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Abstrakt 

 

De flesta forskare inom området är överens om att det finns kopplingar mellan luktsinnet och 

känslor. Däremot finns det mindre forskning och bevis kring hur människors inre tillstånd 

påverkar olfaktorisk perception, dvs. uppfattningen av dofter. Föreliggande studie hade avsikt 

att studera sambandet mellan sinnesstämning och uppskattning av behagliga dofter. Den 

aktuella sinnesstämningen mättes med hjälp av Mood Adjective Checklist (Sjöberg et.al., 

1979), ett tillförlitligt och känsligt instrument. För att mäta doftuppskattning användes fem 

olika dofter på doftstickor. Dofterna valdes ut systematiskt, testades i förväg och bekräftades 

som behagliga. Resultaten kunde inte visa något signifikant samband mellan sinnesstämning 

och doftuppskattning (p = .612). Ingen predicerande effekt i sinnesstämning och i de olika 

dimensionerna av sinnesstämningen på doftuppskattning kunde påvisas (p varierar mellan .293 

och .862). Resultaten kan ha påverkats av metodologiska brister och utformningen av 

dofttestningsinstrumentet som diskuterats. 

 

Nyckelord: sinnesstämning, olfaktorisk perception, luktsinnet, doftuppskattning 

 

Engelsk titel: How olfactory perception is influenced by mood  
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Introduktion 

 

Luktsinnet är ett av de minst utforskade och mest svårstuderade sinnena i ett psykologiskt 

sammanhang (Ackerman, 2007, Herz, 2007) men de flesta forskare inom området är överens 

om att det finns kopplingar mellan luktsinnet och känslor (Ackerman, 2007, Herz, 2007, 

Krusemark, Novak, Gitelman och Li, 2013, Lombion-Pouthier, Vandel, Nezelof, Haffen och 

Millot, 2006, Naudin, El-Hage, Gomes, Gaillard, Belzung och Atanasova, 2012, Stenson och 

Bressle, 2002, Van Toller och Dodd, 1988).  Å ena sidan förklaras det med att bearbetning av 

olfaktoriska intryck utförs i fysisk närhet till hjärnans känslocentrum (Herz, 2007). Å andra 

sidan hävdar Stenson och Bresle (2002) att luktsinnet är det äldsta och från en tidig evolutionär 

synvinkel det viktigaste sinnet för överlevnad. Luktsinnet fungerar bland annat som en 

grindvakt när organismen ska avgöra vad som bör intas och vad som hellre bör undvikas t.ex. 

födoämne. Förmågan att kunna urskilja dofter och smaker kan härledas från att det är 

evolutionärt lönsamt för barnet att känna igen och preferera moderns doft samt att preferera 

smaken av näringsrika födoämnen, dvs. modersmjölk. Ackerman (2007) påpekar att luktsinnet 

kan även ha en viktig evolutionär betydelse i samband med valet av partner.  

Ackerman (2007) förklarar vidare att det kan finnas en koppling mellan barnets tidiga 

perceptuella uppfattningsförmåga och dess lagrade och eventuellt känslomässigt laddade 

minnen. Som tidigare nämnts föds barn med utvecklad smak och luktförmåga samt även vissa 

lukt- och smakpreferenser. Andra perceptuella och kognitiva förmågor utvecklas däremot 

senare. De minnen som skapas i denna tidiga ålder kan därför sparas som doftminnen. Detta 

kan delvis förklara varför luktsinnet kopplas ihop med känslor och hur dofter kan påverka 

emotioner, känslo- och sinnesstämningar.  

Tanken om en koppling mellan luktsinnet och vad vi känner har inspirerat forskning inom 

flera olika områden, t.ex. parfymindustri och aromaterapi. Däremot finns det mindre forskning 

och bevis omkring hur människors inre tillstånd påverkar olfaktorisk perception, dvs. 

uppfattningen av dofter och lukter. Denna studie har för avsikt att studera hur den aktuella 

sinnesstämningen påverkar uppskattningen av olika positiva olfaktoriska intryck.  
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Sinnesstämning och uppskattning av sinnesintryck 

Sinnesstämning kan definieras som ett samlingsbegrepp för individens aktuella känslo-, sinnes- 

och emotionella tillstånd. Sinnestillståndet kan influeras av individens långvariga egenskaper 

såsom personlighet och temperament men det påverkas också av vardagliga händelser, 

individens fysiska tillstånd, den sociala och fysiska omgivningen, dvs. miljön. Sjöberg, 

Svensson och Persson (1979) beskriver och mäter sinnesstämningen med hjälp av sex bipolära, 

dvs. positiva eller negativa dimensioner såsom hedonisk ton, aktivitet, extraversion, 

avspändhet, social orientering och säkerhet. Schmitz, De Rosa och Anderson (2009) hävdar att 

positiva och negativa emotionella tillstånd kan härledas från approach and avoidance 

behavior. Det innebär att individens emotionella tillstånd har del i motivationsprocessen för att 

individen ska undvika eller ägna sig åt olika aktiviteter och behovstillfredsställelse.  

Noel och Dando (2015) undersökte hur smakpreferenser förändras i samband med stress 

och nedstämdhet hos försökspersonerna. De jämförde förändringar i smakpreferenser hos 

försökspersoner som blev negativt påverkade av att deras fotbollslag förlorade en match. 

Resultaten visade att den negativa stämningen som förlusten av matchen framkallade 

påverkade njutningen av livsmedel. Glass som deltagarna uppskattade mindre utan den 

negativa påverkan, upplevdes i negativt tillstånd som mer välsmakande. Noels och Dandos 

(2015) fynd visade att den hedonistiska uppfattningen av smak kan bli förändrad av 

emotionella tillstånd och forskarna drog slutsatsen att den negativa stämningen kan leda till 

ökad matkonsumtion, så kallat komfort- och tröstätande. 

I linje med det studerade Krusemark, Novak, Gitelman och Li (2013) hur ångest kan 

påverka försökspersonernas olfaktoriska bearbetningsprocess, med hjälp av fMRI. Deltagarna 

utsattes för neutrala dofter och deras ångestnivå manipulerades. Resultaten visade att i samband 

med ångest upplevdes neutrala dofter som mer obehagliga och tog längre tid att 

uppmärksamma.  

I likhet med det undersökte Pollatos, Kopietz, Linn, Albrecht, Sakar, Anzinger, Schandry 

och Wiesmann (2007) känslornas påverkan på doftuppskattning hos friska försökspersoner 

genom att först visa emotionellt laddade bilder för deltagarna. Bilderna kategoriserades som 

negativa, neutrala och positiva. Efter bildvisningen uppskattade deltagarna sitt känslotillstånd, 

därefter testade de olika dofter och uppskattade dofternas välbehag. Studien fann att efter 

negativt laddade bilder skattades dofter som mindre behagliga och som mer intensiva. Efter 

positivt laddade bilder skattades dofterna som mer behagliga (Pollatos et.al., 2007). 
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Perception och tillståndsberoende uppfattning av olfaktoriskt intryck 

Perception innebär den kognitiva bearbetningen av sinnesintryck som leder till en uppfattning 

och tolkning av omvärlden. Den perceptuella processen sker oftast omedvetet och både 

sinnesintrycken och den kognitiva bearbetningen kan påverkas av flera omständigheter. 

