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Francis Galton, influerad av sin halvkusin Charles Darwin, var den 

första som föreslog en intelligensteori. Galton trodde att intelligens 

var en verklig fakultet med en biologisk grund som kunde studeras 

genom att mäta reaktionstider på vissa kognitiva uppgifter. Galton 

mätte huvudstorlekarna hos brittiska forskare och vanliga 

medborgare, men fann inget samband mellan huvudstorlek och hans 

definition av intelligens. 

 

Ett djupare sökande efter förståelse för mänsklig intelligens började i 

början av 1900-talet när Alfred Binet började administrera 

intelligenstester till barn i skolåldern i Frankrike. Hans mål var att 

utveckla ett mått som skulle hjälpa till att fastställa skillnader mellan 

normala och subnormala barn. Binets forskningsassistent, Theodore 

Simon, hjälpte honom att utveckla ett test för att mäta intelligens. Det 

blev känt som Binet-Simon Scale, föregångaren för det moderna IQ-

testet. 

 

1904 publicerade Charles Spearman en artikel i American Journal of 

Psychology med titeln "General Intelligence". Baserat på resultaten av 

en serie studier som samlats in i England drog Spearman slutsatsen att 

det fanns en gemensam funktion över intellektuella aktiviteter som 

han kallade g, eller generell intelligens. Sedan artikeln har forskning 

funnit att g är starkt korrelerad med många viktiga sociala resultat och 

den enskilt bästa prediktorn för framgångsrika jobbprestationer. 
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American Psychological Associations nuvarande definition av 

intelligens involverar en trenivåhierarki av intelligensfaktorer, med g i 

spetsen. 

 

1940 blev David Wechsler en stor kritiker av allmän intelligens och 
Binet-Simon-skalan. Han var en mycket inflytelserik förespråkare för 
begreppet icke-intellektiva faktorer (variabler som bidrar till den 
totala poängen i intelligens, men som inte består av 
intelligensrelaterade objekt, inklusive brist på självförtroende, rädsla 
för att misslyckas, attityder, etc.) , och han ansåg att Binet-Simon-
skalan inte gjorde ett bra jobb med att införliva dessa faktorer i 
intelligens. Han föreslog att dessa faktorer var nödvändiga för att 
förutsäga en persons förmåga att bli framgångsrik i livet. Wechsler 
definierade vidare intelligens som förmågan hos en individ att agera 
målmedvetet, att tänka rationellt och att effektivt hantera sin 
omgivning eller situation. 
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Multipel intelligens 

En tidig teori om multipel intelligens tillskrivs Edward Thorndike, 

som 1920 teoretiserade tre typer av intelligens: social, mekanisk och 

abstrakt. Thorndike definierade social intelligens som förmågan att 

hantera och förstå människor. Han fokuserade på beteende snarare än 

medvetande i sin forskning; som sådan utgjorde hans studier början på 

undersökningar relaterade till social intelligens. 

I mitten av 1900-talet föreslog Raymond B. Cattell två typer av 

intelligens snarare än en enda allmän intelligens. Flytande intelligens 

(Gf) är förmågan att tänka logiskt och lösa problem i nya situationer, 

oberoende av förvärvad kunskap. Kristalliserad intelligens (Gc) är 

förmågan att använda färdigheter, kunskap och erfarenhet. Det är inte 

lika med minne, men det är beroende av att få tillgång till information 

från långtidsminnet. Cattell antog att den flytande intelligensen ökade 

fram till tonåren och sedan började minska gradvis, medan den 

kristalliserade intelligensen ökade gradvis men förblev relativt stabil 

under större delen av vuxenlivet tills den sjönk i sen vuxen ålder. 

Under de senaste decennierna har många nya teorier om multipel 

intelligens föreslagits. 1983 publicerade Howard Gardner en bok om 

multipel intelligens som bryter ner intelligens i åtminstone åtta olika 

modaliteter: logiska, språkliga, rumsliga, musikaliska, kinestetiska, 

naturalistiska, interpersonella och intrapersonella intelligenser, vilka 

vi kommer gå igenom senare i den här boken. Några år senare föreslog 

Robert Sternberg Triarchic Theory of Intelligence, som föreslår tre 
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grundläggande typer av kognitiv förmåga: analytisk intelligens, 

kreativ intelligens och praktisk intelligens. 

 

 

 

Emotionell intelligens 

1990 myntade Peter Salovey och John Mayer termen "emotionell 

intelligens" och definierade det som "förmågan att övervaka sina egna 

och andras känslor, att särskilja dem och att använda denna 

information för att vägleda ens tänkande och handlingar. ” Hendrie 

Weisinger arbetade också med teorier om emotionell intelligens. Han 

betonade betydelsen av att lära sig och att få känslor att fungera för att 

förbättra sig själv och andra. Han dokumenterade och illustrerade den 

positiva effekt känslor kan ha i personliga miljöer och arbetsmiljöer. 

Både emotionell intelligens och social intelligens har associerats 

positivt med goda ledarskapsförmåga, goda interpersonella 

färdigheter, positiva resultat i klassrumssituationer och bättre 

fungerande i världen. 
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Teorier om multipel intelligens 

Teorier om multipel intelligens hävdar att intelligens inte kan mätas 

med en enda faktor. 

Idag är den mest accepterade teorin om intelligens "tre stratum-

teorin", som erkänner innebär att det finns tre olika nivåer av 

intelligens, alla styrda av toppnivån, g , eller generell intelligensfaktor. 

Det finns dock alternativa teorier om multipel intelligens som är 

användbara på sitt eget sätt för att avgränsa vissa intellektuella 

färdigheter som varierar mellan människor. Dessutom passar vissa 

individer, såsom de med savant syndrom, inte in i traditionella 

definitioner av intelligens; multipel intelligensteori kan erbjuda ett 

användbart sätt att förstå deras situationer. 
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– Gardners teori om multipel intelligens 

1983 föreslog Howard Gardner en syn på flera intelligenser från vilka 

våra tankar och beteenden utvecklas. Enligt Gardners teori kan dessa 

intelligenser dyka upp var för sig eller kan blandas på en mängd olika 

sätt för att uppnå mycket olika slutresultat. 
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- Sternbergs Triarchic Theory of Intelligence 

1986 föreslog Robert Sternberg en triarkisk intelligensteori. Hans 
teori organiserar intelligens i tre dimensioner som fungerar 
tillsammans: komponentiell, upplevelsebaserad och kontextuell. 

Komponentdimensionen inkluderar en individs mentala mekanismer 

och består av tre delar:  

Metakomponenter: processer som används vid planering, övervakning 

och utvärdering av utförandet av en uppgift. Dessa styr alla andra 

mentala aktiviteter 

Prestationskomponenter: strategier för att utföra en uppgift 

Kunskapsinhämtande komponenter: processer som är involverade i att lära 

sig nya saker 

 

Den upplevelsemässiga dimensionen involverar hur individer hanterar 

den inre och yttre världen. Denna dimension tittar på hur individer 

hanterar nyheter och den eventuella automatiseringen av processer. 

Slutligen undersöker den kontextuella dimensionen hur individer 

anpassar sig till, formar och väljer den yttre världen omkring dem. 
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– Savants syndrom 

Savants syndrom identifierar individer som anses vara intellektuellt 

bristfälliga, men som ändå har extremt välutvecklade talanger eller 

färdigheter inom ett specifikt område, ofta konst, musik eller 

matematik. Till exempel är Kim Peek en förståndare som föddes med 

betydande hjärnskador inklusive ett förstorat huvud, en saknad 

corpus callosum (fibrerna som förbinder de två hjärnhalvorna) och en 

skadad cerebellum. Peek fick en intelligens under genomsnittet när 

han testades, och han hade svårt med grov- och finmotorik. Men Peeks 

kunniga förmågor visades genom hans förmåga att läsa och memorera 

material extremt snabbt. Han rapporterades läsa böcker två sidor åt 

gången, läsa höger sida med detta högra öga och vänster sida med 

vänster öga. Han var kapabel att memorera materialet när han läste. 

Kim Peek: Kim Peek, en kunnig, var inspirationen till filmen "Rain 

Man" från 1988. Peek kunde läsa och memorera stora mängder 

information på kort tid, men fick ändå poäng under genomsnittet 

på IQ-tester. 

 

Savants syndrom visar att en individ som verkar vara intellektuellt 

bristfällig baserat på traditionella definitioner av intelligens kan visa 

exceptionella förmågor inom ett eller flera specifika områden. Om en 

Savant som Peek mättes med Gardners teori om flera intelligenser, 

skulle han anses vara mycket begåvad i en undertyp av intelligens, 

såsom lingvistik. 
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Den stora debatten: Arv eller miljö 

Kroppens naturliga genetiska sammansättning interagerar med miljön 

från befruktningsögonblicket. Medan extrema genetiska eller 

miljömässiga förhållanden kan dominera beteende i vissa sällsynta fall, 

samverkar dessa två faktorer vanligtvis för att producera individuell 

intelligens. Det finns mycket debatt bland forskare om vilket 

inflytande, genetik eller miljö, som har den största rollen för att 

bestämma övergripande intelligens, eftersom båda har vetenskapligt 

fastställts att de har en betydande inverkan på intelligens. Nya 

upptäckter har ytterligare komplicerat denna debatt genom att bevisa 

att förhållandet mellan interna predispositioner (”arv”) och yttre 

omständigheter (”miljö”) varierar inte bara mellan populationer, utan 

förändras också över tiden. 

 

Tvillingstudier i västvärlden har funnit att ärftligheten av IQ ligger 

mellan 0,7 och 0,8, vilket betyder att variansen i intelligens bland 

befolkningen är 70%-80% på grund av genetik. 

Konventionella tvillingstudier förstärker detta mönster: 

enäggstvillingar som föds upp separat är mer lika i IQ än 

tvåäggstvillingar (broderliga) som föds upp tillsammans, och mycket 

mer än adoptivsyskon. 

# 
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Ärftlighetskorrelationer: Detta diagram illustrerar mönster i studier 

av ärftlighet av egenskaper hos vissa individer. Även enäggstvillingar 

med delad familjehistoria misslyckas med att visa 100 % ärftlighet, 

vilket hjälper till att förklara den stora variationen i intelligens bland 

människor. 

 

Men ärftligheten av IQ hos unga tvillingar är mycket lägre vid 0,45. 

Ärftlighetsmått för IQ har en allmän uppåtgående trend med åldern 

(från så låg som 0,2 i spädbarnsåldern till 0,8 i sen vuxen ålder), vilket 

leder till att psykologer tror att antingen litar vi på eller förstärker våra 

gener när vi åldras. Detta tros ske genom mänsklig interaktion med 

yttre omständigheter, varvid människor med olika gener söker sig till 

olika miljöer. Trots den höga ärftligheten hos IQ kan vi alltså fastställa 

att det också finns en miljöpåverkan. 
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Genetik och intellektuella funktionsnedsättningar 

Som nämnts involverar intelligens under normala omständigheter 

flera gener. Vissa genetiska sjukdomar med en gen kan dock påverka 

intelligensen allvarligt. Genetiska orsaker till många 

inlärningssvårigheter, såsom dyslexi, och neurala störningar, såsom 

Downs syndrom, autism och Alzheimers sjukdom har undersökts 

inom området kognitiv genomik, studien av gener som relaterar till 

mänsklig kognition. Downs syndrom är till exempel ett genetiskt 

syndrom som kännetecknas av intellektuell funktionsnedsättning och 

har konsekvenser för hur barn med Downs syndrom lär sig. Medan 

experter tror att den genetiska orsaken till Downs syndrom är en brist 

på gener i den 21:a kromosomen, har den eller de gener som är 

ansvariga för de kognitiva symtomen ännu inte upptäckts. Och som de 

flesta egenskaper påverkas förekomsten av neurobeteendestörningar 

av både genetiska och icke- genetiska faktorer, och de gener som är 

direkt associerade med dessa störningar är ofta okända. 
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Miljö 

Många olika miljöpåverkan har visat sig forma intelligens. Dessa 

influenser delas i allmänhet in i två huvudkategorier: biologiska och 

sociokulturella. Biologiska influenser verkar på den fysiska kroppen, 

medan sociokulturella influenser formar en individs sinne och 

beteende. 

 

Biologiska influenser 

Biologiska influenser inkluderar allt från näring till stress, och börjar 

forma intelligens från prenatala skeden och framåt. Näring har visat 

sig påverka intelligensen under hela människans livslängd; 

undernäring under kritiska tidiga tillväxtperioder (särskilt 

prenatalperioden och under det andra levnadsåret) kan skada den 

kognitiva utvecklingen. 

Otillräcklig näring kan störa neurala förbindelser och vägar och göra 

att en person inte kan återhämta sig mentalt. 

Stress spelar också en roll i utvecklingen av mänsklig intelligens: 

exponering för våld i barndomen har associerats med lägre skolbetyg 

och lägre IQ hos barn av alla raser. En grupp av till stor del 

afroamerikanska, urbana förstaklassbarn och deras vårdgivare 

utvärderades med hjälp av självrapportering, intervjuer och 

standardiserade tester, inklusive IQ-tester. 
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Studien rapporterade att exponering för våld och traumarelaterad 

ångest hos små barn var associerad med betydande minskningar av IQ 

och läsprestationer. Exponering för toxiner och andra perinatala 

faktorer har också visat sig påverka intelligensen och i vissa fall orsaka 

problem som utvecklingsförseningar. 

Sociokulturella influenser 

Familjeenheten är en av de mest grundläggande influenserna på barns 

utveckling, men det är svårt att lösa det genetiska från miljöfaktorerna 

i en familj. Till exempel har mängden böcker i ett barns hem visat sig 

positivt korrelera med intelligens... men beror på miljöpåverkan från 

having föräldrar som kommer att läsa för sina barn, eller är det en 

indikator på föräldrarnas IQ, en mycket ärftlig egenskap? 

Ett barns position i födelseordningen har också visat sig påverka 

intelligensen: förstfödda barn har i vissa studier visat sig få högre 

poäng, även om kritik har erbjudits dessa studier för att de inte 

kontrollerar ålder eller familjestorlek. När människor rör sig utanför 

familjeenheten formas de väsentligt av sina respektive kamratgrupper. 

Stereotyphot är idén att människor som tillhör en specifik grupp 

kommer att prestera i linje med generaliseringar som tilldelats den 

gruppen, oavsett deras egen begåvning; Detta hot har varit känt för att 

påverka IQ-poäng både positivt och negativt. Det vill säga, om en 

person tillhör en grupp som får veta att de är intelligenta, kommer de 

att framstå som mer intelligenta på IQ-tester; om de får höra att de 

tillhör en grupp som är ointelligenta kommer de att prestera sämre, 

även om dessa distinktioner är slumpmässiga och påhittade (som i 
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labbstudier). Människors tillgång till utbildning och specifika 

utbildnings- och interventionsresurser avgör också deras livslånga 

intelligensnivå. 

Mätning av intelligens 

Vårt koncept för intelligens har utvecklats över tiden, och 

intelligenstester har utvecklats tillsammans med det. Forskare letar 

ständigt efter sätt att mäta intelligens mer exakt. 

Förkortningen ”IQ” kommer från termen intelligenskvot, som först 

myntades av den tyske psykologen William Stern i början av 1900-

talet (från den tyska Intelligenz-kvoten). Denna term användes senare 

1905 av Alfred Binet och Theodore Simon, som publicerade det första 

moderna intelligenstestet, Binet-Simon intelligensskalan. Eftersom 

den var lätt att administrera, antogs Binet-Simon-skalan för 

användning i många andra länder. 

Dessa metoder tog sig så småningom till USA, där psykologen Lewis 

Terman från Stanford University anpassade dem för amerikanskt 

bruk. Han skapade och publicerade det första IQ- testet i USA, 

Stanford-Binet IQ-testet. Han föreslog att en individs intelligensnivå 

mäts som en kvot (därav termen "intelligenskvot") av deras beräknade 

mentala ålder dividerat med deras kronologiska ålder. Ett barns 

"mentala ålder" var åldern på gruppen som hade en medelpoäng som 

matchade barnets poäng. Så om ett femårigt barn uppnådde samma 

nivå som en genomsnittlig åttaåring skulle han eller hon ha en mental 

ålder på åtta. Den ursprungliga formeln för kvoten var mental 
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ålder/kronologisk ålder x 100. Således skulle ett femårigt barn som 

uppnådde samma nivå som sina femåriga kamrater få 100. Poängen 100 

blev medelpoängen, och används än idag. 

Wechsler Adult Intelligence Scale 

1939 publicerade David Wechsler det första intelligenstestet 

uttryckligen utformat för en vuxen befolkning, känt som Wechsler 

Adult Intelligence Scale, eller WAIS. Efter att WAIS publicerades 

utökade Wechsler sin skala för yngre människor och skapade 

Wechsler Intelligence Scale for Children, eller WISC. Wechsler-

skalorna innehöll separata delpoäng för verbal IQ och prestations-IQ, 

och var således mindre beroende av den totala verbala förmågan än 

tidiga versioner av Stanford-Binet-skalan. Wechsler-skalorna var de 

första intelligensskalorna som baserade poäng på en standardiserad 

klockkurva (en typ av graf där det finns lika många poäng på vardera 

sidan av genomsnittet, där de flesta poäng ligger runt genomsnittet 

och mycket få poäng är långt bort från genomsnittet). 

Moderna IQ-tester mäter nu en mycket specifik matematisk poäng 

baserat på en klockkurva, med en majoritet av människor som 

poängsätter genomsnittet och motsvarande mindre mängder 

människor på punkter högre eller lägre än genomsnittet. Ungefär 95 

% av befolkningen får mellan 70 och 130 poäng. Förhållandet mellan 

IQ-poäng och mental förmåga är dock inte linjärt: en person med 

poängen 50 har inte hälften av den mentala förmågan hos en person 

med poängen 100. 
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Allmän intelligensfaktor 

Charles Spearman var pionjären inom teorin att bakomliggande men 

olikartade kognitiva uppgifter är en enda allmän intelligensfaktor eller 

som han kallade g. I normalpopulationen är g och IQ ungefär 90 % 

korrelerade. Denna starka korrelation innebär att om du känner till 

någons IQ-poäng kan du använda det med en hög noggrannhet för att 

förutsäga deras g, och vice versa. Som ett resultat används de två 

termerna ofta omväxlande. 

Kulturellt-rättvisa tester 

För att utveckla ett IQ-test som skilde miljö från genetiska faktorer 

skapade Raymond 

B. Cattell Culture-Fair Intelligence Test. Cattell hävdade att allmän 

intelligens g existerar och att den består av två delar: flytande 

intelligens (förmågan att tänka logiskt och lösa problem i nya 

situationer) och kristalliserad intelligens (förmågan att använda 

färdigheter, kunskap och erfarenheter) ence). Han hävdade vidare att 

g borde vara fri från kulturell fördom som skillnader i språk och 

utbildningstyp. Denna idé är dock fortfarande kontroversiell. 

Ett annat påstått kulturellt rättvist test är Raven’s Progressive 

Matrices, utvecklat av John C. Raven 1936. Detta test är ett icke-

verbalt grupptest som vanligtvis används i utbildningsmiljöer, 

utformat för att mäta resonemangsförmågan som är förknippad med g. 

 



17 

Flynn-effekten 

Under de första åren av forskning steg medelpoängen på IQ-tester 

över hela världen. Denna ökning kallas nu "Flynn-effekten", uppkallad 

efter Jim Flynn, som gjorde mycket av arbetet med att dokumentera 

och främja medvetenheten om detta fenomen och dess konsekvenser. 

På grund av Flynn-effekten omkalibreras IQ-tester med några års 

mellanrum för att hålla medelpoängen på 100; som ett resultat skulle 

någon som fick 100 år 1950 få ett lägre betyg på dagens prov. 

IQ-tester 

IQ-tester försöker mäta och tillhandahålla en intelligenskvot, som är 

en poäng som härrör från ett standardiserat test utformat för att 

komma åt mänsklig intelligens. Det finns nu flera varianter av dessa 

tester som har byggt på och utökat det ursprungliga testet, som 

utformades för att identifiera barn i behov av stödundervisning. För 

närvarande används IQ-tester för att studera fördelningar i poäng 

bland specifika populationer. Med tiden har dessa poäng kommit att 

associeras med skillnader i andra variabler som beteende, prestation 

och välbefinnande; dessa varierar baserat på kulturella normer. 

Efter decennier av revision ger moderna IQ-tester ett matematiskt 

resultat baserat på standardavvikelse, eller skillnad från 

medelpoängen. Poäng på IQ-tester tenderar att bilda en 

s.k ’bell curve’ med en normalfördelning. I en normalfördelning 

kommer 50 % av poängen att ligga under medelpoängen och 50 % av 

poängen kommer att ligga över den. 
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Normalfördelningar är speciella, eftersom deras data följer ett 

specifikt, tillförlitligt mönster. Standardavvikelse är en term för att 

mäta hur långt en given poäng är från medelvärdet; i vilken 

normalfördelning som helst kan du se hur stor andel av en population 

som faller inom ett visst poängintervall genom att titta på 

standardavvikelser. Det är en statistisk lag att under en normalkurva 

kommer 68% av poängen att ligga mellan -1 och +1 standardavvikelse, 

95% av poängen kommer att ligga mellan -2 och +2 standardavvikelser 

och >99% procent av poängen kommer att falla mellan -3 och +3 

standardavvikelser. 

Poängen för ett IQ-test är normalt fördelade så att en 

standardavvikelse är lika med 15 poäng; det vill säga, när du går en 

standardavvikelse över medelvärdet på 100 får du poängen 115. 

