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Nedsättningar i luktsinnet är vanligt förekommande i befolkningen, 
och kan få negativa konsekvenser för en individs livskvalitet. 
Försämringar i luktsinnet kan dessutom förebåda kognitiva 
försämringar hos äldre. Syftet med denna studie är att undersöka om 
daglig luktminnesträning gynnar luktsinnet hos vuxna, och om 
träningen även leder till en förbättring av förmågor som inte direkt 
tränas. Under 40 dagar fick deltagarna (n=18) spela en 
specialutformad version av spelet memory, innehållande lukter. 
Luktspelets effekter på deltagarna jämfördes med en kontrollgrupp 
som spelade ett visuellt minnesspel. De som tränat med luktspelet 
förbättrade sin luktförmåga mellan först och andra testtillfället. 
Kontrollgruppens luktsinne förbättrades inte i något avseende. 
Luktträningsgruppen förbättrade sin prestation i både luktminnesspelet 
och i det visuella minnesspelet, men kontrollgruppen förbättrades bara 
i det visuella minnesspelet. Resultatet tyder på plasticitet i luktsinnet, 
där framför allt de kognitiva aspekterna tycks har en förmåga att 
förbättras genom träning, samt att luktminnesträning kan vara en bra 
metod för att träna minnet också i andra sinnessystem. 

 
 
Historiskt sett har luktsinnet haft en avgörande betydelse för människans överlevnad. 
Genom att känna lukter kan människan identifiera faror i form av t.ex. dålig mat, giftiga 
ämnen och brandrök. Idag är vi däremot inte lika beroende av luktsinnet för vår 
överlevnad som vi var tidigare. Vi får mängder av information från andra källor i 
omgivningen. Brandvarnaren uppmärksammar oss på fara och livsmedlets märkningar 
med ”bäst före datum” hindrar oss från att få i oss dålig mat. Vi behöver därför inte 
förlita oss på vårt luktsinne i lika stor utsträckning. Trots detta kan luktsinnet ha 
betydelse i många sammanhang. Exempelvis är lukt och smak nära sammankopplade 
vilket gör att luktsinnet har en stor betydelse för hur vi upplever mat och dryck 
(Shepherd, 2006). Lukter kan även framkalla minnen och väcka positiva eller negativa 
emotioner (Robin, Alaoui-Ismaïli, Dittmar & Vernet-Maury, 1999). Det mänskliga 
luktsinnet är komplext och inkluderar flera olika aspekter. Det finns dels sensoriska 
aspekter av luktsinnet så som förmågan att upptäcka svaga lukter, d.v.s. luktkänslighet, 
men även mer kognitiva aspekter så som förmågan att sätta namn på eller beskriva 
lukter.  
 
Ca 19 % av Sveriges befolkning lider av nedsättningar i luktsinnet, och ca 6 % saknar 
helt luktsinne (Brämerson, Johansson, Ek, Nordin & Brende, 2004). Luktsinnet 
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försämras med ökad ålder och bland personer över 53 år lider ca en fjärdedel av 
nedsättningar i luktsinnet (Murphy et al., 2002). Ett nedsatt luktsinne kan påverka 
individens livskvalité negativt på olika sätt (Hummel & Nordin 2005). Det kan till 
exempel ta sig uttryck i form av försämrad aptit, problem vid matlagning, svårigheter att 
uppfatta sin egen kroppsdoft och negativa humörförändringar (Temmel et al., 2002). 
Det är därför viktigt att undersöka om luktsinnet kan förbättras och därmed bidra till en 
bättre livskvalitet för individer med nedsättningar i luktsinnet. Forskning har visat att 
även det normalfungerande luktsinnet är begränsat. Vi människor är t.ex. relativt dåliga 
på att namnge lukter (Cain, 1979). Hjärnans kopplingar från språkregionerna är 
betydligt starkare till synregionerna än till luktregionerna, vilket kan göra det lättare att 
verbalisera synintryck (Olofsson, Rogalski, Harrison, Mesulam & Gottfried, 2013). Det 
är därför tänkbart att det finns potential att träna upp denna luktfunktion hos människor. 
I jämförelse med våra övriga sinnen, t.ex. syn och hörsel, har luktsinnets funktioner 
studerats i relativt liten utsträckning. Luktsinnet har även visat sig vara särskilt sårbart 
för förändringar i hjärnan vid neurodegenerativa sjukdomar. Hos äldre personer med 
hög genetisk risk för att utveckla Alzheimers Sjukdom är luktsinnet nedsatt trots att den 
generella kognitiva förmågan är normal (Olofsson et al, 2010). Hos dessa individer är 
luktsinnesförsämringar ett tecken på att kognitiva förmågor kommer att försämras under 
de kommande fem åren (Olofsson et al, 2009). Personer som utvecklar demens har ofta 
upplevt luktförsämringar under de senaste tio åren (Stanciu et al, in press). Det är därför 
viktigt att undersöka om luktsinnet kan tränas, och om perceptuell och kognitiv träning 
med lukter även kan gynna också förmågor som inte har med lukter att göra. Kognitiv 
träning med lukter kan tänkas gynna mer övergripande kognitiva funktioner. Framförallt 
skulle närvaron av eventuella transfereffekter från luktminnessystem till andra 
minnessystem ge möjligheter att utveckla nya metoder för att bibehålla människans 
kognitiva funktioner.  
 
