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Abstract 

This study investigates and tests the impact of different stimuli on the individual’s pain 

threshold. 18 participants, which consisted of nine men and nine women, between the ages of 

17 and 63, no one with any special medical condition. The stimuli being tested were 

consuming chocolate and being foreclosed from auditory and visual stimuli. Three tests were 

made, one control, one while consuming chocolate and one being foreclosed all while placing 

their dominant hand in a bowl of 4 degrees Celsius water. The results were spread. One of the 

stimuli, chocolate, gave a result which supported the hypothesis while the other stimuli’s 

result was inconclusive. The results of the chocolate test showed that the consumption of 

chocolate can cause the individuals to increase in pain tolerance. However, there were no 

significant results pointing towards a correlation between foreclosure to auditory and visual 

stimuli and decrease in pain tolerance. For further investigation a larger scale study is needed 

to strengthen the results of the chocolate test and determine whether or not foreclosure to 

auditory and visual stimuli do affect an individual’s pain tolerance in any way. 
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Inledning 

Smärta är en subjektiv upplevelse, som enligt International Association for the Study of Pain 

(ISAP) definieras som “an unpleasant sensory and/or emotional experience associated with 

actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”(Merskey and 

Bogduk, 1994). Smärta är något som alla människor någon gång kommer utsättas för. Smärta 

finns i många olika former, psykisk likaså fysisk. Fysisk smärta kan delas upp i två grupper: 

akut smärta, en intensiv men kortvarig variant och kronisk smärta som är långvarig och oftast 

mindre intensiv. Oavsett vilken typ av smärta undviker individen oftast den. Det finns många 

olika sätt att hantera smärta. Vissa individer utövar naturlig smärthantering och andra 

medicinsk. Det finns i dagsläget en stor mängd receptfria medicinska preparat tillgängliga för 

alla genom apotek.  

 

Även om dessa preparat är snabbverkande och effektiva kan det uppstå biverkningar, till 

exempel ätstörningar och depression (Diette et al. 2003). Därför väljer många att försöka hitta 

andra metoder för att tampas med smärtan. I USA blev patienter som skulle genomgå flexibel 

bronkoskopi (FB) utsatta för auditiva och visuella stimuli. Patienterna fick till exempel se 

bilder från naturen samt lyssna på natur ljud under ingreppet (Diette et al. 2003). En av 

kroppens naturliga smärtlindrare är neuropeptiden beta- endorfin som är en del av hjärnans 

belöningssystem och besitter egenskaper lika morfin (Adam S Sprouse-Blum, 2010). Beta-

endorfiner utsöndras till exempel vid konsumtion av föda. Studier gjorda av Stanford 

university har visat på att exponering till bilder av individers käraste kan höja personens 

smärttröskel med 40 % (PARKER-POPE, TARA, 2015). Vidare har även användandet av 

visuella och auditiva stimuli för smärtreduktion vid FB visats vara effektivt vid medicinska 

kliniker i USA (Diette et al. 2003). Denna studies syfte är att undersöka olika stimulus 

inverkan på individens smärtupplevelse. De stimuli som har blivit valda att undersökas är 

konsumtion av choklad samt avskärmning från auditiva och visuella stimuli. 

 

Konsumtion av choklad har stark inverkan på hjärnans belöningssystem. När individen äter 

choklad utsöndras Beta- endorfiner som har liknande egenskaper som morfin, vilket bör 

hjälpa individen att motstå smärta (Adam S Sprouse-Blum, 2010). Kakaon i choklad 

innehåller även fenetylamin (PEA), ett ämne som besitter smärtlindrande egenskaper liknande 
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amfetamin. Studier angående smärta vis på att när en individ lider av smärta, blir smärtan 

endast intensivare om personen inte tänker på något annat än smärtan (Feldenkrais, Moshe, 

2013). 

