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I den olfaktoriska litteraturen finns olika åsikter om huruvida människor 
kan bibehålla en mental representation av en doft. I denna studie 
undersöktes hur bra vi är på att föreställa oss dofter jämfört med bilder 
av personer, med hypotesen att denna förmåga är sämre för dofter än för 
bilder. Deltagarna försökte namnge 40 personer (bilder) och 40 lukter, 
där ena gruppen endast exponerades för stimuli i 4 sekunder 
(singelsamplingsgruppen), den andra fick obegränsad tillgång under hela 
namngivningsförsöket (multisamplingsgruppen). Grundantagandet är att 
om deltagarna kan föreställa sig ett objekt för sitt inre så är de inte så 
beroende av återexponering. Resultatet visade inte på någon signifikant 
interaktion mellan grupp och modalitet, men nominellt går resultatet i 
hypotesens riktning. Studiens resultat går då att förklara på flera sätt 
utifrån tidigare forskning inom området. Men utan en signifikant 
interaktion går hypotesen inte att bekräfta. 

 
 
Om du föreställer dig en citron för ditt inre, kan du göra det? De flesta skulle nog svara ja 
på den frågan, men om du ombads föreställa dig lukten av citron, kan du det? Att för sitt 
inre kunna föreställa sig något kallas i den engelska litteraturen för ”imagery” eller 
”imagery ability”. Det är omdebatterat ifall det överhuvudtaget går att föreställa sig dofter 
för sitt inre, även om vissa studier pekar på en sådan förmåga (Stevenson & Boakes, 2003; 
Stevenson & Case, 2005; Djordjevic, Zatorre, Petrides & Jones-Gotman, 2004). Att hålla 
kvar en doft i minnet genom mental representation är något som tidigare forskning visat 
vara mycket svårt (Stevenson & Case, 2005). Tidigare forskning har använt sig av 
subjektiva mått, exempelvis enkäter, för att undersöka om det går att föreställa sig dofter 
och hur bra människan är på detta (Herz & Engen, 1996; Stevenson & Case, 2005). Då det 
rör sig om subjektiva mått är det oklart hur väl de faktiskt mäter just olfaktorisk 
föreställningsförmåga. I den föreliggande studien användes istället en ny ansats för att 
undersöka vår förmåga att föreställa oss dofter för vårt inre, som inte är beroende av 
subjektiva självskattningar. Istället för självskattning mättes deltagarnas förmåga att 
korrekt namnge dofter och bilder. 
 
Doftidentifikation 
Om en person får frågan om denne skulle kunna känna igen ett antal vardagliga dofter som 
denne stöter på så gott som varje dag, skulle sannolikt de allra flesta svara att de skulle 
klara av att identifiera dofterna. Om de sedan prövar att identifiera dofterna, så klarar de 
av att identifiera ungefär hälften så många som de själva trodde (Cain, 1982). Även 
vanliga och vardagliga dofter är svåra att identifiera utan ytterligare kontextuell 
information (t.ex. att de inte ser vad det är som doftar). När människor i vardagen känner 
en doft har de ofta möjlighet att samla in annan information som kan hjälpa till att 
identifiera doften som att se sig omkring för att försöka upptäcka vad det kan vara som 
avger doften. Även om doften är väldigt bekant så behövs ofta andra kontextuella 
ledtrådar för att identifiera den korrekt (Engen, 1972). 
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Studier av varför människan har så svårt för att identifiera dofter utan ytterligare ledtrådar 
har visat att dofter är dåligt kopplade till det semantiska minnet (Stevenson & Case, 2005), 
vilket kan förklara problemen med att korrekt namnge en doft. Dofter som vi inte kan 
namnge triggar också mindre associerad information från minnet än andra typer av stimuli 
(Jönsson, Tchekhova, Lönner & Olsson, 2005). De visade att om en individ uppfattar en 
doft som bekant och känner igen den, kan det ge tillgång till viss associerad information 
gällande doften och mer än om den inte är bekant. Även om de inte kan namnge den kan 
det ge en antydan om att individen var i närheten av det rätta svaret när denne försökte att 
identifiera doften (Cain, 1979). En annan idé till varför människan har så svårt att 
identifiera dofter korrekt lades fram av Köster (2002). Han menade att människans behov 
av att identifiera dofter korrekt i vardagen är mycket litet. Det är istället viktigt att kunna 
känna dofter och att kunna känna skillnaden på olika typer av dofter, men även att kunna 
känna igen bekanta dofter och upptäcka nya dofters närvaro. Detta innebär att människans 
oförmåga att korrekt identifiera och namnge dofter beror på att just denna förmåga inte är 
avgörande för vardagslivet och att vi därför inte tränat på förmågan (Köster, 2002). 
 
Skillnaden mellan namngivning och identifikation 
Det är viktigt att påvisa den skillnad som föreligger mellan doftidentifikation och 
doftnamngivning. Större delen av luktforskningslitteraturen använder sig av 
luktnamngivning som mått på om deltagarna identifierat objektet som avger doften. Ett 
objekt kan dock identifieras utifrån något annat än dess namn. Deltagaren kan veta precis 
vad det är för något som luktar trots att de inte komma på namnet, eller till och med veta 
vad det är trots att de aldrig lärt sig doftens namn. Identifikationen tros ske i en 
trestegsprocess, som består av (i) identifikation av objektet, (ii) koppling till tänkbara 
namnförslag, (iii) samt en respons. Individen väljer då det bästa alternativet och ger en 
respons genom att till exempel uttala det eller skriva namnet på objektet. Detta innebär att 
en individ kan ha identifierat ett objekt utan att kunna koppla det till ett namn. Normalt 
brukar studier utgå från att om en individ kan namnge något har personen också 
identifierat det (Jönsson & Olsson, 2012). Denna studie fokuserar på vår förmåga att 
namnge dofter och personer. 
 
Doftminne.  
Namngivningen och återhämtning av information från minnet för dofter har i tidigare 
forskning visat att när det gäller dofter, så misslyckas ofta namngivningsprocessen på ett 
tidigt stadium. Alltså redan vid identifikationen (Jönsson et al., 2005). Det är då själva 
identifikationen av doften som misslyckas, och inte namnåterhämtningen.  
 