Allt mer forskning pekar på att kognitiva funktioner kan förbättras genom träning 
(Lustig, Shah, Seidler & Reuter-Lorenz, 2009). Tidigare ansågs hjärnan vara ett fixerat 
och begränsat system som inte kunde förbättras, utan endast försämras, exempelvis vid 
åldrande. Idag vet man att hjärnan är ett ytterst dynamiskt organ som ständigt förändras 
under en människas livslopp till följd av ökad erfarenhet och som respons till 
förändringar i miljön (Fernandez & Goldberg, 2013). Kognitiva interventioner leder 
ofta till strukturella och funktionella förändringar i hjärnan (Lustig et al., 2009). Detta 
kallas neuroplasticitet och kvarstår även vid en hög ålder (Anguera et al, 2013). En 
studie av Draganski m.fl. (2004) visade att 3 månader av jongleringsträning resulterade 
i ett tjockare lager av grå substans i de prefrontala delarna av hjärnan som är 
involverade i motorisk planering. 
 
Det är främst områden i mediala temporalloben, t.ex. hippocampus och piriforma 
hjärnbarken som är involverad i luktsinnets funktioner (Gottfried, 2010). Det är även 
dessa strukturer som är involverade i skapandet av minnen (Squire, 1992). Denna del av 
hjärnan har förmågan att inkludera helt nya neuroner, så kallad neurogenes (Ming & 
Song, 2005). Studier som utförts på genmanipulerade möss visade att om förmågan att 
generera nya neuroner skadas, försämras luktsinnet hos mössen, liksom förmågan till 
inlärning av ny information (Nathan, Yost, Litherland, Struble, & Switzer, 2004).  
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Genom att utsätta hjärnan för utmanande uppgifter kan alltså hjärnan tränas på liknande 
sätt som kroppen tränas genom fysisk aktivitet (Fernandez & Goldberg, 2013). Studier 
har bland annat visat att kognitiv träning för äldre kan leda till en förbättring av 
arbetsminnet och andra exekutiva funktioner så som att växla mellan olika uppgifter och 
”multitasking” (Anguera et al, 2013; Basak, Boot, Voss & Kramer, 2008; Klingberg, 
2010). Effekterna av kognitiv träning har även visats kvarstå över tid (Ball et al., 2002). 
Med en allt äldre befolkning kan kognitiv träning bland äldre komma att bli viktigt för 
att bibehålla kognitiva förmågor, som gör det möjligt att leva oberoende även vid hög 
ålder. 
 
Även våra sinnen kan förbättras genom träning. Fischer och Hartnegg (2000) visade att 
daglig visuell orienteringsträning förbättrade den visuella kapaciteten hos barn med 
dyslexi. Barnen som deltog i studien hade innan träningsperioden nedsatt 
ögonrörelsekontroll, bland annat i form av svårigheter att fixera blicken. Efter en 3 – 8 
veckor lång träningsperiod var experimentgruppens visuella kapacitet inte längre 
signifikant sämre än kontrollgruppens. Andra studier har även visat positiva effekter av 
visuell träning bland idrottare (McLeod, 1991). Även auditiva förmågor kan tränas. 
Rubinstein och Boothroyd (1987) lät individer med hörselnedsättningar under en månad 
genomgå ett träningsprogram som avsåg träna deltagarnas hörselfunktioner så som 
igenkänning av tal samt förmågan att lyssna. Efter träningsperioden hade dessa 
hörselfunktioner förbättrats jämfört med innan träningsperioden. Dessa effekter 
kvarstod även en månad efter att träningen avslutats. 
 