När du går en standardavvikelse under medelvärdet får du poängen 85. 

Två standardavvikelser är 30 poäng över eller under medelvärdet, tre 

är 45 poäng, och så vidare. Så enligt nuvarande mätningsstandarder får 

68 % av människorna mellan 85 och 115, 95 % av befolkningen får 

mellan 70 och 130 poäng och över 99 % av befolkningen får mellan 55 

och 145. 

Det bör noteras att denna måttstandard inte innebär ett linjärt 
samband mellan IQ och mental förmåga: en person med poängen 50 
har inte hälften av den mentala förmågan hos en person med poängen 
100. 

IQ-tester är en typ av psykometrisk testning som anses ha mycket hög 

statistisk tillförlitlighet. Detta innebär att även om en persons poäng 

kan variera något med ålder och miljötillstånd, är de repeterbara och 
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kommer i allmänhet överens med varandra över tiden. De anses också 

ha hög statistisk validitet, vilket innebär att de mäter det de faktiskt 

påstår sig mäta, intelligens. Det betyder att många människor litar på 

att de används i andra applikationer, såsom kliniska eller pedagogiska 

ändamål. 
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Typer av IQ-tester och uppgifter 

WAIS-testkomponenter: WAIS använder en mängd olika 

komponenter för att bestämma en persons IQ-poäng, inklusive 

verbala, minnes-, perceptuella och bearbetningsförmåga. 

Det finns en mängd olika IQ-tester som använder lite olika uppgifter 

och mått för att beräkna en total IQ-poäng. Den mest använda 

testserien är Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) och dess 

motsvarighet, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). 

Andra vanliga tester inkluderar den ursprungliga och uppdaterade 

versionen av Stanford-Binet, Woodcock- Johnson Tests of Cognitive 

Abilities, Kaufman Assessment Battery for Children, Cognitive 

Assessment System och Differential Ability Scale. Även om alla dessa 

tester mäter intelligens, betecknar inte alla sina standardpoäng som 

IQ-poäng. 

För närvarande tenderar de flesta tester att mäta både verbalt och 

prestations-IQ. Verbal IQ mäts genom både förståelse och 

arbetsförmåga (korttidsminne), såsom ordförråd och aritmetik. 

Prestations IQ mäts genom perception och bearbetningsförmåga, 

såsom matriskomplettering och symbolkodning. Alla dessa mått och 

uppgifter används för att beräkna en persons IQ. 
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Standardiserade tester och intelligens 

Vissa standardiserade tester är utformade specifikt för att bedöma 

mänsklig intelligens. Till exempel är det vanligaste Stanford-Binet IQ-

testet, Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) och Wechsler 

Intelligence Scale for Children (WISC) alla standardiserade tester 

utformade för att testa intelligens. Dessa tester skiljer sig dock åt i hur 

de definierar intelligens och vad de säger sig mäta. Stanford-Binet-

testet syftar till att mäta g- faktor, eller "allmän intelligens". David 

Wechsler, skaparen av Wechslers intelligensskalor, trodde att 

intelligensmätningar behövde adressera mer än bara en faktor och 

även att de behövde ta hänsyn till "icke-intellektuella faktorer" som 

rädsla för att misslyckas eller brist på självförtroende. 

Det är viktigt att förstå vad ett givet standardiserat test är utformat 

för att mäta (liksom vad det faktiskt mäter, vilket kan vara detsamma 

eller inte). Till exempel tror många felaktigt att den amerikanska 

motsvarigheten till högskoleprovet ”SAT” är ett test designat för att 

mäta intelligens. Men även om SAT-poäng och g-faktor är relaterade, 

är SAT i själva verket utformad för att mäta läskunnighet, skrivande 

och problemlösningsförmåga som behövs för att lyckas på college och 

är inte nödvändigtvis en återspegling av intelligens. 

På liknande sätt kan man anta att det svenska högskoleprovet har ett 
samband med en individs IQ. Högskoleprovet är normalfördelat, 
precis som ett IQ-test och liknar ett IQ-test i vad det testar. 
Läsförståelse, mönster, ordförråd, aritmetik, osv. Om man skulle 
översätta ens resultat på högskoleprovet till IQ så kan man titta på den 
här tabellen. Värt att notera är att sambandet mellan 
högskoleprovsresultat och IQ inte har uppmätts. 
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Högskoleprovsresultat IQ (Intelligenskvot) 

0.1 65 

0.2 70 

0.3 75 

0.4 80 

0.5 85 

0.6 90 

0.7 95 

0.8 100 

0.9 103 

1.0 105 

1.1 110 

1.2 115 

1.3 118 

1.4 123 

1.5 128 

1.6 133 

1.7 138 

1.8 145 

1.9 150 

2.0 160 
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Kontroverser i intelligens och standardiserade tester 

Intelligenstester och standardiserade tester används i stor 

utsträckning inom många olika områden (psykologi, utbildning, 

affärer, etc.) på grund av deras förmåga att bedöma och förutsäga 

prestation. Men deras användningar och tillämpningar i samhället 

kritiseras ofta. Den kritiken gäller vanligtvis användningen och 

tillämpningen av dessa åtgärder. 

Intelligenstesters giltighet 

Kritiker hävdar att intelligenstest mäter andra faktorer än intelligens. 

De tvivlar också på giltigheten av IQ-tester och om IQ-tester faktiskt 

mäter det de påstår sig mäta – intelligens. Vissa hävdar att 

miljöfaktorer, såsom kvalitet på utbildning och skolsystem, kan 

orsaka avvikelser i testresultat som inte är baserade på intelligens. 

Andra hävdar att en individs testfärdigheter utvärderas snarare än 

deras intelligens. 

Området psykometri ägnas åt objektiv mätning av psykologiska 

fenomen, såsom intelligens. Psykometriker har försökt göra 

intelligenstester mer kulturrättvisa och giltiga genom åren, och att se 

till att de mäter g, eller den "allmänna intelligensfaktorn" som tänks 

ligga bakom all intelligens. 
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Förutsägelse av sociala resultat 

En annan kritik ligger i användningen av intelligens och 

standardiserade tester som prediktiva mått för sociala utfall. Forskare 

har lärt sig att IQ och allmän intelligens (g) korrelerar med vissa 

sociala utfall, som att lägre IQ är kopplat till fängelse och högre IQ är 

kopplat till jobbframgång och rikedom. Det är dock viktigt att notera 

att korrelationsstudier endast visar ett samband mellan två faktorer: 

de ger ingen indikation på orsakssamband. Som ett resultat hävdar 

kritiker av intelligenstestning att intelligens inte kan användas för att 

förutsäga sådana utfall, och att miljöfaktorer är mer benägna att bidra 

till både IQ-testresultat och senare utfall i livet. 

Kontroversen kring användningen av intelligens och standardiserade 

tester som prediktiva mått för sociala resultat är i sin kärna en etisk 

sådan. Tänk på konsekvenserna om arbetsgivare beslutade att 

använda intelligenstester som ett sätt att screena potentiella anställda 

för att förutsäga vilka individer som kommer att lyckas i ett jobb. 

Denna felaktiga tillämpning av intelligenstestning anses oetisk, 

eftersom den ger ett mått på diskriminering av fullt kvalificerade 

individer. Återigen, även om intelligenspoäng korrelerar med 

jobbframgång, betyder det inte att personer med hög intelligens alltid 

kommer att vara framgångsrika på jobbet. 

Bias 

En liknande kontrovers kring användningen av intelligenstester 

omger huruvida dessa tester är partiska eller inte så att vissa grupper 
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har en fördel framför andra grupper. Partiskhet väcker liknande frågor 

som frågorna kring huruvida intelligenstester ska användas för att 

förutsäga sociala resultat. Till exempel är förhållandet mellan rikedom 

och IQ väldokumenterat. Kan detta betyda att IQ-tester är partiska 

mot rika individer? Eller går relationen åt andra hållet? Om det finns 

statistiskt signifikanta gruppskillnader i IQ, oavsett om de är baserade 

på ras, kön, socioekonomisk status, ålder eller någon annan indelning, 

är det viktigt att ta en titt på det aktuella intelligenstestet för att 

säkerställa att det inte finns några skillnader i testning metod som ger 

en grupp en fördel gentemot andra längs någon annan dimension än 

intelligens. 

Dessutom kan IQ inte sägas beskriva eller mäta alla möjliga kulturella 

representationer av intelligens. Olika kulturer värderar olika typer av 

mentala förmågor baserat på deras kulturhistoria, och IQ-testet är en 

mycket västerländsk konstruktion. Som sådan kritiseras IQ- tester 

också för att endast bedöma de särskilda områden som betonas i den 

västerländska konceptualiseringen av intelligens, såsom 

problemlösning, och för att inte ta hänsyn till andra områden som 

kreativitet eller emotionell intelligens. 
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Kapitel 1  

Varför öka intelligens? 
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Varför vill du öka din intelligens? Du som läser den här boken har köpt 

den av en anledning. Antingen så har du endast en vag känsla av att 

ditt liv kan bli bättre om du får en högre intelligens. Eller så har du bra 

koll på vilka fördelar som finns med att öka sin intelligens. Oavsett din 

bakgrund finns det mycket som framtiden med en högre intelligens 

har att erbjuda.  

 

Många har en förutfattad mening om att IQ-tester endast mäter hur 

bra man är på att göra IQ-tester, alltså att resultatet på ett IQ-test inte 

har någon praktisk betydelse för hur väl en människa utvecklas, mår 

och vilka resultat en person når. Det är oftast intelligenta personer 

som uttrycker sig på ett sådant sätt, att IQ inte spelar någon roll, det 

är ”hårt arbete” som ligger bakom framgång. 

Det verkar som att många personer med hög IQ upplever någon form 

av skam över att ha en hög IQ. Troligtvis beror det på att de inte känner 

att de gjort sig förtjänta av att ha en hög IQ då de troligtvis kan tacka 

sina gener och sin uppväxt för den intelligensen de har. Alla personer 

kan inte uppnå en hög intelligens och därför lägger dessa personer 

istället vikt på att det är deras hårda arbete som ligger till grund för 

deras framgångar. För alla kan jobba hårt (eller?!, vi kommer dit 

senare), det är i alla fall så dessa personer resonerar. 

I verkligheten kunde de inte vara längre från sanningen, den 

intelligens du har säger extremt mycket om dina möjligheter här i 

världen. Det finns så extremt mycket forskning på intelligens så det är 
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i likhet med att vara klimatförnekare och att vara en 

intelligensförnekare. 

Så vad är det för livsskillnader som man kan uppnå med en högre 

intelligens?  

Det finns så klart inte ett entydigt svar på denna fråga. Beroende på 

din befintliga intelligens, din omgivning, dina gener, hur mycket du 

försöker och hur länge du försöker och så klart, vad du har för strategi. 

Men generellt så pratar man om kognitiva förändringar, 

beteendeförändringar och relations/sociala förändringar. 

 

Kognitiva förändringar: När din intelligens ökar så pratar man 

egentligen om att ditt arbetsminne och din flytande intelligens ökar. 

När du får mer arbetsminne och flytande intelligens till ditt förfogande 

kan du uppleva dessa förändringar. 

• Mindre hjäntrötthet, när du får ett mer tränat arbetsminne har 

din hjärna förmåga att hantera mer information och kan därför 

förminska hjärntrötthet eller brain fog på engelska. 

• Snabbare återkallningsförmåga för ditt minne där det inte 

krävs alls lika mycket tankekraft för att återskapa och 

analysera minnen som etsat sig fast i ditt arkiv. 

• Möjlighet till mer abstrakt tänkande. Abstrakt tänkande är en 

form av tänkande som kräver exponentiellt mer tankekraft, 

arbetsminne eller flytande intelligens. Abstrakt tänkande 

innebär i praktiken att du ska kunna använda fler perspektiv i 
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ett resonemang och kunna anpassa ditt resonemang desto fler 

perspektiv du tar hänsyn till. Det blir snabbt exponentiellt 

svårare att tänka abstrakt och det är därför intelligens 

korrelerar så starkt med normalfördelningen som 

intelligenstester mäter. Enbart personer med 130 IQ och högre 

(ca 2% av befolkningen beroende på vilket test) har möjlighet 

till en s.k nivå 3 abstraktion. En nivå 3 abstraktion är en 

förenkling av möjligheten till abstraktion som speglar en 

tredimensionell abstraktion 

• Möjlighet att använda mer information i dina resonemang och 

lösningar, kreativitet. Du kommer kunna lägga märke till 

detaljer som din hjärna inte haft tillräckligt med resurser för 

att processera tidigare. Förmågan att läsa kroppsspråk kan 

förändras, när din hjärna har resurser att ta in och analysera 

kroppsspråk (och jämföra mot ett minnesarkiv) så blir du 

bättre på att förstå vilken inställning folk har till dig och dina 

idéer. Ett relativt enkelt exempel för att förstå denna effekt är 

när det gäller läsförståelse. Läsförståelse handlar om att förstå 

en text, en hel text. Därför behöver man kunna använda hela 

texten för att forma en förståelse för texten. Om du endast kan 

hålla senaste sidan du läste i minnet så kommer du inte kunna 

göra någon vidare analys om texten är längre än en sida. 

Läsförståelse korrelerar mycket starkt med en individs 

intelligens vilket nu borde vara lätt att förstå - det krävs helt 

enkelt mycket arbetsminne för att vara bättre än andra på 

läsförståelse. Och arbetsminne är en så stor faktor i intelligens. 
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Det är därför mycket utav den här boken bygger på att 

optimera och träna upp ditt arbetsminne, arbetsminnet är 

nyckeln till de flesta dörrar när det gäller intelligens. 

 

Du kanske hoppas på att du ska kunna memorera en encyklopedi eller 

en karta och obehindrat recitera innehållet. Eller så kanske du hoppas 

kunna svara på stora matematiska ekvationer snabbare än du kan 

blinka med ögonen. Eller varför inte utbrista ”Jag visste inte att du var 

född på en fredag” när någon säger att deras födelsedag är den 23 juli 

1999. Du kanske sett filmen Limitless och letar efter en enkel metod 

eller något piller som magiskt gör dig 10 gånger smartare. Det finns så 

klart inte någon metod att tiodubbla sin intelligens, eller ens dubbla 

den. Men det finns sätt som kan öka delar av din intelligens med 20-

30% (beroende på befintlig intelligens och levnadssätt).  

 

Tyvärr kommer du med största sannolikhet inte att nå dessa nivåer av 

funktionellt arbetsminne. Det skulle kräva att du redan hade en 

väldigt hög intelligens, vilket är osannolikt (men grattis till dig om det 

är så). I stället lär du märka andra skillnader i din vardag. Kanske inte 

skillnader som får andra att direkt tycka att du är ett geni.  

 

Att det skulle finnas nackdelar med att ha en hög intelligens, som att 

man blir så smart att det är lätt att hamna i depression eller få ångest 

för att man övertänker situationer kanske låter logiskt, men 

forskningen visar att det är tvärtom. Intelligens gör livet enklare på 
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alla sätt och vis. Högre medellivslängd, högre nivåer av lycka, högre 

inkomst, mindre sjukdomar, fler sociala relationer och fler i lyckliga 

förhållanden. Det är många som förbiser intelligens som faktor i ens liv 

då många tror (felaktigt) att det inte går att påverka ens intelligens.  

 

Personer som har hög intelligens har också högre nivåer av 

självkontroll enligt nya studier och med högre självkontroll kommer 

möjligheten att nå självförverkligande. Om du någon gång har pluggat 

psykologi känner du igen självförverkligande från Maslows 

behovstrappa. Självförverkligande är det sista steget i Maslows 

behovstrappa (en psykologisk modell som beskriver människans 

begär, behov och motivationer) och försöker förklara det behov som 

finns kvar när alla andra fysiska och psykiska behov är mötta.  

 

Först när en individ känner att den har tillräckligt med mat, vatten, 

luft, sex, säkerhet, stabilitet, kärlek, vänskap, makt och uppskattning 

så finns det ett individuellt behov som inte riktigt går att sätta fingret 

på eller verbalisera. Det handlar om att nå sin fulla potential, alltså att 

man gör allt det där som man tror att man klarar av, och att pusha sig 

bortom tidigare barriärer. 

Berättelser från personer som ökat sin intelligens 
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Här är berättelser från personer som har ökat sin IQ:  

David, 19 år gick från att ha en IQ på 107 till att ha en IQ på 122 efter 

bara åtta veckor. Innan han började träna upp sin intelligens hade 

David problem med att tappa bort sig under samtal och han hade lätt 

för att glömma viktiga detaljer under till exempel en presentation eller 

när han svarade på frågor inför klassen i gymnasiet. David hade också 

svårigheter att ta till sig och förstå abstrakta koncept, han kunde inte 

“se det framför sig”. David hade 2 vänner han umgicks med under 

gymnasietiden men kände att han ville träffa fler vänner och uppleva 

hur det var att vara runt nya personer. Men det var svårt att anknyta 

till andra människor. 

När David efter 8 veckor visat sig öka sin IQ från 107 till 122 var det 

mer än bara siffran som förändrats.  

“Jag kände en klarhet i situationer som jag tidigare varit osäker i, som 

att jag förstod hur allt i t.ex. ett socialt sammanhang höll ihop. Jag 

kunde “lyfta blicken” och få mer betänketid i flera situationer. Jag 

kommer ihåg en speciell händelse där jag var på en fest, det var kanske 

20 andra personer på festen. Tidigare när jag varit på liknande fester 

har jag alltid varit supernervös, inte vågat dansa - alltid stått still och 

bara lyssnat på musiken i något hörn. När folk började dansa brukade 

jag alltid gå på toaletten och sitta där i minst 5 minuter och sen försöka 

smyga ut utan att få någons uppmärksamhet så att de inte skulle 

försöka få mig att dansa. Men på denna festen var jag annorlunda. Jag 

kände det redan på bussen påväg till stället, jag kände ett lugn, jag 

kände mig inte nervös över hur jag såg ut eller om jag luktade för lite 
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eller för mycket parfym. Och när jag väl gick in genom ytterdörren var 

lugnet kvar. Det var helt surrealistiskt. Jag kunde gå runt i huset och 

lättsamt konversera med andra på festen, det var många jag kände sen 

tidigare men jag var inte speciellt nära dem. Jag tyckte det var kul att 

gå på fest, det var typ första gången jag verkligen njöt av en fest! Jag 

skapade fler vänner den kvällen än vad jag gjort de första två åren på 

gymnasiet. Jag fick även visa mina fantastiskt (fula) danssteg, 

troligtvis gav alkoholen en knuff i ryggen när jag fick för mig att göra 

ålen..“ 

David berättar att han först blev intresserad av att öka sin IQ för att 

ha lättare i skolan, med matten och att bli bättre på att skriva 

uppsatser - men nu i efterhand värderar han förståelsen för den sociala 

biten betydligt mer. Han har blivit mycket mer självsäker i sig själv och 

går ofta på dejter med nya intressanta personer, något som han inte 

tidigare lyckats få till. David pluggar just nu på Göteborgs universitet 

till beteendevetare. 
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Här är en användare (Simon) som genomgått programmet i den här 

boken och som bibehållit sitt arbete och sett fantastiska resultat. 

Texten är översatt från engelska då detta program först användes i 

USA. 

 

”Jag har haft över 250 träningsdagar med programmet hittills. 

Resultaten har varit extraordinära och livsförändrande. 

Innan programmet hade jag stora ambitioner för utbildning och sådant 

men kände mig för dum för att uppnå dem. Detta var dock utan brist 

på ansträngning. Min hjärna kunde helt enkelt inte hänga med i vad 

jag ville att den skulle göra. Till exempel på sjuksköterskeskolan hade 

jag stora svårigheter att klara kurserna trots att jag pluggade mycket. 

Min sociala status var också en 5/10 om jag skulle kvantifiera det. Jag 

är en extrovert, snäll kille så jag hade vänner och flickvänner hela mitt 

liv. Men jag blev ofta retad eller nobbad av den snyggaste tjejen, 

eftersom hon ville ha den coolaste killen. Vilket jag inte var. 

Idag är detta tvärtom. Jag kan tänka och formulera dessa tankar 

mycket bättre. Jag kan leda grupper av människor i de flesta 

aktiviteter med tillförsikt och de kommer till mig för stöd och 

vägledning. Jag kan bedöma ett problem och lösa det snabbare än de 

flesta andra. 

Mitt minne har också förbättrats avsevärt. Sjuksköterskeskola skulle 

vara ett skämt i jämförelse nu. Jag kan föra komplexa och abstrakta 

filosofiska diskussioner med mina lärare och jag har fått höra att jag är 

kapabel till studier på forskarnivå. 
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Mina sociala färdigheter har också förbättrats avsevärt. Detta beror på 

min snabba förmåga att lära mig. Jag undersöker sociala situationer 

och lär mig hur interaktionerna uppstår. Sedan kommer jag i 

framtiden att använda de interaktioner jag lärt mig för att 

åstadkomma de sociala resultat jag önskar. 

Detta hade fört min sociala status till toppen av de sociala hierarkier 

jag befinner mig i. Med detta har jag nu de snyggaste tjejerna närmande 

och startar samtal med mig. 

Det är verkligen fascinerande hur IQ ses som fast av många, men sedan 

har jag den här radikala erfarenheten.” 

