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Sammanfattning      
 
Den arena där socker och sötma förstärs har förändrats i och med att socker har gått från en 

global handelsvara, endast tillgänglig ett fåtal, till en lokal som når de stora massorna. Detta 

kanske kan ses som en mindre revolution i mathållningen. Men varför äter människan socker 

och varför finner hon smaken så åtråvärd? 

 

Syftet med studien var att ur ett evolutionärt samt kulturellt perspektiv undersöka varför 

människan finner den söta smaken åtråvärd. 

 

Metoden som har använts i föreliggande studie var en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar 

där artiklar som berör hälsoaspekter som socker och sötma orsakar diskuteras emot 

bakgrundens evolutionära samt kulturella aspekter. 

 

Resultatet visade att människan fann den söta smaken åtråvärd baserat både på medfödda 

samt kulturellt inlärda preferenser. 

 

Av diskussionen framgick att det fanns en medfödd preferens för sötma men att den kulturellt 

betingade preferensen tog över genom den inlärning hon får från sin första måltid av 

modersmjölk och framåt. Människan förknippade därför sött med både trygghet, lugn, 

belöning, tröst men framförallt med mat. För om sötma endast vore evolutionärt betingat 

skulle människan kunna äta socker direkt ur påsen. 

 

 

Nyckelord: cultural, evolutionary, learning, personality, sugar, sweetness, taste preference.
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Inledning	  

När socker och den söta smaken gick från att vara en smak förbehållen ett fåtal av världens 

befolkning till att bli tillgänglig för långt fler människor förändrades den arena där varan 

förtärdes. Med ens hade en av de första globala handelsvarorna plötsligen blivit lokal och 

kanske kan vi se detta som en mindre revolution i mathållningen. Dessa strukturer återfinner 

vi i alla jordens hörn, men vad är det som gör att människan äter socker? Varför är den söta 

smaken så åtråvärd? 

 
 
Bakgrund 
I denna del av uppsatsen ges en introduktion av ämnet sötma och människans preferens för 

densamma sett ur evolutionär samt kulturell synvinkel. 

	  

Människans medfödda preferens för sötma 

Människan som vi ser ut och fungerar idag är resultatet av evolutionär selektion enligt den 

darwinistiska principen (Lindeberg & Gräslund, 2005). Samma författare menar även att det 

grundläggande för principen är att evolutionen består av två delar där den första delen handlar 

om att miljön som människan lever i ständigt är under förändring vilket i sin tur påverkar 

hennes levnadspremisser. Den andra delen är att människan på individnivå har olika nedärvda 

förmågor att anpassa sig till det nya levnadsvillkoret (Lindeberg & Gräslund, 2005). 

Människan är utrustad med det biokemiska systemet som talar om för vår kropp när vi är 

hungriga eller törstiga genom att aktivera olika känslor som då driver oss till att äta eller 

dricka (Lindeberg & Gräslund, 2005). Erlanson-Albertsson (2004) menar att människan tidigt 

började söka efter mer energirik föda och därför gick över från en kost baserad på blad till 

mogna frukter. Ett resultat av kostomläggningen var tillkomsten av enzymet salivamylas som 

har som uppgift att redan under tuggningen börja bryta ner stärkelse till enkla sockerarter 

(Lindeberg & Gräslund, 2005). Vidare berättar samma författare att de enkla sockerarter som 

utsöndras ökar sötman hos maten som tuggas varvid författarna menar att detta kan förklara 

människans affektion till den söta smaken.  

 

 

Människans inlärda smak 
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Rapp (2008) intresserar sig i sin avhandling för skärningen mellan gastronomi och hälsa och 

menar att det ofta sägs att den största anledningen till våra matval är det individuella valet 

baserat på individuella preferenser. Det skulle därför vara individens föreställningar om hur 

maten smakar som är avgörande för hennes matval (Rapp, 2008). Samma författare menar 

även att mycket influerar oss i skapandet av dessa föreställningar och därmed också i 

förlängningen avgörandet för vad som tillhör kategorin mat. Bringeús (1988, s. 16) uttrycker 

att detta till sist har med värderingar att göra och menar att ”De [ideologier] talar inte om vad 

som är ätligt eller oätligt utan vad som är rent och orent, nyttigt och onyttigt”. Tellström 

(2012, muntlig uppgift) utvecklar tankekedjan och menar att livsmedel eller mat inte sprids 

mellan kulturer, samhällsgrupper eller individer utan hämtas upp som ideal från de kulturer vi 

ser upp till. 

	  

Douglas har sagt att “Mat är inte utfodring” (citerad i Ekström, 1990, s. 39) och menar då att 

mat inte enbart handlar om näring och att upprätthålla rent fysiologiska behov som 

människokroppen har. Tellström (2012, muntlig uppgift) förklarar vidare att om matens enda 

funktion skulle vara att tillföra näring så skulle människan lika väl kunna äta hundfoder. 

Istället är maten integrerad i vår mänskliga kulturmiljö och vårt kulturarv (Bringéus, 1970a). 

Mat och konsumtion kan vidare vara ett sätt att både söka efter identitet samt att kommunicera 

med omgivningen om vem man är (Wright, Nancarrow & Kwok, 2001). Resultatet individen 

då söker är bekräftelse och kanske även belöning för det man genom maten kommunicerat 

menar samma författare. Maten har därmed inte bara näringsmässiga syften utan även sociala. 

Bringéus (1970a, s. 7) menar att maten även är förbunden med “traditions- och 

samhällsbetingade vanor och värderingar”. Genom maten visar individen till vilken grupp hon 

tillhör och, viktigare än så, hon visar sin distinktion till de grupper hon inte tillhör. Här finns 

en inneboende förmodan om vad som är god smak och inte. Douglas åskådliggör detta som en 

kulturell träning i vad en individs sensoriska värld innefattar (refererad i Jonsson, 2004a, s. 

141). Den kulturella träningen får då två innebörder. Dels som tidigare nämnt att agera som 

“ett system av betydelser och symboler som är gemensamma för en grupp” (Ekström, 1987, s. 