Resultat från tidigare studier tyder på att även luktsinnets funktioner kan förbättras 
genom träning (Hummel et al., 2009; Wang, Chen & Jacob, 2004). Hummel m.fl. 
(2009) lät patienter med nedsättningar i luktsinnet genomgå ett 12 veckor långt 
träningsprogram. Patienterna fick två gånger om dagen, morgon och kväll, lukta på fyra 
olika lukter (ros, citron, eukalyptus och kryddnejlika). Efter träningsperioden jämfördes 
patienternas luktsinne med en kontrollgrupp som inte genomgått träningsprogrammet. 
Resultatet visade att de som genomgått träningsprogrammet ökade sin luktkänslighet i 
jämförelse med kontrollgruppen. Detta tyder på att denna strukturerade form av 
kortvarig exponering av specifika lukter ökar luktkänsligheten hos individer med 
nedsättningar i luktsinnet. Studier har även visat att luktkänsligheten kan tränas hos 
individer som helt saknar förmågan att uppfatta en specifik lukt. Individer som inte 
uppfattade lukten androstenon, ett ämne som bland annat finns i svett och urin, kunde 
efter 6 veckor daglig exponering av denna lukt upptäcka den. Resultat var dock bundet 
till denna specifika lukt och observerades inte för andra lukter (Wysocki, Dorries & 
Beauchamp, 1989). Andra studier har visat liknande resultat för individer utan 
nedsättningar i luktsinnet (Wang et al., 2004).   
 
För att vidare undersöka effekten av träning av luktsinnet har studier utförts på 
vinexperter (Lawless, 1983, Solomon 1990). Vinexperter får genom sitt yrke en 
specialträning för att uppnå skarpa lukt- och smakförmågor som krävs i det dagliga 
arbetet. Resultat från tidigare studier tyder på att experter presterar bättre än noviser i 
olika luktbaserade uppgifter. Detta beror till stor del på deras förmåga att formulera 
verbala deskriptioner av lukter (Lawless, 1984) samt förmågan att konstruera mentala 
bilder av lukter (Gilbert, Crouch, & Kemp, 1998). Ytterliggare en expertgrupp inom 
luktområdet är parfymerare. En nyligen genomförd undersökning visade att det finns ett 
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samband mellan denna form av expertis och funktionella och strukturella 
omorganisationer i viktiga lukt- och minnesstrukturer i hjärnan (Plailly, Delon-Martin, 
& Royet, 2012). Vid mental visualisering av lukter uppvisade erfarna parfymerare lägre 
aktivitet i piriforma hjärnbarken, i orbitofrontala hjärnbarken samt i hippocampus, 
jämfört med oerfarna parfymerare (Plailly et al, 2012). Detta tyder på att luktbaserad 
träning i form av yrkesmässig expertis kan förändra de neurala processer som aktiveras 
då individer föreställer sig lukter. 
 
Vissa forskare menar att kognitiv träning kan leda till så kallade transfereffekter. Det 
innebär att en specifik form av träning även kan leda till förbättringar i förmågor som 
inte tränas. Transfereffekter tycks uppstå på grund av neural överlappning, där olika 
typer av uppgifter aktiverar samma delar av hjärnan. På så sätt kan träning på en uppgift 
gynna prestationen i en annan (Lustig et al, 2009). Resultat från en studie av Dahlin, 
Neely, Larsson, Bäckman och Nyberg (2008) visade att träning med minnesrelaterade 
uppgifter ledde till en ökning av volymen i striatum, en subkortikal del av storhjärnan. 
Minnesträningen visades även förbättra en funktion som inte varit föremål för träning 
men som också kan kopplas till aktivitet i striatum. Funktioner som inte aktiverar denna 
hjärnstruktur påverkades däremot inte av minnesträningen. Detta resultat tyder på att 
kognitiv träning av en specifik funktion även kan påverka otränade funktioner som 
aktiverar samma hjärnstrukturer. Luktsinnet är väl sammanlänkat med mediala 
tinninglobsstrukturer, exempelvis entorhinalkortex och hippocampus, som sköter 
minnesinkodning för olika sinnesintryck (Gottfried, 2010). Det är därför möjligt att 
träning av luktsinnet kan förbättra även minnesfunktioner för exempelvis visuella 
händelser och visuella stimuli. Transfereffekter av luktbaserad träning kan på så sätt 
vara betydelsefulla för att bibehålla minnesfunktioner. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter daglig luktträning har på 
luktsinnets funktioner hos vuxna individer. Träningen utgick från en specialutformad 
version av spelet memory, innehållande 12 par av lukter, som deltagarna under 40 dagar 
spelade. Luktspelets effekter på deltagarna jämfördes med en kontrollgrupp som fick 
spela ett visuellt minnesspel under samma förhållanden. 
 