Sinnesintryck kan påverkas av biologiska faktorer, t.ex. synförmågan eller medfödda brister i 

synen men även miljömässiga faktorer t.ex. ljusnivå, temperatur eller avståndet till det 

observerade föremålet. Dessutom kan den kognitiva bearbetningen påverkas av behovs- och 

motivationsförankrade orsaker, tidigare erfarenheter och aktuella emotionella tillstånd. 

Eftersom perceptionen är ett samspel mellan olika faktorer leder det till att människor kan 

uppfatta och tolka samma intryck olika (Groome, 2010). 

Flera studier utforskar hur perceptionsprocesser blir påverkade av varierade emotionella 

tillstånd. Anderson, Siegel och Feldman Barret (2011) studerade hur emotionella tillstånd 

påverkar individens visuella perception. De manipulerade deltagarnas affektiva tillstånd för att 

studera hur positiva, neutrala och negativa emotionella tillstånd förändrar uppfattningen av 

främmande människors ansiktsuttryck. De kom fram till att det affektiva tillståndet är i sig en 

kontext och individens medvetna uppfattning av omvärlden styrs av och skulle därför tolkas i 

detta sammanhang. Deras experiment visade att försökspersonernas affektiva tillstånd 

reglerade vilka ansiktsuttryck eller delar av ansiktsuttrycken som blev dominanta i 

perceptionsprocessen, dvs. hur försökspersoner varseblev och tolkade ansiktsuttrycket. 

I linje med det undersökte Schmitz, De Rosa och Anderson (2009), med hjälp av av fMRI 

hur de negativa och positiva tillstånden kan påverka den visuella perceptionen. De kom fram 

till att positiva tillstånd breddar det visuella fältet och negativa tillstånd krymper det, dvs. gör 

det mer fokuserat på en mindre del av det visuella synfältet. De tolkade resultatet som att 

känslotillståndet påverkar perceptionen i perceptionsprocessens tidiga fas och det resulterar i 

att uppfattningen av det visuella intrycket blir påverkat, biased av känslotillståndet.  

För att undersöka sambandet mellan olika emotionella tillstånd och olfaktorisk 

förnimmelse använde Chen och Dalton (2005) videoinspelning för att manipulera deltagarnas 

känslotillstånd samt dofter i tre olika kategorier, behaglig, obehaglig och neutral. De olika 

filmerna som visades var avsedda att framkalla glädje, sorg, negativt (arg, avsky), skrämt och 

neutralt emotionellt tillstånd respektive intensitet av upplevda emotioner skattades av 

deltagarna. Samtidigt introducerades olika dofter, en doft i taget blåstes in i försöksrummet. 

Deltagarnas doftröskel och reaktionstid mättes. Resultaten visade att kvinnor upptäckte positiva 
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dofter snabbare än neutrala dofter samt att män uppmärksammade olika doftintryck snabbare 

när de hade en positiv eller negativ emotionell laddning jämfört med ett neutralt emotionellt 

tillstånd.  

Som tidigare nämnts grundade Schmitz, De Rosa och Anderson (2009) sin forskning på 

approach avoidance behaviour teorin vilket innebär att positiva och negativa emotionella 

tillstånd kan härledas från närmande eller undvikande beteende. Approach avoidance 

behaviour teorin kan kopplas till teorin om state dependent processing of odors vilket innebär 

att den olfaktoriska processen kan påverkas av fysiska och psykiska tillstånd. Krusemark et.al. 

(2013) hävdar att olfaktorisk perception är nära sammankopplad med behovstillfredsställelse 

eftersom det bidrar till att organismen kan uppehålla en homeostatisk balans. T.ex. blir matlukt 

mer tilldragande när individen är hungrig och därför ökas motivationen att äta. Från ett 

evolutionärt perspektiv kan det förklaras som att det är neurologiskt och psykologiskt betingat 

att uppfatta dofter annorlunda vid olika interna tillstånd. State dependent processing of odors 

teori antar först och främst att den hedonistiska uppfattningen av dofter blir påverkad av 

individens inre tillstånd (Krusemark et.al., 2013). 

 

Hedonistisk uppskattning och anhedonia 

Hedonistisk uppskattning kan definieras som individens uppfattning av nöjes- och 

njutningsvärde för en viss stimulans. Noel och Dando (2015) visade att hedonistisk 

uppskattning i samband med matkonsumtion ökade eller minskade motivationen för ytterligare 

konsumtion, dvs. om individen ville äta mer eller inte. Hedonistisk uppskattning kan leda till 

att individen väljer en stimulans som ger högre njutning och tillfredställelse och väljer bort 

stimulans som saknar njutningseffekter. Däremot betyer anhedonia enligt Naudin, Carl, 

Surguladze, Guillen, Gaillard, Belzung, El-Hage och Atanasova (2014) att individen inte är 

kapabel att få njutning av stimulansen. Detta kan leda till att individen saknar motivation att 

närma sig en stimulans. I samband med matkonsumtion betyder det minskad eller total 

avsaknad av aptit. Anhedonia förekommer ofta hos patienter som är deprimerade eller har 

andra psykiska sjukdomar som orsakar förändringar i mood, humöret.  

Naudin et.al. (2014) studerade olfactory anhedonia och olfactory alliesthesia hos 

depressiva patienter. Olfactory anhedonia innebär att behagliga dofter uppfattas som mindre 

behagliga och olfactory alliesthesia innebär att obehagliga dofter uppfattas som mer 

obehagliga. Forskarna studerade deprimerade patienters hedonistiska uppskattning av 
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behagliga och obehagliga dofter. De mätte och jämförde icke-behandlade depressiva patienters 

hedonistiska uppskattning av dofter med friska försökspersoners uppskattning av dofter. Deras 

resultat visade att både olfactory anhedonia och alliesthesia förekommer hos patienter med 

depression (Naudin et.al., 2014).  

I en annan studie sökte Naudin, El-Hage, Gomes, Gaillard, Belzung och Atanasova (2012) 

samband mellan olfaktorisk funktion och depression. Studiens mål var att avgöra om 

förändringar i doftperception kan användas som en kognitiv markör i depression. Forskarna 

jämförde deprimerade patienter innan och efter behandling av depression med en frisk 

kontrollgrupp. Deltagarnas doftigenkännande, uppskattningen av dofters intensitet och 

skattning av det hedonistiska värdet av dofter testades. Resultatet visade skillnader i 

hedonistisk uppskattning mellan kontrollgruppen och depressiva patientgruppen, det bekräftade 

att olfaktorisk anhedonia var närvarande hos personer i den depressiva patientgruppen, dvs. de 

skattade dofterna lägre. Dessutom fann forskarna en skillnad i att deltagare i den friska 

kontrollgruppen kategoriserade doftämnena i tre kategorier: behaglig, neutral och obehaglig. 

Patienter med obehandlad depression (innan behandlingen) kategoriserade däremot dofterna 

antingen som behagliga eller obehagliga. Efter sex veckors medicinsk behandling försvann 

skillnaden i kategorisering samt skillnader i hedonistisk uppfattning och jämnade ut sig helt 

med kontrollgruppens hedonistiska uppskattningsvärde. Det visade sig att deprimerade 

patienter skattade dofternas välbehag lägre men denna skillnad visades endast i samband med 

vissa doftämnen (Naudin et.al., 2012). 