126). Dels matkultur som maktfaktor, att det finns ett uttalat och önskat sätt att äta som är det 

rätta sättet. Ekström (1987, s. 126) menar att det i Sverige idag är det “näringsriktiga sättet” 

med andra ord mindre mättat fett, salt och socker och mer fibrer (Livsmedelsverket, 2012).  
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Från sockerskrin till sockerberg  
Det som idag anses som det rätta sättet har inte alltid varit det. Under början av 1900-talet så 

användes sockret som ett kvalitetsmärke (Tellström, 2012, muntlig uppgift). Samma författare 

tar till exempel upp att man på etiketter gärna skrev ut att sylten eller saften var sockrad med 

texter som Prima sockrad. Dessutom delade Sockerbolaget rentav ut skrifter i skolorna där 

det gick att läsa att socker var ett både nyttigt och billigt födoämne (Albertsdóttir, 2008). 

Detta var möjligt då svenskarnas efterfrågan på socker nu kunde tillgodoses med hjälp av 

Sveriges självförsörjning av betsocker menar samma författare. Genom att tillgången på 

socker var säkrad gick det från att vara en lyxprodukt förbehållen de rika till att vara en 

vanligt förekommande produkt i alla samhällsklasser. Konsekvensen av detta blev att den 

maktmarkör som sockret tidigare stått för försvann och blev således utav mindre intresse för 

de övre klasserna (Ekström, 1990).  

 

Det skulle därför vara tillgång och efterfrågan som styr vårt kosthåll. Genom den trickle-

downeffekt som sockret gått igenom vad gäller klasstillhörighet har sockret tilldelats en ny 

arena där det förtärs. Vilket synliggörs genom den markanta ökning som sockerkonsumtionen 

har genomgått. I början på 1700-talet konsumerade var svensk ungefär 250 gram socker per 

person och år. På grund av ökad tillgång på socker samt den spirande trenden att dricka te och 

kaffe efter den franska revolutionen så ökade konsumtionen (Frisk, 2010). Samma författare 

menar att detta berodde på att de beska dryckerna ansågs godare att dricka uppsötade. Intaget 

av socker har från denna tidpunkt bara ökat (Frisk, 2010) och siffror som Jordbruksverket 

(2013) presenterade 2011 visar att totalkonsumtionen av socker i Sverige idag ligger på 42 kg 

per person och år. Att förändringar i kosthåll sker visas i en av Linnés sentenser “Sedan säden 

blev uppfunnen smakade ållonen beska” (citerad i Bringéus, 1970b, s. 123) men citatet 

belyser även människans stora kapacitet att förändra sin smak därefter. Olsson (1970) 

förklarar vidare att människan omedvetet söker efter likvärdig ersättning på annat håll när en 

sorts föda, av en eller annan anledning, inte längre går att få tag på. Likadan och omvänd blir 

därmed effekten när en sorts föda, såsom sockret, av en eller annan anledning får eller tar en 

allt större plats på marknaden.  

 

Den kulturella smaken 
En måltid definieras enligt the Five Aspects Meal Model (FAMM) som ätandets sfär vid ett 

givet tillfälle (Rapp, 2008). En aspekt av FAMM är att det måste till ett möte mellan 
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människor för att en måltid ska inträffa och Rapp (2008) belyser att under den delade 

måltidsupplevelsen så delar människorna med sig av sina smakupplevelser genom att uttrycka 

sina åsikter om maten de äter. Att äta tillsammans menar Jonsson (2004b) är en viktig del av 

att bygga en familj då man genom de gemensamma värden som familjen tillsammans sätter 

upp avgör vad som är rent och nyttigt för att använda Bringéus (1988) definition. Preferenser 

för viss föda utvecklas under den tidiga barndomen då barnen antar familjens samt den 

rådande kulturens mat- och måltidsvanor (Erlanson-Albertsson, 2004; Rapp, 2008). Vilket 

Rapp (2008) belyser som att smaker som tillhör ofta återkommande livsmedel därför kan vara 

föredragna framför andra smaker.  

 

Människans kulturella relation till sötma väcks redan första gången det nyfödda barnet smakar 

modersmjölk och Erlanson-Albertsson (2004) menar vidare att sötman i mjölken instinktivt 

invaggar barnet i ett välbefinnande stadium. Sötman kopplas här ihop med mat för första 

gången och denna hopkoppling förstärks av att flera undersökningar som gjorts har visat att 

sötma stimulerar vår aptit (Erlanson-Albertsson, 2004). Författaren menar även att sötma 

utöver aptitstimulering ger smärtlindring, vilket utnyttjas inom sjukvården där barn får smaka 

något sött innan de får en injektionsspruta och de reagerar därför mindre på sticket. Rapp 

(2008) menar att inom den komplexa arena som ätande utgör är hälsoaspekter inkluderade och 

resultatet, alltså en människas hälsostatus, influeras av vad, hur och varför hon äter som hon 

gör. Det kan därför vara av intresse att utöka vår kunskap om varför människan ur ett 

evolutionärt samt kulturellt perspektiv finner den söta smaken åtråvärd. 

 

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att ur ett evolutionärt samt kulturellt perspektiv undersöka varför 

människan finner den söta smaken åtråvärd. 

 

 

Metod och material 
I denna del utav uppsatsen presenteras hur datainsamlingen till studiens resultatdel har 

genomförts. Beskrivet är även vilka inklusions- samt exklusionskriterier som har arbetats 

utefter. 
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Vetenskaplig insamling 

Föreliggande uppsats är en litteraturstudie vilket innebär att ingen egen undersökning har 

utförts utan studiens syfte besvaras genom granskning och syntes av tidigare forskning som i 

detta fall består av vetenskapliga artiklar (Patel & Davidsson, 2011). Artiklarna söktes i 

databaserna Summon och FSTA. För att hitta relevanta artiklar har uppsatsförfattarna 

formulerat ett antal sökord (Bryman, 2011) som presenteras i bilaga 1. Bryman (2011) menar 

att med fungerande sökord så säkerställs att merparten av de vetenskapliga artiklar som 

behandlar intresseområdet har täckts in samt hittats. Genom att använda synonymer och 

anpassa språkbruket kunde uppsatsförfattarna även hitta fler artiklar (Bryman, 2011). För att 

komma ner i antal sökträffar användes vid databassökningen ofta kombinationer av sökord 

(Bryman, 2011). Då antalet träffar bedömdes rimligt lästes först artiklarnas rubriker och där 

rubriken ansågs relevant för syftet lästes därefter dess abstract (Patel & Davidsson, 2011). Om 

artikeln fortfarande var av intresse skrevs den ut och lästes i sin helhet varpå den därefter 

analyserades. Bedömdes artikeln som användbar för syftet efter analysen så valdes den ut som 

en av de fem artiklarna som ingår i resultatet. Om inte, så valdes den bort (Patel & Davidsson, 

2011).  