Studien avsåg att undersöka om denna form av träning leder till bättre spelprestation 
och en förbättring av luktsinnet. En hypotes var att luktträning med minnesspel 
förbättrar de aspekter av luktsinnet som tränas i spelet, så som förmågan att särskilja 
lukter och minnas deras placering. Minnesspelet antas träna just dessa funktioner då 
lukterna i spelet måste kunna särskiljas och matchas ihop av spelaren. En ytterligare 
hypotes var att träning med luktspelet även gynnar förmågor som inte tränas direkt i 
spelet. Förmågan att namnge lukter kan till exempel förbättras eftersom deltagarna kan 
försöka minnas lukternas placering och kvalitet genom att sätta namn på de olika 
lukterna. Prestationen på det visuella minnesspelet kan eventuellt förbättras genom 
träning med luktspelet eftersom luktsinnet har särskilt bra kontakt med minnesrelaterade 
regioner i tinningloben.  
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I urvalet ingick totalt 25 deltagare. Dessa rekryterades dels via en annonsering av 
studien på internetsidan www.studentkaninen.se och dels genom muntlig information 
om studien till psykologistuderande på Stockholms universitet. Endast individer utan 
nedsättningar i luktsinnet, svåra allergier, förkylningar eller andningsproblem fick delta 
i studien. Fem personer avbröt studien. Två personer exkluderades; en på grund av 
nedsatt luktsinne vid det första undersökningstillfället och en på grund av långvarig 
sjukdom vid det andra testtillfället. Det slutgiltiga antalet deltagare var 18 personer. 
Deltagarna randomiserades in i experiment- respektive kontrollgrupp. 
Experimentgruppen bestod av 10 deltagare och kontrollgruppen av 8 deltagare. 
Deltagarnas egenskaper beskrivs i Tabell 1.  
  
Apparatur och Material  
Deltagarnas luktsinne testades före och efter träningsprogrammet med hjälp av ett 
standardiserat test, s.k. ”threshold, discrimination, identification” (TDI). Detta test 
används för kliniska bedömningar av luktsinnet och i forskningssammanhang (Hummel, 
Sekinger, Wolf, Paulie & Kobal, 1997). Testet innehöll tre delar: test av 
lukttröskelvärdet, diskrimineringstest samt ett identifikationstest. Luktstimuli i dessa 
test var filtpennor fyllda med 4 ml flytande luktämnen, så kallade ”sniffin’ sticks” 
(Hummel et al., 1997). Vid varje deltest bar deltagarna ögonbindel för att undvika att 
eventuella synintryck påverkade resultatet. Samtliga deltest har uppvisat god test-retest 
reliabilitet och validitet (Hummel et al., 1997).  
 
De lukter som ingick i TDI återfanns inte i minnesspelet, och därför kan eventuella 
förbättringar i TDI som en funktion av träning med luktminnesspel tolkas som att 
effekterna av träning är generaliserbara till nya lukter. 
 

Tröskeltest. Tröskeltestet innehöll 16 triader av pennor. Varje triad bestod av två 
pennor utan lukt och en penna med lukt. Luktämnet utgjordes av olika koncentration av 
ämnet 1-butanol (Hummel et al., 1997). Styrkan på lukten ökade från triad 16 som 
innehöll pennan med lägst koncentration till triad 1 som innehöll pennan med högst 
koncentration. Pennorna i varje triad presenterades för deltagarna i slumpmässig 
ordning, med start från triad 16. Målet med detta deltest att var att identifiera det lägsta 
tröskelvärdet där deltagarna uppfattar lukten. För att fastställa tröskelvärdet måste 
deltagarna ange rätt penna inom en och samma triad 4 gånger efter varandra. Maxpoäng 
var 16 poäng, vilket motsvarar en mycket låg tröskel, d.v.s. en hög känslighet för 
lukten.  
 

Diskrimineringstest. Även detta deltest innehöll 16 triader av pennor. Två av 
pennorna innehöll identiska luktämnen. Den tredje pennan innehöll ett annat luktämne 
(Hummel et al., 1997). Pennorna i varje triad presenterades för deltagarna i 
slumpmässig ordning. Deltagarna fick därefter försöka identifiera vilken av de tre 
pennorna som var olik de andra två. Maxpoäng i detta deltest var 16 poäng, vilket 
motsvarar korrekt identifiering av den avvikande pennan i samtliga triader.  

 



6 
 

Identifiering och fri namngivning. Detta deltest omfattade 32 pennor innehållande 
olika vanligt förekommande lukter t.ex. lök, gräs, hallon etc. (Hummel et al., 1997). 
Hälften av pennorna användes vid det första testtillfället och den andra hälften användes 
vid det andra testtillfället. Detta för att deltagarna inte skulle kunna känna igen en lukt 
och därför prestera bättre vid det andra tillfället. Pennorna till respektive testtillfällen 
randomiserades för att säkerställa att ordningen inte påverkade resultatet.  
Identifieringen utfördes i två steg, dels genom fri namngivning och dels med hjälp av 
fyra alternativ. Maxpoäng för vardera identifieringsmoment var 16 poäng.  