Till skillnad från det fann Lombion-Pouthier, Vandel, Nezelof, Haffen och Millot (2006) 

att depressiva patienter överskattade dofternas välbehag. De grundade sin studie på antagandet 

att luktsinnet är starkt associerat med emotionella processer och utforskade om det finns 

samband mellan psykologiska sjukdomar som kännetecknas av humörstörningar och 

olfaktorisk perception. De jämförde en frisk kontrollgrupp med patienter som grupperades 

enligt sina olika psykiska sjukdomar: depressiva patienter, patienter med anorexi och patienter 

med alkohol- och drogberoende. De använde sig av metoden forced choice för att testa 

tröskelvärdet samt uppskattningsskalor för att mäta dofternas välbehag, igenkännandet och 

intensitet. Deras resultat visade att depressiva patienter var mindre känsliga för dofter, hade ett 

högre tröskelvärde men också överskattade välbehaget av dofterna (Lombion-Pouthier et.al., 

2006).  
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Ännu ett motsägelsefullt resultat i samband med doftuppskattning och depression kommer 

från Pausea, Miranda, Göderb, Aldenhoffb och Ferstla (2001). De studerade olfaktorisk 

förmåga såsom doftkänslighet och uppskattning av dofter hos patienter med diagnosen major 

depression. De grundade också sin studie på antagandet att deprimerade personer uppfattar en 

negativ stimulans mer negativt och en positiv stimulans mindre positivt. Forskarna mätte 

tröskelvärdet och hedonistisk uppskattning av dofter och visade att tröskeln för att 

uppmärksamma doften reducerades starkt hos deprimerade patienter. Dock fann de ingen 

signifikant skillnad i uppskattning av dofternas intensitet och välbehag före och efter 

behandling av depressionen (Pausea et.al., 2001).  

 

Syfte och hypotes 

Baserat på tidigare studier och teorier kan antas att perceptionsprocessen kan påverkas av 

individens emotionella tillstånd. Perception, varseblivning, tolkning av omvärlden, 

bedömningen av hedonistiska värden av olika sinnesintryck kan påverkas av bland annat 

individens inre tillstånd. Psykiska störningar som berör individens emotioner kan leda till 

förändringar i uppfattningen och uppskattningen av olfaktoriska intryck. Däremot finns det 

mindre forskning om hur friska människors vardagliga känslotillstånd och sinnesstämning 

påverkar olfaktoriska sinnesintryck. Denna studie söker samband mellan människors 

vardagliga sinnesstämning och deras uppskattning av behagliga olfaktoriska perceptuella 

intryck, dvs. dofter. Målet är att studera hur uppskattningen av positiva olfaktoriska stimuli 

förändras i samband med sinnesstämningen samt vilka olika dimensioner i sinnesstämningen 

som har predicerande effekt i förändringar av uppskattningen av dofter.  

Genom att studera om det finns ett sådant samband samt utforska hur detta samband ser ut 

vill denna studie bidra till att bättre förstå den olfaktoriska perceptionen och möjliga faktorer 

som kan påverka den. Studiens syfte är att studera huruvida den aktuella sinnesstämningen har 

samband och predicerande effekt i uppskattningen av dofter. Till följd av tidigare studier och 

teorier antas i denna studie att: den aktuella sinnesstämningen har påverkan på olfaktorisk 

perception. 
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Metod 

 

Deltagare 

Deltagarna i denna studie bestod av studenter, universitetslärare och företagsanställda i en 

mellanstor stad i södra Sverige. Totalt 62 enkäter delades ut varav 60 enkäter besvarades. 

Deltagarna bestod av 18 män och 42 kvinnor mellan 19 och 54 år. Den beräknade medelåldern 

var 26.68 år med en standardavvikelse på 8.27 år. En deltagare valde att inte fylla i enkäten och 

en deltagare valde att avstå från dofttestningen på grund av huvudvärk. Valet av deltagare 

skedde genom ett bekvämlighetsurval. Undersökningens urvalskriterier för deltagande var att 

personen inte led av förkylning, anosmi (luktblindhet) eller någon annan form av sjukdom som 

påverkar den olfaktoriska förmågan. De fick inte heller vara allergiska mot parfym och-/eller 

vara känsliga för olika doftämnen. Ett sista kriterium var att deltagaren inte hade rökt på minst 

30 minuter före undersökningen eftersom rökning anses kunna påverka den olfaktoriska 

förmågan (Ackerman, 2007).  

 

Instrument  

För att mäta deltagarnas aktuella sinnesstämning användes Mood Adjective Checklist (MACL) 

av Sjöberg, Svensson och Persson (1979). Enligt Stenström, Göth, Carlsson och Andersson 

(2003) anses MACL vara ett tillförlitligt och känsligt instrument för att mäta sinnesläget. Testet 

innehåller 71 adjektiv som kan delas upp i sex delskalor, så kallade dimensioner i 

stämningsläget. De sex dimensionerna är hedonisk ton, aktivitet, extraversion, avspändhet, 

social orientering, och säkerhet. Dimensionerna är bipolära vilket innebär att adjektiven kan 

kategoriseras antingen som positiva eller negativa. I testet skattar deltagaren själv varje 

adjektiv i enlighet med hur bra eller dåligt det adjektivet beskriver hennes aktuella 

stämningsläge. Skattningsalternativ för adjektiven kan vara definitivt stämmer, något stämmer, 

inte stämmer eller definitivt inte stämmer. Poäng som delas ut för varje svar kan variera mellan 

1-4. Slutpoängen för sinnesläge kan variera mellan 71-284. Vid ungefär hälften av adjektiven 

räknas poängen omvänt (Sjöberg et.al., 1979). Reliabilitetsanalysen visade att den beräknade 

Cronbach´s α =.793. De beräknade Cronbach´s α i de olika dimensionerna var: hedonisk ton 

α=.579, (N=12), aktivitet α=.552, (N=16), extraversion α=.855, (N=11), avspändhet α=.806, 

(N=10), social orientering α=.814, (N=11), säkerhet α=.782, (N=11).  
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För att mäta doftuppskattningen användes i denna studie fem stycken behagliga dofter som 

deltagarna testade på doftprovstickor. För att välja ut de fem olika dofterna valdes först 27 av 

ungefär 600 tillgängliga parfymer ut med urvalskriterier att dofterna var mycket omtyckta men 

mindre kända inom vardagskonsumtionsvaror med hjälp av en online parfymdatabas 

(http://www.fragrantica.com/). Herz (2007) hävdar att igenkännandet av en doft eller doftämne 

påverkar den hedonistiska uppskattningen. I denna studie har det ansett vara viktigt att undvika 

att försökspersonerna skall känna igen dofterna och därför eventuellt skatta dem högre.  

Eftersom bara ett begränsat antal dofter kunde testas av deltagarna vid testtillfället, 

reducerades urvalet ytterligare genom att kategorisera dofterna. Enligt Stenson och Bresle 

(2002) finns det många olika försök till att klassificera dofter. De hävdar att klassificering och 

kategorisering av dofter är problematisk och de befintliga klassindelningarna är svårhanterliga. 

