroppens tillgång till att utveckla en stor mängd energi per 

tidsenhet under åtgång av syre. En stor mängd tester använder sig av denna metod då en 

maximal aerob effekt är VO2max – den maximala syreupptagningsförmågan i kroppen. 

Kön, ålder samt hur mycket och vad personen tränar så kan VO2max variera mellan två 

och sex liter syre/minut. Genom aerob träning förbättras eller bibehålls även 

blodomloppets förmåga att transportera syre (Michalsik och Bangsbo 2004).  
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Vid en högre ålder har det visat sig att VO2max sänks beroende på mer stillasittande 

samt att personen blir äldre rent biologiskt (Michalsik och Bangsbo 2004).  

Ross et al (2016) menar att bland annat temperatur, blodtryck och puls fungerar som 

kontroller för hur en person mår rent allmänt. Deras resultat visar även att VO2max bör 

involveras i form av ett test för att se hur en persons befintliga hälsa är.  

 

Den andra kategorin är anaerob träning, vilket förklaras hur snabbt musklernas förmåga 

är att skaffa energi utan att förbruka syre (Michalsik och Bangsbo 2004). Ett bra 

exempel vid användande av det anaeroba systemet är vid ett kortare distanslopp, 100 – 

400 m. Vid dessa lopp används främst kreatinfosfat (PCr) och adenosintrifosfat (ATP). 

PCr finns i muskelceller med en betydelse för prestation vid intensivt arbete. ATP är en 

energikälla för celler (Kenney et al 2012).  

 

1.1.10 Kosttillskott 

Kosttillskott ökar i försäljning i Sverige och en genomsnittlig konsument handlar 

kosttillskott för cirka 267 kr per år (Svensk Egenvård, 2015). I Sverige går kosttillskott 

under livsmedel och behöver därför följa deras riktlinjer. Dock anses det vara svårt att 

ibland särskilja läkemedel och kosttillskott där en regel är att kosttillskott inte ska 

förebygga, lindra eller bota sjukdomar (Jeukendrup och Gleeson 2014). 

 

Riksidrottsförbundet (RF) (2016) delar in kosttillskott i tre olika huvudgrupper, 

energitillskott, ergogena tillskott och vitaminer och mineraler. I den första 

huvudgruppen, energitillskott som innehåller kolhydrater och protein, så menar RF att 

det kan vara relevant att använda energitillskott i samband med hård fysisk träning som 

varar mer än 60 minuter. I huvudgruppen ergogena tillskott, så kallade 

prestationshöjande preparat är den grupp som innebär störst risk vad gäller doping 

(Riksidrottsförbundet 2016). Ett exempel på ett ergogent tillskott är koffein. Ämnet 

koffein finns i många drycker, exempelvis i kaffe, te, cola och vissa energidrycker. 

Koffein ger prestationshöjande effekter vid högintensivt aerobt arbete över 60 minuter 

exempelvis cykling, rodd och löpning (Doherty & Smith, 2005). SOK (Sveriges 

olympiska kommitté) avråder generellt från ergogena tillskott och idrottare som 

använder ergogena tillskott gör det på eget ansvar (Andersson et al., 2009). I den sista 

huvudgruppen ”vitaminer och mineraler” så beskriver RF att det sällan är nödvändigt 
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men kan komma ifråga om det finns konstaterad brist och därför kan ordineras av 

expertis (Riksidrottsförbundet 2016). 

 

1.1.11 Fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga 

Muskler och kongitiv förmåga är två saker som bevisats påverka varandra. Hos barn har 

det visat sig att en bra utegård på skolan ger positiva effekter där bland annat inlärning, 

koncentration, minskad sjukfrånvao samt förbättrad hälsa och välbefinnande är viktiga 

faktorer (Faskunger, 2007). Nationalencyklopedin (2016) definerar koncentration som: 

 

”Inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information 

eller på en viss aktivitet.” 

 

Koncentrationsförmåga påverkas bland annat av språk och motorik (Barkley, 1997). 

Enligt Ericsson (2005) grenar koncentrationsförmåga ut i två olika synvinklar. Det ena 

är uthållighet och det andra är fokusering. Uthållighet handlar om hur en persons 

förmåga är att vara uppmärksam och fokusering innebär hur en person sorterar 

betydelselösa intryck. I Sverige har sedan 1999 ett projekt kallat bunkefloprojektet 

utvecklats. Detta projekt handlar om hur skolar i Malmö studerar effekten av daglig 

schemalagd fysisk aktivitet. Resultaten i detta projekt visar att bland annat en förbättrad 

motorik, skelett och muskelutveckling. När det gäller koncentrationsförmåga visade det 

sig att elever med god motorik även hade en god koncenetrationsförmåga, hos de elever 

med motoriska brsiter visades istället koncentrationssvårigheter (Ericsson, 2003). 