 
Namngivning av tedofter. Deltagarna fick även lukta på olika tesorter, t.ex. 

kokoste, kanelte och apelsinte (se bilaga 1) och försöka namnge tesorterna. Totalt ingick 
24 teer i testningen, varav hälften användes vid det första testtillfället och hälften vid det 
andra testtillfället. De teer som utgjorde luktämnena ingick även i det minnesspel som 
senare användes under de båda testtillfällena och under träningsperioden. Teerna 
randomiserades till respektive testtillfälle för att undvika ordningseffekter.  
 

Minnesspel. Memory är ett minnesspel innehållande ett antal kort med olika 
motiv. Dessa kort placeras med motivet nedåt. Spelet går ut på att hitta par genom att 
vända på två kort i taget. Memory kan spelas av en ensam spelare eller av flera spelare. 
I denna studie användes två varianter av memory, ett luktmemory och ett visuellt 
memory. Det visuella spelet innehöll 24 bilder föreställande kinesiska eller koreanska 
tecken (se bilaga 2). Varje bild var placerad i en liten plåtburk med lock. Genom att 
öppna två brukar i taget skulle deltagarna para ihop de tecken som var matchande. Det 
andra spelet var utformat på samma sätt, men innehöll istället olika lukter. Deltagarna 
skulle lukta i burkarna och sedan para ihop de lukter som var matchande. För att klara 
spelet måste deltagarna alltså kunna särskilja lukterna från varandra. Lukterna bestod av 
olika teer som placerats i vita påsar för att inte synintrycket skulle kunna påverka 
bedömningen. Under varje burk fanns en streckkod som gjorde det möjligt för 
deltagarna att säkerställa att lukterna var korrekt matchade genom att hålla burkarna mot 
varandra. Det fanns två versioner av vardera spelvariant, version A och B av det visuella 
spelet respektive A och B av luktspelet. De två versionerna var likvärdiga, men innehöll 
olika bilder och lukter. Deltagarna fick spela olika versioner av samma spelvariant vid 
de två testtillfällena. Om försökspersonen vid det första testtillfället spelade version A 
av luktspelet får denne spela version B vid det andra tillfället.  Under träningsperioden 
spelades sedan de olika versionerna av spelet, A och B, växelvis, där versionerna 
växlades var 5:e dag. Detta bidrog till en varierad träning som avsåg att motverka att 
deltagarna tröttnade på spelet under träningsperiodens gång. Varierad träning kan också 
tänkas öka den eventuella träningseffekten som dagligt spelande medför.  

 
Till spelen hörde även en spelplan med 5 x 6 rutor som markerade placeringen av 
burkarna, samt testformulär där tidpunkt och antalet ”trials” (försök) antecknades av 
försöksdeltagarna.  

 
Enkät. Innan och efter träningsperioden skulle en enkät fyllas i, bland annat för att 

undersöka om subjektiva upplevelser av luktsinnet påverkades av träningen. Enkäterna 
innehöll 70 respektive 115 frågor. Frågorna handlade bland annat om hur deltagaren 
upplever lukter i relation till sin omgivning, lukters emotionella påverkan samt egna 
reaktioner på lukter. Till exempel ställdes frågorna/påståendena ”Hur tycker Du att ditt 
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luktsinne fungerar om Du jämför Dig med Dina jämnåriga?”, ”När du gillar ny mat, 
beror det delvis på att du gillar dess lukt?” och ”Jag är känslig för lukter/stickande 
ämnen”. Frågorna/påståendena besvarades med varierade svarsskalor. I övrigt innehöll 
enkäten frågor rörande sådant som kan tänkas påverka spelprestation såsom 
personlighetsattribut och motivation. Enkäten innehöll även frågor om nuvarande 
hälsotillstånd och andra relevanta bakgrundsfrågor. Av utrymmesskäl inkluderades inte 
resultaten från dessa enkäter i denna uppsats.   
 
Procedur   
Innan experimentet inleddes fick deltagarna läsa igenom ett informationsblad om 
studiens upplägg. De informerades om att deltagandet var helt frivilligt och när som 
helst kunde avbrytas utan motivering. De informerades även om att en ersättning på 
1500 kr skulle utgå efter avslutad studie. Vid avbruten studie skulle ingen ersättning 
betalas ut. Om deltagarna däremot skulle tvingas avbryta studien på grund av sjukdom 
skulle de ersättas med ett belopp som motsvarar den tid de lagt på studien. Deltagarna 
fick sedan lämna sitt samtycke till deltagande. Därefter fick deltagarna en muntlig 
beskrivning över hur det första testtillfället skulle gå till. 	  
 