 

Hypotes 

Hypotesen till laborationen är, med tanke på choklads inverkan på hjärnans belöningssystem 

kombinerat med PEAs potentiella påverkan, att det förväntas att den först upplevda smärtan 

samt totaltiden kommer att höjas och smärtupplevelsen kommer att sänkas under 

chokladtestet jämfört med kontrolltestet. Det motsatta förväntas i avskärmningstestet. När 

individen då tvingas fokusera på smärtan i och med avskärmningen antas deras smärttolerans 

sjunka. Vad som däremot antas, är att vissa individer kan komma att hantera smärtan bättre 

under studien genom meditationsliknande hantering (Zeidan et al., 2011). 

 

Variabler 

Konstant: Vattentemperatur, max tid, omrörning, minst en veckas mellanrum mellan 

deltagarens tester och mängden information deltagarna tilldelas1.  

Oberoende: Chokladkonsumtion och auditiv samt visuell isolering  

Beroende: Totaltid, tid då första smärtan upplevs och total smärtupplevelse 

 

Material och Metod 

 

Material 

 Plastbehållare 

 Elektronisk laboratoriumtermometer 

 Durkslag 

 Tidtagarur 

 Is 

 Hålslev  

 Liten handduk 

                                                           
1 Information angående metod delades med deltagarna men inte informationen angående maxtid eller de 
beroende variablerna delades. 
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 Stor handduk 

 Klämma 

 Hörselkåpa  

 Ögonbindel 

 Choklad 50 % kakao 

 

Metod2 - Kontrolltest 

1. Temperatur på skål med isvatten togs tills det att temperaturen var 4 grader Celsius i 

hela skålen där ett durkslag separerade vatten ifrån is. 

2. En liten handduk fästes med en klämma runt individens handled.  

3. Patienten bads anmärka när den först började uppleva smärta. 

4. Patienten placerade sin dominanta hand med fingrarna utspretade och stilla i skålen 

och tidtagaruret startades. Vattnet hölls i cirkulation. 

5. Då patienten upplevde att deras smärttröskel överstigits, respektive gått över 

säkerhetstiden på 5 minuter tog patienten upp handen ur vattnet, tidtagaruret stoppades 

och tiden dokumenterades. 

6. Patientens fick sedan, om det önskades, placera handen i en skål med rumstempererat 

vatten och torkade sedan av handen samtidigt som hen fick besvara en fråga: “Om du 

skulle bedöma den smärta du precis upplevt på en skala ett till tio, där tio är högst, 

vilken siffra skulle du ge den?” och svaret dokumenterades. 

 

Metod - Chokladtest 

Metoden är densamma som kontrolltestet men patienten fick dessutom konsumera 

choklad innan och samtidigt som experimentet pågick. Detta gordes mellan steg ett 

och två och avslutas samtidigt som steg fem. 

 

Metod - Avskärmningstest 

Metoden är densamma som kontrolltestet men patienten bär dessutom ögonbindel och 

hörselkåpor. Detta gjordes mellan steg ett och två och avslutas samtidigt som steg fem. 

                                                           
2 Ordningen patienten gjorde testerna var slumpmässig. 
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Riskanalys 

Enligt Lennart Emtestam, professor i dermatologi och venereologi, samt Per Hamid Ghatan, 

medicin doktor specialiserad i rehabiliteringsmedicin skall det inte behövas någon 

säkerhetstid, då individen alltid kommer ta upp handen innan skador sker men för att ha en 

säkerhets spärr valdes en på 5 minuter. I ett test av Discovery Channel serie “Mythbusters” 

gjordes ett liknande experiment på 50 patienter där den genomsnittliga tiden låg på 92,32 men 

där ett flertal patienter visade på att kunna klara längre än deras utsatta tidsgräns på tre 

minuter. Värt att notera är att i deras fall hade patienterna även direkt hudkontakt med is 

vilket inte kommer att ske under experimentet. 