Orsaken till att dofter är svåra att kategorisera och beskriva vetenskapligt är att det finns 

individuella skillnader i hur olika dofter och doftämnen upplevs. Dessutom finns det 

individuella skillnader bland vilka doftämnen i doftblandningen som upplevs starkast.  

Ackerman (2007) skriver att dofterna inte uppfattas som enskilda molekyler eller enskilda 

doftämnen utan de upplevs istället som färdigblandade kompositioner. Inom parfymskapandet 

är det t.ex. mycket viktigt att parfymen, som är en blandning av olika doftkomponenter ska 

identifieras som en helhet och inte ska kunna identifieras genom de olika komponenterna, dvs. 

ingredienserna. En bra parfym skall istället kunna ge ett balanserat helhetsintryck (Ackerman, 

2007). Även om det finns grupperingar inom parfymer, är sådana grupperingar endast avsedda 

för att beskriva ingredienser och ger ingen information om hur människor uppfattar parfymen.  

Stenson och Bresle (2002) presenterar bland annat en klassificering av Linné från 1756 

som grupperar växternas dofter inom kategorierna kryddaktig, balsamisk, myskaktig, 

vitlöksaktig, bockaktig, vidrig och äcklig. Som Ackerman (2007) skriver, inom parfymeri kan 

dofterna kategoriseras genom flera olika egenskaper t.ex. doftfamilj (t.ex. orientalisk, blommig, 

gourmand, kryddig), könstillskrivning (maskulin, feminin, unisex), beskrivningar om dofternas 

styrka (t.ex. lätt, tung, mjuk, stark, krispig) och rekommendationer för användning (t.ex. 

lämplighet för årstid, ålder, dags- eller kvällsanvändning).  

En klassificering och kategorisering av dofter kan vara problematisk och svårdefinierbar. 

Dessutom fanns det i denna studie inget utrymme för att använda dofter från alla olika 

kategorier och-/eller underkategorier. Kategoriseringen blev därför en blandning av 

ovanstående egenskaper och på så sätt reducerades urvalet av dofter till fem kategorier: söt-
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gourmand, kryddig-orientalisk, maskulin-stark, blommig-tung och mjuk-lätt. Av de tidigare 

utvalda 27 dofter valdes tre in i varje ovanstående kategori, sammanlagt 15 dofter. Som Herz 

(2007) skriver finns det stora skillnader i doftpreferenser bland människor. Syftet med urvalet 

av dofterna var att hitta parfymer som var allmänt omtyckta, mindre kända bland konsumenter 

och som på en grundläggande nivå kunde fånga upp människors olika doftpreferenser.  

Utöver doftpreferenser kan uppskattningen av dofter påverkas av luktorganens sensoriska 

överbelastning, dvs. näsans trötthet (Goldstein 2009). För att minska effekten av uttröttningen 

hos försökspersonerna ansågs det vara viktigt att begränsa antalet dofter som deltagarna skulle 

testa i studien. Som Ackerman (2007) förklarar finns det skillnader i människors olfaktoriska 

förmåga för att testa och urskilja dofter och antalet kan variera mellan 3-7 olika dofter vid ett 

tillfälle. För att ytterligare reducera urvalet av dofter utfördes därför en urvalsstudie med hjälp 

av tolv försökspersoner. Deltagarna i dofturvalstudien fick testa tre dofter från varje 

ovanbeskriva doftkategori. Deltagarna testade fem gånger tre, dvs. totalt 15 dofter på tidigare 

förberedda doftstickor, och valde ut en doft i varje grupp som de upplevde som mest behaglig. 

Toller och Dodd (1988) skriver att ett namn kan i stor del bidra till uppskattningen av parfymen 

samt att det kan leda till associationer hos människor som kan förändra upplevelsen av den 

testade doften. I dofturvalstudien kodades doftteststickorna med bokstäver och siffror för att 

undvika eventuella associationer hos försökspersonerna. Det fanns inga ledtrådar från vilka 

deltagarna skulle kunna identifiera de olika dofterna.  

Genom dofturvalstudien reducerades antalet dofter till fem dofter, en ur varje doftgrupp 

som användes i denna studie för att mäta deltagarnas doftuppskattning. Dofterna testades på 

förberedda pappersstickor som var avsedda för dofttestning.  Doftstickorna doppades i 

doftämnena, dvs. parfymerna 15 timmar innan varje testtillfälle för att undvika eventuella 

skillnader i doftstyrkan. Varje pappersticka kodades med en kod och en siffra som kunde 

matchas med utvärderingsskalan. Doftens behaglighet kunde uppskattas mellan 1-10 där 1 

betydde inte alls behaglig och 10 betydde mycket behaglig.  

 

Procedur 

Efter att dofterna valts ut för doftuppskattning samt enkäten för MACL och doftuppskattning 

sammanställts, genomfördes en pilotstudie med hjälp av tre frivilliga försökspersoner. I 

pilotstudien testades hur undersökningen uppfattades, hur lång tid det tog att besvara enkäten 

och att testa dofterna. Det visade sig att tiden för undersökningen tog mellan 4-7 minuter och 
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att tre adjektiv i MACL formuläret var otydliga. Vidare visade det sig att utformningen av 

formulären kan leda till att försökspersoner inte uppmärksammar adjektivskolumnen i mitten 

av bladet. För att undvika missuppfattningar och missförstånd modifierades enkätens 

utformning dessutom markerades tre adjektiv med en, två eller tre stjärnor och förklarades med 

hjälp av två synonymer längst ner på sidan (se bilaga 1).  

Lärare på universitet kontaktades för att få utföra undersökningar bland studenterna i 

klassrummen. Två lärare kontaktades via personlig förfrågan. Alla lärare informerades om 

studiens syfte och hur lång tid undersökningen skulle ta att genomföra. Lärarna var positiva till 

att medverka i studien och vid en avtalad tid kunde undersökningen utföras i klassrummet. 

Undersökningen kunde utföras i två klasser där 21, plus 1 ogiltigt svar, respektive 22 svar 

samlades in från studenterna i klassen. Ytterligare 8 respektive 9 svar samlades in genom att 

personligen bjuda in studenter i universitetsbiblioteket samt anställda hos ett privat företag för 

att delta i undersökningen. Varje undersökning utfördes i vanlig kontorsmiljö där temperaturen 

och fuktighetsgraden låg på en normal inomhusnivå för att undvika eventuella miljömässiga 

påverkan på olfaktorisk förmåga (Meilgaard, Civille & Carr, 1999).   

Vid varje undersökningstillfälle presenterades studiens syfte muntligt framför 

deltagargruppen. Deltagarna informerades om gällande etiska aspekter, att deltagandet är 

anonymt och att de har rätt att avstå från och att avbryta deltagandet. Därefter förklarades 

undersökningens tillvägagångssätt och deltagarna tillfrågades om förkylning, parfymallergi och 

doftkänslighet samt andra förhinder för att kunna testa dofter. För att undvika eventuella bias 

och demand characteristics förklarades studiens syfte endast som att studien vill ta reda på 

deltagarnas aktuella sinnesläge samt att det skulle förekomma en utvärdering av fem olika 

dofter. Deltagarna fick i förväg reda på undersökningens tillvägagångsätt, de ombads att först 

fylla i testet om sinnesstämning, sedan att vända bladet och signalera att de var redo för 

dofttestningen. Deltagarna fick en visuell och muntlig presentation om enkätens uppbyggnad, 

på vilken sida de skulle börja och hur sinnesstämningsformulär ska besvaras. Därefter delades 

enkäterna ut.  

