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Med intelligensflum menas här ur saklig synpunkt tvivelaktiga påståenden om och användningar av begrepp som ”intelligens”, 
”intelligent” och ”IQ”. I dagligt tal menar vi ofta att den är intelligent som tänker som vi själva och den är dum som har 
uppfattningar vi inte gillar. Detta är de påstådda intelligenstestens grundidé – konstruktörerna bestämmer och de  som testas har 
att anpassa sig. Ett slags diktatursituation, där de som utsätts för testen inte har något inflytande.  
 
Inom forskningen finns inte enighet om någon definition (se Nationalencyklopedin).  
En klassisk definition av intelligens formulerades av forskaren Stern som definierade intelligens som förmågan att anpassa sig 
genom tänkande i nya situationer. Det första breda testet på intelligens konstruerades av fransmannen Binet med syfte att skilja ut 
barn som inte klarade vanlig skolgång (en senare utveckling av detta intelligensbegrepp är det s.k. Terman-Merrill-testet, svensk 
version av Hellström, 1954).   
 
Intelligenstesten växte fram utifrån praktiska intressen i det västerländska samhället: t.ex. att kunna förutsäga skolframgång 
respektive framgång i olika befattningar, att kunna effektivt placera värnpliktiga, att komplettera 
kliniska utredningar kring t.ex. misstankar om hjärnskada. I praktiken har intelligens definierats av det test som använts, dvs. som 
hur väl man lyckats lösa just den typ av uppgifter (vanligen tidsbegränsade uppsättningar av papper-och penna-uppgifter) som 
konstruktörerna hittat på. Begreppet intelligens kan således inte innefatta alla möjliga andra typer av uppgifter. De konventionella 
intelligenstesten har ofta indelats i test på olika begåvningsfaktorer såsom verbal begåvning (t.ex. synonymprov och 
ordflödesprov), logisk begåvning (t.ex. lägga in rätt bit i en matris bland flera att välja på), spatial begåvning 
(rumsuppfattningsprov). Man har ofta talat om begåvningsprofil, men ändå fortsatt att tala om något slags 
övergripande intelligens genom att väga samman resultat på olika faktortest, dvs. ett rätt abstrakt intelligensbegrepp, vars 
meningsfullhet kan ifrågasättas. En ännu viktigare kritik av det omhuldade begreppet intelligens är dock att forskare påvisat eller 
hävdat ett antal olika intelligenser, t ex kreativitet, musikalitet, social intelligens, emotionell intelligens osv. (se bl.a. Gardner, 
1993; Goleman, 1995). I samhällslivet och privat viktiga aspekter som ledarskapsförmåga, att kunna organisera, kunskap, 
erfarenheter och att tänka kritiskt, långsiktigt, konsekvensanalytiskt och kreativt ignoreras i intelligenstesten. Vardagsbegreppet 
”intelligens” är mycket bredare än innehållet i intelligenstesten.  
 