 

Simon är en av många som verkligen lyckats med sin träning, han har 

hållt igång i nästan ett år med hjärnträning, kosttillskott osv och 

lyckades gå från 112 till 133 IQ. 
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En annan person som lyckats med att öka sin intelligens är Sara som 

under flera års tid försökt att öka sin intelligens men aldrig riktigt 

lyckats. När Sara fann detta program förändrades hennes försök till att 

bli mer strukturerade och hennes motivation att faktiskt sätta sig ner 

dagligen och göra jobbet ökade markant när det fanns en tydlig plan i 

bakgrunden. 

 

”Jag har försökt öka min intelligens i flera år av och på, med 20-30 

minuter dagligen i några veckor har jag känt stor skillnad. Jag har 

adhd,  så jag kommer alltid att ha en lägre nivå av arbetsminne, därför 

tror jag också att jag har mer potential till hjärnträning än många 

andra. När jag testade min IQ första gången fick jag 105, efter ett antal 

veckors hårt arbete har jag just nu 120, jag kommer helt klart att 

fortsätta med dessa nya rutiner. 

En fördel som jag tidigare inte haft möjlighet till är att jag kan få ett 

mer komplett intryck av en idé, till exempel i en konversation kan jag 

ta ett ämne och navigera allt jag associerar med det in i konversationen 

lättare. Detta gör mig mycket mer kreativ, inte på något övernaturligt 

sätt, utan genom att jag lättare kan "tillgå" alla mina intryck med en 

idé. 

Jag har också märkt att mina drömmar blir betydligt med rika på 

detaljer. Jag håller inte på med någon lucid dreaming då det inte 

kändes som något för mig men jag tycker ändå att mina drömmar har 

blivit roligare. 
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Sen några år tillbaka går jag till en improvisationsklass. Min 

improvisationsprestanda har blivit drastiskt bättre, mer än vad vanlig 

träning kan jag upphov till. Jag blir snabbare att generera idéer, det är 

lättare att engagera mig starkare för en karaktär och jag har ett bättre 

tålamod. Folk ger också många komplimanger.” 

 

En anonym person som främst använt sig utav dual n back för 

hjärnoptimering beskriver upplevelsen så här: 

 

”Det var väl värt det, inte så mycket för det auditiva arbetsminnet utan 

det visuella arbetsminnet, som är till stor hjälp vid problemlösning. Nu 

istället för att klottra ett problem på ett papper är jag mycket mer 

benägen att rita det i mitt huvud och manipulera det i realtid, vilket i 

hög grad hjälper tankeprocessen. Historiskt skulle jag hålla mig till 

algebraiska representationer av problem, nu inser jag hur underbara 

geometriska visuella representationer är för att förstå begrepp nu när 

min hjärna kan konstruera och manipulera dem.” 
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Kapitel 2 

Saker du kan göra för att öka din IQ 
 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet ökar hjärnans kapacitet för exekutiv funktion 

(Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn för flera kognitiva 

funktioner som är väsentliga för utförande av målinriktat beteende. 

Begreppet innefattar förmåga att generera, planera och organisera 

aktivitet, samt att genomföra och utvärdera sina handlingar. Mental 

flexibilitet, kontroll och reglering av beteende är andra aspekter av 

exekutiv funktion. Dessa funktioner är betydelsefulla för förmåga att 

hantera aktiviteter i vardagslivet och för delaktighet i samhällsliv.). 

Det finns många studier som visat en positiv korrelation mellan fysisk 

aktivitet och intelligens, även när andra faktorer tagits i beaktning så 

har fysisk aktivitet gjort en stor skillnad. Detta tros bero på att fysisk 

aktivitet dels gör att mer blod når hjärnan, och därmed mer syre - 

vilket ger mer kraft till hjärnan. Andra hypoteser är att träning 

påbörjar processer som utsöndrar tillväxthormoner som leder till att 

neuroner och neurotransmittorer ökar i omlopp. Vissa studier har 

också påvisat att träning kan leda till neurogenesis (skapandet av nya 

neuroner). 

Regelbundna löpare vet att det är något nästan magiskt med att 

springa en dålig dag. Det spelar ingen roll hur irriterad du är över livets 
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vardagliga påfrestningar, hur trött du är, hur uttråkad du är – livet 

efter en löprunda ser alltid lite bättre ut. 

Även efter den mest sömnfattiga natten finns det en viss klarhet som 

kommer efter en skön löprunda i lätt takt som får ditt sinne att må 

bättre, även om din kropp fortfarande längtar efter sängen. Jag har 

aldrig uppskattat detta mer än jag gör nu, i dessa osäkra, oroande tider. 

Men i flera år har jag bara accepterat detta som ett faktum – och tänkte 

aldrig undra varför. Sedan, för ett tag sedan, började jag titta på vad 

som faktiskt händer i din hjärna när du springer. Och mitt sinne var, 

lämpligen, blåst. 

Att våra muskler och våra hjärtan och våra lungor jobbar hårdare när 

vi springer är självklart. Men även inuti din grå substans förändras 

saker och ting. Mycket av det vi vet om detta är mycket nytt och är 

fortfarande begränsat – och av uppenbara skäl. Hur studerar man 

hjärnans kemiska förändringar utan att skära upp huvudet? Du kan 

inte heller springa i en MRT-maskin – eller inte än, i alla fall. Ändå 

gjorde forskare 1999 en 

häpnadsväckande upptäckt. De delade in sina löpare – möss, inte 

människor – i två grupper: en som fick gratis tillgång till ett gym (ok, 

ett hjul) och en grupp som inte fick någonting. Och gissa vad? De som 

sprang hade faktiskt större hjärnor. 

Löpning orsakar en hel komplex kedja av sammanflätade reaktioner, 

hos människor som hos möss – ökat blodflöde till hjärnan, tillväxt i 

nätverket av blodkärl, förändringar i vissa hormonnivåer. Och, 

förvånansvärt nog, födelsen av nya neuroner – något som tills för några 
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decennier sedan faktiskt troddes inte inträffa när vi väl når vuxen 

ålder. Nu vet vi att det faktiskt fortsätter genom livet och stimuleras 

aktivt av träning. 

Och träning skapar inte bara nya hjärnceller; det gör att de fungerar 

bättre. Studier har visat att det stimulerar nivåerna av ett protein som 

kallas BDNF – hjärnhärledd neurotrofisk faktor. Detta protein hjälper 

både födseln och överlevnaden av bräckliga nyfödda neuroner. Barn 

som tränar har till och med större hippocampusregioner i hjärnan – 

det område som är avgörande för minnesbildning och rumslig 

navigering (och det område som är särskilt förknippat med 

åldersrelaterad nedgång). 

Aerob träning förbättrar också din uppmärksamhetsförmåga, 

multitaskingförmåga och beslutsprocess – och det är aldrig för sent att 

börja. En studie från 2015 såg ökningar i hippocampus volym hos 

vuxna efter bara sex veckors regelbunden träning för tidigare 

stillasittande personer. Även hos vuxna med degenerativa sjukdomar 

som Alzheimers visar studier att träning kan ha en gynnsam effekt på 

kognitionen. 

När det gäller den där mirakulösa glöden efter träningen, det finns 

vetenskap som förklarar det också. Löpningen har en brant 

inlärningskurva och de första veckorna är tuffa, men kommer du över 

det får du förhoppningsvis en löptur där du plötsligt ‘kommer till’ och 

inser att minuter – kanske till och med mil – har gått utan att du märkt 

det. Detta fenomen kallas den "övergående hypofrontalitetshypotesen" 

- hjärnan som prioriterar de områden den behöver för den fysiska 
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handlingen att köra över de som är förknippade med analytiskt 

tänkande - eller faktiskt övertänkande. 

Så du zonar dig in i det där flödestillståndet där du bara rör dig, i nuet 

försvann livets bekymmer tillfälligt. 

Omvänt, sitta runt utan att göra något – eller ligga vaken på natten – 

och du kommer snart att befinna dig i det tillståndet där improduktiva 

tankar jagar varandra oändligt och fruktlöst runt din hjärna. I din 

hjärna är detta tillstånd associerat med att ha ett överaktivt "default 

mode network" (en serie länkade områden i hjärnan). När vi springer 

minskar aktiviteten i dessa områden. Och återigen mår vi bättre. 

Och jag har inte ens berört endorfiner än – de där "lyckliga 

hormonerna" som träning producerar. Tills nyligen var det mystik här 

också – hur påverkade dessa hormoner hjärnan när de troddes inte 

kunna passera ’blod/ hjärnbarriären’? Nyligen genomförda experiment 

har visat att de gör det, men hur de gör det är fortfarande okänt. 

Sedan finns det endocannabinoiderna – signalsubstanser som binder 

till cannabinoidreceptorerna i hjärnan och skapar en liknande effekt 

som den aktiva komponenten i cannabis: smärtlindring, 

stressreducering, avslappning. Allt, naturligtvis, helt lagligt. 

Både endorfiner och endocannabinoider tros vara inblandade i den 

mytomspunna "runners high", den glöden som för vissa människor är 

intensiv, hos andra mer en mild buzz. Även vanliga löpare känner det 

inte nödvändigtvis ofta, men det är värt det för de stunder vi gör det. 

För mig ökar förståelsen av vad som händer i hjärnan – i den mån jag 

kan förstå den komplexa vetenskapen, som förmodligen "inte är 
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mycket" – bara till mysteriet och känslan av förundran att något så 

enkelt (en fot framför den andra) , rör sig lite snabbare) kan producera 

något så värdefullt. Och mer värdefull nu, säkert, än någonsin. 
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Sömn 

Sömn, sömn, sömn 

Tidigare forskningsresultat från sömnforskning vid University of 

California i Berkeley visar att vi blir allt slöare i huvudet ju längre vi 

håller oss vakna. Att vara uppe och plugga hela natten minskar 

inlärningskapaciteten med upp till 40 procent. Samma forskarteam 

upptäckte även att en tupplur dramatiskt ökar hjärnans kapacitet. 

39 unga, friska försökspersoner delades in i två grupper, den ena fick 

ta sovpaus, i den andra var det bara att kämpa på. Grupperna fick kl 

12 på dagen varsin lika avancerad uppgift, som var utformad för att 

aktivera hippocampus i hjärnan, där faktabaserade minnen lagras 

innan de skickas till prefrontala barken för långtidsförvaring. 

Klockan 14 tog en ena gruppen siesta i en och en halv timme, medan 

den andra gruppen behövde vara vaken. 

Klockan 18 fick grupperna nya arbetsuppgifter. Nu visade det sig att 

den helvakna gruppen hade mycket sämre inlärningsförmåga än 

gruppen som hade fått vila. Vilogruppen hade till och med ökat sin 

inlärningsförmåga. 

Sömn återställer inte bara den skada som alltför långvarig sömnbrist 

har ställt till med, utan förflyttar dig till en högre tänkandenivå än den 

du befann dig på innan du tog tuppluren. 
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Att ta en tupplur kan vara lika stärkande för minnet som en hel natts 

sömn. 

Forskningsresultaten stärker forskarnas teori om att sömnen rensar 

hjärnans korttidsminne och skapar utrymme för nya 

inlärningsuppgifter. 

Det är som om din inkorg i hippocampus är full och du inte kan ta 

emot nya mejl med faktainnehåll, innan du har flyttat mejlen från 

inkorgen till andra mappar genom att sova. 

Genom att mäta den elektriska aktiviteten i hjärnan har forskarna 

upptäckt att minnesuppfräschningen sker i det stadium i sömnen som 

inträffar mellan djupsömnen och drömsömnen (rem, rapid eye 

movement). 

Långsiktiga fördelar med att få en bra sömn är enligt forskarna att 

hjärnans mest aktiva delar får möjlighet att vila vilket tillåter mer tid 

till återhämtning, vilket ger dig mer energi att använda under dagen 

vilket i kliniska studier påvisat ökningar på upp till 20% för kognitiva 

förmågor. 

Enligt en studie på barn och ungdomar och deras sömnmönster så 

reducerades deras kognitiva förmågor med 6,24 IQ poäng för varje 

timme de sov mindre än 7-8h. Denna effekt observerades de dagar där 

de inte fick tillräckligt med sömn, men dagar där de fick tillräckligt 

med sömn så påverkades inte deras kognitiva förmågor. Det är dock 

oklart om de långsiktiga effekterna av att få för lite sömn. 

Det finns studier som kollat på hur kroppen och hjärnan påverkas av 

att få för lite sömn under en längre period. Det finns tre primära sätt 
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att mäta effekterna av sömnbrist, kognitiv effekt, motorisk effekt och 

humör. Det finns även två olika typer av sömnbrist, partiell sömnbrist 

- vilket är att varje natt få för lite sömn. Jämfört med sömnbrist där 

man t.ex. “dygnar” eller går utan sömn i mer än 48h. 

Det finns tydliga nackdelar med att vara vaken mer än 48h utan sömn, 

betydligt sämre kognitiv förmåga, svårare att hålla koncentrationen 

och kropps motoriken försämras vilket resulterar i sämre precision 

och uthållighet. 

Men av de två typer är det tydligt att det är den partiella sömnbristen 

som är absolut värst för människan. Om du kontinuerligt enbart sover 

5h per natt under flera års tid så kommer din hjärna att omformas för 

att anpassa sig till den reducerade sömnen vilken innebär att den inte 

kommer kunna använda lika mycket energi som den skulle behöva. Du 

kommer därför ha en hjärna som har betydligt svårare med inlärning 

av nya kunskaper. Din kristalliserad intelligens kommer då att avta 

vilket för framtiden kommer påverka stora delar av din intelligens och 

möjlighet att fungera som människa. För det finns även andra 

nackdelar med att få för lite sömn som att humörsvängningar blir 

vanligare och att det tar kortare tid att bli uttröttad (klarar inte av 

mentala utmaningar lika länge). 

Sömnkvalité och sömnlängd påverkar även människors emotionella 

intelligens. Enligt flertalet studier finns det en stark koppling. 

Sömn och känslor är sammanlänkade. Utan tillräckligt med sömn blir 

människor känslosamma, lätt frustrerade, och benägna att svara med 

ilska. Sömnbrist försämrar en mängd känslomässiga kapaciteter, 
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vilket kan resultera i svårigheter att känna igen känslomässiga 

ansiktsuttryck, avtrubbande av känslomässiga uttryck genom ansikts 

och vokala signaler, brister i förmågan att använda känslor för att 

vägleda beslutsfattande, och minskad förmåga att undertrycka 

oönskade negativa tankar. Dessa förmågor representerar aspekter av 

konstruktionen av Emotional Intelligence (EI), postulerad som 

förmågan att både noggrant känna igen och förstå emotionell 

information, resonera effektivt om den informationen och använda 

sådan kunskap för att adaptivt styra tankar och beteende hos sig själv 

och andra. 

Sömn och sömntillstånd utvecklas mycket snabbt under det första 

levnadsåret. Till exempel har nyfödda (0–3 månader) ingen etablerad 

dygnsrytm och därför fördelas deras sömn över hela 24-

timmarsdygnet. Vid 10–12 veckor kommer dygnsrytmen fram och 

sömnen blir mer nattlig mellan 4 och 12 månaders ålder. Barn 

fortsätter att ta tupplurar dagtid mellan 1 och 4 års ålder, och 

nattuppvaknanden är vanliga. Dagtupplurar slutar vanligtvis vid 5 års 

ålder och längden på sömn över natten minskar gradvis under 

barndomen, delvis på grund av en övergång till senare läggtider och 

oförändrade väckningstider. 

Sömnmönster förklaras av ett komplext samspel mellan genetiska, 

beteendemässiga, miljömässiga och sociala faktorer. Exempel på 

faktorer som kan bestämma sömnlängd inkluderar dagis/skola, 

föräldraskap, kulturella preferenser, familjerutiner och individuella 

skillnader i genetisk sammansättning. Trots interindividuella 

skillnader i sömnlängd, finns internationella normativa data för att 
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visa normalfördelningen av sömnlängd för olika åldersgrupper. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att normativa referensvärden inte på 

något sätt anger något om vad den ideala eller optimala sömntiden bör 

vara, det vill säga mängden sömn som är förknippad med 

hälsofördelar. Ändå berättar de om vad som är normalt (eller inte) i 

befolkningen och ger en värdefull måttstock för utövare och 

pedagoger när de hanterar sömnrelaterade frågor. 

Sömnkronotyper (en persons sömnmönster) kan också förklara varför 

vi sover på olika sätt. De flesta vet ju vad det innebär att vara en kvälls/ 

morgonperson, men de flesta vet inte att det finns faktisk vetenskap 

som tyder på att vissa gener påverkar när vi blir trötta, när vi har energi 

och hur vi sover under natten. Att känna till dina egna förutsättningar 

gör att du kan förstå dig själv bättre och anpassa dig och dina rutiner 

efter dina biologiska förutsättningar. Din kronotyp (sömnmönster) 

kan till mångt och mycket förklaras av längden av PE3 genen. PE3 

genen påverkar vår dygnsrytm. En person med längre PE3 gen tenderar 

att gå och lägga sig tidigt och gå upp tidigt på morgonen, det är inte 

svårt för en person med en lång PE3 gen att stiga upp på morgonen och 

känna sig utvilad och med energi. Personer med en kort PE3 gen 

tenderar att vara en klassisk nattuggla. 

Att förändra sin kronotyp är därför mycket svårt och bör undvikas. 

Det är bättre att utgå från sina förutsättningar och hitta rätt strategier 

för att maximera effekten och verkligen dra nytta av att förstå sina 

sömnmönster. Din kronotyp påverkar mer än vilken tid du går och 

lägger dig. Till exempel hormonnivåer, kroppstemperatur och 

metabolism. Med det sagt så är det möjligt att du ‘genetiskt’ är en 
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morgonmänniska, men på grund av yttre omständigheter så har du 

inte haft möjlighet att hitta rätt rutiner för att fostra sömnkvalitet. För 

även om du har biologiska förutsättningar för att vara en 

morgonmänniska eller en kvällsmänniska så behöver du ha externa 

möjligheter till det också. Det är också dessa externa faktorer som du 

kan påverka, och som vi kommer gå igenom i den här boken. 

Men först, för att veta vilken kronotyp du verkligen har så börjar vi 

med att gå igenom de fyra olika som finns. Genom att göra ett test som 

heter MCTQ (Munich Chronotype Questionnaire) kan du ta reda på 

vilken kronotyp du är. De olika som finns är: (och detta är lite av en 

förenkling) 
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Lejonet: 

Lejonen tenderar att sova tidigt under kvällen, är mest produktiv 

tidigt på morgonen och borde undvika att schemalägga viktiga möten 

och uppgifter till efter lunch, då dippar energin markant för denna 

kronotyp. 

Björnen: 

Björnen har oregelbundna sömnrutiner och följer solens upp och 

nedgång ganska väl. De brukar sova mindre under veckodagar för att 

sedan ta ikapp detta under helgen, vilket rent vetenskapligt inte 

riktigt fungerar. Ungefär hälften av jordens population är estimerad 

att ha denna kronotyp. Björnen är mest produktiv under morgonen, 

men inte lika tidigt som lejonet. Men likt lejonet borde björnen inte 

räkna med att vara lika produktiv efter lunch. 

Vargen: 

Vargen är som den klassiska nattuggla du troligtvis hört talas om. 

Dessa personer föredrar att gå upp senare på morgonen och kommer 

igång ganska långsamt under dagen. De är som mest produktiva de 

senare timmarna på dygnet. Samhället är precis gjort för varg-

kronotypen, skolan och arbetet börjar tidigt. Troligtvis beror detta på 

att lejon brukar vara de personer som bestämmer, och då bestämmer 

de enligt vad de själva tycker är bäst. 

Vargen får vanligtvis välja mellan att vara produktiv (att vara uppe 

sent på kvällen) eller att få mindre sömn än vad de egentligen skulle 
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behövt. Det finns faktiskt poäng med att planera sitt liv efter ens 

sömnmönster. Exempelvis kan vargen planera sitt liv utifrån vilka 

yrken den kan jobba med som tillåter sena arbetsdagar (både sena 

morgnar och kvällar). Typiskt bra yrken som tillåter vargen att få 

tillräckligt med sömn och samtidigt kunna vara produktiv är: 

• Programmerare (webbutvecklare, backend programmerare, 

ux, ui, etc). Det är många vargar som jobbar som 

programmerare och på många företag är det vanligt att ha ett 

flexibelt schema som tillåter dig att göra en s.k all-nighter där 

du sitter uppe hela natten och jobbar för att sedan vara ledig 

dagen därpå. Eller ännu mer vanligt är att börja vid 10-tiden 

och sluta senare istället. 

• Konsult (finns otroligt många olika fält att vara konsult inom). 

Vissa konsulter kommer inte kunna ha flexibel arbetstid, men 

många. Och allmänt som egenföretagare så kan du styra över 

vilka uppdrag du vill ta och när på dagen du ska göra 

uppdragen. Exempelvis som konsult/ frilans inom design, 

marknadsföring, etc så krävs sällan att du behöver stämpla in 

08:00, såvida det inte är ett viktigt möte någon gång ibland. 

• Personlig tränare - du har ganska mycket frihet vilken tid du 

vill jobba. Detta beror på att kunderna är privatpersoner som 

har olika preferenser på när de vill ha hjälp av en PT. Vissa vill 

ha hjälp under morgonen och andra under lunch, kväll. Om du 

är en bra PT och får många förfrågningar kan du själv välja vilka 

kunder du vill ta. 
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• Chaufför/taxi/bussförare - det finns många inom branschen 

som har arbetstider som funkar för en varg, men här kan 

tiderna variera mycket och du kanske inte har så mycket att 

säga till om. 