Enkäten inleddes med frågor om kön och ålder samt en fråga om deltagaren rökt under de 

senaste 30 minuter med ja eller nej svarsalternativ. Det följdes av MACL testet som beskrevs 

ovan. Efter att deltagarna var färdiga med MACL testet vände de blad och signalerade till 

undersökningsledaren att de var redo för dofttestningen. Eftersom det förekom individuella 

skillnader för hur lång tid tog det att fylla i MACL testet, delades dofttestningsmaterialet ut och 
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förklarades dofttestningens tillvägagångssätt enskilt för varje deltagare. När respektive person 

var färdig med MACL testet tilldelades fem stycken bokstavskodade och numrerade 

doftstickor. Deltagaren fick instruktioner att testa doftstickorna genom att på lukta den spetsiga 

änden och uppskatta doften på behaglighetsskala från 1-10 där 1 betydde inte alls behaglig och 

10 betydde mycket behaglig. Därefter skulle de läsa av koden från doftstickan, matcha koden 

ihop med tillhörande kodade skalor och markera sina bedömningar på utvärderingsskalan. 

Deltagarna fick testa dofterna i sin egen takt och testmaterialet och enkäterna samlandes in 

efter att deltagarna var färdiga med testet. Efter undersökningen ombads deltagarna att ställa 

frågor, dela sina funderingar eller diskutera upplevelsen av undersökningen. Deltagarnas frågor 

besvarades och vidare förklarades studiens syfte för dem som var intresserad av det. Tiden för 

varje undersökning var mindre än 15 minuter. 

 

Forskningsetiska överväganden  

I denna studie följs forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (hämtat från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR). 

Informationskravet uppfylldes genom att studiens syfte och tillvägagångssätt förklarades innan 

undersökningen samt att deltagarna ombads att ställa frågor. Deltagarna informerades vidare 

om att deltagandet var anonymt och frivilligt samt att undersökningen utförs i samband med en 

C-uppsats. Deltagarna uppmuntrades efter undersökningen att ställa frågor och dela 

funderingar samt att diskutera upplevelsen. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

undersökningen var anonym, ingen personlig information samlades in, samt att 

undersökningarna endast utfördes i grupper som omöjliggjorde identifikation av enskilda 

deltagare. Samtyckeskravet i undersökningen uppfylldes genom att deltagarna bads om 

godkännande för att delta i studien, informerades om att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta medverkandet. Individskyddskravet uppfylldes genom att undersökningen inte 

utsatt någon deltagare för psykisk eller fysisk skada. Deltagarna som var känsliga mot dofter 

eller trodde sig kunna bli påverkade av dofter avråddes från att delta i dofttestet. 

Undersökningen anses inte ha påverkat deltagarnas välbefinnande. Nyttjandekravet: Insamlade 

data användes endast i samband med föreliggande studie och gav material till en statistisk 

analys för en C-uppsats på universitet.  
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Statistisk bearbetning 

Poängen för varje dimension i MACL testet räknades ut och därefter sammanställdes en 

slutpoäng för sinnesstämning i varje besvarad enkät. I ungefär hälften av adjektiven i MACL 

räknades poängen omvänt på grund av testets utformning. Poängen för doftuppskattning 

räknades samman för varje deltagare. Alla insamlade data matades in i SPSS. Deltagarnas 

svarspoäng i varje dimension i MACL samt den sammanräknade sinnesstämningspoängen 

testades för normalfördelning. Det visade sig att det fanns normalfördelning i svarspoängen 

både i sammanräknade sinnesstämningspoängen och i poängen i de olika dimensionerna i 

MACL. För att statistiskt analysera det insamlade materialet utfördes först 

korrelationsanalyser. Sedan analyserades värdena mot varandra med hjälp av en standard 

multipel regressionsanalys.  

 

Bortfall  

Det externa bortfallet i denna studie var att en person avråddes från att delta i undersökningen 

på grund av eventuell doftkänslighet samt en deltagare som valde att avstå dofttestningen på 

grund av huvudvärk. Det interna bortfallet i denna studie var att 7 deltagare inte fyllde i några 

av svarsalternativen för totalt 13 adjektiv i MACL formuläret. Svarspoäng för dessa adjektiv 

ersattes genom att medelvärdet för delskalan av sinnesstämningsdimensionen först beräknades. 

Därefter valdes slumpmässigt ett heltal av de två numren som var närmast medelvärdet.  
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Resultat 

 

Studiens syfte var att studera om den aktuella sinnesstämningen har samband med och 

predicerande effekt i uppskattningen av dofter. Studien förväntade att det skulle påvisas att den 

aktuella sinnesstämningen har påverkan på olfaktorisk perception.  

I tabell 1 visas medelvärde och standardavvikelse för doftuppskattning, sinnesstämning 

och de olika dimensionerna i sinnestämmingen uppdelat efter kön samt resultaten av ett 

Levene´s test som jämför medelvärdet och standardavvikelsen uppdelat efter kön. Testet visade 

inga signifikanta könsskillnader i doftuppskattning, sinnesstämning och de olika dimensionerna 

i sinnestämmingen.  

 
Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelser samt resultatet av ett Levene´s test uppdelat efter kön. 

 Kvinna (n=42) Man (n=18) Levene´s test 

 M SD M SD F p 

Doftuppskattning 29.38 8.23 32.05 6.82 .119 .731 

Sinnesstämning   210.92 31.69 214.66 23.93 .332 .567 

Hedonisk ton 36.38 7.07 37.55 3.89 2.00 .163 

Aktivitet 43.52 7.88 45.00 7.20 .295 .589 

Avspändhet 27.95 5.66 30.27 3.51 2.27 .137 

Extraversion 33.09 6.10 32.38 4.53 .326 .570 

Social orientering 37.07 4.22 34.94 5.09 .893 .348 

Säkerhet 33.61 5.28 33.94 4.58 .003 .957 

M = medelvärde, SD = standardavvikelse. 

I tabell 2 visas korrelationsvärdena i doftuppskattning, sinnesstämning och delskalorna, 

dvs. de olika dimensionerna i sinnesstämning. Det kunde inte uppvisas en statistiskt signifikant 

korrelation varken i doftuppskattning och sinnesstämning (p=.612, two tailed) eller samband 

mellan doftuppskattning och de olika dimensionerna i sinnesstämning. Det visade sig ingen 

signifikant korrelation mellan dimension: hedonisk ton (p=.365, two tailed), aktivitet (p=.827, 

two tailed), avspändhet (p=.490, two tailed), extraversion (p=.780, two tailed), social 

orientering (p=.680, two tailed) eller säkerhet (p=.839, two tailed). Korrelationsanalysen visar 

att det inte finns signifikant samband mellan människornas uppskattning av dofter och deras 

aktuella sinnesstämning. 
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Tabell 2. Pearson korrelationsmatrix för sinnesstämning och doftuppskattning 

 DU ST HT AK AV EX SO SÄ 

DU 1        

ST -.067 1       

HT -.119 .894** 1      

AK -.029 .818** .627** 1     

AV -.091 .841** .806** .648** 1    

EX -.037 .831** .723** .641** .636** 1   

SO .054 .693** .548** .509** .447** .594** 1  

SE -.027 .809** .768** .545** .709** .612** .470** 1 

* Korrelation är signifikant på 0.05 nivå (two-tailed.). ** Korrelation är signifikant på 0.01 nivå 

(two-tailed).  