 

1.1.12 Tidigare studier 

En tidigare studie skriven av Kenney et al (2012) blev styrkelyftare ifrån England 

påstådda att de fått steroider. Istället för dessa steroider fick de placebopiller, trots dessa 

piller fick deltagare en ökning av sitt personbästa med cirka 10 kg. Hälften av 

deltagarna fick sedan information om att det var placebo de hade fått och deras 10 kgs 

ökning minskande sedan snabbt igen. De som inte fick reda på att de fått placebo 

bibehöll sitt nya personbästa.   

 

När det gäller placebo och dess olika effekter angående pris har Wright et al (2013) 

testat en brasilansk dricka kallad Pharmaton Power. 58 stycken brasilanska studenter 

blev tillsagda att konsumera en dricka för 1 dollar alternativt 5.50 dollar och sedan göra 
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ett pusseltest. Resultatet visar att de som drack drickan för 5.50 dollar hade ett bättre 

resultat än de som drack den för 1 dollar, trots att det var samma dricka.  

 

Fraga et al (2015) har i sin studie undersökt hur effekten av munsköljning med en 

kolhydraslösning påverkar en individs utållighetskapacitet. Sex stycken vältränade 

deltagare sprang till utmattning vid 85 % av sitt VO2max. Var 15e minut fick 

deltagarna skölja sin mun med en 8 % kolhydratslösning eller placebo. Det tredje 

alternativtet var att de skulle dricka en 6 % kolhydratslösning.  

Resultatet visar att skölja alternativt dricka sin kolhydratslösning gjorde att deltagarna 

presterade bättre uthållighetsmässigt än vid placebo.   

 

I en studie av Branthwaite och Cooper (1981) undersökte forskarna sin hypotes att 

namnet på en medicin kan påverka utgången. I detta fall hade de använt sig av 

medicinen aspirin. Deltagarna i studien var bekanta med medicinen av olika anledningar 

som egen erfarenhet, rykte eller reklam. Deras huvudsakliga forskningsfråga var 

hurvuda märkningen av aspirin kunde ge större verkan än vad en tablett med exakt 

samma ingredienser, men utan namnet asperin på. Forskarna hade även en hypotes om 

att placebo med aspirinmärkning skulle leda till att deltagarna i studien upplevde en 

effekt. Efter att forskarna utfört en studie på 835 kvinnor som använt 

huvudverkstabletter minst en gång i månaden, visade det sig att asperin som var korrekt 

märkt fungerade bäst. Därefter kom asperin i en burk som var omärkt och sist vanliga 

sockerpiller i en omärkt burk. Enligt Branthwaite och Cooper (1981) spelar det stor roll 

om medicinen är av sedan tidigare ett känt och ansenligt bra märke.  

 

1.1.13 Sammanfattning 

Placebo finns i en mängd olika former, allt från läkemedel till manipulation av 

utrsutning. Hur placebo fungerar i kroppen är svårt att fastslå, trots detta har positiva 

effekter påvisats genom minskad kronisk smärta (Finnis et al., 2010), sömnlöshet 

(Belanger et al., 2007) och depression (Kirsch et al., 2008).  

Det är ett spännande område där många frågor går att ställa, de frågor vi ställer oss i 

denna studie är baserade på hypotsen att priset på, och mängden av ett placebopreparat 

påverkar resultatet i ett test för fysisk prestation (beeptest) och i ett test som mäter 

koncentrationsförmågan (Trial making test).  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och kvantifiera placeboeffekten. Studien 

baseras på hypotsen att priset på, och mängden av ett placebopreparat påverkar 

resultatet i ett test för fysisk prestation (beeptest) och i ett test som mäter 

koncentrationsförmågan (trial making test).  
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3  Metod 

Studien är en cross-over experimentell design där en inriktning mot det kvantitativa 

använts för att enkelt kunna analysera data statistiskt (Ejlertsson 2013). Data är insamlat 

i form av att ett konditions- och uthållighetstest samt ett koncentrationstest. Testerna har 

sedan utförts två gånger vardera av 19 antal deltagare. Kondtions- och uthållighetstestet 

är i form av ett beeptest och koncentrationstestet är ett trial making test (TMT) med två 

testdelar, a och b (bilaga 1).  

 

3.1.1 Urval 

Studien består av 19 deltagare med ett åldersspann på 19 – 52 år där fem stycken är 

kvinnor och 14 män. Deltagare i denna studie är grundat med ett bekvämlighetsurval då 

det är en av studieförfattarens bekanta som hjälpt oss få in deltagare från en förening. 

Deltagarna i studien är alla fysiskt aktiva och ingår i en förening där de under 

hösten/vintern spelar innebandy för att under våren/sommaren övergå till fotboll. Det 

har inte heller förekommit några bortfall från vår studie.    