 

Resultat 

18 individer deltog frivilligt i experimentet, 9 män och 9 kvinnor mellan åldrarna 17 till 63 år, 

varav 5 enbart utförde kontroll- och choklad-testet, 6 utförde enbart kontroll- och 

avskärmningstestet och 7 personer utförde kontroll, choklad- och avskärmningstestet. 

Resultatet sammanställdes och T. test samt Kruskal-Wallis test utfördes för att undersöka om 

resultatet angav någon signifikant skillnad3. Om P- värdet som angavs av testerna var lika 

med eller mindre än 0,05 (5 %) anses resultaten vara av signifikant skillnad. Nedan 

presenteras resultatet ifrån de olika testerna i figur 1.1-3 och 2.1-3.  

 

Resultat - Chokladtest 

 

Figur 1.1 Figuren beskriver de resulterande medelvärdena för individernas totala tider i kontroll- respektive choklad-test, 
med standardavvikelse angiven i felstaplar som identifierar om tidsskillnaden är signifikant eller inte. 

                                                           
3 T-test och Kruskal-Wallis test är användbart, då man kan jämföra om två medelvärden skiljer sig signifikant ifrån 

varandra. 
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Medelvärdet för totaltiderna mellan kontroll- och chokladtestet skiljer sig 19,33 sekunder. Ett 

T. test gjordes vilket angav att skillnaden var signifikant med ett P- värde på 0,0484 (4,84 %), 

vilket ligger under gränsen för signifikant skillnad på 0,05 (5 %). En 19 årig kvinnlig 

deltagare upplevde att chokladen underlättade för henne att fokusera på något annat än 

smärtan under chokladtestet jämfört med kontrolltestet. 

 

Medelvärdet för tiden det tog för deltagarna att först anmärka smärta mellan kontroll- och 

chokladtestet skiljer cirka 3,08 sekunder. Ett T. test gjordes vilket angav att skillnaden inte var 

signifikant då den gav ett P- värde på 0,126 (12,6%). 

 

 

Figur 1.3 Figuren beskriver de resulterande medelvärdena för den smärta som individerna upplevde på en skala 1-10 , med 
standardavvikelse angiven i felstaplar med standardavvikelse angiven i felstaplar som identifierar om tidsskillnaden är 
signifikant eller inte. 

Medelvärdet för den angivna smärtan som individen upplevde på en skala ett till tio, skiljer 

cirka 0,5 enheter mellan kontroll- och chokladtestet. Ett T. test gjordes vilket angav att 

skillnaden inte var signifikant då den gav ett P-värde på 0,419 (41,9%). 

Figur 1.2 Figuren beskriver de resulterande medelvärdena för tiden då individerna först upplevde smärta, med 
standardavvikelse angiven i felstaplar som identifierar om tidsskillnaden är signifikant eller inte. 
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Resultat – Avskärmningstest 

 

Figur 2.1 Figuren beskriver de resulterande medelvärdena för individernas totala tider i kontroll- respektive avskärmning-
test, med standardavvikelse angiven i felstaplar som identifierar om tidsskillnaden är signifikant eller inte. 

Medelvärdet för totaltiderna mellan kontroll- och avskärmningstestet skiljer sig 14 sekunder. 

Ett T. test gjordes vilket angav att skillnaden var signifikant med ett P- värde på 0,190 (19 %). 

En 56 årig manlig deltagare upplevde att det var lättare att “gå in i sig själv” och därmed 

härda ut längre under avskärmningstestet jämfört med kontrolltestet, däremot var de generella 

kommentarerna av deltagarna att de upplevde att det var jobbigare att härda ut under 

avskärmningstestet jämfört med kontrolltestet.  

Medelvärdet för tiden det tog för deltagarna att först anmärka smärta mellan kontroll- och 

avskärmningstestet skiljer cirka 3,692 sekunder. Ett T. test gjordes vilket angav att skillnaden 

inte var signifikant då den gav ett P- värde på 0,192 (19,2%). 