Dofter kan ge tillgång till viss information i minnet. Trots den svaga kopplingen mellan 
doft och minne kan en individ oftast avgöra om det är en bekant doft eller om det är en ny 
och okänd doft. Denna koppling, gällande igenkänning av bekanta dofter förefaller vara 
ganska stark i minnet. Dofter är också mycket bra för att framkalla andra minnen (t.ex. 
autobiografiska minnen), även om doften i sig är svagt kopplad till minnet (namnet). Så 
även om dofter är kraftfulla ledtrådar för exempelvis autobiografiska minnen är 
kopplingen till dess namn svagt (Herz & Engen, 1996).  
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Odor imagery  
En del individer hävdar att de kan föreställa sig bekanta dofter för sitt inre i frånvaro av 
den fysiska doften, medan andra hävdar att det är omöjligt att föreställa sig en doft hur 
mycket de än försöker. Mental representation innebär att en individ utan påverkan av yttre 
stimuli skapar en mental föreställning av något, detta sker som en medveten och viljestyrd 
handling (Djordjevic et al., 2004). Tidigare forskning har visat att detta är tämligen lätt att 
göra för visuella stimuli som bilder (Finke, 1985), men mycket svårt för dofter (Stevenson 
& Case, 2005). Herz (1996, opublicerat manuskript, refererat i Herz & Engen, 1996), 
visade att människor är tämligen medvetna om sin bristande förmåga att hålla en mental 
representation av en doft, utan att ha tillgång till doften. Deltagarna uppskattade sin 
förmåga till detta betydligt lägre än samma förmåga för andra stimuli som exempelvis för 
bilder (Herz & Engen, 1996). Stevenson och Boakes (2003) påpekar att även om bevisen 
för att vi har förmågan att mentalt föreställa oss dofter är svaga i relation till samma 
fenomen för bland annat bilder, så kan detta ha en förklaring i att luktsinnet skiljer sig från 
andra sinnen i dess koppling till minnet. De hävdar att en av anledningarna till varför 
människor inte upplever dofter utan fysisk grund, är för att människans luktsinne inte kan 
skilja verkligt upplevda dofter från inbillade, alltså skapade genom mental representation. 
De menar att bristande kopplingen mellan verkligt upplevda doftkvalitéer och den verkliga 
doftens kvalitéer, gör det svårare att skapa en mental representation. De menar att 
luktsinnet, till skillnad från andra sinnen, är utformat för att samla in information, men 
saknar förmågan att analysera den insamlade informationen på samma nivå som andra 
sinnen tillåter. Detta innebär således att det skulle gå att träna deltagare i att uppleva 
mental representation av dofter (Stevenson & Boakes, 2003).  
 
Arshamian, Olofsson, Jönsson och Larsson (2008) visade att den motoriska aktiviteten 
som pågår när individen luktar (drar in luft), påverkar hur väl det går att föreställa sig en 
doft. När individen luktar (eng. sniffing) aktiveras olfactory cortex vilket antas vara 
kopplat till föreställningsförmågan. Djordjevic med flera (2004) påvisade stora 
individuella skillnader mellan friska individer i deras förmåga att vidmakthålla en mental 
representation av en doft. Vissa individer verkade klara av att skapa en mental 
representation av en doft, medan andra saknade denna förmåga. Någon förklaring eller 
bakomliggande faktor till detta har ännu inte kunnat fastslås, så mer forskning på området 
behövs för att bättre förstå vad det är som skapar denna skillnad (Djordjekvic et al., 2004).   
 
En sådan påverkan av individuella skillnader gör att det går att förstå varför förmågan att 
hålla en mental representation av en doft är så omtvistad. Flera framstående forskare inom 
området hävdar att denna förmåga inte existerar (Herz & Engen, 1996). De menar att 
tidigare forskning som visat positiva resultat för detta skulle kunna förklara resultaten 
utifrån att deltagare hittar alternativa inkodningsstrategier. Bland annat skulle Lyman och 
McDaniels (1990) resultat komma av att deltagarna använde andra inkodningsstrategier 
för mental representation av dofter (Herz & Engen, 1996). Lyman och McDaniel (1990) 
som studerade hur en individ presterar vid ett igenkänningstest för dofter och bilder, 
beroende på inkodningsbetingelse, fann att individer som inkodat doftnamn via mental 
representation av dofter presterade bättre vid ett igenkänningstest för dofter, än de som 
inkodat doftnamn genom mental representation av ett objekt (Lyman & McDaniel, 1990). 
Herz och Engen (1996) menade att resultatet är svagt underbyggt (Herz & Engen, 1996). 
Lyman och McDaniel (1990) drog slutsatsen att inkodningen inom en modalitet ger bättre 
återhämtning inom samma modalitet. Detta gäller även för dofter inkodade genom mental 
representation (Lyman & McDaniel, 1990). Herz och Engen (1996) menar att människan 
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är oförmögen att forma mentala representationer av en doft, dock att detta är möjligt för 
andra stimuli som till exempel bilder. Dock menar Herz och Engen (1996) att det med 
neurologiska bilder på hjärnaktivitet skulle kunna komma till klarhet i huruvida mental 
representation av dofter är möjlig då effekten av en sådan upplevelse går att genomföra 
med att känna doften på riktigt. Detta eftersom mental representation av bilder visat att 
den mentala representationen aktiverar samma delar i hjärnan som den verkliga 
upplevelsen skulle göra (Herz & Engen, 1996). 
 
Tidigare forskning gällande mental representation av bilder har visat att bilder är tämligen 
lätta att hålla kvar i minnet genom mental representation. Det finns olika teorier kring 
detta men alla inom området är överens om att människans inre föreställningsförmåga för 
bilder är välutvecklad (Finke, 1985).    
 
Bland de som anser att mental representation av dofter är möjligt, så menar Djordjevic 
med flera (2004) att det finns stora individuella faktorer men att en del individer klarar av 
att göra det, medan andra har svårare att lyckas. De föreslår att framtida studier ska 
försöka dela in dessa i olika grupper efter deras förmåga. Detta för att se om det kan få en 
grupp som har lätt för att forma mentala representationer av dofter och en som har svårt. 
De menar att mental representation av dofter är möjligt och att detta har bekräftats i flera 
studier, bland annat i Lyman och McDaniel´s (1990) studie (Djordjevic et al., 2004).  
 
Stevenson och Case (2005) menar att den osäkerhet som finns kring huruvida det är 
möjligt för en individ att hålla en mental representation av en doft till stor del kommer av 
att det är svårt för deltagarna att skapa dessa representationer. Således kan deltagare välja 
andra strategier för att utföra testen. Detta leder till missvisande resultat i båda 
riktningarna, alltså både för och emot mental representation av dofter. De menar vidare att 
svårigheten med att framkalla mentala representationer av dofter kan bero på det 
väldokumenterade faktumet att semantiskt minne och språk är så svagt kopplade till 
doftminne. Det kan då orsaka svårigheter i processen att få fram en mental representation 
av en doft när individen saknar själva doften att utgå ifrån. Vidare hävdar de att om de 
språkliga problemen övervinns med hjälp av träning i att framkalla mentala 
representationer av dofter så borde den förmågan bli lika god som förmågan för till 
exempel bilder eller andra stimuli (Stevenson & Case, 2005). 