 

3.1.2 Material 

Vi har använt oss av två stycken olika gelatinkapslar i denna studie (bilaga 2). Kapsel a 

är en liten kapsel som rymmer 300 – 600 mg, kapsel b är av en större storlek och 

rymmer 450 – 1100 mg. Kapslarna är utformade för att man ska kunna göra sina egna 

kapslar och fylla dessa med kosttillskott. Kapslarna är från företaget Bulk Powders och 

uppfattades tillförlitligt att ge ut till våra deltagare, då dessa även var fria från GMO, 

gluten, mjölkprotein, laktos och soja. Kapslarna fylldes med florsocker (placebo), med 

ca 300 mg i kapsel a och ca 450 mg i kapsel b. Vi jämför mängden placebo med att 

cirka tre koppar kaffe motsvarar 300 mg och fyra-fem koppar för 450 mg 

(Livsmedelsverket.se, 2017). Valet av florsocker baserades på att det var mest likt 

koffeinpulver, samt att vi inte ville att några allergier skulle uppså och därför var 

florsocker ett gediget val. Ingen av kapslarna har effekt, utan tidigare studier påvisar att 

storlek och pris på placeboprodukter kan ge en ökad effekt (Shiv et al., 2005). Kapsel a 

som är av den mindre sorten av kapslar ges därför ut att ha ett pris på á 2 kr/st och 

kapsel b, som är större ges ut att ha ett pris på á 10 kr/st. Valet av pris är för att det ska 

låta mer trovärdigt med en kapsel som kostar 2, respektive 10 kronor. 
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Innan testerna genomfördes infromerade vi deltagarna om att det var gelatinkapslar. De 

informerades sedan att båda kapslarna innehöll koffein, vilket tidigare har visats öka 

prestation, och att det är det vi vill undersöka (Doherty & Smith, 2005). 

 

3.1.3 Beeptest 

Ett test i denna studie är ett beeptest, vilket är ett test där personer testar sin kondition 

och uthållighet. En individs prestation i ett beeptest ger möjlighet att räkna ut den 

maximala syreupptagningsförmåga, VO2-max, alternativet är att en person istället ser 

sin progression genom antal längder. Testet fungerar på så sätt att deltagare springer 

mellan två koner eller två linjer med ett avstånd på 20 meter. En ljudfil spelas upp och 

vid varje beep ska deltagaren ha tagit sig från ena konen till den andra. Den maximala 

sträckan en person kan springa är 4920 m och på 22.5 minuter. Vid varje nivå höjs 

hastigheten mellan beepen och det blir därför svårare och jobbigare att ta sig till de 20 

meterna mellan konerna/linjerna. Om en person inte hinner fram till en kon har denne 

person sedan 2 extra försök att hinna ikapp beepen, skulle detta misslyckas så är testet 

över och resultatet skrivs sedan ner. Léger et al, (1988) har kommit fram till att beep 

testet har bra validitet och reliabilitet.  

 

3.1.4 The trial making test (TMT) 

The trial making test är ett koncentrationstest främst utvecklad att användas inom 

armén. Det ger en information om testpersoners visuella sökning, skanning, 

hastighetsbearbetning och mentala flexibilitet (Tombough, 2003).  

Testet består av del a och del b. Del a utförs genom att testpersonen ska dra streck 

mellan 25 stycken nummer i numerisk ordning utan att lyfta pennan. Del b är ett 

liknande test men istället för enbart nummer är det även bokstäver med. Nummer 1-13 

och bostäver A-L, där 1, A, 2, B 3,C dras. Enligt Santos et al, (2014) har trial making 

test påvisats både bra validitet och reabilitet i pappersform. På senare tid har TMT- 

testerna blivit mer datorbaserade vilket resulterat i bättre realibititet i testet (Woods et 

al., 2015). Testet är enkelt att utföra, kräver ingen formell utbildning och kan användas 

fritt utan copyright. 
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3.1.5 Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade en av studiens bekanta där studiens syfte och genomförande förklarades 

(bilaga 3). Kontaktpersonen förmedlade sedan informationen till resterande deltagarna 

där ett positivt bemötande fanns och testerna kunde sedan utföras. 

Testerna utfördes sedan de två första söndagarna i februari 2017 i en sporthall i södra 

Sverige. Deltagarna skulle genomföra både ett trial making test och ett beeptest under 

sin ordinarie träningstid för att påverkan ska vara så likartad som möjligt båda gångerna. 

Vid början av träningstiden informerades deltagarna att de skulle utföra ett trial making 

test samt ett beeptest och vad dessa test gick ut på, samt om de hade några eventuella 

frågor. Där efter skedde ett intag av antingen kapsel a eller kapsel b till deltagarna där 

de 10 första fick kapsel a och resterande nio kapsel b. Kapsel a informerades om att 

kosta 2 kr/st och innehålla 300 mg koffein. Kapsel b informerades om att kosta 10 kr/st 

med 450 mg koffein. Denna information gavs ut för att övertyga deltagarna om att en 

kapsel med mer innehåll samt kostar mer ska öka deras prestationsförmåga.  