DU = Doftuppskattningspoäng, SI = Sinnesstämning total, HT =Hedonisk ton, AK = Aktivitet, AV 

= Avspändhet. EX =Extraversion, SO = Social orientering, SÄ=Säkerhet  

 

 

Tabell 3 visar resultaten av multipel regressionsanalys. Testet visade att varken 

sinnesstämning eller de olika dimensionerna i sinnestämmingen har predicerande effekter i 

doftuppskattning. Modellen förklarar 8,5 % av variansen av den beroende variabeln (R2 =.050, 

Adjusted R2 =-.078, p=.903) 

 
Tabell 3. Multipel Regressionsanalys med doftuppskattning som beroende variabel. 

 B Beta p 

Sinnesstämning -.145 -.543 .533 

Hedonisk ton -.219 -.175 .623 

Aktivitet .175 .171 .579 

Avspändhet .075 .049 .862 

Extraversion .156 .112 .673 

Social orientering .414 .240 .293 

Säkerhet .366 .238 .378 

B= ostandardiserad koefficient, Beta=standardiserad koefficient, p = signifikansnivå  
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Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka huruvida den aktuella sinnesstämningen har samband med och 

predicerade effekt i uppskattningen av dofter. Resultaten kunde inte visa signifikant samband 

mellan sinnesstämning och doftuppskattning och ingen predicerande effekt i de olika 

dimensionerna av sinnesstämningen på doftuppskattning kunde påvisas.  

Till skillnad från tidigare forskning som visade att det finns ett samband mellan 

emotionella tillstånd och perception av olika sinnesintryck kunde föreliggande studie inte visa 

samband mellan sinnesstämning och olfaktorisk perception. I kontrast till studien om 

förändringar i smakpreferenser vid en högre stress- och nedstämdhetsnivå av Noel och Dando 

(2015) visade i den föreliggande studien ingen signifikant korrelation i försökspersonernas 

avspändhet och uppskattningen av dofter. Noel och Dando (2015) visade att uppskattningen av 

vissa livsmedel ökar i samband med stress och nedstämdhet och de tolkade resultatet som ett 

belägg för emotionellt ätande. Det finns litteratur om att dofter används som humörhöjare, t.ex. 

i form av aromaterapi och på så sätt kan olfaktoriskt intryck ha en tröstande effekt (Herz, 

2007). Detta är dock svårt att jämföra med matkonsumtion och tröstätande. Emellertid 

förväntades det i föreliggande studie att stress och ångest ska visa effekt på doftuppskattning, 

det förväntades att deltagarna som hade hög poäng i avspändhet skulle uppskatta dofter 

annorlunda. En sådan effekt kunde inte visas.  

I linje med det visade Krusemark et.al. (2013) att ångestnivån påverkade uppskattningen 

av dofter samt dofttröskeln hos försökspersonerna i samband med neutrala dofter. Deras 

resultat visade att en högre ångestnivå resulterade i en lägre uppskattning av dofter samt att det 

tog längre tid att uppmärksamma dofterna. Jämfört med Krusemarks et.al. (2013) användes i 

den föreliggande studien behagliga dofter istället för neutrala dofter. Det förväntades dock att 

ångestnivån, som i dimensionerna kan likställas med avspändhet skulle visa effekt på 

doftuppskattning. En sådan effekt kunde inte visas.  

Jämfört med Pollatos et.al. (2007) förväntades det att kunna visas ett samband mellan 

sinnesstämning och doftuppskattning hos deltagarna. Pollatos et.al. (2007) manipulerade 

försökspersonernas emotionella tillstånd, manipulationens effekt testades och bekräftades och 

deltagarna testade och skattade olika dofters välbehag. Deras resultat visade att emotionella 

tillstånd har påverkan på doftuppskattning. I linje med det förväntades att det ska kunna 

uppvisas att deltagarna med högre poäng i sinnesstämning, dvs. bättre humör ska uppskatta 
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dofter som mer behagliga samt att deltagarna som hade låg poäng i sinnesstämning ska 

uppskatta dofterna som mindre behagliga. Ett sådant samband kunde inte visas.   

Anderson, Siegel och Feldman Barret (2011) använde också affektmanipulation för att 

utforska hur visuella sinnesintryck förändras i olika affektiva tillstånd och kunde visa att vid 

olika affektiva tillstånd upplevde försökspersonerna sinnesintrycket annorlunda. I likhet med 

det visade Schmitz, De Rosa och Anderson (2009) förändringar i det visuella synfältet i olika 

emotionella tillstånd och konkluderade att känslotillstånd påverkar perception. Chen och 

Dalton (2005) manipulerade också försökspersonernas känslotillstånd och visade att 

doftperception på flera sätt påverkas av olika emotionella tillstånd. Krusemarks et.al. (2013) 

förklaring av förändringar i doftperception är att den olfaktoriska perceptionsprocessen är 

sammankopplad med behovstillfredsställelse. I föreliggande studie förväntades därför att det 

skulle finnas olikheter i olfaktorisk perception, att uppskattningen av dofter skulle visa på 

olikheter i samband med olika sinnesstämningar men det kunde inte bevisas.  

Naudin et.al. (2012, 2014) undersökte i flera studier olfaktoriska förmåga hos patienters 

med depressiva symptom. Naudin et.al. (2014) kunde bevisa att olfaktorisk anhedonia och 

allisetheisa är närvarande hos depressiva patienter. Det innebär att depression orsakar minskad 

uppskattning av behagliga dofter samt ökat ogillande av obehagliga dofter. I en tidigare studie 

kunde dock Naudin et.al. (2012) visa denna effekt endast med vissa doftämnen. I den tidigare 

studien undersökte Naudin et.al. (2012) olfaktorisk förmåga hos depressiva patienter för att 

avgöra om förändringar i olfaktorisk perception kan vara en markör för psykiska sjukdomar. 

Den föreliggande studien sökte samband mellan poängen i sinnesstämning och 

doftuppskattning samt om de olika dimensionerna visar predicerande effekt i uppskattningen av 

dofter. Inget signifikant samband eller predicerade effekt kunde visas. 

Till skillnad från det visade Lombion-Pouthier et.al. (2006) i sin studie att depressiva 

patienter överskattade dofternas välbehag. Enligt det förväntades i föreliggande studie att 

sinnesstämning skulle visa samband med doftuppskattning samt att poäng i 

sinnesstämningsdimensionen hedonisk ton skulle ha en predicerade effekt i doftuppskattning. 

Ett sådant samband och predicerande effekt kunde inte visas.  

Resultatet kan jämföras med Pausea et.al. (2001) som undersökte olfaktorisk förmåga hos 

patienter med major depression. De kunde inte visa skillnader i uppskattningen av dofternas 

välbehag innan och efter behandlingen av depression.  Dock kan det vara svårt att jämföra 

människors vardagliga sinnesstämningar med patienter som lider av mood/humör störningar. I 
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denna studie var poängen för sinnesstämning normalfördelad bland deltagarna som innebär att 

deltagarna inte hade någon större avvikelse i vardagliga känslo- och sinnesstämningar. 

