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Sockerbomben – i din hjärna
Bli fri från ditt sockerberoende

Optimal Förlag
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108 del ett Problemet

k a p i t e l  6

Sockrets effekter på kroppen

Våra kostvanor skapar stress. Redan som små äter vi på tok för 
stora mängder tomma näringsfattiga kalorier. Tomma kalorier 
gör oss obalanserade, trötta, irriterade och olustiga och vi tappar 
initiativförmågan att göra saker. Det finns en myt att överviktiga 
människor är lata. Jag förstår fullkomligt var den myten kommer 
ifrån. Vi har ju fel bränseblandning i mitokondrien, kroppens 
energifabrik och blir svullna av alla kolhydrater som ju binder 
vätska. Inte nog med det så blir dopaminnivåerna i obalans och 
detta sammantaget gör att vi inte orkar.

Vi är så grundlurade av livsmedelsindustrin och gammalmo-
diga, ej uppdaterade kostrådgivare, så allt vi orkar är att sitta 
och fortsätta äta! Energin sjunker samtidigt som vi får dåligt 
samvete över att saker inte blir gjorda – och då blir vi rastlösa. 
Kanske börjar vi på fem saker samtidigt, utan att få någonting 
klart. Trötthet parad med rastlöshet gör att vi sover sämre, både 
kortare tid och med sämre sömnkvalitet. Detta resulterar i sin 
tur i att vi tycker att vardagen är tråkig, trälig och tung. ”Det är 
så jobbigt” är väl snart ett av de vanligaste svenska uttrycken! 

I och med denna kluvna känsla – att vara trött och samtidigt 
rastlös – blir vi stressade med allt vad det innebär. För att orka 
tar vi till snabbmat som ger snabb energi men fungerar dåligt på 
en kropp vars matsmältning och ämnesomsättning fortfarande 
är som på stenåldern. 

Om du skär dig i fingret läker såret lika fort eller långsamt 
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som på stenåldern. På samma sätt är det med matsmältningsap-
paraten, den har aldrig kommit ut i någon ny modell. 

I stället för att få riktig ork av födan hamnar du i en ond cirkel. 
Ju mer snabbmat du äter desto tröttare blir du och desto mer 
lockas du att på nytt äta sött och fett. Och livsmedelsindustrins 
ägare skrattar hela vägen till banken.

Men socker och fett ändrar hjärnans kemi på samma sätt 
som morfin och heroin, bara inte lika extremt och inte lika 
snabbt. När vi äter socker och fett får vi en förhöjd nivå av 
våra egna ”lyckoämnen” dopamin m.fl, men efteråt blir vi bara 
nedslagna igen. Och när vi nu tycker att livet känns så orättvist 
och tråkigt måste vi ju åtminstone få äta gott och unna oss! 
Dessvärre leder det bara till att vi unnar oss en lång plågsam 
sjukdomstid med en för tidig död. De flesta självmord begås 
med kniv och gaffel … 

Men hur mår man då om man är beroende och äter ”fel”? Om 
man har den här känsligheten för sötsaker och skräpmat och 
ger efter för suget? I den vänstra kolumnen på nästa sida kan 
du se hur vi som överätit snabba kolhydrater och fett kommit 
fram till att vi mår när vi är aktiva i drogen. I den högra ser 
du hur vi känner oss när vi är avgiftade och äter det som är 
rätt ”bränsleblandning” för vår kropp. När vi äter snabbmat 
påverkas vårt belöningssystem precis som när vi dricker alkohol. 
Först blir vi överaktiva och gör av med energi på ingenting, sen 
trötta och somnar och måste sova av oss ”ruset”, men är inte 
utvilade i hjärnan då vi vaknar. 

En av de mest fantastiska och betydande uppfinningar som 
gjorts i modern tid är glödlampan. Men den innebar också 
början på en tillvaro där vi inte behöver lyssna på kroppen 
längre. Vi måste inte sova när det blir mörkt och kan göra natt 
till dag – inomhus. Dygnet har plötsligt fått många fler timmar … 
men vad har detta lett till? Jo, ytterligare en spik i kistan för 
dem som inte själva ser till att få sin livsviktiga sömn och vila! 

Sömnstörningar är mycket vanligt i dag. Ny forskning om 
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så kallad cirkadisk rytm har visat att de flesta av oss bör sova 
djupt mellan klockan 22 och 02 eftersom det är då hjärnan bäst 
sköter underhållsarbetet av våra kroppar. 