Under tiden vi förberedde med testerna fick deltagarna göra en uppvärmning i ca fem 

minuter. Därefter var det återsamling och deltagarna informerades lite noggrannare om 

hur trial making test a och test b fungerade. Deltagarna fick göra både del a och del b i 

trial making test direkt efter varandra. Tiden på testerna togs med tidtagarur via 

mobilen. Vid utförandet av testerna hade vi varsin deltagare, för att få resultatet så 

noggrant som möjligt räknades det i hur många sekunder det tog för deltagarna att 

utföra testerna. Dessa tester utfördes i sporthallen där de två deltagarna som utförde 

testet befann sig en bit ifrån varandra. De andra deltagarna satt och väntade tills det var 

deras tur. När alla deltagare var klara med både del a och b, vilket tog ca 20 minuter fick 

de värma upp i två minuter innan beeptestet utfördes.  

 

Deltagarna skulle sedan utföra ett beeptest i sporthallen och informerades sedan hur 

testet skulle genomföras. Alla deltagare skulle under varje beep springa ett avstånd på 

20 meter och vid tre misslyckande försök att nå fram till linjen så var personen klar och 

fick sätta sig och vila. Här antecknade en av testledarna vid varje avhopp av en 

deltagare vad personen fick för resultat, och en av testledarna kontrollerade deltagarna 

(bilaga 4). Efter att alla deltagarna utfört testerna tackade vi för deltagandet och samma 

procedur förekom söndagen efter då med ombytta roller vad gäller kapslarna. Vår 

kontaktperson som är med i föreningen var med under båda testtillfällerna.  
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Efter att alla resultat var inne omgjordes beeptestet om till antal meter för att underlätta 

hur sammanställningen av resultatet skulle bli.   

 

3.1.6 Statistik analys 

All statistisk analys bearbetades i programmet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Datan visade en icke normalfördelning vilket gav oss ett icke-parametriskt 

test. Eftersom att deltagarna inte är obereonde av varandra, det vill säga de finns i båda 

grupperna föll valet på att göra ett wilcoxon signed-rank test. Utöver detta redovisas 

median och kvartilavstånd för trial making test del a, b och beeptest. Errorbars med en 

konfidensgrad på 95 % redovisas i figurerna, detta menas att till 95 % sannolikhet även 

kommer hamna inom detta spann vid nästa test (Ejlertsson 2013). 

I denna studie utgår det ifrån att P<0.05 anses som ett signifikant värde för att till 95 

procent säkerhet kan säga att värdena inte är av en slump. 

 

3.1.7 Etiskt hänsyntagande 

Vi grundade studien på fyra etiska ingångspunkter vilket är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Informationskrav är att 

deltagarna ska veta vad det är studien kommer handla om. Informationskrav angående 

placebo är en fråga i sig med tanke på att studien utgår ifrån att lura personer. Vi har 

resonerat att deltagarna är fysiskt aktiva och tränar kontinueligt, samtidigt som vi ger 

ofarliga och verkningslösa preparat. Vi ser inga problem med att ha lurat deltagarna om 

studiens syfte. Inget farligt kan ske utav det vi gett dem, utan det kan alltid ske 

oförutsedda händelser som vi inte kan rå för.  

Samtyckeskrav är att medverkan i studien är frivillig och de själva får bestämma om de 

vill vara med, eller inte samt att de kan hoppa av under studiens gång. 

Konfidentialitetskrav handlar on anonymitet där data i studien redovisas anonymt. Den 

sista punkten om nyttjandekrav är att data i studien används enbart till denna studie 

samt till rätt ändamål (Ejlertsson 2013).  
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av beeptest och trial making test med hjälp av tabeller 

och figurer. Resultatet delas in i två rubriker där svaret om ifall priset på, och mängden 

av ett placebopreparat påverkar resultaten i trial making test och beeptest.  

 

4.1.1 Resultat av trial making test del a och b 

Resultatet av hur deltagare presterade med kapsel a och b i trial making test del a och 

del b redovisas med median och kvartilavstånd i tabell 1.  

Trial making test del a visade ingen signifikant skillnad mellan kapsel a och kapsel b 

(p=0,699). Trial making test del b rapporterade inte heller någon signifikant skillnad 

mellan kapsel a och b (p=0,161). Figur 1 visar kapsel a och b på X-axeln och median på 

Y-axeln, samt errorbars. 

 

Tabell 1: Median och kvartilavstånd för kapsel a och b i trial making test del a och b. 

(N=19).   

Tester (Sekunder) Kapsel Kvartil 25 Median Kvartil 75 

TMT - Del a  A 25 29 32 

TMT - Del b A 41 48 52 

TMT - Del a  B 27 29 36 

TMT - Del b  B 40 46 53 
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Figur 1: Hur skillnaden är i median mellan kapsel a och b i trial making test del a och b 

(N=19).  

 

 

4.1.2 Resultat av beeptest 

Tabell 2 visar resultatet från 19 stycken deltagare där två utförande av beeptestet utförts, 

en med kapsel a och en med kapsel b. Beeptestet visade ingen signifikant skillnad 

mellan kapsel a och b (p=0.839). Figur 2 visar kapsel a och b på X-axeln och median på 

Y-axeln, samt errorbars.   

 

Tabell 2: Median och kvartilavstånd för kapsel a och b i ett beeptest. (N=19).   

