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Håll depressionen och andra sjukdomar borta med smek och kel! 
Kärlekshormonet oxytocin hjälper kroppen att läka sig själv. 

– En mänsklig relation kan vara lika bra som medicin, säger  
fysiologiprofessorn Kerstin Uvnäs Moberg.
text emeli emanuelson  foto kim appelbom, istock photo

 V ad är kärlek? Det 
är en svår fråga att 
besvara. Men inom 
biologin sägs ett litet 
hormon ligga bakom 
den bindande kraften 
människor emellan: 

oxytocin. Eller »kärlekshormonet«, som 
det ibland kallas.

Oxtyocinet hör hemma i hypotala-
mus, eller känslohjärnan, och frisätts 
vid situationer som vi förknippar med 
närhet och växande. Det kan till exem-
pel gälla beröring, amning och när vi 
äter och dricker. Näst efter förlossning 
och amning är sex den kraftigaste trig-
gern för oxytocinfrisättning. 

Det gäller även beröringen, kyssarna 
och känslan av hud mot hud. Vi mår så 
bra av detta att vi mer än något vill fort-
sätta att vara med just den person som får 
det att pirra så härligt. Att hångla, ha sex 
och gosa med varandra är en förutsätt-
ning för att förhållandet ska hålla. Men 
det är också bra för att hålla sig frisk.

Sverige är ett av länderna med 
flest sjuktimmar i världen. De flesta av 
oss har drägliga jobb, tak över huvudet, 
mat på bordet och mycket därtill. Men 

ändå går vi in i väggen, stressar sönder 
oss och blir deprimerade. Spekulering-
arna kring orsakerna är många. I sin 
nya bok Närhetens hormon – Oxytoci-
nets roll i relationer tar Kerstin Uvnäs 
Moberg, svensk forskare och professor 
i fysiologi, upp en viktig och högst rele-
vant komponent. Bristen på närhet.

– I dag ligger det i vår kultur att vara 
väldigt självständiga, och drivkraften 
att hävda sig själv gör att det blir mindre 
tid över till andra, säger Kers tin Uvnäs 
Moberg.

Men det finns sätt att komma åt käns-
lan av ensamhet och tomhet många har 
idag. Det gäller att få fart på mys- och 
pyshormonet oxytocin.

att få beröring och närhet är ett 
grundläggande behov hos oss alla män-
niskor, precis som hos alla däggdjur. 
Särskilt viktigt är det för nyfödda bäbi-
sar. Enligt Kerstin Uvnäs Moberg kan 
tidig närhet vara det som står mellan ett 
friskt och hälsosamt liv och ett liv med 
depression och kroppslig ohälsa. Det ger 
ett skydd mot allt ifrån stressrelaterade 
sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar 
till diabetes, depression och ångest.

Kerstin Uvnäs Moberg har kommit 

fram till att oxytocinet är viktigt i alla 
relationer.
– Alla nära relationer liknar varandra 

och oxytocinet fun gerar som ett kitt som 
hjälper till att hålla ihop människor. Det 
handlar om djupa instinkter som var 

särskilt viktiga förr då man hade större 
chans att överleva om man var många.
Men biologi är inte hela förklaringen.
– Sociologi och psykologi spelar också 

in. Oxytocinet avgör inte exakt hur du 
beter dig, men det är en aspekt som för-
klarar vissa känslor som vi inte styr med 
vårt förnuft, förklarar Kerstin Uvnäs 
Moberg.
Om nu oxytocin skapar ett sådant 

välbehag, får oss att känna oss mindre 
stressade, stimulerar läkning och gör oss 
mindre rädda, vore det inte perfekt att ge 
en dos till alla ensamma, deprimerade 

” Det finns ett sätt 
att komma åt 
känslan av tomhet 
många har idag”

dig
Hångla

frisk!