Poängen för sinnesstämning är vidare svårt att jämföra med patienter som har en diagnos i form 

av depression eller andra psykiska sjukdomar som påverkar humöret, dvs. humörstörningar.   

 

Metodologisk diskussion 

Att i den föreliggande studien inte kunde visas likartade resultat som med tidigare studier, då 

inga signifikanta samband mellan sinnesstämning och doftuppskattning kunde påvisas kan bero 

på metodologiska brister. För att mäta doftuppskattning hos deltagare användes i denna studie 

en icke-standardiserad testningsmetod. Dofttestet bestod av ett begränsat antal behagliga dofter 

som sammanställdes genom ett systematiskt urval och ett doftpreferenstest med hjälp av tolv 

försökspersoner. Endast fem dofter valdes ut, dessa var mindre kända i samband med 

vardagskonsumtion, har bedömts allmänt som behagliga samt var de mest omtyckta i 

doftpreferenstestet. Målet med urvalet var att begränsa testningsmaterialet till en hanterbar 

mängd samt att testet ska undvika att bidra till olfaktorisk överstimulering och överväldigande 

av stimuleringen hos försökspersonerna. Även om instrumentet utformades med omsorg kan 

inte uteslutas att doftpreferenser, igenkännandet av dofter samt individuella skillnader i 

olfaktorisk förmåga och eventuellt så kallad specifik anosmi påverkade uppskattningen av 

dofter.  

Specifik anosmi är ett vanligt fenomen bland människor som innebär att vissa doftämne 

inte alls uppfattas av individen varken som enskilt doftämne eller som en del av en 

doftblandning. Detta kan förklaras med skillnader i den olfaktoriska perceptionsprocessen. Van 

Toller (1988) och Ackerman (2007) hävdar att det finns olika teorier om den olfaktoriska 

perceptionsprocessen. Goldstein (2009) skriver att den mest accepterade förklaringen för den 

olfaktoriska perceptionsprocessen är att lukter och dofter upplevs när doftmolekyler når 

området i näsan som kallas för olfactory mucosa. I detta område stimulerar doftmolekylerna 

olfaktoriska receptorer som signalerar till det tillhörande olfaktoriska receptorneuronen att 

aktiveras. Aktiveringen av olfaktoriska receptorneuroner genererar elektriska signaler som förs 

vidare till den del av hjärnan som kallas olfactory bulb. Modellen förklarar att olika molekyler i 

doftämnena stimulerar olika olfaktoriska receptorer som aktiverar tillhörande receptorneuroner. 

I likhet med det hävdar Stenson och Bresle (2002) att det kan finnas stora individuella 

skillnader i doftmolekylernas stimulerande effekt i den olfaktoriska bearbetningsprocessen. 
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Enligt detta skulle det vara ändamålsändligt att utveckla och använda ett standardiserat och 

validerat doftuppskattningstest för att tillförlitligt kunna mäta människors doftuppskattning. 

För att mäta sinnesstämning hos deltagarna användes MACL (Sjöberg et.al., 1979) som 

anses vara ett tillförlitligt och känsligt instrument för att mäta människors aktuella 

sinnesstämning. Det bekräftades att de olika dimensionerna i sinnesstämning har stark 

korrelation med varandra och med slutpoängen i sinnesstämning. Det visade sig dock i 

pilotstudien att betydelsen av vissa adjektiv var ålderdomlig, svårt att förstå och var inte helt 

tydlig och behövde därför vidare förklaring. Av denna anledning markerades tre adjektiv, som 

var oklara med stjärnor och förklarades längst ner på sidan med hjälp av två synonymer. Det är 

svårt att avgöra om det fanns ytterligare adjektiv som eventuellt var otydliga och oklara för 

deltagarna och det kan inte uteslutas att vissa deltagare missade några av adjektiven på grund 

av otydlighet eller missförstånd. Instrumentet kan dessutom vara svårt att använda bland 

försökspersoner som har mindre utvecklade kunskaper i det svenska språket. Det observerades 

under flera undersökningstillfällen att deltagarna diskuterade meningen av vissa adjektiv.  

Undersökningen upplevdes som icke-besvärlig av deltagarna. Dessutom tog 

undersökningen bara några minuter och därför kan tänkas att med hjälp av förbättrade 

dofttestningsinstrument skulle data kunna samlas in från en större urvalsgrupp. Fördelen med 

en större urvalsgrupp är att doftuppskattning skulle kunna jämföras hos deltagare som har 

genomgående låg respektive genomgående hög poäng i sinnesstämning och i de olika 

dimensionerna i sinnesstämningen. På så sätt kan power i undersökningen ökas. Ett ytterligare 

alternativ för att förbättra undersökningsdesignen är att använda dofter som deltagarna redan 

känner till och upplever som behagliga och att utföra mätningar antingen vid flera tillfällen 

eller att manipulera deras sinnestillstånd. Dock skulle det kunna påverka doftuppskattningen 

genom effekten av igenkännande och tillvänjning samt att manipulering av människornas 

sinnestillstånd kan ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv.  

Efter undersökningen erbjöds deltagarna att ställa frågor samt att dela sina tankar om 

undersökningen.  En deltagare uttryckte igenkännandet av en doft. Det kan dock spekuleras om 

huruvida deltagaren verkligen kände igen doften. Det är troligare är att hen kände igen en eller 

flera komponenter i doftblandningen. Enligt Herz (2007) kan igenkänning av en doft öka dess 

uppskattning, därför kan det tänkas att instrumentets utformning kunde påverka resultatet. En 

deltagare uttryckte att en av dofterna framkallade minnen. Att ett sinnesintryck kan väcka 

känsloladdade barndomsminnen är ett utforskat fenomen i ett psykologiskt sammanhang. Det 
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kallas för Prousteffekt efter Marcel Proust som i sin roman beskriver hur en doft och 

smakupplevelse, nämligen en bit madeleinekaka, doppad i lindblomste hade effekten att väcka 

ett plötsligt, livligt och intensivt barndomsminne (Ackerman, 2007, Herz, 2007). Med avseende 

på Prousteffekten anses det vara viktigt att betrakta dofternas eventuella emotionella påverkan 

på försökspersoner som i sin tur också kan väcka etiska frågor.  

Urvalet av deltagarna i studien kan ha påverkat resultaten eftersom ålder kan orsaka 

förändringar både i olfaktorisk förmåga och doftpreferenser (Herz, 2007). Det kan dock tänkas 

att ålderns effekt kan balanseras med hjälp av en större urvalsgrupp. Deltagarnas respons kan 

anses vara uppriktig och opåverkad av social desirability bias eller demand characteristics. 