 
Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

• Den skulle vara peer-reviewed samt innehålla en egen studie. 

• Den vetenskapliga artikeln skulle kunna visas i fulltext 

• Den skulle innehålla våra valda begrepp/ord, dock inte nödvändigtvis samtliga. 

• Vara skriven på engelska. 
 
Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

• Avgiftsbelagda artiklar. 

 

Urval 
För att besvara uppsatsens syfte söktes artiklar som var kopplat till kultur, kost och hälsa samt 

sötma. Därefter har syftet problematiserats i resultatdiskussionen inom ramen för ämnet 

måltidskunskap och värdskap.  
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Dataanalys 
Uppsatsförfattarna har analyserat de valda vetenskapliga artiklarna genom att söka efter 

bakomliggande teman i deras resultat- samt resultatdiskussionsdel (Bryman, 2011). Analysen 

gick till så att de vetenskapliga artiklarna lästes igenom flera gånger och de teman som dök 

upp markerades med olika färgpennor för att få en snabb överblick var i dokumenten som 

respektive tema fanns (Patel & Davidsson, 2011). Följande teman eftersöktes; förändringar i 

levnadspremisser orsakar förändrat kosthåll, sötma skapar trygghet och lugn, sötma triggar 

motoriska rörelser som kopplas ihop med ätande, preferens för sötma är kopplat till 

personlighetstyp, gener och/eller belöningssystem samt preferens för sötma är ett intränat 

beteende. Därefter skrevs texterna som tillhörde respektive tema ner i ett dokument och 

bearbetades till en sammanhängande resultattext (Patel & Davidsson, 2011). I samband med 

studierna av artiklarna har de även sammanfattats i matriser för att på så vis få en snabb 

översikt av artiklarnas innehåll och kärna samt vara en användbar metod för att analysera och 

syntetisera innehållet (se bilaga 2). 

 

 

Resultat	  
I resultatet ges en sammanfattning av de vetenskapliga artiklar som legat till grund för denna 

undersökning. Resultaten presenteras med avsikten att svara på studiens syfte och presenteras 

utefter olika teman som har hittats i de vetenskapliga artiklarna. 

 

Evolution 
Elfhag och Erlansson-Albertsson (2006) menar i sin studie att det föreslagits att vissa gener 

ligger bakom konsumtion av söta livsmedel. Författarna säger vidare att preferens för socker 

har kopplats ihop med alkoholism eller en genetisk utsatthet för alkoholism vilket författarna 

då menar skulle tyda på en länk mellan söt smak och människans belöningssystem. Lindqvist, 

Baelemans och Erlanson-Albertsson (2008) studerade i sin undersökning hur fri tillgång till 

sockerlösningar gjorda på sackaros, glukos samt fruktos påverkade födointag och viktuppgång 

hos råttor. Detta ställdes emot en kontrollgrupp av råttor som istället drack vatten. Lindqvist 

et al. (2008) fann att de råttor som drack någon form av sockerlösning uppskattningsvis 

dubblerade sitt dryckesintag i jämförelse med kontrollgruppen under den två veckor långa 

studien. Vidare visade studiens resultat på att alla råttor som erbjöds sockerlösningar ökade 
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sina totala kaloriintag och gick upp i vikt. Viktuppgången skedde trots att råttorna 

konsumerade mindre råttfoder än kontrollgruppen som ett försök att kompensera det extra 

kaloriintaget som sockerlösningarna innebar (Lindqvist et al., 2008). Orsaken till råttornas 

ökade dryckesintag och viktuppgång trots minskat intag av foder berodde enligt samma 

författare på att sockerlösningarna påverkade råttornas perifera och centrala aptitsignaler 

vilket medförde att deras ätmönster samt ätnivåer förändrades. Lindqvist et al. (2008) menar 

vidare att anledningen till detta låg i den förändrade produktionen samt utsöndringen utav 

hormoner och peptider som är involverade i just aptitreglering och ätmönster samt aktivering 

av belöningssystem i hypotalamus.  

 

Att även spädbarn har en medfödd preferens för sötma visas av resultatet i studien som Barr et 

al. (1999) utförde. I studien undersöktes om 12 till 96 timmar gamla spädbarn lugnas samt om 

deras motoriska rörelser som är involverade i diande och matande orsakas av sötma. 

Resultatet visade på att lösningar som uppbär en söt smak ingav en lugnande effekt på barnen 

samt ökade deras munrörelser och hand-munkontakt, alltså de motoriska rörelserna (Barr et 

al., 1999). Dock menade samma författare att dessa effekter inte uppbringades av lösningar 

gjorda på kolhydrater som saknade en söt smak. Barr et al. (1999) menade därför att det är 

sötman hos lösningen är den avgörande faktorn för både lugnande påföljder samt rörelser för 

diande och matning. 

 

Inlärning samt personlighet  
Lanfer et al. (2013) menar att tidigare konsumentstudier har visat att ett livsmedels smak är 

den viktigaste drivkraften för val av mat. Författarna menar även att matvanor utvecklas tidigt 

i barndomen och förblir stabila genom livet. Lanfer et al. (2013) har därför studerat 1705 

europeiska barn i åldrarna 6 till 9 år på undersökningscenter i åtta europeiska länder. Syftet 

med Lanfer et al. (2013) studie var undersöka vilka faktorer som påverkar smakpreferensen. 

Författarna menade att barns utveckling av mat- och smakpreferenser är kopplat till den 

matmiljö som de uppfostras i och föräldrarna skulle därför vara de viktigaste påverkarna. 

Lanfer et al. (2013) menar vidare att barn som har blivit belönade med en viss typ av 

livsmedel utvecklar en preferens för samma livsmedel. Resultatet i studien visade att av alla 

undersökta faktorer så var det land och därmed vilken kultur som barnet växte upp i som var 

den gemensamma faktorn för smakpreferensen mellan barnen. Även barnens ålder visade på 
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ett samband till smakpreferens, där ökad ålder var associerat med en ökad sannolikhet för 

preferens för sötma upp till en viss ålder (Lanfer et al., 2013). 

