Alla tycker om sötma
– hur mycket bestäms av kulturtillhörighet,
arv och demografi
Förutom sockerrika och sötade
produkter verkar människor i alla
åldrar tycka om (naturligt söt) frukt.
Responsen på sötma varierar med
ålder och kön och den har genetiska
orsaker, som vi ännu inte känner
till i detalj. För närvarande kan vi
konstatera, att en nedärvd förkärlek
för sött kan göra, att vissa människor
tycker mer om sötma än andra. Olika
matkulturer avgör, hur sötma passar
in i olika sammanhang och vilken
intensitet sötman bör ha.
Från födseln till vuxen ålder
En droppe sött på tungan får en
nyfödd bebis att slappna av. Med sött
vatten i nappflaskan suger bebisen
intensivt och får i sig större mängd, än
om det är enbart vatten. Ju sötare vätskan är, desto ivrigare suger bebisen.
Ända sedan 1970-talet har övertygande forskning visat, att människor har
en medfödd förkärlek för det som är
sött . Även de andra smakerna som
idag anses vara grundsmaker – salt,
surt, beskt och umami – ger medfödda
emotionella reaktioner, antingen
övervägande positiva (salt, umami)
eller negativa (surt, beskt).
Därför kan smakerna ändra vårt
ätbeteende, antingen genom att
motivera oss att äta mer eller genom
att få oss att avstå från något. Evolutionen har programmerat oss, till att
förse kroppen med näring och skydda
kroppen, upptäcka och känslomässigt reagera på signaler, som säger
om något har positiva eller negativa
effekter på vår hälsa.
I naturen indikerar sötma energi och
näring och lockar därför till födointag.
Mot bakgrund av detta är det knappast förvånande, att barn tycker
mycket om söta livsmedel. Jämfört
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med vuxna verkar de också föredra intensivare sötma. I en nyligen genomförd omfattande tvillingstudie2 om
vad små barn i England tycker om och
inte tycker om, var kategorin ”snacks”
det, som flest barn tyckte om. Mycket
högt upp i den här kategorin av snacks
kom chokladgodis, glass, isglass och
kakor. Noteras bör, att de här barnen
också tyckte mycket om naturligt söta
livsmedel (bananer, jordgubbar och
vindruvor).
I en studie, som vi genomförde tillsammans med brittiska tvillingforskare3,4 uppskattade nästan 900 brittiska
kvinnor, från 17 till 82 år, hur mycket
de tyckte om söta livsmedel. Skalan
var från 1 till 7, där 1 = tycker mycket
illa om, 4 = tycker inte illa om eller är
neutral, 7 = tycker mycket om. Dessa
kvinnor tyckte mycket om choklad
(medelvärde 6,1), glass (medelvärde
5,7) och godis (medelvärde 5,5). De
tyckte mindre om osockrad läsk sötad
med sötningsmedel (medelvärde 4,4)
och de tyckte inte om läsk med socker
(medelvärde 3,2). Kvinnorna tyckte

mycket om frukt (medelvärde 6,7).
Choklad, glass och frukt var ungefär
lika omtyckt i alla åldersgrupper,
medan såväl läsk med socker som
läsk med sötningsmedel var mindre
omtyckt, ju äldre kvinnorna var. Alltså
är vissa söta produkter omtyckta i alla
åldrar, medan andra produkter föredras endast av vissa åldersgrupper.
Könsskillnader
1 175 unga vuxna finländare mellan
20–25 år, som deltog i en finsk tvillingstudie5, uppskattade hur mycket
de tyckte om olika söta livsmedel och
drycker. Över lag tyckte kvinnorna
mer om gruppen söta och feta livsmedel (medelvärde 6,0) än vad männen
gjorde (medelvärde 5,6).
Anmärkningsvärt är, att resultatet för
salta och feta livsmedel visade rakt
motsatt bild: männen tyckte mer
om dem, kvinnorna mindre. Av olika
livsmedel gav kvinnorna choklad,
glass, godis och sockerfri läsk högre
poäng än vad männen gjorde, medan
männen gav sockerhaltig läsk högre

Figur 1. Bilden av kulturskillnader mellan vilka livsmedel som föredras genom samspelet
mellan biologi, kultur och individ: Socker mot kaffe Från Rozin (1982)
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