Figur 2. Förkärleken för sött beror på vilken
produkt det gäller och varierar i olika
kulturer
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poäng jämfört med kvinnorna. Kvinnorna tyckte också mer om frukt än
vad männen gjorde (tabell 1).
De brittiska tvillingarna, som nämndes ovan, kom från alla olika åldersgrupper, men utöver 900 kvinnor var
det endast cirka 100 män som ingick i
gruppen. De männen tyckte mer om
sockerhaltig läsk och glass än kvinnorna gjorde. Alltså stämde fyndet
att män tycker om och kvinnor inte
tycker om sockerhaltig läsk i både
England och Finland.
De skillnader som observerades, kan
tyda på ett könsbaserat resonemang:
att kvinnor tänker på vilken inverkan
sockerhaltig läsk kan ha på vikt och
tandhälsa, medan män uttrycker sin
maskulinitet t ex med att äta pizza och
hamburgare och dricka sockerhaltig
(och därmed) energirik läsk.
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Tabell 1. Medelvärdet för hur mycket
respektive kön tycker om sött
Gradering från 1=tycker mycket illa om till 7=tycker
mycket om. Finska tvillingar (n=1 175, 20–25 år).
Från Knaapila m.fl. 2011 (opublicerade data)

PRODUKT

Män
n=532

Kvinnor
n=643

Choklad

5,8

6,3 ***

Glass

5,8

6,0 ***

Godis

5,7

6,0 ***

Sockerhaltig
läsk

5,6 ***

5,0

Osockrad/
sockerfri läsk

5,2

5,4 **

Frukt

6,0

6,6 ***

*** eller ** = påtagligt högre värde
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Att lära sig smaker i matkulturen
Smaken är en central egenskap
hos olika livsmedel. I vardagligt tal
understryks detta av att man delar in
vanliga livsmedel i kategorierna ”söta”
och ”salta”6. Andra smaker (surt, beskt
och umami) samverkar i de här två
kategorierna.
Umami förekommer ofta tillsammans
med salt i kötträtter. Sött och surt, och
ibland beskt, är framträdande smaker
i många frukter och bär. Sött och surt
går också hand i hand i det kinesiska
köket. Sött, salt och surt kombineras i
inläggningar av olika livsmedel.
På grund av vår medfödda förkärlek
för sött, blir söta livsmedel lätt en
ingrediens i alla matkulturer7. Rozin8
har jämfört sockrets väg in i en kultur
med kaffets (figur 1). Sockret seglar
medströms, medan kaffet får kämpa
sig in i en matkultur via bevisade
fördelar och det måste godkännas av
varje ny generation. Det sker genom
olika inlärningsmekanismer.

Trots att smaken är så viktig, skulle
enbart smak ge en blek upplevelse av
ett livsmedel. Smaker bakas ihop till
nyansrika livsmedel. En produkt är en
hel symfoni av olika sinnesintryck av
smak, arom, konsistens och utseende.
Produkten kan vara universellt känd,
men ibland förekommer den bara
inom en viss matkultur.
Tillgången till olika ingredienser samt
matlagnings- och förvaringsmetoder,
liksom olika sätt att arrangera och
servera måltider på, sätter gränserna
för variation inom en kultur, ofta
geografiskt. Tänk på hur olika en söt
bageriprodukt kan te sig när det gäller
utseende, konsistens, doft och smak.
Ett litet barn måste lära sig att tycka
om åtminstone några av de livsmedel
som finns. Det är en stor utmaning
och en inlärningsprocess, som varje
föräldrageneration får ta del av9. Att
acceptera olika livsmedel – hela symfonin – innebär att lära sig via flera
olika mekanismer:
– Exponering: Att vid upprepade
tillfällen bara smaka på maten eller
drycken, ökar chansen för att man ska
tycka om den.
– Sociala påtryckningar: Föräldrar
och kamrater påverkar förhållandet
till mat och dryck.
– Bli betingad, farmakologiskt eller
på annat sätt: Barnet piggnar till eller
känner allmänt välbefinnande i samband med intaget av mat eller dryck.
– Låta en omtyckt välbekant smak
bana väg för en ny smak: ”Smuggla” in
nyheter i kosten
– Kognitiv inverkan: Att veta eller tro
att ett livsmedel är bra eller dåligt.
Sötman kan spela roll i dessa inlärningsprocesser. Den kan öka viljan att
acceptera andra smaker eller konsistenser (genom att kombinera en ny
smak med sötma), men den kan också
minska viljan att acceptera något av
hälsoskäl (genom kognitiv inverkan).
Produktutvecklare och marknads-
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