Varje deltagare testades enskilt i ett undersökningsrum. Tabell 1 beskriver studiens 
upplägg och vilken ordning deltagarna utförde respektive deltest. Först testades 
deltagarnas luktsinne med hjälp av TDI. Försöksledaren presenterade luktpennorna för 
deltagarna genom att hålla en penna i taget ca 2 cm från deltagarens näsa under ca 3 
sekunder. Test av identifieringsförmågan utfördes i två steg. Deltagarna fick efter att de 
luktat på en penna först fritt försöka namnge lukten. Därefter presenterades de fyra 
alternativen, och deltagarna ombads välja det alternativ som passade bäst in på lukten. 
Sedan fick deltagarna lukta på 12 olika teer. Deltagarna skulle därefter försöka namnge 
dessa teers lukt. Deltagarna ombads fokusera på lukterna och sätta namn på dessa, 
snarare än själva tesorten. Deltagarna bar ögonbindel under dessa test. Därefter fick 
deltagarna spela det visuella minnesspelet. Deltagarna fick under spelets gång, själva 
fylla i det tillhörande testformuläret som angav tid och antalet trials. Deltagarna 
lämnades ensamma i rummet under spelets gång. Efter att det visuella spelet var slutfört 
fick deltagarna på samma sätt spela minnesspelet med lukter. Deltagarna spelade inte 
med samma lukter som de skattade och namngav tidigare under experimettillfället. Efter 
varje deltest erbjöds deltagarna en kortare paus för att återhämta sig inför nästa deltest. 
 
 
Tabell 1. Beskrivning av studiens upplägg och de deltest som inkluderades i de båda testtillfällena. 
Deltesten utfördes i den ordning de presenteras i tabellen. 
Testtillfälle 1 Träningsperiod Testtillfälle 2 
Tröskel (TDI)  

40 dagars 
träningsperiod med 
antingen det visuella 
minnesspelet eller 
luktminnesspelet. 

Tröskel (TDI) 
Diskriminering (TDI) Diskriminering (TDI) 
Fri namngivning (TDI) Fri namngivning (TDI) 
Namngivning med alternativ (TDI) Namngivning med alternativ (TDI) 
Namngivning av tedofter Namngivning av tedofter 
Visuellt minnesspel Visuellt minnesspel 
Luktminnesspel Luktminnesspel 
 
 
Då samtliga deltest var genomförda fick deltagarna motta en påse innehållande antingen 
det visuella spelet eller luktspelet. Deltagarna randomiserades till respektive betingelse, 
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och visste först efter det första testtillfället vilket spel de skulle få med sig hem. Med 
följde även spelbeskrivning, en spelplan samt 40 testformulär. Vid varje speltillfälle 
skulle de anteckna tid och antalet trials det krävdes för att slutföra spelet.  
 
Efter den 40 dagar långa träningsperioden testades deltagarna en andra gång. Testningen 
gick till på samma sätt som vid det första testtillfället. Under studiens gång var 
testledarna blinda, vilket innebar att de vid testtillfällena och under träningsperioden 
inte visste om deltagarna hamnat i experiment eller kontrollgruppen. Genom detta 
förfarande minskar risken för att resultatet påverkas av undersökningsledarens 
förväntningar. Deltagarna ersattes med 1500 kr efter fullföljd studie.  
 
 

Resul ta t  
 
Före träningsperioden 
De som under träningsperioden spelat med luktspelet utgjorde experimentgruppen 
(n=10). Kontrollgruppen utgjordes av deltagare som spelat det visuella spelet (n=8). 
Tabell 2 visar deltagarnas genomsnittliga prestation i de olika deltesten vid det första 
testtillfället, samt p–värden av oberoende t-test som visar om luktträningsgruppen och 
visuella träningsgruppen skiljer sig åt i dessa test.  De två grupperna skiljde sig inte åt 
med avseende på ålders- och könsfördelning samt utbildningsnivå. Innan 
träningsperioden skilde sig grupperna däremot vad gäller prestation på det visuella 
spelet, då luktträningsgruppen presterade signifikant bättre. I övriga deltest som ingick i 
undersökningen var grupperna likvärdiga. 
 
 

Tabell 2. Beskrivning av deltagarnas egenskaper samt deras poäng i de olika deltesten vid det 
första testtillfället.  