 

Elfhag och Erlansson-Albertsson (2006) undersökte i sin studie om preferens för socker hos 

människor som lider av fetma var kopplat till en personlighetsprofil. Studiens resultat visade 

att en preferens för sötma sammankopplades med personlighetsprofilen neuroticism där 

bristande självsäkerhet, bortförklarande beteende samt bitterhet var de främsta 

personlighetsdragen. Elfhag och Erlansson-Albertsson (2006) diskuterade även att 

informanterna använde sig av den söta smaken för att kompensera den upplevda stress och de 

neurotiska personlighetsdragen. Författarna kopplade vidare samman detta med tidigare fynd 

funna hos afroamerikaner som i högre grad än amerikaner härstammade från Europa har ett 

större begär för sötma liksom en större upplevd stress. Elfhag och Erlansson-Albertsson 

(2006) kom i sin studie fram till att sockrets funktion för informanterna, och därmed deras val 

att äta socker, var att bli tröstad samt belönad. 

 

Anpassning till miljö  
I Regev-Tobias et al. (2012) undersökning om etiopiska kvinnors försämrade nutritionsstatus 

samt förändrade kostvanor efter att det de immigrerat till Israel fann man att efter kvinnorna 

hade levt i Israel i genomsnitt 14 år så hade deras BMI blivit likvärdigt med den allmänna 

israeliska befolkningen. I korthet innebar det att 42 % av kvinnorna hade ett BMI över 24,9 

kg/m2, vilket Regev-Tobias et al. (2012) menade stod i stark kontrast mot tidigare studier som 

studerat etiopiska kvinnors BMI vid ankomst där genomsnittet låg på 19-20 kg/m2. Orsaken 

till denna markanta viktuppgång berodde enligt studien på att kvinnornas kostvanor hade 

förändrats som ett steg i deras ackulturation. Kvinnorna i studien hade fortsatt att tillaga den 

traditionella etiopiska maten men även lokala israeliska och västerländska samt mindre 

hälsosamma livsmedel hade förts in i kosten såsom läsk, snacks och godis. Vilket stöddes av 

de kostförteckningar kvinnorna även förde under studien som visade att de hade ett högt intag 

av spannmål och enkla sockerarter. Som ett exempel på påtvingade förändringar i livsmedel 

så sa 96 % av informanterna att sädesslaget tef, som de använde för att göra tunnbrödet injera 

som utgör vardagsmat i Etiopien, är annorlunda än det tef de använde i hemlandet. Orsaken 

till kvinnornas kostomläggning menade Regev-Tobias et al. (2012) berodde delvis på stark 

marknadsföring av ohälsosam mat samt en reducerad tillgång på traditionell hälsosam mat. 
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Författarna menade också att en annan anledning var den låga socioekonomiska ställning som 

de etiopiska immigranterna hade i deras nya hemland. 

 

 

Diskussion 
Uppsatsens syfte var att ur ett evolutionärt samt kulturellt perspektiv undersöka varför 

människan finner den söta smaken åtråvärd. Nedan följer därför en diskussion kring detta där 

bakgrundens tidigare litteraturöversikt ställs emot den vetenskapliga forskning som 

presenterades i resultatdelen. Därefter diskuteras metod- och materialval. 

 

Resultatdiskussion 
 
Evolution  

Erlanson-Albertsson (2004) menade att människan tidigt lade om sitt kosthåll från blad till 

mogna frukter då dessa innehöll mer energi. Ett viktigt sätt för människan att kunna urskilja 

omogna från mogna frukter är den söta smaken som de mogna frukterna har. Människans 

preferens för sötma kan även förklaras genom att enzymutsöndringen, som redan under 

tuggningen bryter ner stärkelse till enkla sockerarter, på så vis ökar den upplevda sötman hos 

frukten (Erlanson-Albertsson, 2004). Genom evolutionens gång har människan på detta sätt 

uppmuntrats likt Pavlovs hundar att äta söta födoämnen. Vilket därför torde tyda på att 

spädbarnen i Barrs et al. (1999) undersökning omedelbara affektion för smaken bör vara 

genetisk betingad. Redan i ett spädbarns första levnadsminuter får det smaka den söta smaken 

av mammans bröstmjölk. I Barrs et al. (1999) undersökning ingick barn som var mellan 12 

och 96 timmar gamla och studiens resultat visade att de redan då uppvisade en preferens till 

sötma då de instinktivt blev både lugnade samt uppvisade motoriska rörelser som kopplas 

ihop till diande och matande.  

 

Inlärning samt personlighet 
Bringéus (1988, s. 16) talade om värderingar som människan har skapat kring mat och måltid 

när han menade att ideologier inte handlar om ”vad som är ätligt eller oätligt utan vad som är 

rent och orent, nyttigt och onyttigt”. Detta betyder att en viktig del av att lära sig att bli 

människa är just att lära sig vad som räknas som mat och vad som inte räknas till mat. Detta 
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tyder även på att barnen lär sig sin första kulturella läxa om vad som räknas in i mat när de 

smakar modersmjölk första gången. Där och då börjar det kulturella skapandet av bandet 

mellan människan och den söta smaken. Undersökningar har visat att sötma stimulerar 

människans aptit (Erlanson-Albertsson, 2004) vilket även resultaten i Lindqvist et al. (2008) 

studie fastställde. Råttorna som intog sockerlösningar ökade konstant sin konsumtion, för att 

efter de två veckor som studien pågick ungefärligen ha dubblerat sitt intag. Orsaken låg i att 

råttornas belöningssystem hade aktiverats samt att utsöndring av olika aptitsignaler hade 

förändrats (Lindqvist et al., 2008). Som en kompensation till det ökade intaget av socker, och 

därmed energi, så minskade råttorna sitt intag av vanligt foder (Lindqvist et al., 2008). 

Troligtvis berodde detta på att råttornas biokemiska system hade förändrats (Erlanson-

Albertsson, 2004) och aptitsignaler sändes konstant ut till råttorna att fortsätta dricka. Den 

aktivering av hjärnans belöningssystem som råttorna uppvisade tyder på att det finns en 

genetisk korrelation mellan människan och sötma. Detta utnyttjas inom sjukvården där barn 

får något sött som smärtlindring innan en injektion ges (Erlanson-Albertsson, 2004).  