 
Problemen med tidigare forskning inom detta ämne är att den till stor del bestått av 
självskattningsstudier. Då studier som använder självskattningsmått enbart utgår från vad 
deltagaren själv rapporterar är det svårt att uttala sig om hur valida dessa mått är 
(Stevenson & Case, 2005).  
 
Syfte 
Denna studie strävar efter att undersöka och jämföra förmågan till mental representation 
av dofter och bilder, med en objektivare metod än tidigare studier. Syftet med studien är då 
att jämföra lösningsfrekvensen för de båda grupperna och studera skillnaden i förmåga till 
mental representation av en bild respektive en doft. Då denna förmåga för bilder är 
väldokumenterat god, jämförs gruppernas lösningsfrekvens för både bilder och dofter. 
Detta då det finns oklarheter om huruvida människan kan föreställa sig en doft. Tidigare 
forskning inom området har använt sig av subjektiva mått för att undersöka om det går att 
föreställa sig dofter och hur bra människan är på detta. Att istället använda ett objektivt 
mått för att studera hur bra människan är på att föreställa sig en doft, och jämföra det med 
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förmågan att föreställa sig en bild, ger då pålitlig data gällande människans olfaktoriska 
föreställningsförmåga. Därför fick alla deltagare försöka namnge bilder (på personer) och 
dofter. Då deltagarna delades upp i två grupper blir lösningsfrekvensen en indikator på 
förmågan till mental representation. Grundantagandet är att om de kan föreställa sig ett 
objekt för sitt inre, så är de inte så beroende av återexponering under tiden som de söker i 
minnet efter namnet. Det kan antas att grupperna kommer att nå tämligen likvärdiga 
resultat för bildnamngivning oavsett grupptillhörighet, men gällande doftmaterialet 
uppstår sannolikt skillnader mellan grupperna på grund av att det är svårare att föreställa 
sig dofter. Då det är lättare att hålla en mental representation av visuella stimuli (i det här 
fallet bilder av personer) bör grupperna inte skilja sig åt i bildnamngivningen. 
 
Hypotesen är att för dofter presterar multisamplingsgruppen bättre än 
singelsamplingsgruppen, och denna skillnad förväntas vara mindre för bilder. Mer konkret 
förväntas en signifikant interaktion mellan grupp (singel/multisampling) och modalitet 
(lukt/bild), där de trots frånvaron av ett externt stimulus kan antas vara bättre på att 
vidmakthålla en inre representation av bilden 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Totalt deltog 30 studenter (14 män och 16 kvinnor) från Psykologiska Institutionen vid 
Stockholms universitet, i en ålder från 19 till 45 (M = 24,3; S = 5,8), i studien. De anmälde 
sig till experimentet på en anmälningsblankett som hade satts upp vid studentexpeditionen 
på Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet. Fördelningen till experimentets två 
grupper skedde genom att varannan deltagare placerades i ena gruppen och varannan i den 
andra gruppen. Deltagarna informerades innan experimentet startade om att det var 
frivilligt att delta, och att de kunde avbryta experimentet närsomhelst, utan konsekvenser. 
Därefter fick de fylla i en enkät med bakgrundsinformation såsom exempelvis ålder, kön, 
om de hade några allergier, om de ansåg sig ha ett normalt luktsinne, med mera. 
Försöksledaren kontrollerade enkätens svar innan experimentet började för att försäkra sig 
om att deltagaren inte hade någon allergi som kunde göra det farligt att delta. Deltagarna 
informerades om att de skulle förbli anonyma för alla, utom för försöksledaren. De fick 
undersökningsdeltagartid (UD-tid) som ersättning. Experimentet tog cirka två timmar. 
 
Material 
Bildmaterialet bestod av 40 svartvita bilder på kända svenska personer (Appendix 3). 
Bilderna visade enbart ansiktet som information om individen. Bilderna var slumpmässigt 
plockade ur ett större normerat bildmaterial (Jönsson et al., 2005), där 80 bilder hade 
använts. 
 
Doftmaterialet som användes i undersökningen bestod av 40 olika kryddor, matvaror, 
hygien- och rengöringsprodukter (Appendix 3). Dofterna motsvarade till stor del de 
doftmaterial som användes i studierna Jönsson med flera (2005) och Jönsson och Olsson 
(2003). 
 
Bilderna presenterades på en PC-dator med programmet Microsoft Powerpoint. En klocka 
användes för att se till att varje försök varade i max 60 sekunder, samt en penna för att 
fylla i enkäterna. Enkäten för insamlande av bakgrundsinformation, samt den som 
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användes vid själva datainsamlingen (Appendix 1) var liknande de som användes i 
Jönsson med flera (2005). Den sistnämnda enkäten har tre nivåer: direktnamngivning, 
starkt bekant och svag, eller inte alls bekant. Direktnamngivning innebär att deltagarna 
utan eftertanke eller tveksamhet vet vad det är för något de luktat på eller vem det är de 
sett en bild på. Stark bekantskap innebär att de vet vad det är för något men inte kan 
komma på namnet, alltså att de har en väldigt stark bekantskap med doften eller personen 
och tror sig snart kunna komma på namnet. Här fick deltagarna dels bedöma hur säkra de 
är att de kommer komma på namnet inom 60 sekunder, och om de upplevde sig ha namnet 
på tungan, alltså en väldigt stark känsla av att de snart kommer på namnet. Svag eller inte 
alls bekant innebär att de antingen känner igen objektet men inte vet vad det heter, eller att 
de inte alls känner igen det. Här fick deltagarna också bedöma hur sannolikt det är att de 
kommer på namnet inom 60 sekunder, samt om de upplever sig ha namnet på tungan eller 
ej. Dofterna förvarades i brunfärgade glasburkar med skruvlock. Bomull användes för att 
göra alla burkar identiska och hindra deltagarna från att se de doftande objekten. En 
omarbetad version av det informationsblad (Appendix 2) som använts av Jönsson med 
flera (2005) användes. En bild som användes med informationsbladet togs också med utan 
förändring från den ovan nämnda studien (Jönsson et al., 2005). Bilden illustrerade på 
skillnaden mellan nivåerna: stark bekantskap och svag eller inte alls bekant, i enkäten. För 
att samla in information om hur många gånger som multisamplingsgruppen luktade 
användes ett papper med nummer 1 till 40 skrivet i en lodrät rad, och bredvid doftens 
nummer, skrev försöksledaren hur många gånger som deltagaren luktade på doften. 
 