Vid sidan av dåliga kostvanor är det nya 24-timmarssamhället 
starkt medansvarigt till vår tids hälsofarliga stress. En stress 
som leder till obalans som leder till sjukdomar som leder till 
obalans som leder till stress …

Här följer några exempel på vad stressen kan göra med oss: 
Vanliga symtom – svettningar, irritabilitet, otillräcklighet, 

sömnstörningar, matproblem, sexproblem, koncentrationspro-
blem, glömska m.m. 

Humorn försvinner – orkar inte skämta längre och förstår 
inte vad andra skrattar åt. 

Fysisk och psykisk trötthet – onormal trötthet, känner sig 
blytung, minsta småsak känns gigantisk, gråter eller exploderar, 
vila hjälper dåligt. 

Sjukfrånvaron ökar – spänningshuvudvärk, migrän, magbe-
svär, ont överallt – ofta i nacke och rygg. 

Sjuknärvaron ökar – låter inte kroppen vara hemma sjuk 
utan går till arbetet med massor av krämpor, är ofta förkyld. 

Dålig självkänsla – känner sig värdelös, oduglig och maktlös. 
Ser bara sina svagheter. Tror att allt är ens eget fel, självömkan, 
ser sig som offer, martyr. 

Distans, isolering och avståndstagande – svårt att lyssna, 
skyddar sig genom att dra sig undan. Orkar inte med andra 
människor, vill helst sitta ensam och plocka i papper. 

Negativ inställning, förakt och cynism – misstror andra, ser 
bara det negativa, använder ord som hopplöst och omöjligt, går 
i försvar utan att först ha blivit attackerad. 

Uppgivenhet – orkar inte bry sig, allt känns meningslöst, 
smiter undan, apatisk, får inget gjort. 

Överaktivitet – blir rastlös som en grästrimmer på högsta 
varv, men utan snöre. 
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Depression, självmord och död – helt apatisk, nattsvart de-
pression eller död i komplikationer från kroniska sjukdomar 
ex diabetes typ2, hjärtinfarkt eller stroke. 

Nu och då möter jag en patient som är ”tjock och glad”, och 
jag förstår var det uttrycket kommer ifrån. De känner inte igen 
sig i det ovanstående och först när de avgiftar sig upptäcker de 
symtom och konsekvenser. Detta är intressant, de förtränger 
och förnekar så starkt, och bakom finns ofta skam.

När vi drogar på sötsaker
Fysiskt
Lågt eller svängande blodsocker, rastlös, känns som om det 
finns en brummande maskin i kroppen, sömnstörningar, mag-
besvär, ryggont, ledbesvär, muskelvärk, trötthet, huvudvärk/
migrän eller tryck i huvudet, nästäppa, ringningar och/eller 
susningar i öronen, synnedsättningar. Hjärtklappning, tunga hjärt - 
slag, tungt att andas, högt/lågt blodtryck. Värk djupt inne i 
benens baksida. åksjuka, svettningar, orkar inte röra på sig, 
hudproblem (klåda, svamp, utslag m.m.) Stelhet, är fumlig. 
Lättskrämd, ljud-, ljus- och smärtkänslig. Ringningar i öronen, 
ilande tänder.

Psykiskt
Oro, rastlöshet, trötthet, depression, panikångest, pendlar 
mellan himmel och helvete. Koncentrationsproblem, spinnande 
tankar, ”dimhjärna” = svårt att koncentrera sig, negativa tankar, 
negativa känslor, irritabel, har humörsvängningar. Offer- eller 
martyrskap, kärlekslöshet. En känsla av att andra är idioter. 
Gnällig, missunnsam. 

Socialt
Fysisk och psykisk isolering, vill inte åka hemifrån, vill inte 
träffa någon, orkar inte med barn och familj, än mindre sina 
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vänner, har relationsproblem, arbetsproblem framför allt stress, 
ekonomiska problem, ingen överblick, kaos. 

Andligt
Meningslöshet, ser ingen framtid, ”ensam är stark”-syndromet, 
uppgivenhet, bitterhet, ältar saker, är rädd, tvivlar. 

När vi är abstinenta och i tillfrisknande:
Fysiskt
Vaknar på morgonen utsövd, glad, tillfreds och hungrig. Alert, 
nyfiken, energisk, vill ut och röra på sig, känner att ju mer man 
rör sig, desto mer vill man röra på sig. Tycker om att arbeta 
med kroppen. Kunskapshungrig, humoristisk.

Psykiskt
Pratar om det som rör sig i ens inre, om tankar och känslor, 
njuter av att slappna av, kan läsa och förstå, känner att man 
hör till och är delaktig, att allt har ett sammanhang. Ser lyckan 
i det lilla, känner tacksamhet, njuter av andra människor, fylld 
av kärlek till livet. Stabilt humör, lever här och nu.