 

Jonsson (2004b) menar att en viktig del av att bygga en familj är att äta tillsammans och på så 

vis sammansvetsa familjens värderingar som kan föras vidare. Genom att härma sin 

omgivnings inställning till vad som räknas som mat kan barnet därför inkorporeras i sin 

sensoriska smakvärld som Douglas (refererad i Jonsson, 2004a, s. 141) även uttryckte det. När 

barn får något sött som en belöning för att de gjort något bra av sina föräldrar fastställs en 

koppling mellan sötma och belöning vilket skapar en ond spiral då Lanfer et al. (2013) menar 

att matvanor skapas under barndomen och består hela livet. Matens principiella uppgift blir 

därför att skapa relationer mellan individen och det omgivande samhället likväl som att skapa 

grupperingar med samma matvanor (Jonsson, 2004b).	  	  

	  

Alltså, matens uppgift är att skapa band mellan individer inom samma grupp men samtidigt 

skiljelinjer till andra individer, grupper och kulturer. Dessa band skapas genom de delade 

måltiderna där individer uttrycker sina åsikter om maten som äts och därmed sina 

måltidsupplevelser (Rapp, 2008). Samma författare fortsätter med att individers åsikter om 

vad som anses gott eller inte därför resulterar i vilken mat som gruppen äter respektive inte 

äter. Då matpreferenser på detta sätt förs vidare genom generationer samt inom den rådande 

kulturens mat- och måltidsvanor förklarar det varför sötma även förs vidare som en god smak. 

Rapp (2008) menar också att smaker som tillhör ofta återkommande livsmedel därför kan vara 
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föredragna framför andra smaker. Genom att som barn ta till sig smakpreferenser så kommer 

man in i gemenskapen (Douglas, refererad i Jonsson, 2004a, s. 141) dock så medför detta att 

barn som säger nej till socker även säger nej till gemenskapen i gruppen.	  

 

Anpassning till miljö 

Sötma kopplas ihop med trygghet i ett tidigt stadium av människans kulturella liv vilket 

påvisas i Barr et al. (1999) studie där spädbarnen blev lugnade av sötman. Detta kan därför 

förklara hur de etiopiska kvinnorna i Regev-Tobias et al. (2012) undersökning vände sig till 

ökad mängd kolhydrater och enkla sockerarter när de flyttade från Etiopien till Israel. De 

etiopiska kvinnornas miljö och levnadspremisser ändrades genom immigrationen och 

studierna visade att de därför var tvungna att hitta ersättningar till de livsmedel de inte längre 

kunde få tag på. Detta stöds av Olsson (1970) som menar att när människor inte längre kan 

tillgå en sorts föda så eftersöks instinktivt en jämngod ersättning på annat håll. Exempelvis 

ligger andra typer av kolhydrater och enkla sockerarter nära det som tef utgjorde för kosten 

och det är därför rimligt att tro att det är en likvärdig ersättning för de etiopiska kvinnorna i 

Regev-Tobias et al. (2012) studie. 

 

Att socker och söt smak även kopplas ihop med trygghet som Barrs et al. (1999) studie visar 

förstärker bara incitamentet för kvinnorna i Regev-Tobias et al. (2012) studie att vända sig till 

en sockerrik kost. Den nya kosten är sämre ur hälsosynpunkt men skapar ett lugn och en 

trygghet i den nya levnadspremissen där kvinnorna innehar en låg socioekonomisk ställning. 

Detta argument stärks av resultaten i Elfhag och Erlanson-Albertssons (2006) studie där 

informanterna som uppvisade neurotiskt personlighetsdrag använde socker för att dämpa de 

negativa personlighetsdragen samt den stress de kände och istället få belöning och tröst 

genom sockerintaget. Elfhag och Erlanson-Albertsson (2006) diskuterade även att liknande 

fenomen har upptäckts hos afroamerikaner som mer förekommande än europeisktursprungna 

amerikaner har ett större begär för sötma liksom en större upplevd stress. 

 

Genom människans affektion för den söta smaken har hon därigenom kunnat lära sig 

uppskatta andra och mer avvikande smaker genom att söta upp dem. Ett exempel på hur 

människan genom den trygga smaken av sött har kunnat utveckla och berika sitt smakförråd 

är kaffe (Frisk, 2010). Kaffe gick redan när det först kom till Sverige att dricka utan socker 

men för att införlivas i kategorin mat och inte bara ätligt behövdes den tas upp som en idé 
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(Bringéus, 1988, s. 16). Detta innebär i en vidare bemärkelse att varken mat, kaffe eller i 

föreliggande studies fall socker sprids mellan kulturer, samhällsgrupper eller individer utan de 

hämtas upp som ideal från de kulturer vi ser upp till (Tellström, 2012, muntlig uppgift). Fallet 

med de etiopiska kvinnorna vars kost förändrades när de flyttade från sitt hemland till Israel 

(Regev-Tobias et al., 2012) tyder på att deras traditionella kost inte är ett sådant ideal som den 

israeliska kulturen har hämtat upp. Detta minskade därmed kvinnornas möjlighet att få tag i 

de traditionella kolhydraterna och för att tillgodose sitt behov söker de sig därför till annan 

likvärdig föda i form av enkla sockerarter (Olsson, 1970). Människans preferens för socker 

må vara evolutionärt betingad men sockerintaget finns dock alltid i en kulturell kontext som 

ovanstående diskussioner har visat. Hur mycket samt på vilket sätt människan konsumerar 

socker förmedlar därför vem hon är (Wright, Nancarrow & Kwok, 2001). För om det bara 

skulle handla om energin som socker tillför skulle människan kunna hälla i sig rent socker 

direkt från påsen precis som hon också skulle kunna äta hundfoder om matens uppgift endast 

vore att bidra med näring (Tellström, 2012, muntlig uppgift). 

 

Metod- och materialdiskussion	  
 

Förändring av syfte samt val av inriktning på artiklar 
I det inledande skedet av undersökningen låg fokus på att med socker och sockerkonsumtion 

som utgångspunkt se hur vi kunde tolka världen omkring oss. Författarna insåg snart att detta 

var ett alltför brett område att undersöka samt att det fanns mycket begränsad tillgång till 

vetenskapliga artiklar inom detta område. Därför valdes ett syfte där vi utifrån ett evolutionärt 

samt kulturellt synsätt kunde analysera artiklar som behandlar socker och sötma ur ett 

hälsoperspektiv. Vi kunde därmed diskutera bakgrunden mot relevanta vetenskapliga artiklar 

som är uppgiftens förutsättning. 