Procedur 
Undersökningen genomfördes genom att deltagaren togs in i luktlaboratoriet och ombads 
sitta ned vid ett bord med en dator placerad, så att skärmen sågs lika bra från båda sidorna 
av bordet. Försöksledaren satt på en stol mitt emot. Deltagaren läste sedan instruktionerna 
(Appendix 2), fyllde i enkäten med bakgrundsinformation, samt gav sitt medgivande till 
att delta i studien. Deltagarna fick också under hela tiden ställa frågor om instruktionerna. 
När den delen var klar och enkäten med bakgrundsinformation kontrollerad av 
försöksledaren, gick försöksledaren och deltagaren tillsammans igenom enkäten 
(Appendix 1) och informationen muntligt. Deltagaren fick då studera enkäten (Appendix 
1) samt den bild som medföljde instruktionerna. Både informationsbladet (Appendix 2), 
och informationsbilden, låg på bordet framför deltagaren under hela experimentet. Efter 
informationen gjordes fyra övningsomgångar, två med lukter och två med bilder. 
Övningsstimuli var ej inkluderat i resultatberäkningen. Därefter började experimentet som 
bestod av totalt 80 enkäter per deltagare. Det var alltid varannan doft, och varannan 
bildidentifiering. 
 
För dofterna ombads deltagaren att blunda och ta ett djupt andetag och sedan blåsa ut 
luften. Detta för att proceduren kring doften skulle bli exakt identisk för varje doft en 
deltagare luktade på samt att de skulle bli samma procedur mellan deltagarna. Proceduren 
med att ta ett djupt andetag och blunda ökar också koncentrationen inför varje doft. När 
deltagaren blundade och blåste ut luften öppnades doftburken av försöksledaren, som 
sedan sträckte fram den under näsan på deltagaren, och denne fick lukta en gång på 
doften. Beroende på om deltagaren tillhörde gruppen med multisamplingsbetingelsen eller 
gruppen med singelsamplingsbetingelsen, fick denne antingen ytterligare tillgång till 
doften under de 60 sekunderna, eller endast dofta en gång. För multisamplingsbetingelsen 
så ställde försöksledaren doftburken på bordet framför deltagaren så denne själv kunde ta 
burken och lukta ett obegränsat antal gånger inom 60 sekunder. Dock rekommenderades 
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deltagarna att inte överanvända denna möjlighet, då det särskilt med starka dofter kan leda 
till att de inte känner någon doft efter en stund. För gruppen med 
singelsamplingsbetingelsen tog försöksledaren istället bort burken efter att deltagaren 
luktat första gången. När deltagaren luktade startade försöksledaren klockan och då hade 
deltagaren 60 sekunder på sig att svara på enkäten. Alla dofter presenterades i en ordning 
som slumpats fram i SPSS. Om deltagaren namngav doften, eller när 60 sekunder gått 
avbröts försöket och nästa försök påbörjades. 
 
Bildernas ordning hade slumpats fram i SPSS. Presentationerna hade 81 rutor och 40 
bilder, alltså var det alltid en vit ruta framför varje bild. Så att skärmen var helt vit, både 
före och efter att deltagaren sett bilden. För gruppen med upprepad kontakt visades bilden 
under 60 sekunder, och för gruppen med en kontakt under cirka 4 sekunder, därefter blev 
skärmen vit. Från och med att försöksledaren presenterade bilden hade deltagaren 60 
sekunder på sig att fylla i enkäten. Om deltagaren kunde namnge personen på bilden, eller 
när 60 sekunder gått avbröts försöket och nästa försök påbörjades.  
 
När alla försök var genomförda fick deltagaren information om gruppuppdelningen och 
fick möjlighet att ställa frågor om experimentet. Gruppuppdelningen angavs först efter 
experimentet, detta för att inte förvirra deltagaren då denne enbart behövde känna till sin 
egen betingelse innan experimentet, men de informerades om båda när experimentet var 
klart. 
 
 

Resultat 
 
Datamaterialet analyserades med oberoende 2x2 mixad variansanalys med modalitet 
(doft/bild) som inomgruppsvariabel och grupp (singel/multisampling) som 
mellangruppsvariabel. En alfanivå på 0,05 användes för samtliga analyser. 
 
Variansanalys för hela det insamlade datamaterialet 
Analysen inkluderar allt insamlat material, alltså både de trials där doften/lukten direkt 
namngivits och de trials där deltagarna kommit på namnet först efter upp till 60 sekunder 
betänketid. Detta gjordes för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i 
lösningsfrekvensen mellan bilder och dofter.  
 
Resultatet visade en signifikant huvudeffekt för modalitet, F(1,28) = 17,87; p <0.01; η² = 
0,39. Bilderna (M = 0,58; S = 0,21) var lättare att identifiera än dofterna (M = 0,41; S = 
0,11), vilket också avspeglas i effektstorleken, d = 1,01. Det fanns ingen huvudeffekt av 
grupp, F(1,28) = 4,69; p= 0,39; η² = 0,14, d.v.s. det fanns ingen skillnad mellan singel- (M 
= 0,49; S = 0,14) och multisamplingsbetingelsen (M = 0,54; S = 0,17) i lösningsfrekvens. 
 
Det fanns inte heller någon signifikant interaktion mellan modalitet och grupp, F(1,28) = 
0,98; p = 0,75; η² = 0,00. Då studien har powerproblem, givet det lilla stickprovet, 
beräknades även Cohen´s d för att se om effektstorleken mellan medelvärdena visade på 
en skillnad. För dofter singelsampling (M = 0,36; S = 0,10) och multisampling (M = 0,45; 
S = 0,12) sågs en effektstorlek på d = 1,00 vilket är att se som en stor effektstorlek och 
detta tyder på att dofterna var lättare att lösa i multisamplingsbetingelsen. Det bör 
observeras att i dessa beräkningar ingår även direkt namngivna dofter och bilder. Således 
får betingelserna mindre betydelse då de skiljer sig först efter att direktnamngivnings 
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stadiet har passerats. För bilder singelsampling (M = 0,53; S = 0,19) och multisampling 
(M = 0,64; S = 0,23) fanns en effektstorlek på d = 0,52, vilket är att se som en medelstor 
effektstorlek. Detta pekar då på att skillnaden mellan grupperna för bilder inte var så stor, 
även om det fanns en viss skillnad på medelvärdena. Totalt visar analysen att det i hela 
materialet var lättare att identifiera bilder än dofter. Genom beräkningen av Cohen´s d går 
det även att se att skillnaden var störst mellan grupperna gällande dofter. 
 