Figur 2.2 Figuren beskriver de resulterande medelvärdena för tiden då individerna först upplevde smärta, med 
standardavvikelse angiven i felstaplar som identifierar om tidsskillnaden är signifikant eller inte. 
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Figur 2.3 Figuren beskriver de resulterande medelvärdena för den smärta på en skala 1-10 som individerna upplevt, med 
standardavvikelse angiven i felstaplar med standardavvikelse angiven i felstaplar som identifierar om tidsskillnaden är 
signifikant eller inte. 

Medelvärdet för den angivna smärtan som individen upplevde på en skala ett till tio, skiljer 

cirka 0,46 enheter mellan kontroll- och avskärmningstestet. Ett T. test gjordes vilket angav att 

skillnaden inte var signifikant då den gav ett P- värde på 0,313 (31,3%). 

 

Diskussion 

En sammanställning av resultaten visar att av dessa två tester, med tre mätvärden vardera, var 

det endast ett, se Figur 1.1, som hade en signifikant skillnad mellan kontrolltest och 

stimulustest. Resultatet i figuren stödjer hypotesen, att choklad höjer smärttröskeln för 

individer vilket troligtvis beror på utsöndringen av beta-endorfiner genom hjärnans 

belöningssystem på grund av socker och fett i chokladen, samt upptagandet av PEA från 

kakaon. Enligt Sprouse-Blum har dessa ämnen en smärtlindrande effekt och därför är det 

troligt att individernas smärttröskel “höjdes” tillfälligt vid konsumtionen av choklad eftersom 

det resulterade i minskad smärtupplevelse. Gällande kommentaren från den 19 åriga kvinnan, 

är det möjligt att skillnaden även beror på tillfället för individerna att fokusera på något annat 

- hjärnans belöningscentrums tillfredsställelse - vilket resulterar i minskad bearbetning av 

hjärnan, vilket liknar den omvända slutsatsen av Feldenkrais studie.  

 

Samtliga av resultaten som presenteras i Figur1.2-2.3 tenderade att överensstämma med 

hypotesen. Däremot visade ingen av dessa en signifikant skillnad mellan kontroll- och 

stimuli-test efter att T-test och Kruskal-Wallis test genomförts, då alla P-värden överskred 

0.05, se Bilaga 5. Den 56 åriga mannens kommentar visar att det som väntades i hypotesen, 
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att vissa individer kan komma att generera högre totaltids- och först upplevd smärta-värden i 

avskärmningstestet mot kontrolltestet, då avskärmningen kan underlätta en 

meditationshantering av smärtan. Om studien bortser från den 56 åriga mannens totaltids-

resultat som var en ökning på 77 sekunder mellan kontroll och avskärmning skulle P-värdet 

minska från 0,19 till 0,083, se Bilaga 3 och 5. Det är en stor minskning som visar på att utan 

dessa extremvärden eller om en mer omfattande studie skulle genomföras där extremvärdenas 

påverkan försummas, skulle resultatet potentiellt vara signifikant. Gällande de övriga 

deltagarnas kommentarer angående avskärmningstestet överensstämmer även de med 

hypotesen då det väntades att en majoritet av deltagarna inte utövade meditationsövningar och 

därför skulle anse och generera ett resultat, se Figur 2.1–2.3, att avskärmningen sänker 

smärttröskeln. Eftersom skillnaden inte är signifikant kan detta inte garanteras, däremot tyder 

medelvärdena och P-värdets förändring vid exkludering av extremvärden i kombination med 

Feldenkrais studie, på en trend och att en vidareundersökning kan vara intressant för att 

fastställa huruvida avskärmning ifrån auditiva och visuella stimulus sänker smärttröskeln. 