Tester (Meter) Kapsel Kvartil 25 Median Kvartil 75 

Beeptest  A 1040 1580 1800 

Beeptest B 1030 1600 1880 
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Figur 2: Hur skillnaden är i median mellan kapsel a och b i ett beeptest (N=19). 

 

4.1.3 Övrigt resultat 

Vi gjorde även ett intressant fynd, att fyra av fem kvinnor ökade sin prestation efter ett 

intag av kapsel b i beeptestet. Detta när enbart tre av 14 män visade en ökad prestation 

av kapsel b. Dessvärre är detta enbart ett sidofynd som inte kommer framgå som något 

mer än att vi noterat detta.  
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5 Diskussion 

5.1.1 Metoddiskussion 

Utförandet av testerna skedde två söndagar efter varandra där inget mer än dag, tid och 

plats var en standardisering.Vi beslutade att ha en lättsam standardisering eftersom vi 

inte ville påverka deltagarna för mycket, och inte heller överdriva situationen så 

eventuell misstänksamhet skulle framkomma. Detta var den största utmaningen för oss 

som testledare, att det vi förmedlade skulle låta så trovärdigt som möjligt, men absolut 

inte till någon överdrift. Informationen som deltagarna fick skulle vara det som skulle 

påverka deltagarna. Vi berättade att tidigare studier har visat på en ökad prestation av 

koffein och att vi ville undersöka prestationen och koncentrationsförmågan med intag 

av olika mängd koffein, och dess påverkan. Det går inte på rak arm säga om vi lyckades 

övertala deltagarna om att det var koffein, men inga funderingar kring detta uppkom.  

 

Något som däremot kunnat väcka misstänksamhet är att vi förvarade kaplsarna i två 

olika platspåsar, då vi inte hade några trovärdiga burkar för förvaring av kapslarna. 

Detta kan definitivt ha kunnat påverkat deltagarna omedvetet. Hade vi förvarat 

kapslarna i två burkar som såg mer inbjudande och trovärdiga ut kanske resultatet hade 

sett annorlunda ut? Men i och med detta märkte vi inte att någon särskilld 

misstänksamhet uppstod. Vi kan således inte heller dra några slutsatser om vad 

deltagarna diskuterade kring kapslarna och testerna efteråt, samt om de hade några 

misstankar. Moerman (2002) menar att ord, ritualer, symboler är saker som kan påverka 

hjärnan. Benedetti (2008) påpekar att placebo inte enbart är en substans, utan snarare att 

dess handhavande av sensorika och sociala stimuli som ger en behaglig behandling.  

Deltagarna fick individuella upplevelser utav situationen de befann sig i när dem utförde 

testerna, vilket i sin tur också påverkar deltagarna olika. Detta är något som vi testledare 

inte kan rå för, därmed är det svårt att dra slutsatser om vad som skulle kunna ha 

påverkat dem för att uppnå en placeboeffekt. Vi testledare skulle kunna gjort situationen 

annorlunda för deltagarna genom att påverka dem på olika sätt. Detta skulle kunna 

påverka den eventuella upplevda placeboeffekten. Exempelvis hade vi kunnat stå 

bredvid och pushat dem, haft peppande musik eller haft en publik vid sidan om. Vilken 

miljö, tid, att deltagarna påverkar varandra och vad deltagarna gjort dagen innan är 

faktorer som kunnat påverka resultatet i studien, främst i beeptestet. Att en av oss 

testledare inte medverkade vid sista testtillfället kan så klart också ha sin inverkan på 

resultatet. Detta skulle kunna ha upplevts som oseriöst och på så vis kan trovärdigheten 
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till utförandet av testerna minskats från deltagarnas sida. Dock finns det inget som pekar 

på i resultatet att deltagarna skulle ha upplevt det annorlunda. Vi kan inte heller utesluta 

att kontaktpersonens medverkan som testledare kan ha påverkat resultatet, eftersom 

denne inte skulle vara testledare egentligen.  

 

Studien består av koncentrationstestet trial making test och beeptest för fysisk 

prestation. Trial making test har många födelar, då det är ett test som är validerat och 

har bra reabilitet. I denna studie används pappersform, på senare tid har testet börjat 

utföras på dator, vilket visats ha bättre rebalitiet (Woods et al., 2015). Tyvärr hade inte 

vi någon möjlighet att utföra detta på dator då vi inte haft testprogrammet tillgängligt. 

Hade vi haft tillgång till dator hade testerna tagit längre tid. Därför föll valet på 

pappersform för bekvämlighet och få deltagare. 

Trial making testerna utfördes av två testledare där vi hade var sin deltagare var. 

Deltagarna var placerade på golvet en bra bit ifrån varandra för att minska distraktion, 

trots detta kunde deltagarna eventuellt ha distraherats av varandra. Detta kunde undvikts 

genom att använda t.ex. två omklädningsrum. Detta är en individuell fråga där alla 

deltagare påverkas olika. Trial making test går snabbt att göra, är lätt att förstå och ett 

passande instrument för studien och en av anledningarna till valet av trial making test. 