Variansanalys av enbart senare namngivning 
Denna analys inkluderar enbart senare namngivning, alltså allt som inte är en direkt 
namngivning. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av modalitet, F(1,28) = 56,23; 
p <0.01; η² = 0,66. Deltagarna namngav betydligt fler personer (M = 0,75; S = 0,20) än 
dofter (M = 0,41; S = 0,20) korrekt (se Figur 1). Det fanns en tendens till huvudeffekt av 
grupp (singel/multisampling), F(1,28) = 3,55; p = 0,07; η² = 0,11. Multisamplingsgruppen 
(M = 0,63; S = 20) och singelsamplingsgruppen (M = 0,53; S = 19) vilket tyder på att 
multisamplingsgruppen som regel identifierade fler både doft och bilder. 
 
Interaktionen mellan grupp och modalitet var inte signifikant, F(1,28) = 1,69; p = 0,20; η² 
= 0,05. Detta innebär att ingen av grupperna presterade signifikant högre än den andra i 
någon av modaliteterna. Som framgår av Figur 1 så går dock resultatet, nominellt sett i 
den väntade riktningen. Samplet var relativt litet och därför också studiens power att 
upptäcka skillnader varför även effektstorlekar räknades ut (Cohen´s d). För bilderna (se 
Figur 1) förelåg en mycket liten skillnad, i termer av effektstorleken, mellan 
multisamplings- (M = 0,77; S = 0,20) och singelsamplingsgruppen (M = 0,72; S = 0,21; d 
= 0,23). För dofterna så presterade de dock betydligt bättre i multisamplingsgruppen (M = 
0,49; S = 0,20) jämfört med singelsamplingsgruppen (M = 0,33; S = 0,17), vilket gav en 
stora effektstorleken på d=0,87. Totalt visar analysens resultat att bilder är lättare att 
korrekt namnge än dofter. Att det finns en tendens till skillnad för grupp där 
multisamplingsgruppen presterade bättre i för både dofter och bilder. Vidare visade 
beräkningarna av effektstorkarna på skillnader som ligger i linje med hypotesen, men 
ingen signifikant interaktion förelåg.  
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Figur 1. Figuren visar korrekt namngivning som en funktion av grupp och modalitet, 
exklusive direkta namngivningar.  
 
 

Diskussion  
 

Studiens utgångspunkt var att studera den mänskliga förmågan till mental representation 
av dofter (jämfört med bilder på personer) utifrån en mer objektiv metod än tidigare 
studier använt, som huvudsakligen varit baserade på självskattningar (Stevenson & Case, 
2005). Det har ifrågasatts huruvida det fenomen överhuvudtaget existerar gällande dofter 
(Herz & Engen, 1996). Men det är väldokumenterat att det existerar för bilder (Finke, 
1985). Studien strävar då till att jämföra människans förmåga att hålla en 
mentalrepresentation av en doft, respektive en bild. Med utgångspunkten att båda 
grupperna prestera bättre på bilder än på dofter och att skillnaden borde bli liten mellan 
grupperna gällande bildmaterialet. Men dofter borde oavsett utgångspunkt gällande 
fenomenets existens ge en lägre lösningsfrekvens inom singelsamplingsgruppen som är 
beroende av sin förmåga att föreställa sig en doft. 
 
Resultatet påvisade att bilder var lättare att namnge korrekt än dofter, dock återfanns inga 
signifikanta resultat i någon av de två variansanalyserna som visade på en skillnad mellan 
grupperna. Det återfanns en tendens för grupp i analysen av senare svar, som pekade på att 
multisamplingsgruppen hade lättare att namnge både bilder och dofter. Då den andra 
analysen enbart inkluderar senare namngivning är det i den som en skillnad mellan 
grupperna borde uppstå som en följd av deras betingelser. De ger då en tendens som visar 
att det är svårare att namnge en bild eller doft utan återexponering, alltså svårare i 
singelsamplingsgruppen än i multisamplingsgruppen. Dock var skillnaden inte signifikant, 
utan en trend. Detta antyder att skillnader mellan grupperna fanns, men att det var för låg 
power i studien för att det skulle uppnå signifikant nivå. Detta resultat stöds också av 
effektstorlekarna (se Figur 1). När man sedan tittar på effektstorlekarna syns det att den 
största skillnaden nominellt sett mellan grupperna är namngivning av dofter. Detta gör att 
trenden går i hypotesens riktning. 
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I båda variansanalyserna sågs en huvudeffekt av modalitet, det vill säga att båda grupperna 
presterade signifikant bättre på bild än på doftnamngivning (se Figur 1). Detta ligger i 
linje med tidigare forskningsresultat (Cain, 1979; Cain, 1982; Cain et al., 1998, Engen, 
1972, Herz & Engen, 1996), som menar att dofter är mycket svårare för människan att 
identifiera, än andra typer av stimuli, som till exempel bilder (se Figur 1). När hela 
materialet analyserades förelåg inte någon skillnad mellan grupperna, eller någon 
interaktion mellan modalitet och grupp. Då studiens utformning gjorde att den direkta 
namngivningsdelen var lika för båda grupperna, kommer detta resultat inte att ytterligare 
diskuteras.  
 
Variansanalysen gällande senare namngivning var central för att undersöka hypotesen att 
singelsamplingsgruppen skulle prestera signifikant lägre lösningsfrekvens för dofter än 
multisamplingsgruppen, men att skillnaden skulle vara mindre gällande bilder. Grupperna 
skiljde sig dock inte signifikant åt. Beräkning av enbart modalitet och enbart grupp för 
senare namngivning har tagits upp tidigare i texten. Det mest betydelsefulla för studiens 
syfte var analysen av interaktionen mellan modalitet och grupp, för senare namngivning, 
dock återfanns inte någon signifikant interaktion. Detta innebär att det inte utifrån 
resultatet går att säkerställa att singelsamplingsgruppen presterade signifikant lägre än 
multisamplingsgruppen gällande dofter och att skillnaden var mindre gällande bilder. 
Dock går det att utifrån beräkningarna av effektstorleken se nominella tendenser inom 
materialet som pekar i den riktningen. Skillnaden mellan multisamplingsgruppen och 
singelsamplingsgruppen i bildmaterialet var att se som liten gällande effektstorlek, medan 
den för dofter är att se som stor (se Figur 1). Detta ger visst stöd åt hypotesen att 
skillnaden mellan grupperna skulle vara liten gällande bilder, då de är lättare att hålla en 
mental representation av en bild (Finke, 1985), än av en doft (Djordjevic et al., 2004, 
Stevenson & Boake, 2003, Stevenson & Case, 2005). Dock går det inte att bekräfta något 
utan ett signifikant resultat gällande detta, men utifrån resultatet går det att se vissa 
nominella tendenser i hypotesens riktning (se Figur 1).  
     
