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Alla som en gång varit förälskade vet 
vad vi pratar om. Det där välbekanta 
ruset som gör att vi tappar kontrollen. 
»Dopamin skapar ljuv musik« säger 
 neuropsykologen Åke Pålshammar.

KEMI
Kärlekens

 V
ad är det egentligen 
som händer i hjärnan 
när vi blir kära? Det 
är svårt att säga. Av 
förståeliga skäl har 
kärlekens kemi fått 
stå tillbaka för mer 

springande forskning om exempelvis 
cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Men en teori är att förälskelsen kommer 
i olika faser, varav den första är lustan.

– Det kan räcka med en naken axel, 
att någon luktar gott eller går sexigt, och 
så plötsligt säger det klick! berättar Åke 
Pålshammar, neuropsykolog vid Upp-
sala universitet.

Det där klicket skickar sedan en 
signal, kallad dopamin, till belö-
ningsområden i hjärnan och till det 
autonoma nervsystemet som i sin tur 
väcker upphetsande och svallande 
känslor inom oss.

– Dopamin i belöningsområdena 
skapar ljuv musik, säger Åke Påls-
hammar. Det är det som ofta kopplas 

samman med fas två, den romantiska 
attraktionen eller passionerade förälskelsen. När vi 
pratar med den vi är kära i blir vi plötsligt röda om 
öronen, hjärtat bankar, vi får flammiga halsar, blir 
klumpiga och fumliga och gud vet vad! 

Men det där härliga dopaminruset håller inte i 
sig i evighet. Som många vet skingras de rosa molnen 
efter ett tag och den grå vardagen hinner ikapp oss. 
Det är först då, när lustans tunnelseende plötsligt 
vidgas, som vi vet om vi valt rätt. Då ser vi vår partner 
för den han/hon är.

Har vi tur byts dopaminet i det läget ut mot hormo-
nerna vasopressin (för män) och oxytocin (för kvin-
nor) och förälskelsen går in i fas tre: tillgivenheten.

– De brukar kallas för lugn-och-ro-hormon eller 
mys-och-pys-hormon, säger Åke Pålshammar. Man 
gosar framför en film och gör trevliga saker i varda-
gen. Det blir mer av en stadig, skön känsla av att vara 
med varandra och det är det som håller oss samman.

– Ett bra sätt att underhålla vasopressinet och oxy-
tocinet är fysisk aktivitet, att massera och röra vid 
varandra. Glömmer man av det är det lätt att förhål-
landet klingar av.
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Men ibland koMMer det inte något myspyshor-
mon efter att dopaminet mattats av. Och då står vi där 
och kliar oss i huvudet och undrar hur vi någonsin 
kunde bli så där upp över öronen förälskad i den där 
underliga figuren. Hur kommer det sig?

– Det är helt enkelt evolutionens sätt att se till 
att det blir barn, berättar Åke Pålshammar. När vi 
tänder på någon är det inte meningen att vi ska hålla 
på och deala fram och tillbaka eller bli distraherade 
av något annat. Den logiska frontalloben »loggar ut«, 
vi tappar sunt förnuft – allt för att garantera artens 
fortlevnad.

För att undvika den där chocken 
när förälskelsefasen går över 
gäller det bara att ta det lite lugnt. 
Även om det är svårt i början.

” Det där härliga dopa-
minruset håller inte i 
sig i evighet.”

kärlekens cocktail
Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i 
centrala nervsystemet där den förekommer i en rad vik-
tiga system som bland annat reglerar muskelrörelser, 
vakenhet, glädje, entusiasm, och kreativitet. förälskel-
se och sexuell lust hör intimt samman med dopamin.

Vasopressin (för män) och oxytocin (för kvinnor) är 
det som tar över efter dopaminet när förälskelsen 
övergår i en mer stillsam kärlek. skapar en bindning 
när det ej längre föreligger någon amfetaminliknande 
belöning i förhållandet. Dessa hormoner ökar i kon-
centration i blodet vid beröring och smekningar och 
kanske hos människan också vid samlag.

Fenyletylamin liknar amfetamin och har kallats »kär-
leksmolekylen«. antas öka värme, tillgivenhet, sexuali-
tet och känsla av fysisk energi. att 
det spelar en roll i mänsklig föräls-
kelse är fascinerande, men hittills 
endast en spekulation. 

serotonin är bland annat inblan-
dat i sömn, vakenhet, aggressivitet, 
impulsivitet, aptit och sexuell lust.

– För att man inte ska bli offer för dopaminet kan 
det vara bra att försöka att lära känna varandra innan 
man hoppar i säng, säger Åke Pålshammar. Finns det 
redan en grogrund när lustan falnar blir förutsätt-
ningarna för ett mer varaktigt förhållande bättre.

kan Man inte hjälpa kärleken lite på traven då, 
rent kemiskt? Det har ju i alla tider pratats om olika 
slags afrodisiakum, eller kärlekselixir. Åke Pålsham-
mar tror nog att det kommer att kunna framställas i 
framtiden, men inte utan problem.

– Vi människor är inte som djuren som enbart 
styrs av våra drifter eller doften av feromoner. Det 
är väldigt svårt att säga vad som får just dig att gå 
igång. Det handlar ju inte bara om kemi – sociala och 
kulturella aspekter spelar också in. Och de är svåra 
att ersätta med en kärleksdryck.

– Dessutom finns det nog ett motstånd till att ge 
sig på sådana fina saker som kärleken. Om fors-
karna ska börja pilla med och förstöra det rosa 
skimret så finns plötsligt ingen illusion kvar. »Jaha, 
där ser man, det var bara dopamin.« Och hur kul är 
det?! 

Ålder: 67 år. Yrke: neuropsykolog vid uppsala 
 universitet.

Åke  Pålshammar

BjuD Föremålet För Din Förälskelse på choklaD! enligt Dr claude 
kollin, eller chokladdoktorn som han kallar sig, innehåller bra choklad 
det centralstimulerande kärleksämnet fenyletylamin.

ett 1700-talsrecept av kurtisanerna 
i Paris på en passionerad 
 chokladdryck.

4 Personer
100 g mörk choklad med ca 70 % 
kakao
4 dl mjölk
1 dl grädde
vaniljstång
1 msk kakaopulver

Dela chokladen i små bitar. koka 
upp mjölken och grädden under 
vispning. 

Dela den halva vaniljstången på 
längden och lägg ned i bland-
ningen (skrapa ned kornen först), 
blanda sedan ner kakaopulvret. 

ta av kastrullen från värmen. 
ställ sedan kastrullen i kallt vatten 
och lägg i chokladen, vispa tills 
den har smält. när chokladen har 
smält, värm upp kastrullen igen 
under konstant vispning i ca 5 min 
(får inte koka). 

ta ur vaniljstången. Vispa sedan 
hårt precis innan den ska serveras 
(det är bra om du lyckas vispa så 
att det blir skummigt). 

toppa gärna med lite vispad 
grädde och strö på lite kakaopul-
ver. De som önskar kan tillsätta lite 
socker när den sedan dricks.

Komponera ditt 
eget kärlekselixir

Chokladdoktorns afrodisiakum 

KÄRLEKSJAKTEN – Kärlekens kemi
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