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Sammanfattning: Artikeln är en medicinhistorisk exposé över ett av våra sinnen, smaken.  

 

  



Den vetenskapliga utvecklingen från beskrivningen av smaklökarna på 1800-talet till de 

senaste årtiondenas banbrytande identifiering av smakreceptorerna på tungan, smakens 

nervbanor samt smaksinnets lokalisering intill luktsinnet i hjärnan bör vara intressant för oss 

dagliga konsumenter även om man vanligtvis inte har anledning att fundera över det.  

Själva ordet smak har många betydelser. Man kan ju t.ex. ha smak för konst och smak för 

kläder eller för designade möbler och mycket annat. Att ha god smak är ju ett superlativ och 

ibland blir man kanske ombedd att vara smakråd i något sammanhang. Smak förekommer 

även negativ bemärkelse i form av bismak eller avsmak för än det ena och än det andra. Med 

andra ord "Smagen er forskellig" som danskarna säger.  

 

Intresset för mat möter vi dagligen i form av nya kokböcker hurtigt presenterade av pratglada 

stjärnkockar och matskribenter i press och TV. Den historiskt mest kände matprofeten är san-

nolikt Anthelme Brillant-Savarin. Han skrev för 200 år sedan i en bok med titeln "Smakens 

fysiologi" långt innan vi hade akademiska företrädare för ämnet fysiologi. Så här formulerade 

han sig: "Tungans vårtformiga nervvävnader har till uppgift att insuga (!) de smakande äm-

nena och bedöma smakförnimmelserna". Smaka gärna på ordet insuga när du nästa gång 

längtar efter en söt pralin eller ett gott vin. Själva suget ger ett undertryck i munhålan vilket 

förstärker upplevelsen. Därtill kommer att smaksinnet är intimt förknippat med luktsinnet,  

vilket speciellt vinkännare tar hänsyn till.  

 

Smakreceptorerna är således placerade på tungans lökformade bildningar. De kan liknas vid 

en mottagare, en portvakt eller ett nyckellås varifrån den kemiska retningen sedan transforme-

ras till nervändarna. Grunden till dagens kunskap om smaksinnet är att man kunnat identifiera 

en rad speciella gener i den välbekanta genspiralen. Dessa gener utgör sedan basen för bildan-

det av en rad olika receptortyper. På tungan finns ej endast receptorer för smak utan även för 

värme, kyla (mentolintag), beröring och tryck (matens konsistens) och brännande smärta 

(starka kryddor) etc. Tuggningsintensiteten liksom födans temperatur är således viktig för vår 

smakuppfattning.  

 

Finns det då några hälsoproblem som berör smaksinnet? Jo, förvisso är det så inte minst när 

det gäller det vi brukar kalla livsstilssjukdomar.  

1.Överkonsumtion i form av sockerberoende är ett aktuellt fenomen. Övervikt, fetma, hyper-

toni, diabetes är effekter av vällevnad. Feta barn har visat sig ha svagare respons för sött på 

tungans smaklökar och äter därför ofta mera och okontrollerat.  

2.Underkonsumtion är ett motsatt problem med biverkningar inte minst bland äldre och sjuka 

och det har i hög grad relation till smakförmågan. Kanske kan smakrubbning t.o.m. vara en 

delkomponent vid anorexi.  

 

Först några ord om smakens anatomi. Hur ser Brillant-Savarins "vårtformiga nervvävnader " 

ut och hur fick de den mera distinkta beteckningen smaklökar för cirka 150 år sedan? Två 

intressanta och något udda svenska forskare har varit banbrytande på detta område 

  



Cristian Lovén (1835-1904) var född i Stockholm och studerade  

medicin i Uppsala men han vågade ej disputera där eftersom en 

inflytelserik släkting föreslagit att hela Universitet borde flyttas till 

Stockholm. Det var en mycket känsligt situation. Därför blev det 

Lund där han spikade sin avhandling 1863. Tio år senare blev han 

den förste professorn i fysiologi på Karolinska Institutet. Han var 

mångsidig som forskare men blev dock mest känd för sin beskrivning 

av tungans smaklökar. Ett arbete, som han publicerade i ”Medicinskt 

Archiv”1867. Samma år gjorde tysken Gustaf Schwalbe samma upp-

täckt men jag har ej funnit att någon strid om prioritet dem emellan. 

Lovén hade även varit Marinläkare på korvetten Najadens expedition till Sydamerika 1860 och 

fick säkert då smaka på ovanliga exotiska maträtter som omväxling till den svenska flottans 

rutinmässiga ärtsoppa, torkad fisk och saltad sill men de nya smaksensationerna var nog inte 

orsaken till att han sedan kom att ägna sin forskning specifikt åt smaksinnet.  

 

Tungans veckbildning ger plats för flera smaklökar. Antalet beräknas till mellan 5 000 och 

10 000 vem som nu kan ha räknat dem. Det brukar ju vara ett jobb för japaner. Varje lök inne-

håller ett 40-tal celler. Hälften av dessa är 

sinnesceller och resten är stödjeceller, som 

möjligen i en framtid kan omvandlas till 

sinnesceller. Stödjeceller i hjärnan har visats 

kunna omvandlas till nervceller. Utöver de 

typiskt utformade smaklökarna finns rikligt 

med smärre öar av smakepitel i gommens 

slemhinnor och svalget.  