Socialt
Känner gemenskap, ber om hjälp, skaffar kunskap, är inte ensam. 
Ordning på pengarna, har självdisciplin, är kärleksfull, lekfull. 

Andligt
Har andliga värderingar, inte bara materiella, njuter av naturen 
och kärleken, tror på en starkare kraft (livet), förundran över 
hur starkt och svagt livet är, vågar leva i paradoxer. Säger ja 
till livet. Känner tacksamhet. 
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Hjärnstress är … 
1. Obalans mellan yttre krav (kan vara egna påhittade) och 

individens resurser 
2. Obalans mellan hjärnhalvorna 
3. Obalans i signalsubstanserna … och skapar för tidig celldöd. 

Stress utan återhämtning ger hjärnskador. 
4. Obalans i fettsyresammansättningen i nervcellerna

Hjärnstress ökar risken för vår tids stora farsot: utbrändhet. 
Men vad är det egentligen för skillnad mellan att vara trött och 
att vara utbränd?

Enkelt uttryckt kan man förklara det så här: 
  
• Trötta blir vi av det vi gjort 
• Utbrända blir vi av det vi inte gjort 

Man kan bli trött av arbete/aktivitet, då är det en behaglig 
känsla, en naturlig trötthet parad med tillfredsställelse över 
ett väl förrättat värv. Men man kan också bli trött på arbete/
aktiviteter, då är det arbetet man har framför sig eller runt 
omkring sig, uppgifter som tornar upp sig till oöverstigliga 
hinder – och man blir trött bara av tanken på dem. Och har 
man har en hjärna som inte fungerar som den ska blir den trött 
av ingenting.

Man kan bli:

• Hög av arbete/aktivitet
• Trög av arbete/aktivitet
• Slut av arbete/aktivitet

Det är framför allt fyra faktorer som påverkar risken att drabbas 
av ohälsosam stress: 
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Hälsan – hur du sköter om hjärnan och kroppen
Arbetet – hur du själv upplever ditt arbete. 
Personligheten – vem du själv är. 
Privatlivet – om det är en källa till återhämtning eller fullt av 
stress. 

Stress handlar egentligen inte om vad vi gör utan hur vi reagerar 
på det som händer inuti och utanför oss själva. Och om vår 
fantastiska kropp inte får rätt näring på alla plan påverkar det 
också hjärnans förmåga att göra bra val för hur vi ska leva. Vi 
irrar snart runt utan mening och mål. 

Det talas mycket om depression idag, att så många – inte 
minst unga – är deprimerade och det finns många teorier om 
varför. En är att dagens samhälle är så stressigt. Men stressade 
människor skapar stressiga samhällen – och den kost vi levt 
på de senaste 50 åren är rena jetbränslet för våra hjärnor och 
kroppar, den dränerar oss på energi. Jag tror att många som 
anses deprimerade i själva verket har energibrist! De vanligaste 
konsekvenserna av för mycket socker är: 

• Svängande blodsocker
• Hyperinsulinemi (metabola syndromet) som startar en kaskad 

av hormonella obalanser
• Obalans i tarmfloran 
• Enzymbrister (framförallt av lipas och proteas)
• Signalsubstansbrist eller -överflöd 

Vår bukspottkörtel har till uppgift att i första hand producera 
insulin som är kroppens viktigaste hormon. En stressad buk-
spottkörtel som måste högproducera insulin klarar dock inte 
att samtidigt producera de livsviktiga enzymer som ska ner i 
tunntarmen för att bryta ner stora molekyler. Stora molekyler 
läcker ut från tarmen och kan bland annat ge autoimmuna 
sjukdomar. 
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Vår västerländska livsstil med ändrade matvanor (snabbmat, 
mycket socker och raffinerade livsmedel), ”förbättrad” hygien, 
resor, ökad användning av mediciner, stresshormonernas påver-
kan, p-piller med mera, ger oss en förändrad tarmflora. 

Detta tycks vara upphov till att fler och fler drabbas av olika 
tarmsjukdomar: colon irritabile, IBS, stressmage, ulcerös colit, 
Crohns sjukdom, magsår, gastrit med mera. Studier visar att 
tarmväggen blir skadad någonstans på vägen och för att skydda 
sig producerar tarmen ett tjockt slem som i sin tur förhindrar 
nedbrytning av framför allt stärkelse (kolhydrater). Enzymer 
fastnar i slemmet och kan inte längre bryta ner stärkelsen. Den 
osmälta stärkelsen blir nu föda för svamp och skadliga bakterier, 
som förökar sig, och rubbar balansen mellan hälsofrämjande 
och sjukdomsalstrande bakterier. Nu kan vi inte längre ta upp 
viktiga näringsämnen och får sug efter mer mat. 