Testet ger bland annat information om deltagarens visuella sökning och 

hastighetsbearbetning (Tombough, 2003). För att undersöka koncentrationsförmågan 

hos en population behövs i många fall speciella kompetenser. Trial making test är ett 

undantag för att testa koncentrationsförmågan, vilket gav oss en möjlighet att utföra 

koncentrationstestet på deltagare.  

 

Beeptestet valdes för att kunna testa en större mängd deltagare samtidigt, vilket är mer 

tidseffektivt. En annan bidragande faktor var att vi senare kunde omvandla till hur 

många meter deltagarna sprungit. Det kan dock diskuteras om det är rätt val av test för 

att testa placebons effekt eftersom mycket runt omkring kan ha påverkat. Ett exempel 

kan vara att deltagare påverkas av varandra och hur de presterar. Detta är något som vi 

tror kan ha påverkat resultatet. Placeboeffekten uteblir i stor del när deltagarna fick 

springa bredvid varandra och en mer ”vinnarskalle- effekt” skapas där envishet och 

viljan att komma längst blir en faktor. Det vi skulle ha gjort annorlunda är att deltagare 

enskilt utfört beeptestet för undvika denna effekt.  
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Beeptest används vanligen för att flera deltagare ska springa samtidigt. Eftersom en 

effekt vi inte tänkt på innan testerna utförts, hade ett annat val av test varit att föredra. 

Ett annat alternativ kunde varit att deltagarna sprungit beeptestet enskilt, exempelvis i 

en sporthall med en vikvägg i mitten, där två deltagare sprungit samtidigt.  

 

Det kan även diskuteras om resultatet hade varit olikt ifall beeptest genomförts innan 

trial making test. Dock tror vi inte det hade påverkat resultatet i någon större 

utsträckning. Övriga faktorer vi inte har haft koll på är hur deltagarna ätit, sovit, om de 

druckit alkohol dagen innan. Detta är exempel på olika faktorer som skulle kunnat 

påverka resultatet. Eftersom detta var en träningstid tror vi att de flesta deltagare tänkt 

på dessa faktorer innan träning. Dock är deltagarna inte elitidrottare utan vanliga 

motionärer, där faktorerna kan vara olika från gång till gång.   

 

Vi har valt att redovisa resultaten med median och kvartilavstånd samt Wilcoxon 

signed-rank test för signifikanta skillnader mellan kapsel a och b. Vi hade även kunnat 

redovisa med spridningsmåttet variansbredd samt tittat på signifikanta skillnader med 

Mann-whitney alternativt även ett parametriskt t-test. Valen baseras på att vi har ett litet 

urval, inte normalfördelat och blir därför mer säkert att använda oss av icke-

parametriska tester med median och kvartilavstånd.  

 

5.1.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka och kvantifiera placeboeffekt. Studien baseras 

på hypotsen att priset på, och mängden av ett placebopreparat påverkar resultatet i ett 

test för fysisk prestation (beeptest) och i ett test som mäter koncentrationsförmågan 

(trial making test).  

 

Resultaten vi fått fram är att det inte finns någon signifikant skillnad mellan kapsel a 

och b i trial making del A (p=0,699), del B (p=0,161) samt i beeptest (p=0.839). 

Trial making test utfördes på papper och inte på dator. Dator har på senare tid fått en 

bättre realibilitet vilket hade kunnat ge vår studie större evidens (Woods et al., 2015).  

En hypotes i vårt syfte är att olika priser ska få personer att prestera bättre. Kapslarna 

utgavs att kosta 2 kr för 300 mg och 10 kr för 450 mg. Diskussion angående om vi valt 

rätt priser för studien är svår att säga. Wright et al., (2013) har i sin studie valt priserna 

en dollar respektive 5.50 dollar för samma dryck. Detta motsvarar ungefär den prisklass 
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vi valt och ser därför inte det som ett problem. Vi hade förmodligen stött på ett större 

problem om vi sagt att en kapsel innehållande koffein kostat 30 kr. Detta skulle 

deltagarna förmodligen reagerat på och ifrågasatt om en kapsel koffein verkligen kunnat 

kosta 30 kr. Hade vi sagt att kapslarna innehöll en annan substans än koffein som är 

mindre identifierbar, hade vi eventuellt kunnat påstå högre priser på kapslarna. Kapseln 

med högre pris hade då blivit den som kunnat påstås ha stora mängder 

prestationhöjande innehåll. Vi vet inte om ett högre pris eller en annan hävdad substans 

än koffein kunnat påverka en resultatförändring. Vi tror att det är svårt att bli trovärdiga 

genom att påstå att en kapsel kunnat kosta 30 kr, därför anser vi att de priser vi valt för 

kapslarna är ett genomtänkt prisspann. Vi kan även jämföra oss med Wright et al., 

(2013) och deras priser.  