Den föreliggande studiens resultat visade att dofterna var signifikant svårare att namnge 
än bilderna. Detta ligger i linje med tidigare forskning på området, gällande doft 
identifikation (Cain, 1979; Cain, 1982; Cain et al., 1998; Engen, 1972; Herz & Engen, 
1996). Detta skulle mycket väl kunna bero på människans bristande behov att i vardagen 
identifiera dofter mer analytiskt (Köster, 2002). 
 
Skillnaden mellan grupperna gällande bildnamngivning är mycket liten, och nominellt sett 
mindre än för dofterna (dock ej signifikant). I termer av effektstorlek visar skillnaden på 
att singelsamplingsgruppen presterade sämre gällande dofter i förhållande till 
multisamplingsgruppen, vilket överensstämmer med tidigare forskning. De som 
förespråkar existensen av mental representation av dofter, skulle förklara resultatet utifrån 
de individuella skillnader som nämnts i tidigare studier (Djordjevic et al., 2004). 
Stevenson och Case (2005) menar också att det är svårt för individer att skapa en mental 
representation av en doft, och att de kan ge missvisande resultat i studier. Det icke 
signifikanta resultatet kan ses som en följd av att vissa kunde skapa en mental 
representation av en doft och vissa inte, vilket ledde till stora individuella skillnader inom 
singelsamplingsgruppen (Stevenson & Case, 2005). Svårigheten att skapa en mental 
representation av en doft skulle kunna bero på oförmågan att analysera den information 
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som samlas in vid första kontakten med stimulit, vilket leder till att det i färre fall än för 
bilder skapas en mental representation (Stevenson & Boakes, 2003).  
 
Det är möjligt att analysen i den föreliggande studien inte fann en signifikant interaktion 
mellan grupp och modalitet, trots sämre olfaktorisk föreställningsförmåga, på grund av att 
deltagarna hittade alternativa strategier att klara av dofterna inom 
singelsamplingsgruppen. Kanske hade en del av deltagarna i singelsamplingsgruppen 
bättre strategier för att lösa dofterna än andra, vilket ledde till individuella skillnader som 
ger ett icke signifikant resultat. De som Herz och Engen (1996) anser vara förklaringen till 
Lyman och McDaniels (1990) fynd på området. Beräkningarna av effektstyrkan påvisar 
skillnader mellan grupperna till förmån för Herz och Engen (1996) syn på fenomenet.  
 
Herz och Engen (1996), hävdar att att människan saknar förmågan till mental 
representation av en doft, men att det är möjligt för bilder, skillnaden mellan grupperna 
skulle då förklaras genom detta (Herz & Engen, 1996). Medan resultatet också skulle 
kunna ses som ett tecken på individuella skillnader i förmågan till att skapa en mental 
representation av en doft (Djordjevic et al., 2004), eller som ett bevis för hur svårt det är 
för individer att skapa mentala representationer av dofter (Stevenson & Case, 2005). 
 
Framtida forskning  
Bildmaterialet är taget från Jönsson med flera (2005), och testades först i en pilotstudie. 
Bilder av personer som inte längre var aktuella i medier valdes bort och ersattes, med 
andra mer aktuella från Jönssons med fleras (2005) större material. Dock är bilderna av 
personer som fortfarande var vanligt förekommande i framför allt medier var ett par år 
gamla. Detta gjorde att en del av personerna på bilderna blev svårare att känna igen, då de 
åldrats sedan bilderna togs. Inför framtida studier bör ett nytt bildmaterial tas fram eller 
det befintliga materialet uppdateras. Det är dock viktigast att doft och bildmaterialet är 
ungefär lika svårt att namnge korrekt. En annan möjlig förbättring som upptäcktes under 
studiens gång var att 60 sekunder per försök var en aning kort, så tiden bör i framtida 
studier förlängas till minst 90 sekunder per namngivningsförsök (Jönsson & Olsson, 2003; 
Jönsson et al., 2005). Detta för att ge deltagarna, särskilt i singelsamplingsbetingelsen, gott 
om tid på sig vid varje försök. Detta gäller både dofter och bilder, men framför allt dofter 
då mental representation av en doft är mer krävande än samma process för bilder 
(Stevenson & Case, 2005). Längre tid för namngivningsförsöken skulle leda till att 
försöksledaren vid färre tillfällen skulle tvingas avbryta en deltagare mitt under ett 
namngivningsförsök, för att tiden gått ut vilket skulle kunna leda till att ett större antal 
lyckades. Framtida studier bör även öka antalet deltagare, i denna studie fanns 
sammanlagt 30 deltagare, alltså 15 deltagare i varje grupp. För att uppnå större statistisk 
säkerhet och undvika powerproblem, bör framtida forskning öka antalet deltagare. Dessa 
punkter bör tas i beaktning inför framtida studier inom området för att förbättra resultatet. 
 
Vidare kan det konstateras att Arshamian, Olofsson, Jönsson och Larsson´s (2008) fynd, 
som visade på kopplingen mellan det motoriska luktandet och förmågan till mental 
representation borde användas i framtida studier inom området. Där deltagarna skulle 
uppmanas lukta för att öka förmågan till mental representation av doften (Arshamian, 
Olofsson, Jönsson & Larsson, 2008). Då många studier tidigare visat på problem med att 
korrekt namnge en doft (Cain, 1979; Cain, 1982; Cain et al., 1998; Engen, 1972; Herz & 
Engen, 1996), skulle möjligen framtida studier kunna notera skillnaden mellan dofter 
korrekt namngivna och dofter korrekt kategoriserade. Detta då Cain (1979) visade på att 



12 
 

individer ofta kan kategorisera en doft som bekant eller ny (Cain, 1979). Med detta i 
åtanke skulle en ny studie, förutom att undersöka hur många dofter som uppfattades som 
bekanta, även kunna se om deltagarna kan kategoriera dofterna, på grund av skillnaden 
mellan identifikation och namngivning. Kategorisering av en doft skulle då kunna ge data 
om huruvida en identifikation skett eller varit nära (Jönsson & Olsson, 2012). Genom att 
träna deltagarna i mental representation av dofter (Stevenson & Boakes, 2003; Stevenson 
& Case, 2005), skulle man möjligen kunna öka antalet korrekt namngivna dofter inom 
singelsamplingsbetingelsen. Stevenson och Case (2005), menar att genom träning skulle 
förmågan att hålla en mental representation av en doft kunna uppnå samma nivå som 
samma förmåga för till exempel bilder. Genom att i framtida studier använda 
träningsmoment, skulle det kunna testas om singelsamplingsgruppen kan höja sin 
lösningsfrekvens för att närma sig multisamplingsgruppens resultat (Stevenson & Case, 
2005). Att lösningsfrekvensen som en indikator på förmågan till att hålla en mental 
representation av en doft har en del fördelar framför de mer vanligt förekommande 
självskattningsstudierna, gör att fler studier borde göras med liknande design för att vidare 
undersöka detta. 
 