 
Val av databaser 
De fem artiklar som slutligen valdes ut har kommit ifrån databaserna Summon och FSTA. 

Fyra utav dem kom från Summon och den femte kom från FSTA. Orsaken till detta är att 

författarna till föreliggande studie tidigt insåg att för att besvara syftet var bredden som 

behövdes inte möjlig att finna i enbart FSTA utan vi vände oss därför till Summon för att hitta 

resterande artiklar efter att först ha genomsökt CINAHL som tillhör folkhälsovetenskapen. 
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Motivering av artiklar som studerar råttor, spädbarn, barn och vuxna 

I föreliggande studie har artiklar som studerar råttor, spädbarn, barn och vuxna använts. Det 

kan förefalla spretigt och svårdiskuterat då det finns stora skillnader grupperna emellan. 

Orsaken till att grupperna valdes ut var att uppsatsförfattarna dels ville få ett helhetsperspektiv 

på varför människan finner sötman åtråvärd då preferensen följer oss genom livet (Lanfer et 

al., 2013). Dels var Lindqvist et al. (2008) studie om effekter på aptitsignaler samt beroende 

av etiska skäl omöjliga att genomföra på människor då individsskyddskravet förutsätter att 

individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada (Vetenskapsrådet, okänt årtal). I fallet 

i Lindqvist et al. (2008) användes råttor då de under lång tid har använts inom djurförsök och 

deras fysiologi och funktioner är därför mycket väl kända (Nordin, 2008). Samma författare 

menar även att råttans olika centra i hjärnan är väl kartlagd samt att råttors hjärnor påverkas 

av olika substanser vilket medför att de kan därför utveckla tillstånd som påminner om 

psykiska sjukdomar hos människor. Detta gör att forskare såsom Lindqvist et al. (2008) kan 

dra slutsatser som är uppvisade hos råttor men som bör vara allmängiltiga för människor 

också (Nordin, 2012). 

 

Kritik av valda artiklars metodval 
Uppsatsförfattarna har funnit två områden inom de vetenskapliga artiklarnas metodval som 

kan kritiseras. Dels är det att Elfhag och Erlanson-Albertsson (2006), Regev-Tobias (2012) 

samt Lanfer (2013) studier samtliga bygger på resultat som är självrapporterade i en 

intervjusituation. Nackdelen med detta är att informanterna lätt kan styra vad som utelämnas 

samt berättas. Fördelen med självrapporterade uppgifter är däremot att sådana uppvisar 

attityder om matvanor som inte objektiva insamlingar kan göra (Elfhag & Erlanson-

Albertsson, 2006) och därför ansåg uppsatsförfattarna att artiklarna var av intresse för studien 

då människans kulturella syn på den söta smaken bygger på gemensamma värderingar.  

 

Det andra metodvalet som kan kritiseras är Elfhag och Erlanson-Albertssons (2006). 

Författarnas syfte var att studera om preferens för sötma kan kopplas ihop med en 

personlighetstyp men studerade endast detta hos informanter som lider utav fetma. Om Elfhag 

och Erlanson-Albertssons (2006) hade ställt studiens resultat mot en kontrollgrupp bestående 

av normalviktiga hade resultaten kunnat påvisa unikhet alternativt likhet med den 

normalviktiga kontrollgruppen. Det hade då gått att diskutera orsaken till personligheten - är 

det så att sötma utvecklar en viss personlighetstyp eller är det så att personer med en viss 
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personlighet dras till den söta smaken. Elfhag och Erlanson-Albertssons (2006) studie visar 

som det är nu endast att individer som lider av fetma kan sammankopplas med 

personlighetstypen neuroticism. 

 

 

Slutsats 
Studien har visat att den medfödda affektion människan har för den söta smaken sedermera 

övergår till en kulturellt betingad preferens för sötma genom den inlärning hon får från sin 

första måltid av modersmjölk. Därmed förknippar människan framöver sött med både 

trygghet, lugn, belöning, tröst men framförallt med mat. För om sötma endast vore 

evolutionärt betingat skulle människan kunna äta socker direkt ur påsen. 
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Bilaga 1 

Sökmatriser 
Datu
m	  

Databa
s	  

Sökord	   Antal 
ref. 

Kombi
-nation 

Antal 
referenser i 
kombinatio

n 

Antal 
lästa 

abstrac
t 

Antal 
lästa 

artikla
r 

Använd
a 

artiklar 

2013-
01-23 

FSTA 1. taste 
preference  

499 1 + 2  57 5 1 1 

2013-
01-23 

FSTA 2. sweetness 3768   0 0 0 

2013-
01-23 

FSTA 3. effects 148668 3 + 4 
3 + 2 

7995 
695 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2013-
01-23 

FSTA 4. sugar 68770   0 0 0 

2013-
01-23 

FSTA 5. learning 1045 2 + 5 17 2 0 0 

2013-
01-26 

Summon 1. sugar 433417 1 + 2 13748 0 0 0 

2013-
01-26 

Summon 2. 
preference 

951760 2 + 3 
2 + 3 + 
4 

33283 
1446 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2013-
01-26 

Summon 3. taste 321322   0 0 0 

2013-
01-26 

Summon 4. sweetness 14229 4 + 5 
4 + 5 + 
6 

2841 
1457 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

2013-
01-26 

Summon 5. response 6064187   0 0 0 

2013-
01-26 

Summon 6. effect 1139746
4 

  0 0 0 

2013-
01-26 

Summon 7. 
acculturatio

33981 7 +8  
7 + 8 + 
9 

11011 
808 
 

0 
0 
 

0 
0 
 

0 
0 
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n 7 + 8 + 
9 + 10 

303 5 2 1 

2013-
01-26 

Summon 8. 
immigrants 

177376   0 0 0 

2013-
01-26 

Summon 9. 
consumptio
n 

1136177   0 0 0 

2013-
01-26 

Summon 10. food 1998979   0 0 0 

2013-
01-26 

Summon 11. sucrose 330979 6 + 11 108 312 0 0 0 

2013-
01-26 

Summon 12. appetite 135222 6 + 11 + 
12 
1 + 6 + 
11 + 12 

2102 
 
533 

0 
 
5 

0 
 
2 

0 
 
1 

2013-
01-26 

Summon 13. 
personality 

486319 1 +2 + 
13 

1 + 2 + 
4 + 13 

138 

 