Delfinen: 

Delfinen brukar vara väldigt oregelbunden i sitt sömnmönster men 

tenderar att vara vaken under längre tid på kvällen än vanligt. Delfinen 

brukar vara trött under dagen och brukar inte ha lätt för att sova - de 

vaknar ofta under natten och kan ha svårt att somna om. Delfinen är 

mest produktiv senare på dagen men produktivitet kan även komma 

spontant när som helst under dagens 24 timmar. 
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Vanliga frågor om sömn: 

Kan man ta ikapp sömn? Finns det en fysiologisk sömnskuld? 

Om man endast sover 6h under veckodagar, kan man då sova några 

timmar extra under helgen för att ta ikapp och återhämta sig från den 

minskade sömnen man hade under veckan? Detta är ett vanligt 

tankesätt, och det är förvånansvärt många som resonerar på detta vis. 

Det vetenskapliga stödet för konceptet finns dock inte och att påverka 

sömnens längd så avsevärt kan snarare ha en motsatt effekt. Det är 

betydligt bättre att hålla sig till ett regelbundet sovschema. 

Exempelvis att hålla sig till 6h 30 min sömn per natt istället för 6h 

under veckodagar och att sova 10h under lördag och söndag. 

Skiljer sig sömn mellan män och kvinnor? 

Till viss del skiljer sig faktiskt sömn mellan de biologiska könen. 

Exempelvis är kvinnor 22% mer benägna att vara morgonmänniskor. 

Unga kvinnor sover generellt sämre (och kortare), det tar längre tid 

för dem att somna och de vaknar oftare under natten än vad män gör. 

Efter 24 års ålder blir det dock tvärtom och kvinnor börjar sova bättre, 

längre och snabbare än männen. Detta tros bero på att puberteten 

påverkar sömnen mer hos kvinnor än hos män. 

Kan sömn stärka hjärtat? 

Avsiktlig sömn begränsning är allt vanligare i vårt samhälle. "Normal" 

genomsnittlig sömnlängd har minskat från ~9 timmar per natt 1910 till 

~7 timmar för närvarande. Det finns dock allt fler bevis för att 

sömnförlust kan vara skadlig inte bara för neurokognitiva funktioner 
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utan också för det kardiovaskulära systemet. Nyligen genomförda 

epidemiologiska studier har kopplat kort sömn (<5 timmar) till ökad 

risk för att utveckla hypertoni. I Nurse Health Study var kort sömn 

associerad med en ökad risk för dödsfall på grund av kardiovaskulära 

händelser, främst akut hjärtinfarkt och stroke. 5 nätter av partiell 

sömnbrist är tillräckligt för att orsaka signifikant ökning av sympatisk 

aktivitet och venös endoteldysfunktion. Dessa resultat kan hjälpa till 

att förklara sambandet mellan kort sömn och ökad kardiovaskulär risk 

i epidemiologiska studier. 

Kan sömn bidra till viktnedgång? 

Det finns starka bevis att för lite sömn hos barn ökar risken för 

övervikt i senare åldrar. Liknande förhållanden kan även påvisas för 

vuxna människor där för lite sömn leder till en ökad viktuppgång. En 

annan faktor som tangerar sömn och vikt är att sömn är essentiell vid 

träning. Att inte sova tillräckligt efter ett träningspass leder till att ens 

träning blir väsentligt mindre effektiv. 

En studie från University of Chicago försökte utreda sömnens 

påverkan på vikt hos personer med övervikt och som regelbundet sov 

mindre än eller lika med 6h 30min. 

De gjorde en randomiserad dubbelblind studie där hälften av 

deltagarna (genomsnittsålder = 30 år, 51% män, 49% kvinnor, BMI 

mellan 25 - 29.9) ingick i en kontrollgrupp (ingen intervention) och 

där andra hälften blev instruerade att öka sin sömn under en 4-

veckorsperiod. Resultaten är mycket lovande. 
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Genomsnittspersonen i experimentgruppen (de som skulle öka sin 

sömntid) ökade sömntiden med 1h 20min. För varje timme ökad sömn 

minskade omedvetet deltagarna sitt kaloriintag med 162 kcal/dag. 

Under denna 4- veckorsperiod minskade genomsnittsdeltagaren sin 

vikt med 0.87kg, helt utan någon annan förändring än att enbart sova 

mer. Studiens författare räknade ut att personer som regelbundet 

sover mindre än 6h30 min och som är överviktiga kan gå ned 12 kg vikt 

på 3 års tid genom att enbart sova en timme extra om dagen. 

Hur många timmar borde jag sova? 

Det nationella sömn-samfundet i USA skapade en forskningspanel för 

att utreda de nationella riktlinjerna kring sömn och sömnlängd. I 

rapporten var panelen tydliga med att detta är grova generaliseringar 

baserade på ålder men att det kan finnas många andra variabler än 

enbart ålder som påverkar hur mycket sömn man behöver. Bäst att är 

att som individ testa sig fram. Ett bra tecken på att man får tillräckligt 

med sömn är att man vaknar upp väl utvilad och fungerar bra under 

dagen. Panelen var överens om att för friska individer med normal 

sömn är lämplig sömnlängd för nyfödda mellan 14 och 17 timmar, 

spädbarn mellan 12 och 15 timmar, småbarn mellan 11 och 14 timmar, 

förskolebarn mellan 10 och 13 timmar och skolåldern. barn mellan 9 

och 11 timmar. För tonåringar ansågs 8 till 10 timmar vara lämpligt, 7 

till 9 timmar för unga vuxna och vuxna och 7 till 8 timmars sömn för 

äldre vuxna. 

Hur påverkar sömn ens psykiska hälsa? 
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Kort eller lång sömnlängd visade korrelationer med mental hälsa, och 

saker av betydelse visade könsspecifika mönster. Kvinnor visade 

betydande samband med stress och depressiva symtom, och män med 

stress, självmordstankar och psykiatrisk rådgivning. Medan stress var 

relaterat till kort sömnvaraktighet hos båda könen, visade depressiva 

symtom ett förhållande med lång varaktighet hos män och kort 

varaktighet hos kvinnor. Prevalensen av någon kronisk sjukdom var 

associerad med ≤6 timmars sömn när den justerades för faktorer 

inklusive mental hälsa, och bland kroniska sjukdomar visade cancer 

och artros samband med kort sömnlängd, medan diabetes och 

dyslipidemi var associerade med normal sömnlängd. 

Vad är REM? 

REM står för Rapid Eye Movement, det är de perioder under sömn där 

man vanligtvis drömmer. Sömn kan grovt delas in i sömn utan snabba 

ögonrörelser (nREM) och snabba ögonrörelser (REM), där REM-

sömn sker i cykler med cirka 90 minuters intervall och upptar cirka 25 

% av sömntiden hos vuxna. nREM-sömn består av 3 stadier: stadie N1, 

den relativt korta övergångsperioden från vaken till sömn 

("sömnstart"); steg N2, som upptar cirka 50 % av sömntiden och, med 

N1, kallas "lätt sömn"; och stadium N3, som kännetecknas av 

uppkomsten av långsamma deltavågor på EEG, upptar 20%–25% av 

sömntiden hos yngre vuxna och är känt som "slow wave" eller "djup" 

sömn. Även om drömmar är vanligare och bättre organiserade i REM- 

sömn, kan det förekomma i alla sömnstadier. 

Varför hjälper sömn mot förkylning eller sjukdom? 
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Sömn är absolut nödvändigt för att bli frisk från en förkylning eller 

sjukdom. Sömnen innebär ett tillfälle för kroppen att återhämta sig, 

sömn gör att kroppen går ner i varv och då finns det vissa processer i 

immunförsvaret som aktiveras för att bekämpa sjukdomen. 

Hjälper sömn mig att bygga muskler? 

Under sömnen producerar kroppen tillväxthormon och en viss 

proteinsyntes sker vilket bidrar till att bygga muskler, så ja - sömn är 

mycket viktigt för att bygga muskler.  

Är det dåligt att lyssna på musik för att somna? 

Nej, tvärtom - det finns statistisk signifikant data som tyder på att 

vuxna som lyssnar på musik fick bättre sömnkvalite och minskad 

depression. Detta har även testats med att lyssna på ljudböcker som 

inte hade någon statistisk signifikant data. Studien som visade dessa 

positiva effekter använde lugn klassisk musik och mätte personer i 

åldrarna 19-28 under en treveckorsperiod. Även en studie som gjordes 

på äldre personer (åldrarna 60-83) som hade sömnproblem visade 

väldigt positiva resultat. Musik resulterade i betydligt bättre 

sömnkvalitet i experimentgruppen, samt signifikant bättre 

komponenter i sömnkvaliteten: bättre upplevd sömnkvalitet, längre 

sömntid, ökad sömneffektivitet, kortare sömnlatens, mindre 

sömnstörningar och mindre dysfunktion under dagen. Sömnen 

förbättrades varje vecka, vilket tyder på en kumulativ effekt, 

åtminstone upp till vecka tre (studien var tre veckor lång). 
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Lucid dreaming 

När vi ändå är inne på ämnet sömn kan det även vara värt att gå in lite 

djupare på en väldigt viktig del av sömnen. Nämligen att drömma. 

Drömvärlden är lite mystisk, det finns ingen som vet varför vi drömmer 

eller hur drömmar uppstår. Det finns mycket populärpsykologi kring 

ämnet och hur man ska tolka vissa drömmar. Att t.ex. drömmar om att 

ramla från en höjd innebär att något inte står rätt till i livet. Det finns 

mycket information att läsa om dröm-tolkning men det finns absolut 

ingen vetenskap bakom kring detta. 

Det har gjorts flertalet studier och många hypoteser som inte lyckats 

bevisa drömmars härkomst. 

Även om man inte kan tyda ens drömmar så kan man ändå använda 

dem till sin fördel. Exempelvis kan man genom olika metoder öka 

sannolikheten för att drömma om vissa saker, och på så sätt dra nytta 

av tiden där man sover (mer än att vila kroppen och hjärnan). 

Lucid dreaming, eller klardrömmande på svenska är förmågan att 

aktivt påverka sina drömmar genom att man är i ett semi-vaket 

tillstånd. 

En lucid dröm uppstår när en person sover men är medveten om att de 

drömmer. I det här tillståndet kan en person ta kontroll över sin dröms 

berättelse i viss mån, i huvudsak vägleda och styra sin dröms gång. 

Eftersom denna typ av sömn är förknippad med medvetenhet och 

reflektion av denna medvetenhet, är den ofta förknippad med vad som 
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kallas metakognition. Metakognition innebär medvetenhet och 

förståelse för dina egna tankeprocesser. 

Forskning tyder på att klara drömmar och metakognitiva funktioner 

delar liknande neurala system. Detta innebär att personer med ökad 

förmåga att övervaka sina egna tankar kan vara mer benägna att 

uppleva vakna drömmar. 

Precis som vanliga drömmar förekommer lucid drömmar oftast under 

REM- sömn. REM-sömn är en sömnfas som kännetecknas av snabba 

ögonrörelser, brist på muskeltonus i hela kroppen. 

Historia om Lucid Dreaming 

Medvetenhet om drömtillstånd under en dröm spelade en roll i 

österländska religiösa traditioner inklusive buddhism. Den första 

skriftliga uppteckningen om en klar dröm beskrevs av den grekiske 

filosofen Aristoteles. I sitt arbete”On Dreams” beskrev han att han 

nådde ett tillstånd av medvetenhet om sitt drömtillstånd 

Även om fenomenet först observerades och beskrevs för tusentals år 

sedan, var det inte förrän på artonhundratalet som forskare började ta 

en mer formell titt på lucid drömmar. Inte förrän de senaste 

decennierna har forskare använt objektiva vetenskapliga metoder för 

att faktiskt studera vad som händer under en lucid dröm. 

Forskning under 1960- och 1970-talen ledde till upptäckten att klara 

drömmar var förknippade med REM-sömn och skapandet av 

elektrookulogrammet (EOG) som kunde användas för att upptäcka en 

förutbestämd uppsättning ögonrörelser för att signalera medvetenhet. 
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Utvecklingen av teknik som elektroencefalogrammet (EEG) och 

andra verktyg som gör att forskare kan titta närmare på vad som 

händer inuti hjärnan under sömnen har lett till ökad forskning om 

förändringar i hjärnans aktivitet vid klara drömmar. 

Hur man vet om ens dröm är lucid? 

Under de flesta icke-lucida drömmar är människor inte medvetna om 

det faktum att de drömmer. Ett vanligt kännetecken för dessa 

drömmar är att även när riktigt konstiga saker händer i drömmen, 

verkar det vara verkligt. Det är först efter att människor vaknar som 

de inser att det bara var en dröm. 

När man har en lucid dröm finns det dock en insikt om att det som 

händer inte är verkligt och att det äger rum i en dröm. Detta tillåter 

ofta drömmaren att utöva en viss grad av kontroll över vad som händer. 

Hur vet du om du har haft en lucid dröm? Några tecken på att du kan 

ha haft den här upplevelsen tidigare: 

• Du var medveten om att du sov och drömde. 

• Din dröm var väldigt levande. 

• Du kunde utöva en viss grad av kontroll över händelserna eller 

landskapet i din dröm. 

• Dina känslor var väldigt intensiva. 
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Utbredning 

Hur många människor har lucida drömmar? Hur ofta upplever de dem? 

Forskning tyder på att den spontana upplevelsen av lucida drömmar 

tenderar att vara ganska sällsynt, men många rapporterar att de har 

dem minst en gång. Att uppleva lucida drömmar på en frekvent basis 

verkar dock vara ganska ovanligt. 

Ungefär hälften av alla människor kommer att ha minst en lucid dröm 

under sin livstid. 

Cirka 23 % av människorna har en lucid dröm per månad 

Men bara 11 % av människorna rapporterar att de har två eller flera 

klara drömmar under loppet av en månad. 

Resultaten av en studie antydde att klara drömmar tenderar att vara 

vanligare hos kvinnor och kan minska i frekvens när människor åldras. 

Klara drömmar tenderar att vara sällsynta. Även människor som är 

kända för att ofta ha klara drömmar rapporterar bara att de har en eller 

två sådana drömmar varje månad. 
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Användningsområden 

Eftersom lucida drömmar är en så levande upplevelse, tilltalar den dem 

som vill utforska sin inre drömvärld med större medvetenhet. Tanken 

på lucida drömmar är så spännande för människor eftersom det, som 

vissa forskare föreslår, är "den ultimata formen av uppslukande 

upplevelse." 

"[Lucid dreaming] erbjuder en (gratis) unik och fantastisk värld där 

allt kan bli möjligt eller kontrollerbart och känns verkligt utan att 

utsätta drömmaren för risk", föreslår forskare i en artikel publicerad i 

tidskriften Frontiers in Psychology. Denna kombination av 

fantastiska sensoriska och känslomässiga upplevelser, föreslår de, är 

det som gör lucida drömmar så mycket önskvärda. 

Bortsett från det nya med upplevelsen, kan lucida drömmar ha några 

praktiska tillämpningar? Även om detta är ett område där ytterligare 

forskning behövs, kan det ha några möjliga användningsområden. 

Några potentiella fördelar listas nedan. 
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Förbättrad kreativitet 

Eftersom lucida drömmar tillåter drömmaren att uppfinna eller skapa 

vad som helst i drömmen, kan det vara ett spännande sätt att utforska 

kreativt och säkert inom en dröms ram. 

Eftersom drömmaren har en viss grad av kontroll över karaktärerna, 

scenery, och händelser i drömmen, kan det vara ett sätt att uppleva 

och utforska saker som en person kanske inte kan göra i vardagen. 

Människor som tenderar att drömma tydligare tenderar också att 

rankas högre på mått på kreativitet, men människor rapporterar också 

att de känner sig mer kreativa och inspirerade av själva upplevelsen. 
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Färre mardrömmar 

Vissa forskare tror att lucida drömmar kan ha vissa terapeutiska 

effekter, särskilt för att ta itu med mardrömmar. Dåliga drömmar kan 

avbryta sömnen och kan spela en roll för att minska mängden och 

kvaliteten på sömnen. 

Lucida drömmar kan tillåta människor att ta kontroll över sina 

drömmar och antingen förhindra mardrömmar från att hända eller 

omdirigera händelserna i drömmen mot något mer behagligt eller 

avkopplande. 

Mindre ångest 

Vissa tyder på att lucida drömmar kan vara användbara för att minska 

symtom på ångest eller posttraumatisk stressyndrom (PTSD). 

Eftersom drömmen tillåter människor att utforska situationer med en 

viss grad av kontroll, kan de göra saker som att träna på att göra saker 

som normalt ger. dem ångest eller lära sig att slappna av i situationer 

som normalt skulle orsaka dem stress om de skulle uppleva det i den 

verkliga världen. 
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Andra användningsområden: 

Enligt resultaten från en studie publicerad i International Journal of 

Dream Research, var de mest citerade applikationerna för klara 

drömmar: 

• Ha kul (81,4%) 

• Förvandla en dålig dröm eller mardröm till en trevlig (63,8%) 

• Lösa problem (29,9 %) 

• Få kreativa idéer eller insikter (27,6 %) 

• Öva färdigheter (21,3%) 

Sådana fynd tyder på att lucida drömmar kan ha ett antal olika 

användningsområden. Ytterligare forskning behövs för att undersöka 

om människor kan lära sig att drömma i luciditet och de möjliga 

effekter som drömtillståndet faktiskt kan ha. 

Forskning om lucida drömmar 

Lucida drömmar kan vara svårt att studera. Eftersom det är ovanligt 

är det svårt att hitta deltagare som kan uppleva den här typen av 

drömmar i en labbmiljö. 

Hur exakt studerar forskare lucida drömmar? Under REM-sömn 

upprätthåller människor som upplever en lucida dröm samma 

hjärnaktivitet och muskelförlamning som är kännetecken för REM-

sömn. Men de kan kommunicera sin upplevelse av lucida drömmar 

genom förutbestämda ögonrörelser som kan upptäckas och övervakas. 
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Medan forskare fortsätter att hitta nya sätt att undersöka fenomenet, 

är de fortfarande inte säkra på exakt varför människor har lucida 

drömmar. 

Forskning har dock visat att klara drömmar på vissa sätt kan vara 

unika från normala drömmar. 

En studie fann att människor som upplever en lucida dröm uppvisar 

hjärnaktivitet som verkar vara en hybrid av både REM-sömn och 

vakenhet. 

Andra studier har funnit att vissa områden av den prefrontala cortex 

verkar uppvisa ökad aktivitet under lucida drömmar jämfört med 

standard REM- sömn. 

Forskningen visar att den främre prefrontala cortex, en del av hjärnan 

som är förknippad med högre nivåer av självreflektion, är större hos 

personer som rapporterar att de ofta har lucida drömmar. Forskarna 

föreslår att människor som är mer benägna att engagera sig i sådan 

självreflektion under normalt vaket liv också lättare kan ta kontroll 

över sina drömmar. 

Hur man upplever en lucid dröm 

Det finns några saker du kan göra för att öka dina chanser att uppleva 

en lucida dröm. Några strategier som kan hjälpa inkluderar: 

Få mer REM-sömn: Det bästa sättet att få mer REM-sömn är att öka 

mängden kvalitetssömn du får varje natt. Förbättra dina sömnvanor 

genom att följa ett konsekvent sömnschema, undvika elektronik före 
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sänggåendet, hoppa över tunga måltider och koffein senare på dagen 

och bibehålla en bekväm sömnmiljö. 

För en drömdagbok: Vissa människor rapporterar att en drömdagbok 

gör det mer sannolikt att de kommer att uppleva lucida drömmar. Att 

fokusera mer på drömmar kan hjälpa dig att bli mer medveten om 

upplevelsen när den händer. 

Mnemonisk induktion av lucida drömmar (MILDA): I den här 

tekniken säger du upprepade gånger till dig själv att du kommer att 

drömma och att du kommer att vara medveten om att du drömmer. 

Tekniken bygger på en form av minne som kallas prospektivt minne, 

eller förmågan att komma ihåg framtida händelser, för att aktivera ett 

önskvärt drömtillstånd. 

Öva verklighetstester: Denna process innebär att du gör kontroller när 

du är vaken och sover för att avgöra om du drömmer. Du kan till 

exempel försöka trycka fingret mot en vägg för att se om du drömmer. 

Om du inte är det, skulle den solida väggen stoppa ditt finger. I en 

dröm kan dock ditt finger helt enkelt passera genom väggen. Att vänja 

sig vid att göra verklighetstester när du är vaken kan hjälpa till att göra 

det lättare att göra det medan du sover. 

 

 

 

 

 



67 

Potentiella fallgropar 

Det finns ett antal faktorer som kan spela roll för huruvida du upplever 

lucida drömmar eller inte. Även om lucida drömmar kan ha vissa 

fördelar för mental hälsa, finns det s 

några bevis som tyder på att det också kan ha en nackdel. Några saker 

att komma ihåg: 

Negativa effekter på mental hälsa: Viss forskning tyder på att lucida 

drömmar faktiskt kan ha en negativ koppling till mentalt 

välbefinnande. En studie fann att människor som har mer intensiva 

lucida drömmar också tenderar att uppleva ökade symtom på 

psykopatologi. Studien föreslog också att de tekniker som används för 

att framkalla lucida drömmar också kan ha potentiella långsiktiga 

risker, inklusive en högre risk för sömnproblem, depression och 

dissociation. 

Sömnavbrott: Eftersom en lucida dröm kan vara så levande och 

känslomässig, har de potentialen att avbryta din sömn. Vissa av 

metoderna som används för att framkalla klara drömmar är också 

centrerade på att avsiktligt avbryta sömnen. Mild-tekniken är till 

exempel mest effektiv om en person vaknar under natten, håller sig 

vaken i cirka 30 till 120 minuter och sedan somnar om. 