 

En felkälla i laborationen som kan påverkat resultatet är deltagarnas dagsform. Detta var 

något som inte kontrollerades under utförandet av undersökningen. Till exempel kan 

deltagarnas stressnivå och hormonbalans påverkat det noterade resultatet. Enligt doktor 

Nampiaparampil minskar individens smärttröskel när individen är stressad (Sharecare.inc, 

n.d.). Vidare menar Nampiaparampil att stress kan motverka extrem smärta om individens 

välmående är i fara. Eftersom att detta inte var fallet i denna undersökning är det troligt att 

stress har påverkat resultaten. Majoriteten av testen gjordes mellan 12 och 13 på dagen, den 

tid då de flesta väljer att äta lunch. Ingen kontroll gjordes om deltagarna hade ätit innan de 

genomförde testet. Eftersom att beta-endorfiner utsöndras vid konsumtion av föda kan en 

deltagare som precis ätit lämna ett inkonsekvent resultat (Adam S Sprouse-Blum, 2010). 

  

En annan potentiell felkälla är att deltagarna ej var reglerade i hur mycket eller lite choklad de 

konsumerade under testet. Detta kan betyda att vissa individer inte intar tillräckliga mängder 

choklad och därmed utsöndras inte tillräckliga mängder av beta-endorfiner. Om mängden 

choklad är en kontrollerad variabel finns däremot en risk för att det har en negativ inverkan på 

individers belöningscentrum, då mängden önskad choklad överskrids, vilket skulle resultera 

till en ytterligare potentiell felkälla. Av denna anledning gjordes en bedömning att inte 
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kontrollera mängden choklad då det troligen skulle generera ett mer korrekt resultat. Det har 

varit omdiskuterat huruvida PEA har en smärtlindrande effekt eller inte vid oralt intag. Då det 

metaboliseras av enzymet MAO-B och ALDH med en biologisk halveringstid mellan fem till 

tio minuter (Hmdb.ca, 2016). Av denna anledning är det inte garanterat att PEA har haft 

någon inverkan under experimentet utan att skillnaden enbart beror på beta-endorfiner som 

utsöndras. 

 

För att förbättra laborationen bör en större urvalsgrupp väljas och varje enskild individ bör 

utföra experimenten vid ett flertal tillfällen, även om gruppen som valdes för att utföra denna 

undersökning var bra fördelad mellan åldrar och kön. En anledning till att undersökningens 

resultat blev intetsägande, för alla förutom totaltiden för chokladtestet, är på grund av den 

relativt lilla gruppen som deltog i studien. Eftersom att smärttrösklar är individuella och 

mycket varierande bidrog det till att de resulterade tiderna differentierade ifrån varandra, se 

Bilaga 1-2.3. Detta i kombination med de få deltagarna ledde till att standardavvikelsen blev 

stor. Den begränsade mängden deltagare mellan de två extremerna på 

normalfördelningskurvan gör det svårt att avgöra om resultaten faktiskt utgör en signifikant 

skillnad eller inte. Genom en större urvalsgrupp kan säkrare beräkningar av 

standardavvikelsen genomföras och därmed inte endast avgöra om avskärmning ifrån auditiva 

och visuella stimulus har en signifikant påverkan på individers smärttröskel utan även stärka 

choklads påverkan på individers smärttröskel.  

 

Slutsats 

Den slutsats som kan dras efter denna undersökning är att choklad har en positiv inverkan på 

individers smärttröskel (höjer den). Detta troligen på grund av utsöndringen av beta-

endorfiner och potentiellt av mängden fenetylamin som upptas ur kakaon som hypotesen 

beskriver. Vidare framkom inget signifikant resultat angående avskärmning från auditiva och 

visuella stimuli. Däremot kunde trender ses då resultatet tenderade att röra sig i riktning med 

hypotesen. En konkret slutsats kan därför inte dras på grund av de begränsade antalet 

deltagare. Därför förkastas inte hypotesen utan behöver beprövas ytterligare i en 

undersökning med fler deltagande. Troligen skulle resultat klargöra huruvida avskärmning 

från visuella och auditiva stimuli påverkar individers smärttröskel. 
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Användningsområden och vidare studier 