12 

0 

 

3 

0 

 

2 

0 

 

1 
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Bilaga 2 

Artikelmatris 1 

Regev-Tobias, Hadas; Reifen, Ram; Endevelt, Ronit; Havkin, Ofra; Cohen, Erica & Stern, 
Gila (2012). Dietary acculturation and increasing rates of obesity in Ethiopian women living 
in Israel. Nutrition, 28, 30-34. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Studien syftar till att 
undersöka de 
skillnader som 
uppkommit i 
nutritionsstatus samt 
beteende kring mat och 
ätande hos kvinnliga 
etiopiska immigranter 
efter att de har flyttat 
till Israel. 

Samt  

Att fastställa vilka 
effekter som den 
israeliska matmiljön 
har orsakat de 
etiopiska kvinnorna. 

 

Informanterna har valts 
ut genom ett 
slumpmässigt urval av 
53 kvinnor i åldern 32 
± 6 år. Metoden som 
har använts var 
strukturerade intervjuer 
som spelades in och 
därefter 
transkriberades. Därtill 
har två, separata, 24-
timmars 
kostförteckningar för 
varje informant 
används där allt 
kvinnorna åt skulle 
antecknas. Kvinnorna 
har även måttats genom 
antropometriska 
måttagningar. 

 

 

Studien fann att efter att 
kvinnorna hade levt i Israel i 
genomsnitt 14 år så var deras 
BMI likvärdiga med den 
allmänna israeliska 
befolkningen där 42% av 
informanterna har ett BMI 
över 24,9 kg/m2. Fynden står i 
stark kontrast mot BMI 
uppmätta vid ankomst till 
Israel (19-20 kg/m2). Analys 
av livsmedelsgrupper visade 
att intag av spannmål och 
enkla sockerarter var höga. 
Kvinnorna fortsatte 
tillaga traditionella etiopiska 
livsmedel och maträtter men 
även lokala israeliska och 
västerländska samt mindre 
hälsosamma livsmedel hade 
förts in i kosten såsom läsk, 
snacks och godis. Mer än 80% 
av de etiopiska kvinnorna 
rapporterade att de hade gjort 
ändringar i deras kostvanor 
efter att de immigrerat till 
Israel. Till exempel sa 96% av 
informanterna att sädesslaget 
tef, som de använde för att 
göra den traditionella injera, 
är annorlunda än den tef de  
använde i Etiopien. 

 
 

Diskussion 

Etniska populationer som 
immigrerar till utvecklade 
länder försöker anpassa 
sig till det ”västerländska” 
sättet att leva där adaption 
till lokalt kostmönster 
anses centralt för att 
kunna integreras in i ett 
nytt samhälle. En möjlig 
förklaring till den dåliga 
kvaliteten på dieten är att 
i den nya matmiljön 
förändras beteenderna på 
grund av en förstärkning 
av underskottet av 
traditionell och hälsosam 
mat. En annan förklaring 
kan vara den låga 
socioekonomiska 
ställning som 
immigranterna hade. 

Konklusion 

Denna invandrargrupp 
löper hög risk att utveckla 
kostrelaterade kroniska 
sjukdomar. Det finns 
därför ett trängande behov 
av att skapa ett 
kostutbildningsprogram 
anpassat till den etiopiska 
kulturen. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Studiens syfte var att 
undersöka hur fri 
tillgång till lösningar 
av sackaros, glukos 
och fruktos påverkade 
de kortsiktiga 
effekterna av födointag 
och kroppsvikt hos 
honråttor. 

Samt  

Hur de perifera och 
centrala aptitsignalerna 
påverkades av intaget 
av lösningarna. 

 

72 honråttor av samma 
ras, i samma ålder samt 
i samma viktintervall 
blev slumpmässigt 
indelade i fyra grupper. 
Den första gruppen fick 
vatten att dricka, den 
andra fick en 23 % 
sackaroslösning, den 
tredje fick en 23 % 
glukoslösning och den 
fjärde fick en 23 % 
fruktoslösning. Alla 
grupper hade fri 
tillgång till sina 
dryckeslösningar samt 
ett standardråttfoder. 
Studiens längd var 24 h 
(n= 24 råttor), en vecka 
(n= 24 råttor) eller två 
veckor (n= 24 råttor). 
Blod uppsamlades vid 
avlivningen av råttorna 
och serum lagrades vid 
-20° C fram till analys 
av aptitsignalerna som 
fanns i råttornas blod.  

Man fann i studien att råttorna 
som drack sockerlösning i 
någon form ökade sitt intag av 
dryck i jämförelse med dem 
som drack vatten. Ökningen 
skedde redan under studiens 
första dag och varade genom 
hela studien (två veckor). Efter 
att ha druckit 
sockerlösningarna i två veckor 
hade dessa råttor ungefärligen 
dubblerat sin 
dryckeskonsumtion i 
jämförelse med dem som 
drack vatten. Alla råttor som 
erbjöds sockerlösningar i 
någon form ökade sina totala 
kaloriintag. Det ökade 
kaloriintaget inträffade trots 
att råttorna konsumerade 
mindre råttfoder. Dessutom 
resulterade intaget av 
sockerlösningar istället för 
vatten i förändrad utsöndring 
och produktion av hormoner 
och peptider som är  
involverade i aptitreglering 
och ätande. Samt även genom 
aktiveringen av 
belöningssystem i 
hypotalamus. 

Diskussion 

Råttorna som drack 
sockerlösningar gick upp i 
vikt i jämförelse mot dem 
som drack vatten. 
Lösningarna aktiverade 
belöningssystemet i 
hypotalamus likväl som 
både perifera och centrala 
aptitsignaler. Det 
sammantagna resultatet 
som studien visar är att 
sockerlösningar (t.ex. 
läskedrycker) kan bidra 
till epidemiliknande 
ökningar av fetma genom 
att ändra ätmönster samt 
främja viktuppgång. 