Eftersom ingen personlig information samlades in kunde deltagarna besvara enkäterna fritt och 

sanningsenligt. För att undvika demand characteristics förklarades studiens syfte med 

förtänksamhet inför undersökningen. För de som var vidare intresserade av studien förklarades 

hela syftet efter undersökningen. Deltagarnas frågor och reflektioner visade att de inte hade 

några förutfattade meningar om vad undersökningen handlade om. Det visade sig vidare att 

deltagarna hade normalfördelning i poängen för sinnesstämning som innebär att det fanns 

tillräcklig variation i deltagarnas självuppskattade sinnesstämning. För att utesluta rökningens 

påverkan på den olfaktoriska förmågan hos deltagare ansågs det vara viktigt att denna faktor 

kontrolleras vid testningen. Deltagarna tillfrågades om de hade rökt de senaste 30 minuterna 

innan testet och rökning hade kunnat leda till att svaret, dvs. enkäten exkluderas från resultaten. 

Ingen av deltagare svarade bekräftande på frågan om rökning.  

Ytterligare en variabel som kunde påverka doftuppskattningen var att vissa deltagare 

diskuterade upplevelsen av dofterna under testningen, även om det var avsett att testa dofterna 

enskilt. Vidare fanns det skillnader i hur lång tid det tog för deltagarna att testa dofterna. Det 

kan antas att vissa deltagare testade doftstickorna längre och-/eller flera gånger för bedöma 

behagligheten samt att det kan tänkas att vissa deltagare hade pauser mellan testningen av de 

olika dofterna. Detta kan tänkas ha kunnat påverka deras svar på uppskattningen av dofter. 

Däremot var teststickornas förberedelse och undersökningsmiljön konstant vid varje 

undersökningstillfälle samt att undersökningarna var korta och inte tröttade ut deltagarna.  

 

Praktisk användning och förslag till vidare forskning 

Studien kunde inte visa samband mellan sinnesstämning och doftuppskattning hos deltagare 

vilket å ena sidan kan tolkas som att det inte finns något sådant samband. Å andra sidan kan det 
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bero på ovannämnda metodologiska brister. För att avgöra om det kan finnas samband mellan 

variablerna kan i den föreliggande studiens design förbättras samt dofttestningsinstrumentet 

vidareutvecklas och standardiseras. Den föreliggande studien avses som ett grundläggande 

försök i att få en bättre förståelse för sambandet mellan sinnesstämning och olfaktorisk 

perception. Med hjälp av detta försök och resultat kan vidare forskning inom ämnet inspireras 

samt undersökningsmetoden kan förbättras och vidareutvecklas.  

 

Avslutande ord och tack 

Studien inspirerades av författarens självobservationer samt diskussioner kring förändringar i 

dofters uppskattning, nämligen förmågan av att njuta av parfymer i varierade känslo- och 

sinnestillstånd. Författaren vill tacka Linnéuniversitet som erbjöd möjlighet för fördjupning 

inom ämnet. Speciell tack till handledaren Lena Swalander som utöver handledning visade ett 

uppmuntrande och bekräftande förhållningssätt. Ännu ett tack till lärarna vid universitet och 

företagsledaren som tillät undersökningar i klassen och på arbetsplatsen samt till alla deltagare 

i dofturvalstudien, pilotstudien och undersökningen. Stort tack till alla som hjälpte till med 

korrekturläsning med avseende på språket.  
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Bilaga 1. Enkät 
Kön:  man/kvinna             Ålder:……..        Har du rökt i de senaste 30 minuter?   Ja./Nej. 

Del 1. Detta formulär innehåller ett antal ord som beskriver känslor eller stämningar. Var god att ringa 

in hur beskrivningarna stämmer på Dig just nu. Fundera inte länge på orden utan försök att fånga upp 

den omedelbara känslan Du får när Du läser ordet. 

Så här ska du ringa ditt svar: 

om ordet definitivt stämmer med hur du känner dig just nu 

om ordet något stämmer med hur du känner dig just nu 

om ordet inte stämmer med hur du känner dig just nu 

om ordet definitivt inte stämmer med hur du känner dig just nu 

 

1. underlägsen ++ + - -- 25. stressad ++ + - -- 49. optimistisk ++ + - -- 

2. självsäker ++ + - -- 26. pigg ++ + - -- 50. osällskaplig ++ + - -- 

3. rastlös ++ + - -- 27. jäktad ++ + - -- 51. pessimistisk ++ + - -- 

4. sur ++ + - -- 28. generad ++ + - -- 52. illa till mods ++ + - -- 

5. belåten ++ + - -- 29. spontan ++ + - -- 53. lugn ++ + - -- 

6. koncentrerad ++ + - -- 30. okoncentrerad ++ + - -- 54. olycklig ++ + - -- 

7. hjälpsam ++ + - -- 31. hämmad ++ + - -- 55. på gott humör ++ + - -- 

8. matt ++ + - -- 32. orkeslös ++ + - -- 56. samarbetsvillig ++ + - -- 

9. uppsluppen* ++ + - -- 33. blyg ++ + - -- 57. oföretagsam ++ + - -- 

10. skärpt ++ + - -- 34. vänlig ++ + - -- 58. slö ++ + - -- 

11. passiv ++ + - -- 35. avslappnad ++ + - -- 59. likgiltig ++ + - -- 

12. oresonlig ++ + - -- 36. vresig** ++ + - -- 60. tystlåten ++ + - -- 

13. trevlig ++ + - -- 37. sällskaplig ++ + - -- 61. bekymrad ++ + - -- 

14. spänd ++ + - -- 38. osäker ++ + - -- 62. uppjagad ++ + - -- 

15. skämtsam ++ + - -- 39. nedslagen ++ + - -- 63. irriterad ++ + - -- 

16. intresserad ++ + - -- 40. uppmärksam ++ + - -- 64. aktiv ++ + - -- 

17. tjänstvillig ++ + - -- 41. obesvärad ++ + - -- 65. tråkig ++ + - -- 

18. dämpad ++ + - -- 42. rofylld ++ + - -- 66. ogenerad ++ + - -- 

19. pratsam ++ + - -- 43. trött ++ + - -- 67. resignerad*** ++ + - -- 

20. tveksam ++ + - -- 44. godmodig ++ + - -- 68. energisk ++ + - -- 

21. glad ++ + - -- 45. harmonisk ++ + - -- 69. självständig ++ + - -- 

22. avspänt ++ + - -- 46. allvarsam ++ + - -- 70. arg ++ + - -- 

23. säker ++ + - -- 47. nervös ++ + - -- 71. obekymrad ++ + - -- 

24. entusiastisk ++ + - -- 48. generös ++ + - -- Vänd!     

*Uppsluppen: munter, livad. **Vresig: butter, omedgörlig. *** Resignerad: uppgiven, passiv. 

 

++ + - -- 

++ + - -- 

++ + - -- 

++ + - -- 
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Del 2. I detta formulär ska du utvärdera hur behaglig du upplever fem olika dofter. Doftens behaglighet 

bedöms på en skala mellan 1-10 där 1 betyder inte alls behaglig och 10 betyder mycket behaglig. Du 

gör en bedömning för varje doft och din uppfattning markeras nedan enligt den kod som står på 

respektive doftsticka. 

 

Doft: S2 

inte alls behaglig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 mycket behaglig 

 

Doft: K3 

inte alls behaglig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 mycket behaglig 

 

Doft: M1 

inte alls behaglig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 mycket behaglig 

 

Doft: B3 

inte alls behaglig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 mycket behaglig 

 

Doft: ML1 

inte alls behaglig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 mycket behaglig 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 