Ett medicinskt användningsområde för informationen som framförs i denna undersökning är 

smärtlindring vid lågintensiv smärta. Eftersom att många läkemedel inte kan användas 

riskfritt är det vanligt att inte använda läkemedel med potentiella biverkningar. För individer 

som inte är diabetiker eller är allergiska mot ämnen i choklad är choklad ett substitut för svagt 

smärtlindrande läkemedel. Ovan nämns att en undersökning med ett större antal deltagare kan 

vara intressant i syfte att stärka resultatet vid chokladtestet, samt vidare undersöka 

avskärmning från auditiva och visuella stimulus påverkan på smärttröskeln. Nya frågor som 

uppkommit under studien är om PEA har en smärtlindrande effekt eller inte vid oralt intag, 

samt hur individers smärttröskel påverkas vid enbart avskärmning från av auditiva och 

visuella stimuli var för sig. 

 

Källförtäckning 

 

Tryckta 

Feldenkrais, Moshe, “Thinking and Doing”. USA: Genesis 2 Publishing, Inc. 2013. Print. 

 

Otryckta 

Adam S Sprouse-Blum, F Don Parsa. "Understanding Endorphins And Their Importance In 

Pain Management". Hawaii Medical Journal 69.3 (2010): 70. Web. 14 Jan. 2016. 

Diette, Gregory et al. 'Distraction Therapy With Nature Sights And Sounds Reduces Pain 

During Flexible Bronchoscopy: A Complementary Approach To Routine Analgesia'. CHEST 

Journal 123.3 (2003): 941-948. Web. 28 Aug. 2015. 

Grinde, Björn. The Biology Of Happiness. oslo: Norwegian Institute of Public Health, 2012. 

Print. 

Hmdb.ca,. "Human Metabolome Database: Showing Metabocard For Phenylethylamine 

(HMDB12275)". N.p., 2016. Web. 20 Jan. 2016. 

Merskey, H. and Bogduk, N. (1994). Classification of chronic pain. Seattle: IASP Press (p. 

209-215). 



14 
 

PARKER-POPE, TARA. 'Love And Pain Relief'. Stanford.edu. N.p., 2015. Web. 28 Aug. 

2015. 

Sharecare.inc, (n.d.). Dr. Devi Nampiaparampil, MD , Pain Medicine, answered. [video] 

Available at: https://www.sharecare.com/health/pain-management/stress-increase-pain 

[Accessed 20 Jan. 2016]. 

Then, Francisca. 'Search For Happiness'. Dare.uva.nl. N.p., 2015. Web. 19 Oct. 2015. 

Zeidan, F., Martucci, K., Kraft, R., Gordon, N., McHaffie, J. and Coghill, R. (2011). Brain 

Mechanisms Supporting the Modulation of Pain by Mindfulness Meditation. Journal of 

Neuroscience, 31(14), pp.5540-5548. 

 

Bilaga 

 
Choklad test: 
Blå = Kontrolltest, Röd = Isolerings Test 
Mätt i sekunder 

 
. 

 

Bilaga 1.2 När patienten tar upp handen. 

Bilaga 1.1 När patienten först märker smärta. 
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Avskärmnings test: 
Blå = Kontrolltest, Röd = Isolerings Test 
Mätt i sekunder 
 

Bilaga 2.1 När patienten först märker smärta 

Bilaga 1.3 Patientens smärtupplevelse på skala 1-10. 
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Bilaga 2.2 När patienten tar upp handen. 

Bilaga 2.3 Patientens smärtupplevelse på en skala 1 - 10. 
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Bilaga 3 Sammanställda resultat från samtliga tester 
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Bilaga 4 Medelvärde jämförelse mellan kontroll- och stimuli-test 

Bilaga 5 P-värden för samtliga tester samt P-värdet för avskärmningstestet om ett 
extremvärde exkluderades 