I detta perspektiv blir det meningslöst att ospecificerat tala om ”intelligens” och ”intelligent” eller att beteckna resultat på 
några smala papper- och penna-test som mått på intelligens i vid mening.   
De samband som beräknats mellan intelligenstestresultat och en del arbetsuppgifter gäller enbart på gruppnivå och är ofta inte 
särskilt höga. I ett enskilt fall kan man inte veta om det finns  något samband mellan testresultat och arbetsuppgift eller 
skolframgång. När det gäller höga befattningar med mycket makt i samhället brukar det aldrig  talas om intelligenstestning, vilket 
rimligen sammanhänger med att intelligenstest föga förmår mäta vad som krävs för att sköta sådana befattningar och kanske även 
med att makthavare är obenägna att låta sig granskas. Inte heller brukar vi någonsin tala om ekologisk intelligens i betydelsen att 
kunna fatta ekologiskt riktiga beslut, dvs. långsiktig överlevnadsintelligens har tett sig ointressant.  
Det konventionella intelligensbegreppet är anpassat till det rådande makt-intresse-fältet, dvs. till de starka  
aktörernas intressen såsom ekonomisk vinst, makt, lydnad, att anpassa sig utan kritiskt ifrågasättande (vilket testen bl.a. innebär). 
Ett långsiktigt hållbart samhälle har inte hört till de starka aktörernas centrala intressen, medan däremot ekonomiska intressen och 
kontroll av individer varit viktiga. Inom skolans läroplaner och den svenska högskolelagen betonas sedan länge begreppet kritisk 
förmåga, vilket dock i stort verkar ha varit retorik och lett till föga konkreta ansatser, t.ex. i form av pedagogik, träning, mätning 
etc. och begreppet kritiskt tänkande har hållits utanför intelligensbegreppet. Det viktiga har varit okritisk anpassningsförmåga och 
i denna ideologi passar de påstådda intelligenstesten in, men inte kritiskt tänkande. De påstådda intelligenstesten, med sin snäva 
definition av intelligens och krav på anpassning till konstruktörens tänkande, snarare motverkar än gynnar utvecklande av kritisk 
förmåga, som bör vara viktig för individ och samhälle, men naturligtvis ter sig hotande för många intressenter i makt-intresse-
fälten i samhället. De påstådda intelligenstesten har ett inbyggt dualistiskt tänkande (två-kategori-tänkande), dvs. föreställningen 
att det står klart vilka svar som är rätt respektive fel (konstruktörerna bestämmer det) och frågor som kan besvaras på ett flertal 
olika sätt undviks. Verklighetens frågeställningar 
år ofta inte så enkla att besvara och det kan finnas ett flertal möjliga svar/lösningar. Tänkande sker även i växelspel med 
situationer som tillhandahåller t.ex. struktur, ledtrådar och information, långt utöver att sitta och fylla i ett papper-och penna-test. 
Dessutom förekommer många problem där det inte föreligger snäv tidsbegränsning och där man kan återvända till problemet 
flera gånger i lösningsarbetet samt samtala med andra. Observationer av hur personer klarar av problemsituationer vore en 
lämpligare mätmetodik (se t.ex. uppfattningen hos Gardner, 1999). Det har berättats att när psykologer kom och ville 
individualtesta Australiens urinvånare, så ville dessa lösa problem som de gjort under kanske 40.000 år, nämligen genom 
överläggningar i grupp. Det kan anmärkas att grupper kan tillhandahålla både idéer till lösningar och försäkringar mot misstag 
genom att en enda i gruppen kan inse att ett misstag är på gång. Detta är för övrigt en modell som används i vårt samhälle idag, 
bl.a. i styrelser, ledningsgrupper, nämnder etc. som ansvarar för verksamheter. En tanke kan vara att fler personer kan skapa 
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bättre lösningar, men det finns också en tanke om medinflytande från olika intressentgrupper. Dock kan grupper ibland gå in i 
enighetssökande med destruktivt grupptänkande, där noggrannare kritisk granskning sätts ur  spel. Grupper beter sig inte alltid 
”intelligent”.  
 
Konkreta exempel på flumsnack om intelligens kan vara följande. 
-  ”Intelligens är medfödd och ändras inte.” (Vad menas med intelligens? Variationen i resultat på papper- och penna-test för 
påstådd intelligens påverkas mycket av miljöfaktorer och sådana kan även genom utbildning, träning, miljöförändringar etc. bidra 
till avsevärda förändringar av testresultaten, vilka endast kan anses försöka mäta en mindre andel av sådana förmågor som brukar 
avses med intelligens i vardagslivet.)  
- ”Kalle är intelligent”. (Vad menas? Hur har det konstaterats? Är det subjektivt tyckande?) 
- ”Kalle är intelligentare än Olle”. (Vad menas? Hur har det konstaterats? Är det relevant?) 
- ”Kalle är en IQ 120-kille”. (Vad menas? Hur har det konstaterats? Är det relevant? Är han inget mer?)  
- ”Intelligens är viktigt”. (Vad då för intelligens? Viktigt för vad? För vem? Finns annat som är viktigt och  
   viktigare? ) 
”Testet har god reliabilitet och god validitet” (Vanligt nonsensprat från psykologer. Dessa begrepp är inga egenskaper hos testet 
utan avser vad som hänt när testets utprövats på en speciell grupp. Beräknade värden är gruppspecifika och kan inte överföras till 
andra grupper eller till enskilda individer. Det kan således finnas ett flertal reliabilitetssiffor från utprövningar på flera grupper 
och ett flertal validitetssiffor rörande testresultatens samband på gruppnivå med olika kriterier. Ett test kan t.ex. korrelera 0.40 
med skolframgång (dvs. kan då för aktuell grupp förutsäga 16% av variationen i kriteriemätningen). Samma test skulle t.ex. 
kunna korrelera 0.00 med förmågan att ta hand om sitt eget barn, om en sådan mätning kunde 
utföras, vilket mig veterligt aldrig skett. Att test idag utan att validitetsstudier föreligger används i utredningstexter för att uttala 
sig om  en förälders förmåga att ta hand om sitt eget barn saknar vetenskaplig grund och tillhör det rådande testflummet, 
utredningsmetodiska amatörismen och korruptionen bland psykologer. Även om sådana samband skulle kunna konstateras  på 
gruppnivå, så skulle de inte kunna tillämpas på ett enskilt fall, som kräver sin egen undersökning. Dessutom är samband i 
ekologin oftast låga, men vi vill gärna inbilla oss att de är höga och betydelsefulla (s.k. inbillade samband  eller illusoriska 
korrelationer), t.ex. kan vi selektivt lägga märke till och minnas exempel och undvika motexempel.  
Se även följande avsnitt om ”Intelligenssnobberi”, som är ett subområde inom intelligensflummet.   
 