 

I studien har vi valt 300 mg och 450 mg, enligt Shiv et al., (2005) kan storlek visa en 

ökad placeboeffekt. Vid inköpet av kapslarna hos Bulk Powders fanns de tre olika 

storlekar, där vi valde storlekarna 300 - 600 mg och 450 – 1100 mg. Valet av 

storlekarna är för att deltagarna ska se skillnad på den kapslarna vid de två olika 

testtilfällena. Valet att ha en större kapsel än 450 – 1100 mg hade eventuellt gett 

deltagare svårigheter att svälja kapseln och därmed fått bortfall.  

Utifrån storlekarna av kapslarna valde vi fylla dem till de lägre angivna mängden 

kapseln påstått kunna ha. Vi kunde därför jämföra att 300 mg koffein motsvarar cirka 

tre koppar kaffe alternativt fyra-fem koppar kaffe på den större kapseln 

(Livsmedelsverket.se, 2017). 

 

När vi fyllde kapslarna med den lägre angivna mängd som de kunnat påstås ha så ser de 

inte riktigt fyllda ut. En ofylld kapsel skulle göra deltagarna misstänksamma och undra 

varför en stor kapsel inte ens är halvfull. Vi resonerar att storleken förmodligen spelar 

större roll än mängden i kapseln. Att vi tidigare påstått och jämfört varje kapsel med 

antal kaffekoppar tror vi räckte för att kunna få fram en skillnad. Vi skulle kunna haft 

kapslar som de inte hade kunnat se igenom. Detta för att deltagarna inte skulle reagera 

på mängden inuti kapslarna. Vi hade även kunnat ha kapslar i olika färger, där den 

större kapseln haft en mer intensiv färg och den mindre en mer neutral.  

Hade vi inte använt oss av kapslar utan av pulver som vi vägt upp och blandat med 

vatten, samt fått drycken att smaka äckligt hade vi även här eventuellt kunnat få andra 

resultat.    



  
 

- 21 - 

Vi upptäckte även att fyra av fem kvinnor fick förbättrade resultat av en större och 

påstått dyrare kapsel medans enbart tre av 14 män fick bättre resultat av en strörre 

kapsel. Detta var inte vårt syfte att undersöka och är inget vi redovisar i resultatet mer 

än att vi noterat det. Detta fynd skulle eventuellt kunna leda till fortsatta studier inom 

området, då det således är en intressant iakttagelse.  

Övrigt tror vi att kapslarna gjorde en större effekt i beeptesten än vad det gjorde i trial 

making testet.  

 

5.1.3 Slutsats 

Fler deltagare i studien hade förmodligen inte bevisat några skillnader av resultatet. Ett 

större urval hade gett oss ett större evidensvärde. Dock hade vi med fler deltagare 

kunnat göra om testerna i studien från grupp till enskilt. Detta för att en tydligare 

placeboeffekt ska kunna studeras utan andra påverkingsfaktorer.  

 

Faktorer till vårt resultat skulle kunna vara att vi inte lyckats övertyga deltagarna om att 

priset och mängden är av relevans. Det är svårt att dra en slutsats om vi lyckats övertala 

deltagarna tillräckligt för att bevisa att en placeboeffekt påverkar resultatet i ett beeptest 

och i ett trial making test. 
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Moerman DE. Meaning, Medicine and the Placebo Effect. Cambridge University Press: 

Cambridge; 2002. 

Price, D. D., Finniss, D. G., & Benedetti, F. (2008). A coprehensive review of the 

placebo effect: Recent Advances and Current Thoughts. Annu. Rev. Psychol., 59, 565- 

590. doi:10.1146/annurev.psych.59.113006.095941  



  
 

- 25 - 

Rang HP, Dale MM. Rang and Dale's pharmacology. 7th ed. ed. Edinburgh: Elsevier 

Churchill Livingstone; 2012.  

Ross, R., Blair, S., Arena, R., Church, T., Després, J., Franklin, B., Haskell, W., 

Kaminsky, L., Levine, B., Lavie, C., Myers, J., Niebauer, J., Sallis, R., Sawada, S., Sui, 

X. och Wisløff, U. (2016). Importance of Assessing Cardiorespiratory Fitness in 

Clinical Practice: A Case for Fitness as a Clinical Vital Sign: A Scientific Statement 

From the American Heart Association. Circulation, 134(24), pp.e653-e699. 

 

Santos, J., Pimenta, C., Kurita, G., Braga, P. and Sjøgren, P. (2014). Validation of the 

Trail Making Test B for the Cognitive Assessment of Patients with Cancer in Palliative 

Care. Open Journal of Statistics, 04(06), pp.435-445. 

 

Scott DJ, Stohler CS, Egnatuk CM, Wang H, Koeppe RA, Zubieta JK. (2008) Placebo 

and nocebo effects are defined by opposite opioid and dopaminergic responses. 

Archives of General Psychiatry. 2008 Feb;65(2):220–31. see comment. 

 

Shiv, B., Carmon, Z. och Ariely, D. (2005). Ruminating About Placebo Effects of 

Marketing Actions. Journal of Marketing Research, 42(4), pp.410-414. 