Det finns flera studier som visar att med det här tillståndet 
följer också känslomässiga störningar som autismliknande drag, 
allergier och över- eller underaktivitet.7 Man har också sett att 
de som utvecklat till exempel ulcerös colit äter mellan 20 och 
22 procent mer sackaros än de som inte har sjukdomen.8

 Det verkar som om ett för stort intag av stärkelse hos vissa 
individer utlöser steg ett i den onda cirkeln, som innebär att den 
överväxt av vissa bakterier och svampar man får av för mycket 
stärkelse förändrar stärkelsen på ett sådant sätt att den skadar 
tarmen, som börjar producera slem och så vidare.

Orsaker till att vi får svårt att bryta ner stärkelse i tarmen är: 
 
• För lite saltsyra på grund av läkemedel som Losec och Link. 
• För lite saltsyra på grund av åldrande. 
• Näringsfattig, processad föda. 
• Antibiotikakurer. 
• Höga nivåer av stresshormonet kortisol. 
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Vår tarm utgör ett ekologiskt känsligt system. Män har cirka 
1 kilo tarmbakterier och kvinnor 0,8 – och den tarmfloran är 
långt ifrån slumpmässigt sammansatt. Om den rubbas uppstår 
många olika problem. Tyvärr glömmer vi ofta bort det som orsak 
till sjukdomar. Hur många kvinnor har inte sprungit hos sin 
gynekolog år ut och år in med svampinfektioner i slidan! Men 
hur många har fått rådet att sluta med alla former av socker 
och snabba kolhydrater i minst tre månader? Ytterst få! Oftast 
får vi i stället recept på något som hjälper ett tag, och sedan 
kommer besvären tillbaka och vi undrar vad det är för fel på 
oss egentligen. Det finns barnmorskor som har stor kunskap 
om detta, ge dig inte innan du har fått hjälp.

Ett av de första enzymer som förstörs är laktas, ett ämne som 
behövs för att bryta ner mjölk. Laktas är också det som sist 
återbildas när tarmen läker – och kan även försvinna för alltid. 
Med en brist på laktas uppstår känslighet för mjölkprodukter, 
laktosintolerans. En person med frisk tarmflora producerar ca 
50 ml gas i tarmen efter ett intag av cirka 2 matskedar mjölk 
medan en person utan laktas kan producera 100 gånger så 
mycket gas av samma mängd mjölk. Inte konstigt då att magen 
kan kännas uppsvälld! 

Många forskare och näringsexperter varnar numera för 
gluten i alla former (finns i vete, råg och korn) och några även 
för all säd – alltså även havre, som glutenkänsliga brukar tåla. 
Varningarna handlar inte bara om att de olika sädesslagen är 
kolhydrater, som blir stärkelse, som blir socker utan även om att 
de innehåller mycket vegetabilisk Omega 6, en fettsyra som visat 
sig vara inflammationsökande. Immunologen och författaren 
Sanna Ehdin skriver enkelt och lättfattligt om detta i Sannas 
matbok – För den självläkande människan.

Jag har själv sett på mina patienter att sädesprodukter och mo-
difierad majsstärkelse (High Fructose Corn Syrup) är födoämnen 
som skapar stora problem. I den matplan vi idag rekommenderar 
dig som är beroende (oavsett vilken sorts beroende du har) finns 

rp_Sockerbomben.indd   116 2010-06-18   16.12



Sockrets effekter på kroppen 117

inget bröd, inga flingor, ingen pasta – varken vit eller brun – av 
den enkla anledningen att jag sett att den sortens kost leder till 
hälsoproblem och fortsatt drogande.

* * *

Har ditt sockerberoende skapat en obalans i din biokemi? 
Svara då på frågorna nedan. Gradera vart och ett av följande 
symptom utifrån din typiska hälsoprofil/hur du mått under de 
senaste trettio dagarna. 
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Biokemisk hälsoprofil – poängskala
0 = Jag har aldrig eller nästan aldrig haft symptomen 
1 = Haft det ibland, symptomen är lätta 
2 = Haft det ibland, symptomen är svåra 
3 = Haft det ofta, symptomen är lätta 
4 = Har det ofta, symptomen är svåra 