Sammanfattning 
Att dofter var svårare att namnge än bilder framgår tydligt i materialet. Att studien ur ett 
doftidentifikationsperspektiv ligger i linje med tidigare forskning (Cain 1979; Cain,  1982; 
Cain et al., 1998; Engen 1972;, Herz & Engen 1996), går detta att säga säkert utifrån 
resultatet.  Människans vardagliga behov av att korrekt identifiera dofter är enligt Köster 
(2002) inte särskilt stor, vilket kan förklara varför deltagarna i båda grupperna hade 
svårare att namnge dofterna (Köster, 2002).  
 
Studiens resultat går trots bristen på signifikans att förklara på två sätt: Ett resultat av stora 
individuella skillnader i förmågan att skapa mentala representationer av dofter (Djordjevic 
et al., 2005), samt att svårigheten att göra detta kan bero på bland annat luktsinnets 
bristfälliga analytiska förmåga (Stevenson & Boakes, 2003). Men trots svårigheter kring 
detta fenomen, så existerar det och att missvisande resultat kommer från svårigheten att 
undersöka detta fenomen (Stevenson & Case, 2005). Alternativt kan resultatet förklaras 
med att människan saknar förmågan att skapa mentala representationer av dofter, och då 
beror bristen på signifikans av individuella skillnader i förmågan att använda andra 
strategier för att lösa dofter inom singelsamplingsbetingelsen (Herz & Engen, 1996). Båda 
förklaringarna har ett förklaringsvärde i sig, och ger helt klart var för sig en täckande och 
fullt rimlig förklaring till resultatets karaktär. Vidare stämmer den lilla skillnaden inom 
bildidentifikation för senare namngivningsdelen för de båda grupperna väl överens med 
forskning rörande förmågan till mental representation av en bild eller ett objekt (Finke, 
1985). 
 
Slutsatser 
Slutsatserna som dras utifrån studiens resultat blir dels att bilder ger en signifikant högre 
lösningsfrekvens än dofter, oavsett betingelser inom grupperna. Gällande bilderna beror 
den lilla skillnaden mellan grupperna på individuella faktorer hos deltagarna. När det 
gäller skillnaden mellan grupperna för dofter, finns det två alternativa förklaringar som har 
presenterats tidigare i texten. Båda förklaringarna är i princip jämlika i förklaringsvärde 
för resultatet och ingen av de framhåller någon särskild brist eller saknar förklaring för 
något i resultatet. 
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Med utgångspunkt i resultatet är den troligaste förklaringen att individuella skillnader 
mellan deltagarna i förmågan att mentalt föreställa sig en doft vara anledningen till bristen 
på en signifikant skillnad mellan grupperna.  
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Appendex 1

Luktens numer: Fyll i antingen och enbart A, B eller C! FPN:                                 
A. Jag kan direkt namnge lukten. Hur säker är du på ditt svar?

Ringa in ditt svar.
Luktens namn:________________ 0 20   40   60  80  100%

B. Jag vet exakt vilken lukt det är, men kan
ännu inte namnge den.

Kommer du komma på namnet inom 60 sek?
Ringa in ditt svar.
0  20   40  60  80  100%

Har du namnet på tungan?
 Ja        Nej

1:a bokstaven i luktens namn:______

Liknande ord/ord som låter lika:________
__________________________________

Ange en kategori som lukten tillhör:
__________________________________

I vilket/vilka sammanhang brukar du stöta
på lukten:
__________________________________

Jag kom också på namnet (skriv här och sluta
fylla i formuläret)!

Luktens namn:___________________________

Hur säker är du på ditt svar?
Ringa in ditt svar.
0  20  40   60  80  100%

C. Jag vet inte exakt vilken lukt det är.

Kommer du komma på namnet inom 60 sek?
Ringa in ditt svar.
0  20  40  60 80   100%

Har du namnet på tungan?
 Ja        Nej

Ange en kategori som lukten tillhör:
____________________________________

I vilket/vilka sammanhang brukar du stöta på
lukten:
____________________________________

Jag kom på vad det är! Beskriv lukten så exakt
du kan.
______________________________________

Jag kom också på namnet (skriv här och sluta
fylla i formuläret)!

Luktens namn:________________________

Hur säker är du på ditt svar? 
Ringa in ditt svar.
0  20  40   60  80   100%



Appendex 1

Bildens numer: Fyll i antingen och enbart A, B eller C! FPN:                                 
A. Jag kan direkt namnge personen. Hur säker är du på sitt svar?

Ringa in ditt svar.
Personens namn:________________ 0  20  40  60  80   100%

B. Jag vet exakt vem det är, men kan ännu
inte ange personens namn.

Kommer du komma på namnet inom 60 sek?
Ringa in ditt svar.
0  20   40   60  80   100%

Har du namnet på tungan?
 Ja        Nej

1:a bokstaven i Förnamnet:____________

1:a bokstaven i efternamnet: _________

Liknande ord/ord som låter lika:________
__________________________________

Ange personens yrke:
__________________________________

I vilket/vilka sammanhang brukar du se
personen:
__________________________________

Jag kom också på namnet (skriv här och sluta
fylla i formuläret)!

Personens namn:____________________

Hur säker är du på ditt svar?
Ringa in ditt svar.
0   20   40   60  80   100%

C. Jag vet inte exakt vem det är.

Kommer du komma på namnet inom 60 sek?
Ringa in ditt svar.
0  20  40  60  80  100%

Har du namnet på tungan?
 Ja        Nej

Ange personens yrke:_________________

I vilket/vilka sammanhang brukar du se
personen:

Jag kom på vad det är! Beskriv personen så
exakt du kan:_________________________
______________________________________

Jag kom också på namnet (skriv här och sluta
fylla i formuläret)!

Personens namn:______________________

Hur säker är du på ditt svar?
Ringa in ditt svar.
0  20   40   60   80   100%
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Instruktioner

Du kommer nu få lukta på olika lukter och se bilder på människor och din uppgift är att namnge eller
identifiera dem. Nedan följer instruktionerna för den experimentella proceduren. Fråga om något är
oklart! Proceduren är som följer:

När du får se personen eller lukta på lukten skall du försöka namnge den.

A. Om du direkt kan göra detta fyller du bara i namnet överst i formuläret. Notera att både för och
efternamn går bra att skriva, helst båda om du kommer på dem. 