Intelligenssnobberi 
Det finns internationellt ett antal organisationer som verkar bygga på idén att människor som ligger över en viss nivå 
på ett test sluter sig samman och ägnar sig åt t.ex. diskussioner och sociala aktiviteter. En av dessa organisationer 
med lägst krav är Mensa, som har avdelningar och medlemmar i Sverige och uppges ha haft 1800 medlemmar i maj 
2005 och 3354 i feb 2011. Inträdeskravet är enligt hemsidan att man skall tillhöra de 2% av befolkningen som har de högsta 
resultaten på ett icke-verbalt begåvningstest (”grafiska progressiva matriser” sägs det 2011), i vilket man snabbt skall lösa  
uppgifter under tidsbegränsning. ”Testtagaren skall välja ut den logiska fortsättningen på ett mönster av symboler.” Det hävdas 
att ”testet mäter endast generell intelligens” – ett förvisso mycket diskutabelt begrepp i makt-intresse-fältet. På en mätskala med 
medelvärdet 100 och standardavvikelsen 15 (spridningen av mätvärden) skall man nå minst resultatet 131 på testet eller vid en 
omtestning med ett likvärdigt test. Även vissa andra test tillåts i en del fall. Det är därför mer än 2% av befolkningen som 
teoretiskt sett skulle kunna vara medlemmar av Mensa (det är inte exakt samma 2% som ligger högst på de olika tillåtna testen 
och omtestning ökar sannolikheten, men detta tycks inte Mensa ha förstått). Räknat på hela den svenska befolkningen så skulle 
mer än 2% teoretiskt sett kunna vara medlemmar i Mensa, dvs. mer än 0.02 x 9 000 000 invånare = 180 000 personer (om vi nu 
bortser från att några barn och sjuka inte låter sig testas). På varje Mensa-medlem går alltså runt 50 personer på samma 
resultatnivå och som inte är medlemmar i Mensa.   
 
Enligt föreningens stadgar skall den syssla med att ”identifiera och främja intelligens”. Hur detta kan ske genom att sätta ett 
godtyckligt inträdeskrav och genom att mentalt fixera sig vid ett smalt test av typ matriskomplettering och därmed skapa en i 
detta avseende homogen grupp framgår inte (intellektuell olikhet brukar vara befrämjande, men Mensa verkar ha motsatt idé). 
Det torde vara tvivelaktigt om man kan utveckla sin intelligens särskilt bra genom att umgås med sådana som tillhör de högsta 
2% på ett smalt logiskt prov (det finns andra och viktigare former även av logik). Mensa undviker en stor mängd andra viktiga 
dimensioner i begreppet intelligens – exempelvis räknade Thurstone för länge sedan med 7 olika begåvningsfaktorer och Gardner 
har under de sista årtiondena pläderat för 8-10 olika intelligenser och betydligt fler aspekter finns i praktiken (Gardner, 1999). 
Om Mensa som det påstås ägnar sig mycket åt intern social aktivitet så förefaller något slags test på social intelligens mer 
relevant för ett sådant syfte. För övrigt kan diskuteras om den extrema mentala fixering vid testning av en smal intelligensform 
som uppvisas på hemsidan främjar mänsklig intelligens ens i ”en intelligent sammanslutning” (Mensas eget enligt  min mening 
oberättigade uttryck). I vardagslivet används ett brett intelligensbegrepp, som även varierar mellan kulturer (Sternberg, 2006). 
Det finns många skäl att vara kritisk till de intelligensbegrepp som figurerar i test (se t.ex. Edvardsson, 1975). I testen finns av 
konstruktören påhittade uppgifter med av konstruktören fastställda rätta svar och tidsramar. I dagliga livet hemma och på arbetet 
så finns många komplexa problem utan rätta svar och där många faktorer behöver vägas in. Vardagslivet kan kräva sådant som 
kreativitet, kritiskt tänkande, uthållighet och omdöme. Ställs vi inför svåra problem vill och  bör vi också tänka igenom dem, inte 
snabba fram genom livets problem - det är viktigare att det blir bra än att det går snabbt. Flera lösningar är ofta tänkbara.  
 