Sådana metoder kan hjälpa till att framkalla lucida drömmar, men de 

kan också spela en roll för att minska sömntiden och kvaliteten. Dålig 

sömn kan då ha en negativ inverkan på din mentala hälsa och ditt 

välbefinnande. 
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Du kan vara mer benägen att ha dåliga drömmar. Att åberopa drömmar 

som är både levande och känslomässiga kan potentiellt göra det mer 

sannolikt att mardrömmar kommer att inträffa. 

Din personlighet kan spela en roll. Viss forskning har föreslagit att 

lucida drömmar och vissa personlighetsdrag kan hänga ihop på något 

sätt. En studie fann att lucida drömmare tenderar att ha ett större 

internt kontrollställe. De får också högre poäng på mått på behov av 

kognition och kreativitet.15 En annan studie fann att det fanns små 

korrelationer mellan lucida drömmar och vissa aspekter av de fem 

stora personlighetsdraget som kallas öppenhet för erfarenhet.16 

Så även om det finns saker du kan göra som kan göra det mer sannolikt 

att du spontant kommer att uppleva en lucida dröm, är det omöjligt 

att garantera att du kommer att kunna framkalla upplevelsen. 
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Kost & kostillskott 

Kognitionshöjande tillskott 

Det finns flera tillskott som man kan använda sig av för att höja sin 

kognitiva förmåga och på så sätt öka sin intelligens. Innan du börjar 

med tillskott är det dock viktigt att se till att du inte har några brister, 

det är steg 1. Att ha en sund livsstil är bland det viktigaste som finns 

när det kommer till att träna upp sin intelligens. Och att då gå runt 

med brister i järn, b12, d-vitamin, protein eller annat är att springa i 

motvind. 

Gör ett blodprov/hälsotest på Werlabs eller liknande. 

Vanliga tillskott som främjar kognitiv förmåga 

MCT-olja 

MCT-olja är en typ av olja som kan framställas från bland annat 

kokosolja och palmolja och är bestående av MCT som är kort för 

Medium-Chain 

Triglycerides. MCT utgörs utav kortare kedjor av fettsyror inom 

fettsyregruppen glycerol. Dessa kortare kedjor (8–10 kolmolekyler) 

gör att MCT kan tas upp i magsäcken för att sedan omvandlas till 

energi i levern. I motsats till andra näringsämnen förbrukar MCT 
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ingen energi när den absorberas och omvandlas i kroppen. Dessutom 

kan MCT, till skillnad från andra fetter, tas upp snabbare i kroppen 

och därmed öka både din energinivå samt stimulera fettförbränning. 

Det är tack vare detta som MCT-olja länge har varit ett förstaval bland 

atleter, kroppsbyggare, personer i en deff-period och andra hårt 

tränande individer. 

Till skillnad från andra typer av fett går inte MCT igenom det 

lymfatiska systemet, utan bryts istället ned i levern där det omvandlas 

till ketoner. Detta gör MCT-olja till ett oerhört intressant alternativ 

för atleter som följer någon typ av ketogen diet eller för idrottare som 

letar sätt att öka sin energinivå/ uthållighet. 

Ytterligare en fördel med MCT-olja är att det inte lagras lika lätt i form 

av kroppsfett som övriga typer av fett, därav ett optimalt alternativ vid 

matlagning. 

Genom att inta MCT-olja omvandlas sedan MCT till ketoner i 

kroppen vilket är ett av bränslena som vår hjärna använder sig av. 

Detta är ytterligare en fördel med MCT-olja och något som gör det till 

ett intressant alternativ för personer som följer någon form av 

lågkolhydratskost utan att befinna sig i ketosis (när kroppen själv 

bildar ketoner). Genom detta kan man med hjälp av MCT-olja 

motverka den typ av mental trötthet som man kan känna av under 

dessa typer av dieter. Forskning har dessutom antytt att MCT-olja 

passar utmärkt som extra bränsle för hjärnan hos äldre människor. 

Dosering av MCT-olja är lite annorlunda jämfört med andra 

kosttillskott. Om man börjar med för höga doser finns det risk för att 
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få plötsliga obehag under matsmältningsprocessen. Det är därför 

rekommenderat att stegvis öka dosen under en 7-dagarsperiod. 

Därefter kan man ha en mer regelbunden dosering. Doseringsmässigt 

skiljer sig inte rekommendationerna sig mellan biologiska män och 

kvinnor. 

Dag 1-3 1 tesked av MCT-olja, eller 2 

teskedar av emulsifierad MCT-

olja (utspädd) 

Dag 4-6 2 teskedar av MCT-olja, eller 1 

matsked och 1 tesked av utspädd 

MCT-olja 

Dag 7 1 matsked av MCT-olja eller 2 

matskedar av utspädd MCT-olja 

 

Många tar MCT-olja i sitt kaffe (det smakar faktiskt väldigt bra 

tillsammans med kaffe). Eller som en pre-workout för en energiboost 

ungefär 30 minuter innan ett träningspass. 
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Kolin 

Kolin är livsviktigt för minnet, inlärnings- och prestationsförmågan, 

omsättningen av fett och för att vi ska kunna ta upp kalcium. Och 

det är lika viktigt som folsyra för gravida och foster. 

Trots det är det inte många som har hört talas om kolin, ett 

näringsämne som 

hör till gruppen B-vitaminer. Enligt en ny studie får hela 90 procent av 

amerikanerna i sig för lite kolin. 

Tidigare har man trott att kroppen själv kan tillverka det kolin vi 

behöver. Men nya rön visar att det kanske inte stämmer – och därför 

behöver vi få i oss mer av det via maten. Bland annat har man sett att 

kroppens lager av kolin kan minska rejält under graviditet och efter 

klimakteriet. 

Kolinbrist har även kopplats ihop med demenssjukdomar. Problemet 

är att många inte vet om att de kan behöva få i sig mer kolin via maten, 

än mindre vet man vilka livsmedel det finns i. 

Det amerikanska livsmedelsverket FDA rekommenderar nu att kolin 

ska stå med i näringsdeklarationen på de livsmedel som innehåller det. 

Där rekommenderas ett dagligt intag av 550 milligram kolin per dag. I 

Sverige saknas rekommendationer. 
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Kön/Grupp/Ålder/Situation Rekommenderat dagligt intag 

(RDI) 

Kvinnor och tjejer över 14 år 425 mg 

Män och killar över 14 år 550 mg 

Kvinnor som är gravida 450 mg 

Kvinnor som ammar 550 mg 

 

Det är viktigt att hålla sig till de rekommenderade dagliga intagen då 

det finns bevis på bi-effekter vid högre doser. Enligt det nuvarande 

forskningsläget anses kolin vara säkert upp till 3,5g per dag (3500 mg). 

(3g eller 3000 mg för personer under 18 eller under amning/graviditet). 

Men det finns inga vetenskapliga belägg för att en dosering över de 

ovan rekommenderade doserna skulle ge bättre effekt. 

Potentiella bieffekter: 

• Svettningar 

• Diarré 

• Uppstötningar och kräkningar 

• Fisk-liknande kroppslukt (ovanligt) 
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Omega-fettsyror 

Det har länge pratats om omega 3, det är Sveriges mest eftersökta 

kosttillskott efter d-vitamin enligt Google. Sedan 70-talet har 

hälsokostbutiker sålt 

omega-3 tillskott med argument om förbättrat minne, mindre ont i 

kroppen och viktnedgång. Forskning har på senare år kommit väldigt 

långt för Omega-3. Det har gjorts förhållandevis mycket studier på 

ämnet - i princip samtliga studier har visat att det är fördelaktigt att 

ta omega-3 tillskott. 

Omega-3 består av olika fettsyror, de mest potenta är DHA och EPA 

och det gäller att ha en bra balans mellan dessa. I fet fisk är ration 

ungefär 50:50, eller 60:40. Dessa fettsyror är essentiella ämnen och 

påverkar varje cellmembran i människans kropp. De fungerar ungefär 

som cellens glidmedel. Ökar rörelseförmågan och flexibiliteten mellan 

cellerna så att de enklare kan kommunicera. 

Forskare har visat att dessa fettsyror kan öka dina chanser att överleva 

hjärtsjukdom men även att andra organ kan ta nytta av bra mängder 

omega-3. 

Det är såklart ingen mirakelkur men det finns mycket lovande 

forskning när det gäller behandling av depression (där flera studier 

påvisat en 50% reduktion av symtom för patienter med en diagnos av 

depression - om de inte fick i sig tillräckligt med omega-3 innan). Och 

studier inom dermotologi har visat att omega-3 tillskott reducerat 

psoriasis efter 10 veckors behandling med 60%. 
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Tidigare har omega-3 rekommenderats för vuxna, men en daglig dos 

för kvinnor på 1.1 gram och 1.6 gram för män. 

Om du får i dig omega-3 genom fisk i din kost så behöver du som 

kvinna äta ungefär en fisk per dag - och för dig som man ska du äta 1,5 

fisk per dag. Det finns dock risker med att äta så mycket fisk, gifter 

och toxiner, som dioxiner och PCB finns ofta i fisk. Vid en sådan 

konsumtion finns det en stor risk att man får klorakne, en sorts 

långvarig hudinflammation som ger mycket akne i med omega-3 

tabletter för att se till att man får i sig rätt mängd omega-3 men också 

reducera de farliga ämnen som man får i sig. 

Studier på växtbaserade källor för omega-3 är också mycket lovande 

där ALA (alpha-linolenic acid) har visat mycket bra effekter. ALA 

finns i linfrö-olja, valnötter och rapsolja. Det är inte lika potent som 

omega-3 från fisk men är betydligt renare och en säkrare källa. Byt ut 

smöret i stekpannan till rapsolja så har du redan gjort en bra 

omställning för din hälsa. 
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Kön/Grupp/Ålder Omega 6: Rekommenderat 
dagligt intag (RDI) 

Kvinnor och tjejer över 14 år 11 gram 

Män och killar över 14 år 16 gram 

Kvinnor mellan 19-50 år 12 gram 

Män mellan 19-50 år 17 gram 

Kvinnor över 51 år 11 gram 

Män över 51 år 14 gram 

Kvinnor som ammar 13 gram 

Kvinnor som är gravida 13 gram 

 

Kön/Grupp/Ålder Omega 3: Rekommenderat 
dagligt intag (RDI) 

Kvinnor och tjejer över 14 år 1.1 gram 

Män och killar över 14 år 1.6 gram 

Kvinnor som ammar 1.3 gram 

Kvinnor som är gravida 1.4 gram 
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Inositol 

Inositol tillhör B-vitamin familjen och samarbetar med kolin, vitamin 

B6 och taurin för att bryta ner fett i kroppen. Inositol är i dagsläget 

egentligen inget erkänt vitamin men bildar tillsammans med kolin, 

lecitin, ett vitaminliknande ämne som finns i varje cell som visat sig 

kunna sänka det skadliga kolesterolet och bidra till att förbättra 

korttidsminnet. 

Något rekommenderat dagligt intag för inositol är inte fastställt, och 

det finns varken några kända brister eller risker vid överdosering. Rika 

källor till inositol är bland annat gryn, nötter och bönor (det går även 

att köpa i pulverform som kosttillskott). 

Inositol ingår i vissa B-vitaminkomplex. Det finns även som tillskott 

kombinerat med bland annat kolin, som kan tas för upprätthållen 

fettförbränning eller i tillskott avsedda att öka den mentala 

prestationsförmågan. Inositol kan ingå i energigivande och 

uthållighetsinriktade tillskott inför träningspass tillsammans med 

bland annat taurin. I B-vitamin komplex kan det ingå i små doser men 

det ska konsumeras i doser på några 100 mg eller mer i Pre-workout 

produkter och produkter avsedda att användas under 

fettförbränningsperioder för att ha en kännbar effekt. 

Kön/Grupp/Ålder Maximal daglig dos 

Kvinnor och tjejer över 14 år 18 gram 

Män och killar över 14 år 20 gram 
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Anledningen till att det står max-dosering och inte rekommenderad 

dos är för att det finns olika doseringsrekommendationer beroende på 

vilken effekt man vill ha från tillskottet. 

För att öka sömnkvalitet rekommenderas ungefär 4-10 gram per dag 

som ska intas inför dagens sista måltid eller samtidigt som du tar 

magnesium. 

Det finns även bevis för att inositol i höga doser kan påverka psykisk 

ohälsa (sänka effekter av ohälsan) som ångest, depression, 

panikattacker och OCD (dock ej schizofreni). För att inositol ska 

påverka psykiska tillstånd krävs högre doser, upp till 18-20 gram per 

dag beroende på biologiskt kön. 

Troligtvis är det inte farligt att inta högre doser än detta, men 18-20 

gram per dag är de högsta doserna som faktiskt använts inom 

forskningen, och hade då inga bieffekter för de som deltog i studien. 
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Kreatin 

Kreatin är ett ämne som finns naturligt i muskler och som hjälper till 

att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. I människokroppen 

bildas runt 1-2 gram kreatin per dag. Överskott av kreatin omvandlas 

till kreatinin som utsöndras via njurarna. 

Kreatin har inte bara kognitiva effekter utan används faktiskt i större 

utsträckning för atleter eller idrottare för att bygga muskelmassa och 

förbättra sin uthållighet. 

Enligt studier från University of Sydney kan de flesta öka sin IQ med 

hela 15 poäng efter en 6-veckorsperiod med kosttillskottet. 

Kreatin finns främst i kött och fisk men är absolut vanligast via 

kosttillskott. Maten eller kosttillskott ger oss ungefär 1 gram kreatin 

per dag, och kroppen producerar ca 1 gram kreatin per dag. I och med 

att vegetarianer och veganer får i sig mindre kreatin från kosten har de 

ännu mer att vinna på att ta detta kosttillskott, enligt studier ökar de 

sin IQ med ca 20 poäng istället för 15. 

Att använda kreatin som kosttillskott är enligt livsmedelsverket en låg 

risk för negativ hälsopåverkan men om det tas tillsammans med 

receptbelagda läkemedel bör man först kolla med sin läkare. 
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Kreatin är mycket effektivt och även billigt, en vanlig dos kostar 

ungefär 75 kr/mån. 

Kön/Grupp/Ålder Maximal daglig dos 

Kvinnor och tjejer över 14 år 3 gram 

Män och killar över 14 år 5 gram 

 

Du kan själv välja hur mycket du vill dosera kreatin, men ett riktmärke 

att hålla sig till är mellan 3-5 gram per dag. Då finns det inga 

vetenskapliga belägg för några som helst bieffekter. Om du överstiger 

10 gram per dag finns det en 37% risk att du får bieffekter som diarré, 

inte så kul. 
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Ginseng 

Ginseng har använts i över 2000 år i många asiatiska länder för dess 

hälsoeffekter. Det finns bevis från djurtestar på ökad kognitiv förmåga, 

men forskningen är hyfsat begränsad på människor än så länge. De 

studier som finns har dock visat statistiskt signifikanta kognitiva 

förbättringar. Det är sannolikt att effekterna från ginseng är 

individuella - jag rekommenderar därför att testa, du kanske inte 

känner någon effekt alls, eller så känner du stor. För mig känner jag 

mig piggare och mer alert efter att ha tagit ginseng. RDI för ginseng 

beror på vilken typ utav ginseng som används, eftersom ginseng 

utvinns från ett släkte av rötter så finns det olika typer av ginseng. De 

vanligaste formerna är från Asien (koreansk röd ginseng är vanlig) - 

men även amerikansk ginseng finns tillgängligt att köpa. 

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag 
(RDI) 

Kvinnor och tjejer över 14 år 200-400 mg 

Män och killar över 14 år 200-400 mg 
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Ginkgo Biloba 

OBS: Efter uppdaterade studier rekommenderas inte längre tillskott 

innehållande Ginkgo Biloba, detta på grund av potentiella 

cancerframkallande egenskaper - ginkgo biloba inväntar nya studier 

för att bekräfta detta och tills dess avråder vi från tillskottet. 

Ginkgo biloba (EGb) är ett naturligt extrakt från världens äldsta 

levande träd som fått ett rykte om att minska kognitiv försämring hos 

äldre och att motarbeta demens och alzheimers. På senare tid har 

ginkgo även blivit populärt som en nootropic bland yngre för att 

förbättra ens kognitiva förmåga. 

Studier från Oxford universitet undersökte detta genom att göra en 

30-dagars slumpmässig, dubbelblind och placebokontrollerad 

undersökning med 61 deltagare. Deltagarna fick göra flera 

neuropsykologiska tester innan och efter de intagit ginkgo. Den 

statistiska analysen visade att de var signifikanta förbättringar i 

informationsprocessering, arbetsminne och exekutiv funktion. 

Studien testade olika doseringar (120, 140 och 600 mg samt placebo) 

och fann att 600 mg gav mest effekt för korttidsminne och reaktionstid 
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DMAE 

DMAE står för Dimetyletanolamin och används i hudvårdsprodukter 
för att förbättra hudtonen men kan även tas oralt som en nootropic. 
DMAE är helt lagligt och ska inte jämföras med DMAA som är ett 
amfetaminliknande ämne som används inom läkemedelsindustrin. 

Det pågår fortfarande mycket forskning om DMAE då man idag inte 

vet exakt hur kosttillskottet fungerar. Vissa forskare tror att DMAE 

är en prekursor och hjälper till vid tillverkning av acetylkolin (ACh) 

vilket är anledningen till att DMAE visat positiva effekter för: 

• Förbättrat fokus 

• Förbättrad sömn 

• Förbättrat humör 

• Framkallar lucida drömmar 

Vissa användare har efter lång och stark användning vittnat om ett 

visst beroende som gjort det svårt att sluta använda DMAE. Det är 

därför viktigt att hålla sig till den rekommenderade doseringen på 

mellan 100 - 200 mg per dag. Det kan också vara en bra idé att avstå 

dosering under 1-2 dagar i veckan. Det är också viktigt att du använder 

ett kolin-kosttillskott om du ska börja använda DMAE. Då DMAE 

inhiberar kolin-produktionen så behöver du se till att kroppen och 

hjärnan får i sig tillräckligt med kolin. 

Kön/Grupp/Ålder Maximal daglig dos 

Kvinnor och tjejer över 14 år 200 mg 

Män och killar över 14 år 200 mg 
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Här är en person som beskriver deras upplevelse med DMAE: 

“Första gången jag hade DMAE var en ganska otrolig upplevelse. Det 

slutade med att jag tog ganska många piller under en kur på en vecka. 

Jag vill berätta vad jag kände de första dagarna efter att jag tagit det. 

Jag tog DMAE precis innan jag skulle sova. Normalt sover jag 8,5-9 

timmar om dagen för att känna mig utvilad. Jag gick och la mig sent på 

kvällen och vaknade överraskande nog ganska tidigt. Jag fick ca 6 

timmars sömn. 

Vanligtvis skulle jag känna mig otäck en hel dag efter att ha gjort det. 

Den här gången, när jag vaknade, kunde jag känna vissa förändringar i 

min perception och jag kände mig också väldigt vaken. Jag öppnade 

ögonen och kände mig riktigt fräsch. Jag låg bara i sängen och kände 

mig helt tillfreds med världen. 

Min kropp kändes riktigt bra. Det som dök upp i mitt sinne var detta: 

Jag känner mig bokstavligen perfekt. Mitt sinne var verkligen, riktigt 

klart. 

Den subjektiva upplevelsen var som att den verkställande funktionen 

av min hjärna verkligen fick fart. 

Jag hade helt enkelt en enorm förmåga att koncentrera mig. Jag pratar 

timmar av intensiv, fokuserad ansträngning på vad som egentligen var 

ett ganska tråkigt (även då) kretslayoutprojekt som jag gjorde som en 

tjänst för en vän. 

Trots mitt ointresse kände jag mig tvungen att arbeta för att lösa detta 

och andra problem. Jag minns inte specifikt att jag märkte en 
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minneseffekt, men låt oss bara säga att jag inte hade några klagomål 

om mitt korttidsminne. Jag blev riktigt trångsynt och tappade 

förmågan att tänka på helheten. Eller ja, jag skulle kunna tänka på 

helheten, men bara i mycket konkreta, fantasilösa termer. 

Jag var i ett zen-liknande tillstånd. Jag kunde sitta eller stå och mitt 

sinne blev nästan helt tomt. Jag tyckte det här var väldigt konstigt och 

väldigt coolt. Det kändes inte dåligt, att sluta tänka. 

Paradoxalt nog (eller inte) var jag också ganska spänd. Jag tyckte att 

det var ganska svårt att slappna av. Det är ganska svårt att beskriva – 

det måste låta som en motsägelse. Men jag kände mig perfekt, 

samtidigt som jag inte kunde slappna av... Jag blev också riktigt, 

riktigt lätt och ofta bilsjuk. Efter att ha varit bilsjuk skulle illamåendet 

vara i en dryg timme efteråt.” 

Nu är detta en väldigt subjektiv återberättelse av effekterna från 

DMAE och det ska tilläggas att de flesta personer som fått DMAE via 

forskning inte haft denna upplevelse utan det är troligt att placebo gör 

stor effekt för den här personen, det kan också bero på dosering eller 

tidpunkt för dosering. I alla publicerade studier som utreder DMAE så 

administreras preparatet under dagtid och inte inför sömn. 
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Koffein 

Detta är den vanligaste formen av kosttillskott för att höja ens mentala 

förmågor. Koffein är en CNS-stimulant som blockerar adenosine 

receptorer och som hindrar dåsighet att uppstå. Koffein i sig bidrar 

alltså inte till att ’öka’ din mentala kapacitet utan blockerar receptorer 

i hjärnan som annars skulle få dig att vara mentalt trött. Koffein 

stimulerar även vissa delar av hjärnans autonoma nervsystem (ANS). 