 
 
 
 

Luktträning 
(n =10) 

Visuell träning 
(n =8) 

p 

Ålder (år), medelvärde ± Sd 26,60 ± 4,27 29,75 ± 10,00 0,427 

Kön, kvinna (%) 6 (60,0) 5 (62,5) - 

Utbildning (antal år), medelvärde ± Sd 15,20 ± 2,25 15,00 ± 2,14 0,851 

Tröskel, medelvärde ± Sd 10,30 ± 1,89 10,38 ± 2,88 0,948 

Diskriminering, medelvärde ± Sd 11,80 ± 1,99 13,00 ± 1,85 0,208 

Identifiering, medelvärde ± Sd 	  12,50 ± 1,84 12,75 ± 1,75 0,774 

Fri namngivning, medelvärde ± Sd  4,80 ± 1,69 6,13 ± 2,42 0,189 

Namngivning te, medelvärde ± Sd 3,90 ± 1,52 4,88 ± 2,17 0,279 

Visuellt spel (trials), medelvärde ± Sd 29,00 ± 8,04  38,37 ± 8,02 0,026 

Visuellt spel (tid), medelvärde ± Sd 8,71 ± 1,81  11,16 ± 4,16 0,112 

Luktspel (trials), medelvärde ± Sd 37,30 ± 9,72  33,00 ± 5,29 0,251 

Luktspel (tid), medelvärde ± Sd 16,02 ± 5,91  13,31 ± 6,30 0,361 
 Sd = standardavvikelse från medelvärdet.     p = t-test för oberoende mätningar. 
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Spelprestation 
Tiden och antalet trials som krävdes för att slutföra minnesspelet var måttet på 
deltagarnas spelprestation i de två spelvarianterna. Gruppernas spelprestation vid det 
första testtillfället jämfördes med prestationen vid det andra testtillfället. En 
signifikansnivå på 0,05 användes. För att uppskatta storleken på de uppmätta 
skillnaderna beräknades effektstorleken, Cohen’s d (d). Om d = ≥ är 0,2 är effekten 
liten, om d = 0,5 är effekten måttlig och om d = 0,8 är effekten stor (Cohen, 1992). 
 
Först jämfördes det genomsnittliga antalet trials totala under träningsperioden mellan de 
två grupperna med hjälp av ett t-test för oberoende mätningar. De båda grupperna 
använde lika många trials (t16=0,111, p=0,912), vilket betyder att spelen var lika svåra 
(Figur 1). Ett t-test för beroende mätningar visade att både luktträningsgruppen och 
visuella träningsgruppen blev signifikant bättre på det spel de tränat med. För de som 
under träningsperioden spelade med luktspelet krävdes under de första fem dagarna i 
genomsnitt 33,20 trials för att slutföra spelet i jämförelse med 24,32 trials de sista fem 
dagarna (t9=4,85, p=0,001). Effektstorleken av denna förbättring var stor (d=1,673). De 
som spelade med det visuella spelet förbättrades enligt samma mätmetod från 31,38 till 
25,3 trials (t7=3,138, p=0,016). Även denna effektstorlek var stor (d=1,131). Båda 
träningsgrupperna förbättrade även sin spelprestation beträffande den tid det tog att 
slutföra spelet (t9=3,804, p=0,004; respektive t7=2,593, p=0,036). Effektstorlekarna var 
stora för båda grupperna (d=1,673 och d=0,952). Figur 1 visar gruppernas förändring i 
antalet trials och tid under träningsperiodens gång.  
 
Av särskilt intresse var att undersöka om träning med luktspelet ledde till 
transfereffekter på det visuella spelet, och vice versa. Resultaten av ett beroende t-test 
visade på en stark trend som nära nog blev signifikant där de som tränat med luktspelet, 
vid det andra testtillfället, även presterade bättre på det visuella spelet (t9=2,207, 
p=0,055) med avseende på antalet trials. Effektstorleken för denna transfereffekt var 
stor (d=0,744). De som tränade med det visuella spelet blev däremot inte bättre på 
luktspelet (t7=0,343, p=0,742). Figur 2 visar det genomsnittliga antalet trials för båda 
träningsgrupperna i de två minnesspelen vid det första och andra testtillfället, d.v.s. före 
och efter träningsperioden. Färre trials motsvarar en bättre spelprestation. 
 
 

 
 
Figur 1. Den genomsnittliga förbättringen i minnesspelet gällande antalet trials och tid 
(minuter) under träningsperioden. X-axeln visar antalet tränade dagar.   
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Ett t-test för oberoende mätningar visade att luktträningsgruppen och visuella 
träningsgruppen efter träningsperioden presterade lika bra på det visuella spelet (t16=-
0,483, p=0,636) men inte på luktspelet där luktträningsgruppen presterade bättre enligt 
en stark trend som nära nog blev signifikant (t16=-2,079, p=0,054). Effektstorleken för 
skillnaden i prestation i luktspelet mellan grupperna var stor (d=-0,949). För de som 
tränat med luktspelt krävdes efter träningsperioden i genomsnitt 25,8 trials för att 
slutföra luktspelet jämfört med 32,4 trials för de som tränat med det visuella spelet.  
 
 

 
Figur 2. Medelvärden och standardavvikelser för antalet trials i luktspelet och i det 
visuella spelet vid det första och andra testtillfället. Ovanför staplarna redovisas p-
värden för respektive beroende t-test.  
 