Utgående från demokratiska grundvärderingar finns naturligtvis även anledning ställa sig skeptisk till idén om  
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att de med högst resultat på ett godtyckligt valt och kulturellt laddat test (Mensa påstår felaktigt att det finns kulturfria test, 
ett påstående som ter sig ovanligt korkat) sluter sig samman och tycker sig vara smartare än de som står utanför. 
I boken ”Vårt förakt för svaghet” gör filosofen Harald Ofstad (1972) en analys av nazismens idéer och värderingar och 
konstaterar att en del av dem finns mindre tydligt även i vår kultur. Nazismen bygger som väl känt på en idé om att en 
del människor är förmer än andra, en dualistisk tankegång om de starka som skall främjas och de svaga som kunde 
utnyttjas eller elimineras.  
 
En sammanslutning som Mensa framstår som problematisk ur demokratisk synpunkt och kan utgöra en grogrund för 
antidemokratiska idéer, t.ex. kan intelligenshygien bli en modern variant av tidigare rashygieniska tankegångar.  
Mensa påstår sig vara ”en religiöst och politiskt obunden förening”, men själva grundidén är inte alls politiskt 
obunden utan har anknytning till mycket mörka politiska krafter. Tron på Gud verkar i Mensa motsvaras av  
en naiv tro på ”intelligensen” och då i just de urvalstest som Mensa ”tillbedjer” – något kan Mensa likna en okritisk, religiös sekt, 
där medlemmarna tror sig vara utvalda för himmelriket.  
   
Mensa handlar knappast om att främja intelligens, men uppenbarligen fyller Mensa någon funktion för de få därtill berättigade 
som blir och är medlemmar. Motiven kan förstås variera och vara sådana som inte uttalas på en hemsida. Ett motiv är dock 
uppenbart av tidningsreportage, i vilka personer uppenbarligen nämnt för journalisten att de är medlemmar i Mensa. 
Medlemskapet är något att briljera eller snobba med och blåsa upp det egna egot med, få känna sig som en begåvad 
övermänniska som kan slå andra på fingrarna om inte annat genom att annonsera sin tillhörighet till Mensa.  En sådan 
egouppblåsning kan oberättigat leda till att en person tror sig tänka bättre eller veta bättre än andra. Idiotin i en sådan 
föreställning framgår bland annat av det tidigare påpekandet att det för varje Mensa-medlem finns runt 50 personer som tillhör de 
andra på samma resultatnivå, som inte är medlemmar. Andra motiv kan vara att man vill ha kontakter och gillar sociala 
aktiviteter eller tankelekar. Ungdomlig nyfikenhet och omogenhet finns säkert med i bilden. På hemsidorna hos de medlemmar 
som har länkat sådana till Mensa är marknadsföringsmotiven för egna verksamheter och firmor mycket framträdande. I stället för 
intellektuella inlägg möts besökaren av firmareklam. Medlemskap i Mensa kan alltså vara ett sätt att främja den egna firman. De 
tunna och delvis felaktiga, tvivelaktiga och obildade resonemangen på Mensas svenska hemsida tyder knappast heller på något 
främjande av intelligens. Det saknas för övrigt helt redovisning av teori och mättekniska egenskaper för de två test som Mensa 
själva säger sig använda. Det verkar inte som Mensa alls förstått de grundläggande problemen kring testning.  
 
Enligt min mening är det mycket bättre och mer givande att söka göra alla människor (inte bara 2%) t.ex. uppmärksamma på 
tankefel och felaktig information samt lära ut källkritik än att fixera sig vid att testa människor med ett smalt matristest 
inom någon slags intelligenspsykos, där man inte vill fokusera andra viktiga aspekter hos människor och dualistiskt 
grupperar människor i två grupper: över respektive under ett godtyckligt mätvärde i ett godtyckligt mätinstrument.  
 
Mensa kommer från latinet och betyder bord. 
 
”Mensa är en rundabordsförening som saknar politisk och religiös målsättning” hävdas det. Tanken är att inte alla utan blott 
några få skall få samlas vid bordet. Politik eller inte? Kanske välmenande naivitet och dumdryg dualism, men det har definitivt en 
politisk innebörd även om Mensa inte knyter sig till något politiskt parti. Att en liten del av befolkningen anser sig vara förmer är 
en politisk idé som funnits genom historien i många former.  
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