förare pekar på, att det i vissa länder
krävs mer sötma generellt i alla
produkter för att produkterna ska
kunna exporteras med framgång.
Den kulturella grunden för att tycka
om sötma kan också bero på, vilken
produkt det gäller. I australiensiska
studier, som genomförts i syfte att
bana väg för australiensiska produkter
på de asiatiska marknaderna, har man
gjort omfattande jämförelser mellan
australiensare och människor från
flera olika asiatiska kulturer och deras
sinnes- och njutningsreaktioner på
smaken hos olika produkter.
Den etniska bakgrunden hade i princip ingen inverkan på bedömningen
av sötmans intensitet, men den etniska bakgrunden påverkade hur mycket
deltagarna tyckte om sötman i olika
produkter. Japaner tyckte till exempel
om intensiv sötma i apelsinjuice, men
mängden socker i frukostflingor hade
ingen stor inverkan på hur mycket
de tyckte om sötman i flingor10 (figur
2). Alltså har olika matkulturer sina
egna regler, för vilken sötma som är
optimal i olika livsmedel.
Genetikens roll
Det är sällan någon tycker illa om eller
avvisar söta smaker, men det finns
stora individuella skillnader i hur
mycket man tycker om sötma. För
tio år sedan bestämde vi oss för att
klargöra genetikens eventuella roll, när
det gällde att förklara de individuella
skillnaderna i förhållandet till sötma.
Data samlades in från familjer och
tvillingar i Finland och Storbritannien3,4,5,12. Deltagarna smakade på söta
lösningar och fyllde i frågeformulär,
om hur mycket de tyckte om söta
livsmedel och drycker samt vilken
benägenhet de hade att längta efter
söta livsmedel. I klassiska tvillingstudier söker man efter likheter mellan identiska tvillingar i förhållande
till icke-identiska tvillingar. Därför
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analyserades uppgifterna i den här
studien utifrån hur mycket svaren
från enäggs- och tvåäggstvillingar
skilde sig åt. Enäggstvillingar har
exakt samma genuppsättning, medan
tvåäggstvillingar har samma gener
till ungefär 50 procent – d.v.s. som
hos normala syskon. Tvillingpar, som
växer upp i samma miljö, antas bli lika
påverkade av miljön oberoende av om
de är enäggs- eller tvåäggstvillingar.

Av naturen är vi utrustade
med en förkärlek för sött.
Tvillingundersökningar
tyder på att arvet också har
betydelse för vilka smaker
vi tycker om.

Med utgångspunkt i dessa
förutsättningar jämfördes svaren från
de två tvillinggrupperna. Modeller
skapades för att beräkna, vilken roll
ärftligheten har, för hur vi uppfattar
söta smaker. Den beräknade ärft-

Tabell 2. Genetiska effekter på responsen på sötma hos 648 kvinnliga brittiska tvillingar.
Fem olika instrument (fenotyper) användes för att förstå olika aspekter av
dragningen till sötma. Från Keskitalo m.fl. 2007
FENOTYP

Ärftlighetens andel
av variationen (%)

1. Gradering av intensiteten hos mycket söta (20 % sackaros)
lösningar (smaktest)

33

2. Gradering av hur mycket man tycker om samma sockerlösning
(smaktest)

49

3. Förkärlek för söta livsmedel (respons på livsmedelsnamn)

54

4. Frekvens för hur ofta söta livsmedel intas (respons på livsmedelsnamn)

53

5. Längtan efter söta livsmedel (frågeformulär med sex påståenden)
(från Roininen m.fl. 1999)

36
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