B. Om du redan vet exakt vem personen är eller vilken lukt det är, men inte direkt kommer på
namnet skall du fylla i denna del av formuläret. Lukten eller personen skall alltså inte bara vara
bekant utan du skall veta vem eller vad det är!

C. Om du inte vet exakt vem det är eller vilken lukt det är fyll då i denna del av formuläret och försök
komma på vem/vad det är.

Jag skall nu beskriva mer ingående vad du skall bedöma och vad du skall fylla i under B eller C på
formuläret:

B. Du skall fylla i B-delen av formuläret om du vet vem personen är/vilken lukt det är. Om man vet vem
en person är kan man normalt placera denne i sin rätta kontext, t.ex. att en person är gift med en kompis
till dig eller att personen är en skådespelare i en film du har sett. Om man vet vilken lukt det är så kan
man eventuellt se objektet framför sig från vilket lukten kommer. Man vet alltså precis vad det är, men
man har ännu inte kommit på namnet. Det räcker alltså inte med att en lukt eller person är mycket bekant
utan man måste veta vem eller vad det är. Ibland när man vet vem någon är eller vad något är har man
”namnet på tungan”. Om man har namnet på tungan så känner man att det är möjligt att man kommer på
namnet och att man gör det snart. Namnet är på väg att dyka upp ur minnet. Ibland kan man känna att sig
frustrerad och kanske emotionell över att man inte kommer på namnet man söker. Om du har en sådan
känsla av att du är på gränsen till att komma på namnet skall du ange om upplevelsen är stark eller
mycket stark under B. Om du vet vem det är/vad det är utan att ”ha det på tungan” markerar du istället
detta. Efter att du markerat vilken upplevelse du har fyller du i resten av formuläret under B medan du
försöker komma på namnet.

C. Fyll i C-delen av formuläret om du inte exakt vet vem det är/vilken lukt det är. Ibland så känns en
person eller lukt allt från inte alls bekant till mycket bekant, men man vet inte exakt vem det är/vilken
lukt det är. Man har alltså ännu inte identifierat personen eller lukten. Man kan inte riktigt placera in en
person i dennes rätta kontext eller så kan man inte se det objekt framför sig som en lukt kommer ifrån.
Det kan vara att man är osäker på om en lukt kommer från exempelvis asfalt eller tjära. Ett annat
luktexempel är om man upplever en lukt som mycket bekant, men man kan inte visualisera det objekt
som lukten skulle kunna komma från (t.ex. den vätska som man häller i bilen för att få den att fungera,
dvs. bensin). Eller så är det en person som man upplever som mycket bekant och har en mycket stark
känsla av att man känner igen (vet vem det är), men det är först senare som man kommer på att det är
bilmekanikern på verkstaden där man lagade bilen förra året eller den person som är gift med en
arbetskompis. Kommer man på detta vet man exakt vem det är, dvs. man har identifierat personen. Ange i
formuläret först hur stark din känsla är att du kommer komma på vem det är/vad det är och fortsätt sedan
fylla i formuläret medan du försöker komma på det. Det här fenomenet handlar alltså om att du inte
ännu exakt identifierat personen eller lukten.

Var god vänd!
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GRUPP 1.
Vi börjar experimentet med två övningsbilder och två övningslukter. Varannan presentation är en bild och
varannan en lukt. Fråga alltid om något är oklart! Varje bild och lukt kommer att presenteras i  en minut
(60 sekunder), så försök fylla i så mycket du kan i formuläret under denna tid. Observera att bilden
kommer visas hela tiden och du får lukta på doften så många gånger du vill. Fråga gärna om något är
oklart och gå igenom formuläret innan du börjar. Det är långa instruktioner och mycket att hålla reda på,
vilket gör att det är extra viktigt att du frågar om du inte förstår allt. Studera nu formuläret så att du förstår
hur du skall fylla i det. Om du inte kan svara på en fråga i formuläret måste du markera detta med ett
streck, så vi vet att du läst och försökt besvara frågan.

GRUPP 2.
Vi börjar experimentet med två övningsbilder och två övningslukter. Varannan presentation är en bild och
varannan en lukt. Fråga alltid om något är oklart! Varje bild och lukt kommer att presenteras i en minut
(60 sekunder), så försök fylla i så mycket du kan i formuläret under denna tid. Observera att du endast
kommer få se bilden en gång och lukta på doften en gång, och att detta kommer ske i början av
experimentet. Fråga gärna om något är oklart och gå igenom formuläret innan du börjar. Det är långa
instruktioner och mycket att hålla reda på, vilket gör att det är extra viktigt att du frågar om du inte förstår
allt. Studera nu formuläret så att du förstår hur du skall fylla i det. Om du inte kan svara på en fråga i
formuläret måste du markera detta med ett streck, så vi vet att du läst och försökt besvara frågan.
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1. Pepparrot 1. Adam Alsing
2. Margarin 2. Agneta Sjödin
3. Ketchup 3. Alexandra Pascalidou
4. Senap 4. Anders Bagge
5. Leverpastej 5. Mark Levengood
6. Ost 6. Carolina Gynning
7. Jordnötssmör 7. Martin Timell
8. Tabasco 8. Sissela Kyle
9. Tandkräm 9. David Hellenius
10. Balsamvinäger  10. Tuva Novotny
11. Cigarett fimp  11. Ernst Kirchsteiger
12. Kaffe 12. Felix Herngren
13. Te 13. Gry Forssell
14. Dill 14. Christer Sjögren
15. Soja  15. Hans Fahlen
16. Oregano 16. Helen Sjöholm
17. Basilika 17. Helge Skoog
18. Paprika 18. Henrik Hjelt
19. Enbär 19. Carina Berg
20. Kokos 20. Johan Rheborg
21. Kakao 21. Johan Ulveson
22. Grönsaksbuljong  22. Josefin Crafoord
23. Svartpeppar 23. Kattis Ahlstrom
24. Russin 24. Lars Ohly
25. Päron 25. Lena Endre
26. Snus 26. LennartEkdal
27. Banan 27. Jan Gillou
28. Vitlök 28. Maria Wetterstrand
29. Ingefära 29. Annika Lantz
30. Curry 30. Olle Sarri
31. Lök 31. Paolo Roberto
32. Schampo 32. Peter Jihde
33. Lakrisal  33. Peter Magnusson
34. Jordgubbssylt 34. Anders Borg
35. Äpple 35. Ingvar Kamprad 
36. Apelsin 36. Jan Björklund
37. Kanel 37. Tina Nordstrom
38. Jäst 38. Tobbe Blom
39. Kardemumma 39. Pernilla Wahlgren
40. Vanilj 40. Claes Malmberg

Test 1. Köksrengöring Test.1. Johan Glans
Test 2. Yes (diskmedel) Test.2. Johan Wahlstrom