Konklusion 

Konsumtion av glukos-, 
sackaros- eller 
fruktoslösningar resulterar 
i överkonsumtion av 
kalorier och 
viktökning genom 
aktivering av 
hungersignaler. 
Konsumtionen resulterar 
även i en recession av 
mättnadssignaler samt 
aktivering 
av belöningssystem. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med studien var 
att testa associationer 
mellan 
självrapporterade 
attityder av söta och 
feta smakpreferenser, 
och psykologiska 
konstruktioner av 
ätbeteende och 
personlighet i fetma.  

 

Det deltog 60 patienter 
vid överviktsenheten på 
Karolinska 
Universitetssjukhuset i 
Stockholm. Deras 
genomsnittliga BMI var 
40,11 ± 5,4 kg/m2, och 
varierade från 30 till 57 
kg/m2.  

Instrument 

Preferensen för smaken 
av söta livsmedel 
bedömdes i 
strukturerade intervjuer. 
Preferensen av söt 
smak klargjordes 
genom formuleringar 
såsom att den söta 
smaken ansågs både 
viktig samt föredrogs. 
Svaren kategoriserades 
i de 3 svarsalternativen: 
en stark preferens för 
söt smak, en mer 
moderat tycke för söt 
smak och en motvilja 
mot söt smak. 

Stark preferens för söt smak 
var rapporterad av 16 personer 
(27 %) av de 60 patienterna. 
En stark preferens för söt 
smak var relaterad till högre 
nivåer av 
personlighetsdimensioner 
neuroticism, jämfört med 
ingen stark smakpreferens. 
Personlighetsdrag kopplat till 
neuroticism är bristande 
självsäkerhet, bortförklarande 
beteende samt bitterhet. 

 

Författarna diskuterade att 
gener verkar påverka både 
konsumtion samt tycke 
för söta livsmedel vilket 
tyder på en länk mellan 
söt smak och 
belöningssystem. En stark 
preferens för söt smak var 
relaterad till 
personlighetstypen kallad 
neuroticism. 
Informanterna använde 
sig av den söta smaken 
för att kompensera 
upplevd stress och sin 
neuroticism. Samma 
fenomen har uppvisats 
hon afroamerikaner som i 
högre grad än 
europeisktursprungna 
amerikaner har ett större 
begär för sötma liksom en 
större upplevd stress. 
Sockrets funktion för var 
därför en önskan om att 
bli tröstad samt belönad. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med studien var 
att se om barn i olika 
länder har olika 
smakpreferenser för 
sött, umami, bitterhet, 
fett och salt.  

samt  

Jämföra de 
sociodemografiska 
faktorerna, så som kön, 
ålder, föräldrars 
engagemang i 
uppfostran, tvtittande 
för att se varför det kan 
skilja sig i 
smakpreferenser och 
om de faktorerna har 
någon påverkan.  

 

Man hade 1705 barn i 
åldrarna 6-9 år i 
undersökningen från 
Spanien, Sverige, 
Estland, Cypern, 
Belgien, Tyskland, 
Italien och Ungern. 
Barnen undersöktes i 
sina respektive länder 
och föräldrarna 
lämnade all 
sociodemografisk info 
till 
undersökningscentrume
t. Testerna 
genomfördes genom 
partrappstegstest där 
barnet fick två likadana 
produkter, en naturell 
och en med extra sötma 
tillsatt, barnet ska då 
välja ut den som de 
tycker bäst om.  

 

Resultatet visar att barn i olika 
länder har olika 
smakpreferenser, det var de 
geografiska skillnaderna 
mellan olika länder som var 
störst, inom länderna var det 
homogent.  
Preferensskillnader uppvisades 
mellan olika åldrar, kön och 
att de matmönster man lär sig 
som barn sitter kvar hela livet. 
Barn som hade svårt att känna 
umami och uppskatta smaken 
hade en större smakpreferens 
för sötma. I val av livsmedel 
var det smaken som spelade 
störst roll för val av mat. 

Diskussion:  
Författarna tar upp att 
vissa av de tillsatser de 
använt för att få fram 
grundsmakerna används i 
dagligvaror så som färdig 
mat eller halvfabrikat, så 
tröskelnivåerna för barnen 
är höga och något de är 
vana att känna, så det kan 
vara svårt att uppfatta 
smaken som något 
speciellt. Det var skillnad 
på smakpreferenser 
mellan länder, och även 
skillnader mellan i vilka 
åldrar som barn hade 
preferens för sötma. 

Konklusion:  

Slutsatsen är att den här 
undersökningen visar på 
att barn i olika länder ha 
olika smakpreferenser, att 
smaken är kulturellt 
inlärd. Att föräldrar 
påverkar och är de som 
ger barnet dess preferens 
för mat, att ålder spelar 
roll för hur mycket 
sötsaker barnet 
konsumerar.  
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Studiens syfte var att 
undersöka om sötma 
framkallar lugnande 
effekter samt ökar 
munrörelse och hand-
munkontakt hos 
spädbarn. 

60 gråtande spädbarn i 
åldrarna 12-96 timmar 
blev slumpmässigt 
indelade i olika 
grupper. En grupp fick 
en 24% 
sackaroslösning, en 
grupp fick 0.12% 
aspartamlösning som är 
jämförbar sötma med 
sockerlösningen (hos 
vuxna). Den sista 
gruppen fick en 24% 
polycoselösning som är 
en kolhydratlösning 
som inte upplevs söt av 
vuxna 

Barnen testades två 
gånger på samma dag 
före två på varandra 
följande ammningar. 
Ena gången fick de 
sockerlösning andra 
gången fick de vatten. 

Till skillnad från vatten så 
minskades barnens så blev 
barnen lugna efter intag av 
både socker och 
aspartamlösning. Likadant 
ökade barnens munrörelse 
samt hand-munkontakt av 
dessa båda lösningar. Där 
emot hade polycoselösningen 
inga effekter på gråtandet 
munrörelserna eller hand-
munkontakten.  

Hand-munkontakten kopplas 
samman med matande och 
diande.  

Studiens resultat tyder på 
att det är sötman som 
återfinns hos både 
aspartam och socker som 
är den avgörande faktorn 
för att barnen blev lugna. 
Dessutom är sötman 
också avgörande för de 
motoriska rörelserna som 
kopplas samman med 
diande och matande som 
barnen uppvisade.  

 