 

Siegel S. Explanatory mechanisms for placebo effects (2002) Pavlovian conditioning. 

In: Guess HA, Kleinman A, Kusek JW, Engel LW, editors. The Science of the Placebo: 

Toward an Interdisciplinary Research Agenda. London: BMJ Books; 2002. pp. 133–57. 

Stewart-Williams, S., & Podd, J. (2004). The placebo effect: dissolving the expectancy 

versus conditioning debate. Psychological Bulletin, 130(2), 324-340. doi:10.1037/0033-

2909.130.2.324  

Stone, M., Thomas, K., Wilkinson, M., Jones, A., Gibson, A. and Thompson, K. (2012). 

Effects of Deception on Exercise Performance. Medicine & Science in Sports & 

Exercise, 44(3), pp.534-541.  

 

Tombaugh, T. N (2003) Trail Making Test A and B: normative data stratified by age 

and education. Archives of clinical neuropsychology, 19(2), 203-21 

 



  
 

- 26 - 

Vase, L., Riley, J. och Price, D. (2002). A comparison of placebo effects in clinical 

analgesic trials versus studies of placebo analgesia. Pain, 99(3), pp.443-452. 

Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander's Human Physiology (2011): The 

Mechanisms of Body Function. 12 ed. New York: Mc Graw Hill; 2011.  

Williams, E., Jones, H., Sparks, S., Marchant, D., Micklewright, D. and Mcnaughton, L. 

(2014). Deception Studies Manipulating Centrally Acting Performance 

Modifiers. Medicine & Science in Sports & Exercise, 46(7), pp.1441-1451. 

Wise RA. (2004) Dopamine, learning and motivation. Nat Rev Neurosci. 

2004;5(6):483-94.  

Woods, D. L., Wyma, J. M., Herron, T. J. & Yund, E. W. (2015). The Effects of Aging, 

Malingering, and Traumatic Brain Injury on Computerized Trail-Making Test 

Performance. Plos One, 10(6), e0124345. doi:10.1371/journal.pone.0124345  

Wright, S., da Costa Hernandez, J., Sundar, A., Dinsmore, J. och Kardes, F. (2013). If it 

tastes bad it must be good: Consumer naïve theories and the marketing placebo 

effect. International Journal of Research in Marketing, 30(2), pp.197-198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 27 - 

6.1 Elektroniska källor 

Livsmedelsverket.se. (2017). Koffein. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-

innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/koffein (2017-04-12). 

 

Nationalencyklopedin, Ivan 

Pavlov. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ivan-pavlov ( 

2017-01-02) 

 

Nationalencyklopedin, koncentration.http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyk

lopedi/lång/koncentration (2017-01-04) 

 

Riksidrottsförbundet (2016). Definitioner av begreppet kosttillskott. 

http://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/Definitionavkosttillskott? (2017-01-07). 

 

Svensk Egenvård. (2015). Försäljningsstatisik över kosttillskott, vitaminer och 

sportnutrition i sverige 2015.: 

https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2016/03/statistik-2015.pdf (2016-12-

20). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 28 - 

Bilagor 

Bilaga 1 – Trial making test (TMT) del A och B 
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Bilaga 2– Storleksskillnad på kapslar. 
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Bilaga 3 – Information om studie  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Pontus och Natalie som studerar sista året på programmet 

Idrottsvetenskap med inriktning fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Under sista terminen utför vi ett examensarbete, där tanken 

är att undersökta något vetenskapligt. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två olika mängder koffein påverkar 

resultatet i ett test för fysisk prestation (beeptest) och i ett test som mäter 

koncentrationsförmågan (trial making test). Testerna är uppdelade vid två tillfällen där 

ni vid första tillfället blir tillfördelad en mängd koffein, samt vid tillfälle två en annan 

mängd koffein. Där efter kommer ni utföra ett koncntrationstestet och sedan ett 

prestationstestet.  

 

Datumen då testerna utförs är söndagen den 5/2 och söndagen den 12/2 i skansenhallen 

på Öland.  

 

Allt som allt kommer det ta ungefär en timme att utföra testerna. Det fysiska testet bör 

inte ta mer än 20 minuter. Alla resultat är konfidentiellt och önskar ni avbryta studien 

får ni under studiens gång göra detta.  

 

Vi hoppas att så många som möjligt skulle vilja vara med och delta!  

Vid eventuella frågor, kontakta oss: 

 

 

Pontus Heining – 070-964 33 79  

Ph222ff@student.lnu.se 

 

Natalie Johansson– 076-709 80 11 

Nj222dx@studen.lnu.se 
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Bilaga 4 – Testblankett 

 

 

Namn:  

 

Testnummer:  

 

Ålder: 

 

Kön: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylls i av testledare 

 

Beeptest 1  

A / B:  

 

Beeptest 2:  

A / B:  

 

 

Tid: Trial making test del A ______________ 

 

Tid: Trial making test del B ______________ 

 

 

 

 

 

 

Testdeltagare:   Testledare: 

 

_______________________  _______________________ 