Det är lätt att bli beroende av koffein och när man slutar använda 

koffein kan man få abstinenssymtom som t.ex. trötthet, huvudvärk 

och irritabilitet. En kopp kaffe innehåller mellan 80-175 mg koffein. 

Koffein anses vara säkert vid dosering upp till 5.7 mg/kg per dag. 

Gravida personer eller de som ammar bör dock inte överskrida 200 mg 

per dag. 

Kön/Grupp/Ålder Maximal daglig dos 

Kvinnor och tjejer över 14 år 400 mg 

Män och killar över 14 år 400 mg 

 

De flesta får i sig koffein genom att dricka kaffe men det går även att 

köpa koffeintabletter, dessa kan vara bra för att vara säkrare över ens 

dosering. Men även bra om man inte gillar kaffe. Koffeintillskott bör 

dock inte tas i andra former än i tabletter eller kapslar, annars blir det 

väldigt svårt att dosera. Och även om det är svårt att överdosera 

koffein (behövs mellan 50-100 vanliga kaffekoppar på en dag för en 

överdos av koffein) så bör man ändå lyssna på sin kropp och anpassa 

dosering utifrån ens egna erfarenheter. 
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Rekommendationerna på 400 mg koffein per dag innebär i runda 

slängar 4 koppar kaffe per dag. Men som tidigare sagt så krävs det 

mycket mer än så för att det ska bli farligt. Men risken att få negativa 

bieffekter ökar när du överstiger 400 mg per dag, speciellt om du gör 

det under en längre period. 

Potentiella bieffekter vid högre dos än 400 mg per dag: 

• Frekvent huvudvärk 
• Svårt att sova, eller dålig sömn 
• Ökad nervositet 
• Du blir enklare irriterad 
• Mer frekvent urinering 
• Ökad puls 
• Muskelryckningar 

Om du inte vill få i dig koffein på morgonen, för att kortisolnivåerna är 

som högst mellan 8-9 på morgonen, då kan du istället prova att öppna 

kaffeburken och lukta på kaffet. Enligt en studie på drygt 80 personer 

ökade personers koncentrationsförmåga, korttidsminne och vakenhet 

genom att endast lukta på kaffe i fem minuter. 
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Magnesium 

Magnesium är ett ämne som främst finns i baljväxter, bladgrönsaker 

och fullkornsprodukter. Magnesium är en mineral som bland annat 

behövs för produktion av protein, omsättning av kalcium och för 

normal nerv- och muskelfunktion. Enligt folkhälsomyndigheten 

skiljer det rekommenderade dagliga intaget beroende på kön och 

ålder. 

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag 

(RDI) 

Spädbarn 6-11 månader 80 mg 

Barn 1-2 år 85 mg 

Barn 2-5 år 120 mg 

Barn 6-9 år 200 mg 

Barn 10-13 år 280 mg 

Kvinnor och tjejer över 14 år 280 mg 

Män och killar över 14 år 350 mg 

 

Bästa tiden på dygnet att ta magnesiumtillskott är strax innan du går 

och lägger dig, med ett stort glas vatten. De första dagarna, eller första 

veckorna kanske du kommer behöva gå upp under natten och gå på 

toa för att du dricker vatten på kvällen. Men efter bara några dagar 
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kommer din kropp att anpassa sig och du kommer kunna sova hela 

natten utan att behöva vakna under natten. 

 

Melatonin 

Melatonin är ett hormon som finns i kroppen och som reglerar sömn, 

sömnstadie och graden av vakenhet. Melatoninutsöndring gör att du 

lättare hamnar i sömnstadiet (du somnar enklare). 

Melatoninutsöndring påverkas av din miljö i stor utsträckning, 

exempelvis ljus och ljud runt om dig. Maten vi äter är också en källa 

till melatonin, därför är kosten viktig - melatonin finns nästan 

uteslutande i frukt och grönsaker. Det finns även möjlighet att ta 

melatonin som kosttillskott, detta görs väldigt ofta av personer som 

reser mycket och som regelbundet behöver anpassa sig till nya 

tidszoner. Att resa mellan tidszoner är inte normalt för den mänskliga 

kroppen, för tusentals år sedan tog det lång tid att färdas så långt att 

dygnet vänder, idag kan du på en halv dag resa runt jordklotet och 

vända upp och ned på dygnet. Melatonin används även frekvent av 

idrottare, nutida forskningen visar att hård fysisk ansträngning kan 

rubba balansen när det gäller utsöndringen av melatonin, ibland 

utsöndras det väldigt fort och ibland kan utsöndringen försenas med 

mellan 12-24h vilket gör sömnen oberäknelig. 

Det är få som rekommenderar att använda melatonintillskott som en 

permanent lösning på sömnproblem utan tillskottet bör användas i 

följande situationer: 
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1. Att använda melatonin för att somna snabbare och enklare 

2. Att använda melatonin för att förändra din cirkadiska rytm 

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag 

(RDI) 

Män & kvinnor över 14 år 0,5 - 5g mg 

L-teanin 

L-teanin är en aminosyra som upptäcktes som en beståndsdel i grönt 

te på 50- talet. Detta kosttillskott har inte någon bevisad effekt på att 

öka kognitiv förmåga, själv. 

Men kombinationen av l-teanin och koffein har en bevisad synergi-

effekt som ökar fokus och koncentrationsförmåga, främst den första 

timmen från det att kosttillskottet tas. 

Teanin har visats kunna påverka flera olika system i kroppen, framför 

allt system i hjärnan. Teanin har nämligen visats kunna påverka 

frisättningen av olika neurotransmittorer i hjärnan. Detta eftersom l-

teanin kan korsa blod- hjärnbarriären. Efter intag av teanin har man 

till exempel sett att nivåerna av signalsubstanserna serotonin och 

dopamin ökar. 

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag 

(RDI) 

Kvinnor och tjejer över 14 år 500 mg 

Män och killar över 14 år 500 mg 
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Det finns mycket forskning på L-teanin som visar väldigt lovande 

resultat. L- teanin kan både fungera som lugnande, för att slappna av 

och förbättra sömn eller minska ångest. Forskningen visar både på 

kortsiktiga och långsiktiga vinster för den psykiska hälsan, och den 

fysiska! Men det som är väldigt intressant med L-teanin är att om den 

kopplas samman med koffein, alltså om du tar en kapsel L-teanin i 

samband med att du dricker kaffe. Då agerar L- teaninet som en 

förstärkare av koffeinet, och ökar ditt fokus och din 

koncentrationsförmåga. Forskningen på L-teaninets förmåga att öka 

fokus är också tydligt och studier på ungdomar med ADHD hjälpte 

personerna att bättre hantera uppgifter, och hålla ut längre vid 

krävande koncetrationsuppgifter. 

Det finns inga riktiga doseringsriktlinjer ännu, men studier har gjorts 

upp till 500 mg om dagen men många användare använder dubbelt så 

mycket under en regelbunden basis. 

Det är rekommenderat att börja med 100 mg om dagen, och sen öka till 

100 mg, två gånger per dag. 
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D-vitamin 

Det är estimerat att ungefär en miljard människor runtom i världen 

lider av 

D-vitaminbrist och en studie i USA estimerade att 4/10 amerikaner har 

för lite D-vitamin i blodet. 2015 diagnostiserades över 126 000 

svenskar med D- vitaminbrist. 

D-vitamin spelar en väsentlig roll i kroppens kalcium- och 

fosforhomeostas, benmineralisering samt skelettillväxt. Uttalad D-

vitaminbrist orsakar exempelvis urkalkning av skelettet, vilket leder 

till osteomalaci hos vuxna och rakit (engelska sjukan) hos barn. 

Det kan vara svårt att veta om du har brist på D-vitamin, då symtomen 

kan variera från fall till fall, samt vara tecken på andra problem. Vissa 

märker inte att något är fel, medan andra kan känna sig trötta, uppleva 

värk i skelettet och muskelsvaghet. 

I vissa fall kan D-vitaminbrist gå så långt att du får krampkänningar, 

svårt att gå, känner dig nedstämd och får problem att koncentrera dig. 

Så vad kan man göra? Antingen kan man gå ut i solen oftare, eller äta 

mat med mer D-vitamin. Man kan också äta kosttillskott med D-

vitamin, något som blivit väldigt populärt de senaste åren. Men det är 

kanske inte så enkelt. Forskningen är fortfarande ganska oklar med 

effekterna som kosttillskott ger jämfört med andra källor på D-

vitamin. I en debattartikel från 2015 i läkartidningen anser 

debattörerna Håkan Melhus (professor, överläkare institutionen för 

medicinska vetenskaper) och Karl Michaëlsson (professor, överläkare, 
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institutionen för kirurgiska vetenskaper; båda Uppsala universitet) 

att tillskott av D-vitamin kan göra mer skada än nytta. Detta för att 

det ofta förekommer felaktiga doseringar, dels på grund av okunskap 

- men också för att vissa tillverkare inte är tillräckligt noga med att 

kontrollera sina produkter. 

Om du är orolig över D-vitaminbrist kan du göra ett test via din 

vårdcentral eller beställa hem ett självtest. Speciellt utsatta för D-

vitaminbrist verkar vara personer som bor i områden där man täcker 

stora delar av kroppen (där det är kallt). Samt personer med mörk hud. 

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag 

(RDI) 

Kvinnor och tjejer över 14 år 280 mg 

Män och killar över 14 år 280 mg 
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Taurin 

Taurin syns ofta i innehållsförteckning för energidrycker och har fått 

ett ganska dåligt rykte på grund av detta. Men faktum är att Taurin är 

helt säkert och en väldigt bra komponent i en bra nootropic-stack. 

Taurin är en aminosyra som finns i stora mängder i kroppen. Taurin är 

en neurotransmittor och neuromodulator som aktiverar GABA och 

glycin receptorer i hjärnan vilket leder till förbättrat minne och 

förbättrat humör. 

Taurin fungerar även som ett nervskyddande medel genom att 

reducera intracellulära kalciumkoncentrationen vilket skyddar mot 

Alzheimers och stroke. 

 

Taurine främjar även neurogenesis (skapandet av nya neuroner). 

Kön/Grupp/Ålder Maximal daglig dos 

Kvinnor och tjejer över 14 år 3 gram 

Män och killar över 14 år 3 gram 
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Bacopa monnieri 

Bacopa monnieri är en uråldrig ört som använts av urbefolkningen i 

södra och östra indien. Örten har använts inom Ayurvedisk 

traditionell medicin för att förbättra minnet och kognitiv förmåga. 

Dessa effekter har länge varit omdiskuterade och det har saknats fakta 

för att bevisa bacopa monnieris effekt. Men nyare studier har stött 

tesen om förbättrat minne och kognitiv förmåga. Dock endast efter 

flera veckors kontinuerlig dosering. 

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag 

(RDI) 

Kvinnor och tjejer över 14 år 300 mg 

Män och killar över 14 år 350 mg 

 

Bygg ihop din ’stack’ med tillskott som du nyttjar genom att testa dig 

fram. Dessa ämnen är säkra att använda så länge du doserar rätt och 

att du inte är allergisk mot något. 
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Vitlök 

Flera studier har på sistone visat att rå vitlök förbättrar korttidsminne 

och kognitiv förmåga genom att förhöja hjärnans nivåer av 5-HT (en 

neurotransmittor som har flera fysiologiska funktioner och som har 

stor effekt på kognitiv förmåga). Den positiva effekten från att äta 

vitlök var inte alls lika stor om den hade tillagats innan, det är därför 

bra om den kan förtäras rå. Det kanske inte låter så lockande att äta rå 

vitlök varje dag, men om du använder vitlök i en sallad så blir det 

enklare att äta och det är även ett bra tillägg i en sallad. 

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag 

(RDI) 

Kvinnor och tjejer över 14 år 1-2 klyftor 

Män och killar över 14 år 1-2 klyftor 
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Kapitel 3 

Öka annat än intelligens? Fokus 

Binaural Beats (BB) 

En binaural beat är en illusion som skapas av hjärnan när du lyssnar 

på två toner med lite olika frekvenser samtidigt. 

Din hjärna tolkar de två tonerna som ett eget beat. De två tonerna är i 

linje med dina hjärnvågor för att producera ett slag med en annan 

frekvens. Denna frekvens är skillnaden i hertz (Hz) mellan 

frekvenserna för de två tonerna. 

Till exempel, om du lyssnar på en 440 Hz-ton med ditt vänstra öra och 

en 444 Hz-ton med ditt högra öra, skulle du höra en 4 Hz-ton. 

När du lyssnar på binaurala beats matchar din hjärnaktivitet den 

frekvens som bestäms av taktens frekvens. Detta kallas den 

frekvensföljande effekten. Detta betyder att du kan använda binaurala 

beats för att få ditt sinne att nå ett visst mentalt tillstånd. 

Binaural beats kan enkelt beskrivas som specifika ljudvågor som 

skickas till varsitt öra - som har olika frekvens (en frekvens till vänster 

och en frekvens till höger). Dessa frekvenser bildar tillsammans en helt 

annan frekvens när de kombineras. Ljudet kan beskrivas som dovt och 

mullrande bakgrundsljud. 
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Ljudvågorna bildar tillsammans alfa, beta, gamma eller theta vågor i 

hjärnan. Dessa har olika effekt på kognitionen. 

Beta-vågor: uppvaknande, koncentration 

Gamma-vågor: Koncentration, fokus, kreativt tänkande, noggrannhet 

Alfa-vågor: Avkopplande, lugn 

Theta-vågor: Djup avkoppling, meditation 

Delta-vågor: Sömnframkallande 

Beroende på vilken form av binaural beats du lyssnar på kan du 

åstadkomma olika resultat. Du kan använda det för att minska ångest, 

förbättra sömn, öka arbetsminne och koncentration. 

Bästa resultat av BB får du när du lyssnar på ljudet innan eller innan 

och under en uppgift eller session. Detta har bättre påvisad effekt än 

att enbart lyssna på BB medan du gör en uppgift. Längre sessioner (ca 

30 minuter) är att föredra för högst effekt. 
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Vanliga frågor om binaural beats (BB): 

Är det farligt att lyssna på binaural beats? 

Det är inte farligt att lyssna på BB, det kan dock upplevas som 

obehagligt om man inte är van vid känslan och ljudet. Men det finns 

inga stöd för att det skulle vara farligt på något sätt. 

Har binaural beats vetenskapligt bevis? 

Ja, det finns över 6500 vetenskapliga artiklar som undersökt BB’s 

effekt, majoriteten av studierna har gjorts på eller undersökt dess 

påverkan på människor. 

När ska jag lyssna på binaural beats? 

För mest effekt ska du lyssna på binaural beats i ungefär 30 minuter 

direkt före en aktivitet. Ska du studera t.ex. så kommer du få bäst 

effekt om du lyssnar 30 minuter före. Du kan även fortsätta lyssna på 

BB under studietiden - men det är då en avtagande effekt. 
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Hur länge håller effekten i sig efter man lyssnat från binaural beats? 

Effekten från binaural beats beror väldigt mycket på ditt tidigare 

Vad Binaural beats gör är att försöka påverka dina hjärnvågor, 

specifikt dess frekvens. 

Om du har mycket ångest eller är stressad så kommer du ha mycket 

Beta och kanske också gamma aktivitet. Binaural beats försöker 

påverka dina hjärnvågor genom att spela upp och påverka 

hjärnvågorna med aktivitet från nya frekvenser. 

Därför, om du lyssnar på binaural beats och sänker frekvensen bland 

dina hjärnvågor och sen slutar lyssna på binaural beat så kommer 

effekten kvarstå beroende på intensiteten på dina nuvarande 

hjärnvågor, men även på dina tidigare - om de är intensiva (i detta 

exempel kanske det var en stark ångest vars medvetenhet påverkar 

hjärnvågorna i hög utsträckning). 

Det är även rekommenderat att lyssna i minst 15 minuter på binaural 

beats, helst 30 eller 60 men lägst 15 minuter. 

Med det sagt så beror varaktigheten betydligt mellan individer, det 

kan vara allt från 30 minuter till resten av dagen. 
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Kan jag lyssna på binaural beats utan hörlurar? 

Nej det kan du inte, binaural beats fungerar genom att skicka en ton 

till varje öra, med små förändringar i frekvens. När det är en diskrepans 

mellan frekvenserna kommer hjärnan att försöka fylla detta - och det 

är så man kan påverka hjärnan. Du måste lyssna på BB med hörlurar. 

Kan binaural beats påverka hjärnan långsiktigt? 

Ja, både positivt och negativt. Beroende på vilket frekvensband man 

lyssnar på. Forskare från Spanien kunde nyligen konstatera att 

binaural beats hade en signifikant effekt på långtidsminnet (alltså 

påverkar BB inte bara hjärnan i stunden). Forskarna kunde se att en 

binaural beat frekvens på 20 Hz ökade långtidsminnets förmåga att 

återkalla minnen medan en binaural beat frekvens på 5 Hz minskade 

denna förmåga. 

Kommer jag prestera bättre på svåra uppgifter när jag lyssnat på 

binaural beats? 

Ja, med största sannolikhet - om du lyssnat på rätt form av Binaural 

beat. Om du lyssnar på Theta-frekvenser kommer du sannolikt att 

prestera sämre i stunden för att du varvar ned hjärnan istället med 

Theta-frekvenser. 

Det finns alltså mycket man kan göra för att förbättra sina 

förutsättningar här i världen. Känns det överväldigande? Det borde det 

göra. Tanken är inte att du ska anamma dessa förändringar över en 

natt utan gör det som funkar för dig och bygg på med fler saker efter 

tid. 
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Men för att göra det enklare för dig kommer du få ett schema. Schemat 

bygger på att du genuint vill ägna dig åt att förbättra dina intelligenser. 

För det här schemat är inte enkelt, det ska vara tufft. Utan svåra 

förändringar kommer du vara kvar där du är nu. Och om du är den jag 

tror du är så är det en svårare tanke att acceptera än att arbeta hårt för 

att bli bättre. Under min egna resa fick jag konstant påminna mig om 

ett citat från författaren Rita Mae Brown: “Galenskap är att göra 

samma sak om och om igen, men att förvänta sig olika resultat”. Det 

må vara bekvämt att falla tillbaka till gamla mönster, som att titta på 

youtube en hel kväll eller att spela datorspel hela natten. Och ibland 

är det helt okej! Man kan inte vara perfekt hela tiden. Men det viktiga 

är att du inte helt faller tillbaka i gamla mönster och att du snabbt kan 

ta dig därifrån så att du kan fortsätta göra de uppgifter som utvecklar 

dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

Kapitel 4 

En detaljerad guide till IQ ökning 
 

Enligt den senaste forskningen tar det ungefär 8 veckor att forma nya 

vanor - alltså att göra uppgifter med en högre grad av automatik än att 

behöva påminna sig själv eller använda självkontroll för att 

åstadkomma dessa uppgifter. 

I det här kapitlet kommer du få en anpassad plan för hur du kan öka 

din intelligens. Det kommer vara uppdelat i olika fokusområden för 

olika veckor. Programmet tar ca 8 veckor att utföra men om du tycker 

att tempot är för snabbt så kan du istället dubbla tiden och göra 

programmet på 4 månader. 

Det är dock inte att rekommendera att du gör programmet snabbare 

än 8 veckor, det krävs minst två månader för att du och din hjärna ska 

kunna anpassa sig efter dessa förändringar. 

Programmet är byggt på ett sätt som ska göra det enklare att hålla i 

nya rutiner och uppgifterna som läggs fram bör göras i ordning. Gör 

du alla uppgifter utan större uppehåll (det är vanligt att ha enstaka 

dagar där man inte lyckas med dagens uppgifter) så kommer du med 
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stor sannolikhet öka din IQ med 5-20% beroende på hur väl du lyckas 

med uppgifterna och din befintliga intelligens. 

Vecka 1: Skapa rätt förutsättningar genom rätt 

sömnrutiner 

Om du mår bra, sover bra, äter bra så ökar du chanserna att få igenom 

andra beteendeförändringar. Därför börjar vi denna veckan med att se 

till att du får tillräckligt med sömn. Det kommer underlätta 

kommande veckors arbete. 

Nästa vecka handlar om att få i sig rätt näring. Men fokus på den på 

den här veckan är att du ska sova bra. 

Att få i sig tillräckligt med vila och återhämtning genom sömn borde 

vara enkelt, det är lätt att sova. Det är skönt att sova, det kräver ingen 

ansträngning. Det borde vara bland det enklaste man kan göra, även 

för en person med låg viljestyrka och som i traditionell mening ses som 

lat. Men även om det är lätt att sova för de flesta så får de flesta inte 

tillräckligt med sömn. Ungefär 25% av befolkningen får under 6h 

sömn i genomsnitt (undersökning med 21 000 respondenter där 

25,66% uppgav 6h eller lägre). Hälften av respondenterna var 

ungdomar. 

Även om sömnlängden i sig inte är det viktiga så utgör sömnlängden 

en bra uppskattning för sömnkvalitet. Det är REM sömn som är det 

viktiga, och människan tenderar att gå igenom en REM-cykel varje 90-

minuters period av sömn, ungefär. Vissa går igenom en REM-cykel 

varje 75 minuters period vilket gör att de behöver sova färre antal 
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timmar. Men för de flesta så korrelerar sömnlängd och sömnkvalitet 

väldigt väl. 