 

Om vi lämnar morfologin och övergår till SMAKENS FYSIOLOGI finner vi en annan svensk 

forskare, som utmärkt sig. Hjalmar Öhrwall (1851-1919). Även han var Uppsalastudent. Hans 

doktorsavhandling hade rubriken ”Studier och undersökningar öfer 

smaksinnet”. Han ansågs vara rabulist och en förförare av ung- 

domen genom sin frivola syn på sexualiteten. Sådana ämnen 

passade tydligen inte i dåtidens Uppsala. Det var kanske därför 

även han var hänvisad till att disputera i Lund där det ju alltid 

ansetts vara betydligt högre i tak. Öhrwall var även en av flera 

bemärkta förespråkare för den senare så kritiserade rashygienen 

och tvångssteriliseringarna. Han blev1899 den förste professorn i 

fysiologi i Uppsala. Han beskrev ingående de fyra smak-

kvaliteterna sött, surt, salt och beskt eller bittert som det också 

kallas. Numera har vi fått en femte smak nämligen umami. 

Personligen tror jag att fler smaker kan upptäckas i framtiden.  

 

Vad är då UMAMI?  

Det är välkänt att asiatisk mat och speciellt den kinesiska och japanska har en särpräglad 

smak. Den japanske matforskaren Kikunae Ikeda intresserade sig för detta fenomen för 100 år 

sedan och kunde från olika födoämnen som t.ex. sparris, tomater, ost och kött isolera och ex-

trahera ett speciellt smakämne, som han gav just namnet UMAMI. Det är japanskt och bety-

der "god smak". Detta är ingen ny företeelse inom kokkonsten. Redan Romarna kunde fer-

mentera matrester till en smakförbättrande sås med namnet GARUM. Rester härav har man   



funnit under pågående utgrävningar i Pompeji. Den specifika smaken på Umami kunde Ikeda 

relatera till ämnet natriumglutamat. Han publicerade sina kemiska analyser redan 1908 och 

sedan började man renframställa umami och saluföra det som en extra krydda eller närmare 

bestämt smakförstärkare. Umami har således använts i över 100 år och tillverkas årligen i en 

mängd, som uppgår till över en miljon ton.  

 

Glutamat är glutaminsyrans natriumsalt (monosodiumglutamate GSM) och syran ingår som 

bekant i den grupp av 20 livsviktiga aminosyror, som utgör byggstenarna i kroppens protei-

ner.  

 

Rent praktiskt antar man att umami fungerar som en slags kemisk transistor, som på så sätt 

kan förstärka övriga smaksensationer.  

 

Smaksinnets neurologi är komplicerad och ryms inte in i denna berättelse men det är in-

tressant att en av nervtrådarna från tungan förenar sig med ansiktsnerven i en tunn gren, som 

passerar mellanörat och därför av intresse för en öronkirurg. Den heter corda tympani och på-

verkar indirekt både salivproduktionen och ansiktsmusklerna. Därför kan en viss smak- 

sensation åtföljas av ett förnöjsamt leende om något gott hamnar på tungan eller fnysningar 

och grimaser på något som är osmakligt. Smaken är inte endast till för födointag och njutning 

utan också för att den utgör en skyddsmekanism eller varningsklocka så att vi kan skilja på 

tjänlig och otjänlig föda och mycket annat vi kan få för oss att stoppa in i munnen t.ex. 

läkemedel såsom Terbinafin - ett medel mot fotsvamp. Som jämförelse ser vi ju hur noga 

boskap väljer och vrakar bland gräs-och foderväxter och skiljer giftiga svampar från ätliga.  

 

Maten är halva födan sägs det och kunskapen om födoämnesprocessen anses vara den andra.  

Vi föds med en fullt utvecklad smakfunktion. Fostervatten är det första smakprov som når  

babyns smaklökar. Anatomiprofessorn Ivar Broman skrev så här i sin lärobok i Embryologi: 

"Redan i sjunde månaden har människofostret möjlighet att med smaksinnesorganet reagera 

för sött, bittert och surt ty om man fuktar tungan hos för tidigt födda barn med socker eller  

kininlösning, så visar barnets mimik otvetydigt, att dessa olika smakkvaliteter kunna urskiljas 

och att reflexbanan från tungan via ansiktets rörelsenerv (facialis) redan vid denna tidpunkt är 

färdig”.  

 

Hur fungerar smaksinnet med stigande ålder?  

En beräkning visar att en 75-åring genomsnittligt förlorat en tredjedel av sina smaklökar jäm-

fört med en 20-åring. Smaklökarna förbrukas kontinuerligt liksom andra kroppsvävnader och 

omsättas omärkligt cirka varje vecka och det är själva nybildningspotentialen, som minskar 

med åren. Vad har det för praktisk betydelse? Jo det borde kunna påverka mathållningen inte 

minst på äldreboenden men givetvis även i det privata hushållet. Äldre behöver sannolikt en 

starkare kryddad mat än yngre och gärna en större omväxling så att man blir mer iakttagande 

och kanske t.o.m. ifrågasättande. Möjligen kan då en tillsats av umami bidraga till att ge en 

bättre aptit på gamla dagar medan vi väntar på avslöjanden av nya typer av smakreceptorer.  

 