Huvud 

 Huvudvärk

 Svimfärdig

 Yrsel

 Insomningssvårigheter

Summa ______

Ögon 

 Suddig syn eller tunnelseende

 Vattniga eller kliande ögon 

 Svullna, röda eller klibbiga ögonlock 

 Påsar eller mörka ringar under ögonen 

Summa ______

Näsa 

 Täppt i näsan 

 Bihåleinflammation 

 Hösnuva 

 Nysattacker 

 Överdriven slembildning 

Summa ______
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Hals

 Kronisk hosta

 Kväljningar, ständigt vilja harkla sig

 Ont i halsen, heshet, tappar rösten

 Svullen eller missfärgad tunga, tandkött, läppar

 Sår runt mungiporna

Summa ______

Hud 

 Akne

 Nässelfeber, utslag eller torr hud

 Hårförlust

 Rodnader eller vallningar

 Överdriven svettning

Summa ______

Hjärta 

 Oregelbundna eller överhoppande hjärtslag 

 Snabba eller bultande hjärtslag 

 Smärta i bröstet 

Summa ______
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Lungor 

 Tung i bröstet 

 Astma, bronkit 

 Andnöd, andfåddhet 

 Andningssvårigheter 

Summa ______

Matsmältningsorganen 

 Kräkningar och illamående 

 Diarré 

 Förstoppning 

 Känsla av uppsvälldhet 

 Rapningar eller gaser 

 Halsbränna 

Summa ______

Leder/muskler

 Smärta eller ont i leder 

 Ledinflammation (artrit) 

 Stelhet eller rörelsesvårigheter 

 Smärta eller ont i muskler 

 Känsla av svaghet eller trötthet 

Summa ______
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Vikt 

 Överkonsumtion av mat/dryck eller bulimi

 Begär efter viss mat 

 Övervikt 

 Tvångsätande 

 Vätskesamling (ödem) 

 Undervikt 

Summa ______

Energi/aktivitet 

 Trötthet, orkeslöshet 

 Apati, slöhetstillstånd 

 Hyperaktivitet 

 Rastlöshet 

 Sömnstörningar

 Energibrist

Summa ______
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Sinnesorgan 

 Dåligt minne 

 Förvirring, dålig fattningsförmåga 

 Dålig koncentrationsförmåga 

 Dålig koordinationsförmåga 

 Svårt att fatta beslut 

 Stamning 

 Sluddrigt tal 

 Inlärningssvårigheter 

Summa ______

Känslor 

 Humörsvängningar

 Ångest, rädsla eller nervositet 

 Ilska, irritation eller aggressivitet

 Depression

Summa ______

Annat

 Återkommande sjukdomar

 Ofta kissnödig eller inkontinens

 Underlivsklåda eller flytningar

Summa ______

Totalsumma___________ 
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Facit:
Om du får en totalsumma på över 50 poäng eller om du kommer 
upp i 16 poäng eller mer för ett enda organ rekommenderas 
du att göra en biokemisk reparation. Du kan få hjälp vid en 
funktionsmedicinsk mottagning, av en naturläkare som kan 
beroende eller pröva kostförslagen i den här boken.9

* * *

Miriam, 34, VD i ett mellanstort företag, gift, två 
små barn
Ett kärleksförhållande till maten . Det är vad det har handlat om i Miriams 
liv . Ett olyckligt, tärande och energislukande kärleksförhållande . Allt annat i 
livet har hon klarat med glans – femmor i alla ämnen från naturvetenskaplig 
linje på gymnasiet, superstudent på Tekniska högskolan, toppjobb direkt, 
vd vid dryga trettio, man och barn, en stor vänkrets … 

Men inte maten och inte vikten . 
Redan när hon var tjugo kunde Miriam ta en dag ledigt bara för att äta 

och ibland stannade hon hemma en hel helg och bara åt och åt – svarade 
inte ens i telefon . 

– Jag har alltid ätit socker, alltid älskat det söta, sedan jag var liten, 
berättar hon . Så fort jag fick pengar köpte jag godis – och smög . Jag 
visste ju att det var fel, fult . 

Som tioåring levde Miriam redan med skammen över att inte kunna 
låta bli det otillåtna . Länge trodde hon att det här suget efter sött berodde 
på att det aldrig serverades läsk och sådant i hennes hem . Med en pappa 
som var läkare och en mamma som var sjuksköterska var det extremt noga 
med att maten skulle vara nyttig: grönsaker och frukt . Gärna lite asketiskt 
till vardags . Inga stuvade makaroner och ingen O’boy direkt . 

– Och så ordentlig söndagsmiddag med gäster och tre rätter . En typisk 
medelklassuppfostran, som Miriam säger . Själv älskade hon att äta borta 
där man fick socker på filen, ketchup till maten och saft och kakor . 

Hon minns sig själv som tjock under hela uppväxten, men när hon i 
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