Att man inte lägger sig i tid är den vanligaste anledningen till att man 

sover för lite. Du tittar på klockan, 21:15 står den på. Du har ätit men 

skulle kunna få i dig någon lite snacks kanske, du tar fram en frukt, 

eller gör i ordning lite gröt. Du sätter dig i soffan och sätter på ett tv-

program - du säger till dig själv att du bara ska titta på ett avsnitt, 

medan du äter maten. Tiden går, du har det bra. Du känner dig pigg så 

det blir ett avsnitt till. Och helt plötsligt så är klockan 23:30. Du ska 

gå upp kl 06 imorgon, du ställer dig upp och går mot badrummet för 

att ta en dusch men stannar upp och tittar på soffbordet där din tallrik 

och ditt glas står. Du orkar inte ta tag i disken utan tar istället en 

dusch, borstar tänderna och går och lägger dig. Om du har tur så 

somnar du inom 20 minuter men risken finns att du fortfarande 

känner dig pigg vilket gör att du efter 30 min tar fram datorn och sätter 

på någon serie, kanske friends eller how I met your mother. För att du 

ska somna enklare. 

Och visst somnar du enklare, det går ganska fort och är ganska 

behagligt. 

När du vaknar dagen efter får du pausa datorn, den har fortsatt under 

natten och du är nu 2 säsonger längre fram och din dator har knappt 

något batteri kvar. Du är trött och känner dig hängig. Det är inte så 

konstigt, du har knappt fått in sex timmars sömn, och det har inte 

precis varit den mest effektiva sömnen. 
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Så vad är det som får dig att fortsätta titta på serier där vid 21:15 tiden 

istället för att förbereda dig för sömnen? Troligtvis finns en stor 

diskrepans i den “glädje” du känner just nu, du är fri och kan göra vad 

du vill. Jämfört med vad som sker dagen därpå. Antingen ska du upp 

och jobba, eller gå till skolan - eller något annat som inte är lika 

“glädjande” som det du gör nu. Du prioriterar nuet framför 

morgondagen. Att prioritera nuet är ganska ofta en bra och sund idé 

här i livet, problemet är när det du gör nu påverkar dagen därpå på ett 

så kraftfullt sätt. Ett väldigt bra sätt att minska diskrepansen är att ha 

något att se fram emot. Jag har en belöning till mig själv om jag går upp 

tidigt att jag ska ta tiden att göra en riktigt god frukost. Det tar mig 

ungefär 10 minuter (havregröt med jordnötssmör, fruktmusli, frysta 

blåbär, havremjölk, chiafrön och spirulinapulver) och det gör det 

betydligt enklare för mig att skippa chipspåsen vid 22:30 och istället 

gå till sängs. 

Det kan också handla om psykisk eller fysisk ohälsa att du väljer att gå 

senare till sängs. Du kanske inte är medveten om det. Det är svårare 

att lösa det om det handlar om fysisk eller psykisk ohälsa, då är 

ohälsan roten till problemet (du kan alltid prova att få bättre sömn och 

se om det underlättar det psykiska eller fysiska) 

När jag 2020 fick covid så var jag dålig med feber, förkylning och 

orkeslöshet i ungefär en vecka. Jag var sängliggandes hela tiden, jag var 

utomhus en gång - för att gå och testa mig. Jag låg i sängen i kanske 

20h varje dag. När jag vaknade upp en söndagmorgon och varken hade 

huvudvärk, var speciellt täppt i näsan eller hade någon feber blev jag 

extremt glad - så glad att jag snabbt reste mig upp från sängen. Så 
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snabbt att jag kände ett knak i nacken och lyckades få mig den värsta 

nackspärren jag någonsin haft. 

Under de kommande 8 dagarna hade jag en enorm nackspärr. I 

stunden kändes det som att den aldrig skulle gå över. Nacken var lika 

spärrad för varje dag som gick. Det jobbiga med den här nackspärren 

var att det gjorde ont absolut hela tiden, det fanns ingen position som 

var bekväm. Jag kunde knappt gå utan att vibrationerna från fotstegen 

ilade upp genom nervsystemet och skickade signaler till någon 

stackars klämd nerv. 

Men framåt kvällen så lättades nackspärren upp, mycket tack vare att 

jag gjorde många övningar för att öka blodflödet till nacken - även om 

det gjorde grymt ont. Så ungefär vid 21-22 tiden så var det vissa dagar 

där det faktiskt inte kändes - förutom när jag utmanade ödet och 

försökte göra en vanlig rotationsövning. Så vid 21-22 var jag glad, det 

var första gången jag kunde sitta i soffan och titta på TV utan att det 

gjorde ont. 

Efter en stund var det dags att lägga sig, vilket gick förvånansvärt bra, 

det gjorde bara lite ont. Jag var hoppfull att nästa dag skulle bli mycket 

bättre. 

Morgonen därpå var bland det värsta jag upplevt. Det gjorde så ont att 

jag nästan inte kunde ta mig upp från sängen. Jag kunde inte resa mig 

upp utan att jag fick panik-ont i nacken, jag fick försiktigt rulla av 

sängen - det tog kanske 15 minuter genom extremt försiktiga rörelser. 

Under dagen fortsatte jag med mina rörelser och övningar och mot 

kvällen var jag som nästan frisk igen (i alla fall om man jämför mot 
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morgonen). Men den här kvällen gick jag till sängs vid 02:30 - jag ville 

inte att dagen skulle ta slut. Jag hade ångest inför morgonen, att ha så 

ont igen. Men till slut var det dags och mycket riktigt kom morgonen 

ändå till slut - samma visa igen. Bara att jag hade fått sämre sömn den 

här natten och var lite tröttare. 

Efter 8 dagar gick till slut nackspärren över. Även om du inte har en 

sån här nackspärr så kanske du lever med någon annan fysisk ohälsa - 

eller någon psykisk ohälsa som gör det väldigt svårt att tänka på 

morgonen. 

Du har kul, du är avslappnad och du tittar på någon bra serie vid 21:15 

när du får tanken om att kanske gå att lägga dig. Men den tanken 

associerar snabbt en ny tanke, om att du har ett jobbigt möte imorgon, 

eller ett prov att göra - och istället för att gå och lägga dig så väljer du 

(kanske omedvetet) att istället försöka förlänga den här dagen så länge 

som möjligt för att undvika det som sker efter du gått och lagt dig. 

Syftet med vecka 1 är bara att få bollen i rullning, det spelar inte så stor 

roll hur snabbt den rullar (hur snabbt du får in nya rutiner) eller hur 

stor bollen är (vilken effekt rutinerna har) . Det viktigaste är att du 

kommer igång. Och med mycket annat så minskar tröskeln att komma 

igång om man inte ser uppgiften som ofantligt stor. Det är dock viktigt 

att du håller din läsning till veckan, det är okej att läsa kommande 

dagars uppgifter men tanken med den här boken är inte att du ska läsa 

igenom den på en kväll. Det ska ta dig flera veckor att läsa boken. 

Annars kommer du få väldigt lite nytta av boken, du kommer lära dig 

ny information och nya koncept men du kommer inte kunna använda 

dig av informationen på ett vettigt sätt. Så försök att hålla dig till 
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schemat som den här boken har. Och efter bara några veckor kommer 

du se en stor skillnad ditt liv. 

Få tillräckligt med sömn (enligt riktlinjerna). För en ung vuxen 

innebär det mellan 7-9h och en vuxen 7-8h - lyssna på klassisk musik 

på låg volym under natten. Ät vegetariskt så ofta det bara går. Det är 

svårt att förändra kostvanor, du kanske fortfarande bor hemma hos 

föräldrarna. Eller så bor du med barn med kräsna matvanor. Men när 

du kan, så ät vegetariskt. Du kommer få mer energi och bli gladare. Det 

kan ta lite tid för kroppen att justera sig så ge det lite tid. 

Nedan kan du som vill följa en mer detaljerad plan som beskriver dag 

för dag vad du kan göra för att komma igång och upprätthålla 

rutinerna. Det kan vara extra bra för dig som har lätt för att testa nya 

saker, men svårt att hålla igång dem på grund av avtagande motivation. 

Även om du just nu känner stark motivation och därför tror att du lätt 

kommer kunna hålla uppe dessa rutiner så är det väldigt lätt att tappa 

motivation när man inte direkt får effekt eller kan se förändring. Då är 

det bra att ha ett ramverk att luta sig mot - annars kanske man börjar 

tvivla på metoden, eller på sig själv. 
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Dag 1: Att gå och lägga sig i tid 

Nu när det vet mer om sömnens viktighet, dess effekt och varför vi 

börjar med att fokusera på sömnen så är det dags att börja. Idag är ditt 

fokus att gå och lägga dig i tid. Och när är det då frågar du kanske. Och 

svaret, som du antagligen kan ana är att det beror på. Så vad beror det 

på? Jo som du tidigare läst om i kapitel 7 (olika sömntyper) så är det 

ganska personligt när en person ska gå och lägga sig för att må så bra 

som möjligt och få så mycket gjort som möjligt under dagen. Vi tar en 

kortare repetition om vilka sömntyper som finns om du glömt av dem. 

Lejonet: 

Lejonen tenderar att sova tidigt under kvällen, är mest produktiv 

tidigt på morgonen 

Björnen: 

Björnen har oregelbundna sömnrutiner och följer solens upp och 

nedgång ganska väl. 

Vargen: 

Vargen är som den klassiska nattuggla du troligtvis hört talas om. 

Dessa personer föredrar att gå upp senare på morgonen och kommer 

igång ganska långsamt under dagen. 

Delfinen: 
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Delfinen brukar vara väldigt oregelbunden i sitt sömnmönster men 

tenderar att vara vaken under längre tid på kvällen än vanligt. Delfinen 

brukar vara trött under dagen och brukar inte ha lätt för att sova - de 

vaknar ofta under natten och kan ha svårt att somna om. 

Att det finns fyra sömntyper är så klart en förenkling men den fungerar 

ganska väl, fundera en stund på vilken sömntyp du troligtvis är. Och 

försumma inte dåliga rutiner för en sömntyp. Jag trodde länge att jag 

var en varg, under min studietid var jag ofta vaken sent till natten - 

under perioder vände jag till och med på dygnet, jag kom hem från 

skolan vid 16, åt mat, tränade, varvade ner och sen gick jag till sängs 

vid 18:30 för att vakna mellan 02:00 och 02:30 - under den tiden 

pluggade jag - det funkade väl, förutom att jag var riktigt trött när jag 

senare kom till skolan och att jag inte hade tid för ett socialt liv utanför 

skolan. Men på senare dagar har jag kommit fram till att jag troligtvis 

är en blandning mellan lejonet och björnen - jag tycker om att gå upp 

när solen går upp (vilket oftast innebär att jag går upp tidigt). Men 

även under vintern brukar jag kunna gå upp vid 05:00 - 05:30 tiden. 

I varje fall, om du tillhör en sömntyp som har möjlighet att skapa 

rutiner kring din sömn, t.ex. att gå upp tidigt. Så ska du idag starta en 

rutin för att gå 

till sängs i tid. Idag spelar det ingen roll när du somnar eller om du får 

tillräckligt många timmars sömn utan endast att du gått och lagt dig i 

tid. 

Du kan sätta ett individuellt mål som passar din livsstil, om du har 

möjlighet så rekommenderar jag att försöka gå upp vid 05:00 - 05:30. 
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Det innebär att du ska gå och lägga dig vid 21:00 - 21:30 (då kommer 

du få ca 7h 40min sömn då det tar i snitt 20 min att somna). Om du 

redan vet med dig att du behöver mer sömn så får du självklart anpassa 

schemat efter mer sömn. 

Om du idag brukar gå och lägga dig vid 22:30 eller senare så kan det 

vara värt (endast för idag) att göra en större och radikal förändring - 

genom att vara uppe hela natten eller att sova under 4h. Då kommer 

du ha betydligt enklare för att imorgon gå och lägga dig vid 21-tiden. 

Men om du kan komma undan utan denna teknik så rekommenderas 

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

Dag 2: Att gå upp i rätt tid 

Att komma upp på morgonen kan vara svårt även om man fått en 

perfekt natts sömn. Du kanske har sovit med fönstret på glänt för att 

få frisk luft under natten. Och på morgonen när du försöker ta dig upp 

börjar du ångra besluet att ha öppet fönster då varje försök att ta sig 

upp ur sängen och upp på det kalla golvet och den kalla luften 

misslyckas. 

Att lyckas med sina morgonrutiner handlar mycket om förberedelser, 

du kan exempelvis göra det betydligt enklare för dig att ta dig upp på 

morgonen genom att kvällen innan lägga fram de kläder du ska ha på 

dig nästa dag. Då slipper du prokrastinera den kalla vandringen till 

garderoben utan kan direct ta på dig kläderna (placera dem så nära 

sängen det går, helst så du kan sitta i sängen och ta på dig). 

Andra förberedelser du kan göra för att förenkla morgonen är: 

• Förbered eller laga din frukost (om du äter frukost) kvällen 

innan, då kommer du ha mer tid på morgonen och kan använda 

ditt påfyllda lager av viljestyrka till viktigare saker. Till 

exempel om du vill få dagens träning gjord på morgonen, då 

underlättar det enormt mycket att ha frukost och 

träningskläder (eller träningsväskan packad) redan färdiga så 

att du bara kan ge dig iväg till gymmet efter/innan frukost. 

• Planera din dag - jag har själv två dagar varje vecka som jag 

kallar superdagar. Det är oftast onsdagar och söndagar. Det 

som gör dem till superdagar är att jag får supermycket gjord. 

Främst beror det på att jag planerar dagen in i minsta detalj. En 
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superdag kan se ut så här: - anledningen till att jag får så 

mycket gjort är nästan enbart för att jag har planerat det, och 

får påminnelser när jag ska påbörja nästa uppgift. Jag är 

vanligtvis en ganska spontan person och har vissa tendenser 

till lathet, speciellt när jag inte har något planerat. Då händer 

det lätt att jag kan spendera 2h i soffan på telefonen - men när 

jag har min “superdag” så får jag en notis om att något nytt 

snart börjar, det är nästan på den nivån att det är enklare att 

följa schemat - för att den säger åt mig vad jag ska göra, än att 

avvika från den. Men jag klarar över tid endast 2 superdagar i 

veckan. Ibland under vissa stressfulla perioder kan jag klara 3-

4 men det är undantagsfall. Den långsiktiga planen är att få in 

2 superdagar per vecka. När jag har mätt effekt så visar det sig 

att en superdag ger 2,5 vanliga dagars effekt. Vilket i princip 

ger mig 9 dagar i veckan av effekt (en dag har jag som total 

vilodag, oftast lördagar). 

• Lägg undan telefonen innan du går och lägger dig, helst en 

timme innan - men det kan vara väldigt svårt att börja med 

detta och risken är att du faller tillbaka snabbt. Men det gör 

stor effekt och är helt klart värt att testa. 

• Undvik att äta mat eller dricka något som sätter igång 

matsmältningssystemet minst 2h innan du ska sova (men helst 

3h). Vatten/te går bra men helst utan mjölk. Du ska dock inte 

gå och lägga dig när du är väldigt hungrig, då är det bättre att 

äta något av följande: 

• Grönsaker (morötter, broccoli) med hummus. 
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• Andra ångade eller råa grönsaker som druvtomater eller 

ärtor. 

• Ett äpple med en matsked jordnötssmör. 

• Lite frukt med en liten bit mörk choklad. 

• Undvik koffein och alkohol - om du brukar dricka te på kvällen 

så se till att det inte är ett te med koffein (t.ex. grönt te, svart 

te, matcha, oolong) - tänk över ditt koffeinintag även utanför 

kvällstid - koffein har en lång halveringstid (5-7h) vilket 

innebär att om du dricker en kopp kaffe vid lunch (kl 12) så har 

du vid 21-tiden fortfarande 25% av koffeinet från kaffen kvar i 

kroppen. Det är alltså att likställa med att du skulle sätta på en 

kanna färskt kaffe och dricka ¼ kopp vid 21-tiden. 

Om du har som mål att somna vid 21:30 - 22:00 så borde du optimalt 

ta din sista dos koffein vid 10-tiden på morgonen. Du kan även använda 

l- teanin i samband med ditt koffein-intag vid 10-tiden för att förlänga 

effekterna av koffein, utan att påverka halveringstiden - så slipper du 

tappa effekterna under eftermiddagen. 
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Dag 3: Att förbättra sömnkvalitén 

Idag handlar det lite om att knyta ihop säcken gällande sömn, att gå 

och lägga sig i tid och gå upp i tid. Men som du redan hört är 

kvalitetstid betydligt viktigare än kvantitet. Därför kommer dagens 

utmaning vara att göra några mindre förändringar för att öka 

chanserna till en god natts sömn som ger dig mycket energi imorgon - 

för imorgon kommer ännu fler förändringar för att öka sömnkvalitet. 

Ditt uppdrag idag är att lyssna på 45 min klassisk musik vid läggdags, 

du kommer troligtvis inte att märka en stor effekt av klassisk musik. 

Forskningen visar att du kommer att få en marginellt bättre 

sömnkvalitet under första veckan. Men andra veckan kommer du få 

30% bättre sömn - och efter tredje veckan och framåt kommer du ha 

mer än dubblat din sömnkvalitet. Det är viktigt att du väljer en lugn 

klassisk spellista. Effekterna från att lyssna på musik kommer från att 

musiken reducerar aktiviteten i ditt sympatiska nervsystem, sänker 

ångest, blodtryck och har muskelavslappnande effekter. 

Musiken kan även distrahera dig från ångestfyllda tankar vilket gör 

det enklare att somna. 

Det finns även statistik signifikant data som visar att klassisk musik 

inför sömn minskar depression bland ungdomar med ca 50% (enligt 

Beck Depression Inventory) 
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Dag 4: Att maximera sömnkvalitén (valfritt antal) 

När det gäller att maximera den sömntiden du får varje natt finns det 

ett antal verktyg du kan använda. Vi har redan varit inne på flera. 

Exempelvis att undvika koffein, mat och alkohol innan du ska gå och 

lägga dig. Och i tidigare stycken har du läst om fördelarna med att t.ex. 

lyssna på binaural beats inför sömnen (delta-vågor) och klassisk 

musik under natten. Du har även i sektionen kosttillskott läst om 

flertalet ämnen som kan hjälpa dig att somna, men också om ämnen 

som kan optimera din sömnkvalitet. 

Du har tidigare under veckan fått instruktioner om att säkra din 

sömntid varje natt, alltså 7-8h per natt. Men faktum är att antalet 

timmar egentligen är irrelevant, det är vilken akvitivtet som din kropp 

och din hjärna för under natten som är det avgörande. Framförallt 

handlar det om hur mycket djup- sömn eller REM-sömn du får under 

natten. All annan sömn är egentligen onödig. Men så klart nödvändig 

för att nå djupsömn-stadiet, och har varit mycket nödvändig i vår 

evolution för att säkerställa säkerhet - hur vore det exempelvis om 

varje gång man somnade direkt hamnade i djupsömn när det fanns 

farliga rovdjur runtomkring? Lätt sömn var kroppens sätt att försvara 

sig geonom att försäkra sig att platsen och tillfället att sova var säkert 

(genom att vara i ett sömnstadie där det var otroligt lätt att väckas). 

Det du kan göra ikväll för att säkerställa optimal sömnkvalitet (välj en 

eller flera (eller alla)): 

• Ta magnesiumtillskott ca 30 minuter innan du ska sova 
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• Drick ett stort glas vatten (du kommer troligtvis att behöva gå 

på toa under natten, men om du håller dig till rutinen i några 

dagar så kommer kroppen vänja sig och du kommer inte 

behöva gå upp mitt i natten). 

• Varva ned genom att lägga undan telefonen och släck lamporna 

ungefär en timma innan du ska sova. 

• Gör en kort 5-min stretch för att öka blodflödet i kroppen, 

något som kommer göra det enklare för dig att somna och 

snabbare förse dig i djupsömn. Det ska dock inte vara någon 

avsevärt pulshöjande aktivitet 

• Lyssna på binaural beats i 20 minuter innan du går och lägger 

dig (delta-vågor via hörlurar) och sen klassisk musik i 45 

minuter (för insomningen). 

• Skaffa ett tyngdtäcke och en kvalitetskudde - rätt utrustning 

ökar möjligheten till en ostörd djupsömn och att du vaknar 

upp utan nackont eller på grund av för låga eller höga 

temperaturer. 

• Få in minst 15-minuters intensiv fysisk aktivitet under dagen. 

Det finns som du läst under sektionen träning, mycket 

forskning som visar stora fördelar med fysisk aktivitet för 

sömnen. 

• Ät vid rätt tidpunkter - det är bra om du har ett kort 

måltidsfönster. Om du exempelvis äter under en 8h-period 

mellan 10-18 så mår kroppen som bäst och du äter tillräckligt 

sent för att hålla dig mätt under natten samtidigt som du inte 

äter så sent att det påverkar sömnen negativt. 
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Dag 5-7: 

Fortsätt addera små saker från föregående dag och försök göra 

gårdagens rutiner bättre. Kom ihåg att du inte måste göra samtliga av 

dessa rutiner, tanken med att skriva så många är så att du ska kunna 

välja de rutiner som du vill använda dig av. Olika personer har olika 

förutsättningar, det kan handla om pengar, eller tid, eller familj. 