  113

Alla människor behöver 

beröring och närhet

frisk!
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människor i vårt avlånga land? Nej, det 
tycker inte Kers tin Uvnäs Moberg. Oxy-
tocinet har sina baksidor. En studie som 
gjordes på pokerspelande män visar till 
exempel att de satsade mycket mer och 
med mindre eftertanke efter att ha fått 
tillförsel av hormonet. Förklaringen var 
att de kände större tillit och godtrohet, 
något som inte var lämpligt i just det 
sammanhanget.

– Oxytocinet gör dig mer medgörlig 
och tillitsfull, så att du ibland inte kan 
tänka klart, vilket kan vara negativt, 
förklarar Kerstin Uvnäs Moberg. 

när det finnS en osäkerhet i förhål-
landet blir du extra sårbar och ditt 
behov av den andra ökar. Ungefär 
som barn som blir extra klängiga när 
föräldern inte har tid med dem för till-
fället. Det är en mänsklig sida som har 
med vår överlevnad att göra, och den 
styrs inte alls av vårt intellekt. Men om 
du är medveten om att det är så här är 
det lättare att hantera det.

Kerstin Uvnäs Moberg tror alltså 
inte att man kommer att kunna köpa 
oxytocin i en pillerburk på Apoteket i 
framtiden.
– Min förhoppning är att det inte ska 

bli så, det ska enbart ges till dem som 
behöver det. Annars kanske folk aldrig 
kommer ut ur sina lägenheter! Medi-
cin ger inte samma feedback som en 
mänsklig relation. Vänliga, positiva sig-
naler människor emellan gör susen! 

Är du singel? 
Gå på massaGe
har du inte en partner att gosa med finns alltid massörer! berö-
ringsterapier som massage eller lätta strykningar över hela krop-
pen minskar oro, stress och depression, ökar välbefinnandet och 
förmågan till social interaktion, koncentration och inlärning. 

mys med barnen
sitt nära dina barn när de ser på tv eller ge dem en liten massage 
innan de ska somna. Det är lätt att tappa bort närheten när de blir 
större och inte kommer till dig lika lätt själva. Gör du detta kommer 
barnen att lyssna på dig på ett helt annat sätt.

Ta fler fikapauser
i dag umgås vi mer med datorn än med våra kollegor, och de 
långa, trevliga samtalen i fikarummet har försvunnit. hjärtliga 
samtal öppnar upp för oxytocin kanalerna, och finns det dessutom 
någon mysig person i fikarummet som serverar kaffe får man 
känna sig lite omhändertagen också.

Ös berÖm
Ge dina anställda och kollegor upp-
märksamhet och beröm. samman-
hållning och trivsel spär på oxytoci-
net, vilket har en dramatisk effekt. 
Dina anställda blir mer lojala och 
produktiva och mindre rädda. igno-
rans eller för hårda nypor har den 
motsatta effekten.

skaffa hund
människans bästa vän kan bota 
sjuka! Det kroppsliga och själsliga 
sällskapet från ett kärt husdjur har 
visat sig vara viktigt för hälsan och 
kan skydda mot stress, sänka blod-
trycket, hitta lugn och minska risken 
för hjärtproblem.

Tänk posiTivT
ibland räcker det med att tänka på någon du tycker om för att 
sätta igång oxytocinflödet. om du får ett kärleksbrev, en gåva 
eller blommor så triggas minnet av den andre personen och man 
känner ett glatt pirr i kroppen.

klipp diG!
Gå till frissan och klipp dig, till hudterapeuten  
och få en ansikts behandling, eller till en skön-
hetssalong och få pedikyr och manikyr. all typ 
av omvårdnad är bra för att få fart på oxytoci-
net. Dess utom är det en liten gåva till dig själv.

fÖresTäll diG nåGoT finT
lyssna på harmonisk musik, läs glädjefyllda 
böcker eller se känslo samma filmer. Föreställ-
ningen om något fint och upplevelser som vi 
tycker om drar igång oxytocinet och får oss att 
känna lugn och glädje.
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     så Får Du Fart på må–bra-hormonet!

gå på massage – det minskar  
oro, stress och depression.

HÄLSA

en liten valps sällskap kan 
hjälpa till att hålla dig frisk!
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