Försök att använda dig av de rutinerna som passar dig och att 

bemästra dem. Lär känna din egen hjärna och kropp och hur dessa 

påverkas av olika rutiner och scheman. 

Det är bra om du försöker hålla en relativt hög regelbundenhet i dina 

rutiner så att du kan skapa ‘triggers’ i din vardag. En trigger är något 

som hjälper dig få ihop rutiner. Det kan t.ex. vara en lampa som 

automatiskt släcks vid 21.30 på kvällen. Om du från början skapar 

triggers, att du t.ex. varje gång lampan släcks går till köket och tar 

magnesium-tillskott så kommer du inom kort (bara några dagar) att 

automatiskt associera att lampan släcks med att du ska ta magnesium. 

Triggers är väldigt viktiga för att se till att dina rutiner är långsiktiga 

och enkla att uppehålla. Det skulle vara väldigt svårt att upprätthålla 

10-15st rutiner varje dag genom att endast förlita sig på sitt minne. 

Saker kommer emellan, något viktigare kanske distraherar från 

stundens rutin vilket gör att rutinen förbigås. 

Viktigast av allt under den här veckan - acceptera att kortsiktiga 

nederlag kommer att ske, du kommer missa rutiner - du kommer 

tröttna - du kommer tvivla. När du känner hopplösheten av att se din 

vilja inte gå igenom behöver du förstå varför din vilja inte går igenom. 
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Du är en människa, när du gör något som går emot status quo kommer 

din hjärna behöva arbeta på övertid - den ska anpassa sig efter nya 

miljöer, tankar, upplevelser och känslor. Det tar på krafterna. Det är 

därför svårast att uppnå förändring i början av processen. Det är också 

svårast att fortsätta förändringen när det inte går som man vill - det är 

ju trots att du själv som står i vägen, det är många som inte klarar av 

att brottas mot sig själva. Det finns ingen tydlig fiende att kämpa mot. 

Du kämpar mot dig själv, med dig själv, inuti dig själv. I början av 

processen har du inte erfarenheter eller bevis på att det du gör faktiskt 

gör någon skillnad. 

Så när den initiala motivationen dör ut och det är monotona rutiner 

som krävs för att få förändring så är det enkelt att titta tillbaka på ens 

försök och betrakta försöket som ett misslyckande. 

I det ögonblicket måste du ha något att luta dig mot. Det kan vara din 

dröm om förbättring och vad det leder till. Det kan också vara 

vetenskap, att vissa saker objektivt sätt ska fungera och om du bara är 

ihärdig så kommer du nå dit du vill. 

Du kanske redan har haft det tufft att få in dina nya sömnrutiner eller 

så har det gått hur bra som helst. Hur det gått för dig hittills är inte 

det viktiga. 

Fortsätt kämpa och kom ihåg att vissa rutiner tar lång tid på sig att ge 

frukt. 
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Vecka 2: Dags att uppleva mjölksyra i hjärnan 

Det är dags att påbörja omvandlingen till ett smartare liv. Fram tills nu 

har vi haft ett och samma schema oavsett dina mål och dina 

förutsättningar men framöver kommer du kunna välja din egna väg - 

beroende på din situation och dina mål. 

Under vecka två kommer vi introducera den enda formen av 

hjärnträning som har en bevisad transfer effekt (att träning av en del 

av hjärnan också kan påverka andra delar). Vi kommer också 

introducera de två kosttillskott som kommer göra den absolut största 

skillnaden för din kognition - och du kommer se resultat på detta inom 

bara några dagar. 

Vi börjar med två olika vägar, nivå ett och nivå två. 

Nivå 1 är vägen för dig som har möjlighet att avsätta högst 30 minuter 

om dagen (varje dag) för hjärnträning och rutiner. Du kommer bli 

introducerad till två kosttillskott och ett verktyg som används för att 

öka den flytande intelligensen (fG), det är även viktigt att du fortsätter 

med dina sömnrutiner och prioriterar dessa - sömn är bränslet inför 

den här veckans hjärnträning. 

Nivå 1: 

• Kreatin (3-5 gram) 

• Kolin (0.5 gram) 

• Dual n back (25 minuter) 
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Det är bra om du kan köpa in både kreatin och kolin men om du inte 

har möjlighet till dessa eller om du av någon anledning följer strikta 

regler från din läkare så kan du absolut skippa kosttillskottsdelen i 

den här guiden. Du kan istället fokusera på hjärnträningen via dual n 

back. 

Dual n back är den mest studerade metoden för att öka flytande 

intelligens och där en transfer-effekt har bevisats. Effekterna från dual 

n back är inte omedelbara utan kan dröja några veckor. Du kommer 

dock ganska snabbt känna av att hjärnan får arbeta, du kommer känna 

av att blodtillförseln till hjärnan ökar - vilket är en väldigt speciell 

känsla som också blir ett bevis på att du verkligen tränar din hjärna. 

Försök hålla dig till 25 minuter per dag, det kan vara svårt, speciellt i 

början när träningen är mycket svår. Men det kommer att bli enklare 

- även om svårighetsgraden kontinuerligt ökar. När på dagen du gör 

träningen kan också påverka din framgång. Det beror dock främst på 

att det är enklare att få in en rutin kring något om du håller tiderna 

hyfsat konsekvent, eller att du har en stark trigger. 

Med det sagt så kommer du troligtvis prestera sämre på just dual n 

back om du gör den på kvällen när du är trött - det behöver dock inte 

vara negativt utan om du lyckas hålla dig fokuserad och kan träna 

under 25 minuter så kommer du ändå få väldigt bra effekt - men det 

kommer vara märkbart svårare för dig - min rekommendation är därför 

att du gör hjärnträningen tidigt på morgonen, men efter eventuella 

viktiga uppgifter som kräver fokus eller energi. 

Nivå 2 är en mer krävande variant av nivå 1 som kommer kräva nästan 

en timme av aktiv, fokuserad tid från dig. Denna versionen 
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rekommenderas inte såvida du inte själv vet med dig att du verkligen 

brukar hålla det du lovar till dig själv. För om du börjar på den här 

nivån utan att vara säker så kommer du med största sannolikhet att 

misslyckas om bara 2-3 dagar. Du kommer också uppleva en starkare 

påfrestning på din hjärna varje dag, för den här versionen 

rekommenderas det därför att du gör hjärnträningen i slutet på dagen, 

eller åtminstone efter du redan gjort viktiga uppgifter under dagen. 

Med detta sagt kommer den här versionen av vecka 2 att skapa 

kännbara resultat betydligt snabbare än nivå 1 - men som allt annat så 

krävs kontinuitet och långsiktighet för att lyckas med det här. 

Nivå 2: 

• Kreatin (3-5 gram) 

• Kolin (0.5 gram) 

• (Eventuella andra kosttillskott du vill börja med som det har 

skrivits om tidigare i boken - samt magnesium för sömnen) 

• Dual n back (55 minuter) 

Det du ska göra under den här veckan är att få i dig dessa kosttillskott 

och få in hjärnträning. Men du ska så klart också fortsätta med de 

rutiner du byggde upp under förra veckan. Om du börjar på nivå 2 men 

känner att det blir så krävande att du inte lyckas hålla alla rutiner så 

gör du bäst i att stegra ned till nivå 1 eller ta en vilodag. 

Det svåraste under den här veckan kommer vara dual n back träningen 

- du kommer känna effekten i hjärnan efter första sessionen, att du blir 

lite trött. Det är bra, hjärnan ska tränas och precis som vilken annan 



124 

muskelgrupp så kommer du få träningsverk (dock är träningsverken 

som du upplever från dual n back träning snarare en känsla av 

‘spänning’ i hjärnan - vilket är det ökade blodflödet). 

Tips inför dual n back träning: 

• Jag själv gör dual n back träning på kvällen, i min rutin är dual 

n back det sista jag gör innan jag stänger av min dator/mobil 

för dagen. Dels för att det passar bättre för mig och mina andra 

rutiner, men jag har även känt meditationsliknande effekter av 

dual n back. Vilket inte är så konstigt, du har inte riktigt tid 

att tänka på annat än siffror - det är inte fokus på andningen, 

men det är total fokus på en enda sak vilket jag ser som en 

fördel i den digitala världen där det är svårt att hålla fokus på 

en enda sak under en längre period när det inte ger oss 

dopamin. 

• Minimera att hamna i "autopilot". Se till att du alltid 

anstränger dig och att uppgiften alltid är utmanande och 

absorberande. 

• Se till att du arbetar med att framgångsrikt ignorera 

distraherande information – fokusera bara på det som behövs 

för "målmatchningar". När störningarna är höga, fokusera och 

håll din noggrannhetsnivå hög. 

• I den kontinuerliga strömmen av information, se till att du 

kontinuerligt uppdaterar innehållet i ditt arbetsminnes 

"arbetsyta" och håller reda på beställningen. 
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• Övervaka din pågående prestation och försök att utveckla 

effektiva intuitioner om hur du kan kanalisera din 

ansträngning, förutsatt att du försöker hålla dig borta från 

chunking, uppmärksamhetshopp och att spela 

oddsstrategierna. 

• Anta inte att det finns ett linjärt samband mellan n-back-nivå 

och IQ- nivå, och att genom att göra allt du kan för att förbättra 

din n-back kommer att löna sig i termer av IQ-vinster. 

• Fokusera inte på din n-back nivå på bekostnad av principerna 

ovan. 
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Vecka 3: Näring och energi 

Nu när du skapat vanor som kommer ge dig bättre sömn och ökat 

arbetsminne så kommer du ha möjlighet att öka din förmåga i många 

discipliner. Oavsett om du vill bli bättre i skolan, eller om du vill 

prestera bättre på jobbet. Eller så kanske du vill öka andra delar av din 

intelligens, som möjlighet att lära dig ett nytt instrument eller ett nytt 

språk. 

Den här veckan går vi igenom ännu fler långsiktiga komponenter för 

att främja din kropp och hjärna så att du får alla de möjligheter du vill 

här i livet. Speciellt den här veckan kommer fokus ligga på att äta bra 

mat. 

Som du redan vet så får hjärnan och kroppen sin energi från den mat 

du äter och den dryck du dricker. 

Du har tidigare veckor förbättrat dina egenskaper, som i en bil så har 

du förbättrat motorn, däcken, aerodynamiken och vikten för att kunna 

köra snabbare och längre distans. Men en bil är inget utan drivmedel, 

och speciellt kvaliteten på drivmedlet. 

Bensin är fortfarande det vanligaste drivmedlet i Sverige, det finns 

olika kvaliteter av bensin, olika blandningar och tillverkningsmetoder 

som kan göra att bilen kan förbruka mindre eller mer bränsle. Olika 

bensin-typer kan också påverka motorn mer eller mindre, vissa 

tillskott i bensinen gör att motorns livslängd ökar genom att minska 

förslitningar. 
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Även om hjärnan är betydligt mer komplex än en bilmotor så 

illustrerar ovanstående exempel ändå en viktig faktor. Din hjärna 

påverkas i väldigt stor utsträckning av bränslet den får. 

Olika ämnen i maten påverkar hjärnan mer eller mindre, positivt och 

negativt. Vissa ämnen aktiverar matsmältningen i kroppen i högre 

utsträckning, vilket leder till att hjärnan får mindre energi och 

presterar långsammare. 

Hjärnforskning kopplad till mat är fortfarande ett område som under 

de senaste decennierna fått mycket uppmärksamhet. 

Studier som har utvärderat effekterna av "skräpmat" (höga halter av 

mättat fett och socker), visar en minskning i kognitiv prestation och 

minskad aktivitet i hippocampus. Även BDNF-relaterad synaptisk 

plasticitet minskades efter bara 3 veckors dietbehandling 

BDNF är Brain-derived neurotrophic factor och är ett signalprotein 

som tros ha störst inverkan på neurogenesis (möjligheten för hjärnan 

att skapa nya neuroner). 

Det är därför det är viktigt att du stoppar i dig rätt mat, och håller dig 

till en långsiktig plan som också gör det enkelt för dig att regelbundet 

få i dig rätt bränsle så att dina andra rutiner och all den energi du 

lägger på andra metoder faktiskt ger den effekt du vill ha. 

När det gäller mat så handlar det inte om att hela tiden äta 100% 

nyttigt. Det har vi redan gått igenom, men bara för att vara tydligen så 

är det viktigt att du är medveten om att det är det långsiktiga 

perspektivet som kommer göra den största skillnaden i ditt liv. 

Speciellt när det gäller mat. Du kan ha en eller två dagar av extremt 
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dålig kost, men så länge du har rutiner och triggers som låter dig hålla 

en hög kvalitet av mat under åren så kommer du lyckas betydligt 

bättre än de flesta. 

En annan faktor som också verkar göra stor skillnad är hur ofta man 

äter, och när på dagen man äter. Vi har redan varit igenom intermittent 

fastande och att det kan ge kognitiva fördelar. Men en annan faktor 

som kanske inte påverkar kognition i lika stor utsträckning är under 

hur lång tid du äter. Forskningen visar att om man kan äta sin mat 

under så kort tid som möjligt under dygnet så kan detta ha väldigt 

positiva effekter för din hälsa generellt (speciellt relaterat till åldrande 

och livskvalitet i äldre dagar). 

Hur lång tid man äter syftar inte på att man ska äta upp sin måltid så 

snabbt som möjligt, utan att de måltider man äter - att de konsumeras 

under en så kort tidslucka som möjligt. Exempelvis är det bättre om 

du äter frukost, lunch och middag mellan 12:00 - 18:00 än om du skulle 

äta samma mat mellan 07:00 - 21:00. 
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Vecka 4: medvetande och fokus 

Nu när du förhoppningsvis haft en dag med mer vegetarisk mat än 

vanligt (såvida du inte redan är vegetarian/vegan..) och en natt med 

bra sömn så är det dags att ytterligare förstärka ditt nya beteende till 

en rutin. 

Idag ska du jämfört med gårdagen försöka identifiera perioder under 

dagen där du ifrågasätter dig själv och dina motivationer till att 

försöka förbättra dig. Det behöver inte vara något avancerat eller 

krävande. Försök vara medveten om dina tankar, dina känslor och 

dina handlingar. När du förstår ditt eget omedvetna beteende blir det 

betydligt enklare för dig att anpassa dina rutiner. 

Att sova och äta är det viktigaste för människan rent fysiskt. Men det 

viktigaste för psyket är att tänka. Ungefär som Descartes ‘cogito, ergo 

sum’ - ”jag tänker, därför finns jag”. 

Om du känner att du har möjlighet att lägga på ytterligare en rutin kan 

du även börja med en kort meditationsstund, 5 minuters-meditationer 

går bra att börja med. Börja endast med detta om du känner att du har 

möjlighet att göra det. 

En snabb guide till meditation: 

1. Hitta en plats 

Hitta en plats där du kan sitta ostört och bekvämt, men upprätt. 

2. Sätt en tidsbegränsning 
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Om du inte har mediterat innan är det bra att börja med 5 minuter, 

men du kan också sätta vilken tidsbegränsning du vill. Ett tips är att 

sätta ett alarm på mobilen och sen lägga undan mobilen i ett annat rum 

eller åtminstone en bit bort. 

3. Upplev sensationerna från kroppen 

Du kan sitta på en stol med fötterna på golvet eller sitta på golvet i en 

traditionell meditations-pose - du väljer själv. I ditt sinne kan du sedan 

börja känna efter, eller ta emot sensationerna som kroppen skickar till 

din hjärna. Är du medveten om dina armar, även när du inte använder 

dem? Då skickar kroppen signaler om armarna till din hjärna. Börja 

lyssna efter dessa, de är subtila i början men kommer öka ditt fokus. 

4. Känn in din andning 

Uppmärksamma din andning, in och ut. Fokusera på att ta lugna och 

långa andetag. Lägg fullt fokus på andningen 

5. Uppmärksamma dig själv på när ditt sinne och dina tankar 

vandrar iväg 

Du kommer att tappa koncentrationen och börja tänka på andra saker. 

När du lägger märke till att detta inträffar så påminner du dig själv om 

att återigen fokusera på andningen. 

6. Var tacksam över att dina tankar vandrar iväg 

Döm inte dig själv eller tankarna som uppkommer när du vandrar iväg 

i tankarna. Istället kan du vara tacksam över att din hjärna är 

tillräckligt intelligent för att hitta associationer och vara kreativ på så 

sätt att utan input helt tänka på annat. 
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7. Avsluta sessionen lugnt och kännande 

När du är redo att avsluta sessionen, ta din tid. Känn hur kroppens 

signaler förändrats, hur din hjärna är i ett mer fokuserat läge. 

# 

Fokus: 

Förmågan att koncentrera sig hänger samman med arbetsminnet och 

uppmärksamheten. Arbetsminnet används för att komma ihåg 

information under en kort tid, medan uppmärksamhet handlar om hur 

vi väljer ut vissa saker att fokusera på medan vi ignorerar andra. 

För att träna upp sin koncentrationsförmåga jobbar man främst med 

arbetsminnet. 

Det finns många studier som visar att man genom träning kan öka 

kapaciteten på sitt arbetsminne och på så sätt öka sin 

koncentrationsförmåga. 

Som vi tidigare varit inne på så får du denna träning från dual n back 

programmet. 

När du använder ditt arbetsminne så tränas det upp. Lite som 

viljestyrka finns i en begränsad mängd men som tränas upp när den 

används. 

 

 

 



132 

Vecka 5: Fysisk träning (om du redan konditionstränar 

kan du förbise detta) 

Som du tidigare läst så är fysisk aktivitet en viktig del i att optimera 

din kognition. 

Om du inte redan har en regelbunden träningsrutin så är det dags att 

skapa en nu. 

Den typ av träning som har mest vetenskapligt stöd för att öka 

kognitiva förmågor är aerobisk träning (konditionsträning, 

exempelvis: löpning, cykling, rodd, längdskidor, osv). En stor svensk 

studie lyckades visa de flesta personer som ökar sin fysiska hälsa 

(specifikt hjärt- och kärlhälsan) också ökar sin IQ med 15 poäng på 

WAIS, beroende på hur dålig ens nuvarande fysiska hälsa är och hur 

mycket man kan träna upp den. 

Den enklaste formen utav bra konditionsträning för en nybörjare är att 

börja jogga, cykla eller använda någon maskin från gymmet som är 

gjord för konditionsträning. Olika personer har olika förutsättningar, 

vissa kanske har skador som gör det omöjligt att löpträna och vissa 

kanske har svårt att hålla igång under minst 20 minuter med samma 

träning. 

Det viktigaste att ta med sig när det gäller egentligen all form av 

träning är att det är träningen som blir av som är viktigast, inte vilken 

aktivitet du väljer. 
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Om du har möjlighet så försök att få till två konditionspass per vecka 

som är minst 25 minuter var. Ta det lugnt i början och öka tempot 

gradvis. 

Ett tips till den som tycker det är tråkigt med konditionsträning är att 

börja spela Beach volleyboll, det är både roligt och väldigt krävande 

och ger dig andra fördelar som bättre balans, bättre koordination och 

bättre spatial förmåga - det är även mångsidig fysisk träning som 

kräver mycket från hela din kropp, samtidigt som träningsformen är 

skonsam då underlaget är mjukt och risken för skador är låg jämfört 

med andra sporter. 
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Vecka 6 - 8: Bibehålla och optimera rutiner 

Nu har du lärt dig de rutinerna som du behöver för att öka din 

intelligens och din möjlighet få gjort det du vill. Under de två 

kommande veckorna handlar det om att du individuellt behöver jobba 

för att bibehålla dina rutiner och anpassa dem efter ditt liv så att det 

fungerar för dig. För även om dessa veckor initialt troligtvis har ökat 

din intelligens (om du följt instruktionerna) så är det långsiktighet 

som du kommer tjäna allra mest på. Om du lyckas hålla kvar dessa 

rutiner i ditt liv så kommer ditt liv att förändras exponentiellt. 

Hur gör man då för att bibehålla och optimera sina rutiner? Du kanske 

har märkt att det är lätt att påbörja en ny rutin, lätt i några dagar men 

att det senare blir exponentiellt svårare att hålla fast rutinen. 

Maxwell Maltz var en plastikkirurg under 50-talet när han började 

notera en mystisk tendens bland sina patienter. När Maltz hade utfört 

sina operationer märkte han att patienterna var ovana med att se sitt 

eget ansikte, fram tills dag 21 efter operationen. Maltz tyckte detta var 

intressant och påbörjade själv en ny rutin - som han märkte tog 21 

dagar. Han skrev senare en bok om detta och sålde mer än 30 miljoner 

exemplar. 

Det är inte konstigt att myten att det tar 21 dagar att forma nya rutiner 

ännu finns kvar, nutida självhjälps-föreläsare och författare som Tony 

Robbins och Brian Tracy förlänger myten. 

Faktiska försök från forskare att undersöka hur lång tid det faktiskt 

tar för en individ att forma en ny rutin visar att det tar mellan 18 dagar 
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och 254 dagar, för genomsnittet tog det 66 dagar, eller drygt 2 

månader. 

Så försök att hålla uppe motivationen när du planerar in dina nya 

rutiner så att du klarar av det du vill i två månaders tid. När rutiner 

formas blir det inte alls lika krävande att utföra dem utan det sker mer 

på automatik, som tandborstning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

Tack till:  

 

Leah Krubitzer 

David Heeger 

David Eagleman 

Adele Diamond 

Joseph E. LeDoux 

Christian Montag 

 

Tack för att ni svarat när jag haft frågor kring er forskning och bidragit 

med nya insikter. 

 