 
Luktprestation 
Vidare undersöktes om grupperna efter träningsperioden hade förbättrat sin 
luktprestation i TDI testen. Poängen på de olika deltesten; tröskel, identifiering, fri 
namngivning och namngivning med hjälp av alternativ summerades ihop till en total 
TDI poäng. Analysen utfördes med hjälp av t-test för beroende mätningar. Med samma 
metod undersöktes även om grupperna förbättrat sin förmåga att namnge telukter mellan 
de två testtillfällena. En Bonferroni korrigering av signifikansnivån utfördes då analysen 
bygger på flera gruppjämförelser. Den korrigerade signifikansnivån är 0,025.  
 
Av resultatet framgår att luktträningsgruppen signifikant förbättrade sin luktprestation 
på TDI mellan det första och andra testtillfället (t9=-4,251, p=0,002). Vid första 
testtillfället fick de i genomsnitt 39,4 poäng totalt jämfört med 43,8 poäng vid andra 
testtillfället. Effektstorleken för den uppmätta skillnaden var stor (d=-1,414).  Den 
visuella träningsgruppen förbättrade inte sin prestation i TDI (t7=-0,175, p=0,866). 
Luktträningsgruppen kunde även namnge fler tedofter efter träningsperioden. De 
namngav efter träningsperioden i genomsnitt 5,5 tedofter jämfört med 3,9 tedofter före 
träningsperioden. Effektstorleken för denna förändring var stor (d=-0,712). Skillnad var 
dock inte signifikant (t7=0,107, p=0,053). Den visuella träningsgruppen namngav inte 
fler tedofter efter träningsperioden (t9=0,10, p=0,921). Luktträningsgruppen och visuella 
träningsgruppens genomsnittliga poäng på de olika deltesten presenteras i Tabell 3 och 
4, tillsammans med uppmätta effektstorlekar för skillnaderna i prestation mellan 
testtillfällena. 
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 Tabell 3. Luktträningsgruppen: Deltagarnas poäng på lukttesten före och efter träningsperioden. 
  Före  Efter     

 m 95 % CI Sd m 95 % CI Sd Cohen’s d 

Tröskel 10,30 [8,95, 11,65] 1,89 11,30 [9,33, 13,27] 2,75 -0,527 

Diskriminering 11,80 [10,38, 13,22] 1,99 13,60 [12,12, 15,08] 2,07 -0,818 

Identifiering 12,50 [11,18, 13,82] 1,84 12,40 [10,71, 14,09] 2,37 0,045 

Fri namngivning 4,80 [3,59, 6,01] 1,69 6,50 [4,65, 8,35] 2,59 -0,899 

Namngivning av te 3,90 [2,81, 4,99] 1,52 5,50 [4,10, 6,90] 1,96 -0,712 

Total TDI 39,4 [35,64, 43,16] 5,25 43,8 [39,29, 48,31] 6,30 -1,414 
m = medelvärde 
Sd = standardavvikelse från medelvärdet 
CI = konfidensintervall 

 

Tabell 4. Visuella träningsgruppen: Deltagarna poäng på lukttesten före och efter träningsperioden. 
  Före  Efter     

 m 95 % CI Sd m 95 % CI Sd Cohen’s d 

Tröskel 10,38 [7,97, 12,78] 2,88 10,88 [8,62, 13,13] 2,70 -0,386 

Diskriminering 13,00 [11,45, 14,55] 1,85 13,13 [12,43, 13,82] 0,83 -0,115 

Identifiering 12,75 [11,28, 14,22] 1,75 12,75 [10,92, 14,58] 2,19 0,000 

Fri namngivning 6,13 [4,10, 8,15] 2,42 5,88 [3,41, 8,34] 2,95 0,074 

Namngivning av te 4,88 [3,06, 6,96] 2,17 4,75 [3,35, 6,15] 1,67 0,038 

Total TDI 42,25 [37,06, 47,44] 6,20 42,63 [38,60, 46,65] 4,81 -0,064 
         m = medelvärde 
         Sd = standardavvikelse från medelvärdet 
      CI = konfidensintervall 
 
 
Förändringspoängen för de båda grupperna beräknades, genom att subtrahera poängen i 
ett deltest vid första tillfället från poängen i samma deltest vid andra tillfället. Figur 3 
visar båda gruppernas förändringspoäng, d.v.s. hur många poäng det skilde mellan det 
första och det andra testtillfället i de olika deltesten.  
  
 

 
Figur 3. Förändringspoäng i lukttesten för luktträningsgruppen och visuella 
träningsgruppen.  
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Motivation  
Deltagarna skattade sin egen motivation i början och i slutet av träningsperioden. Detta 
kan användas som ett mått på om spelversionerna var likvärdiga och om träningen var 
lika motiverande för spelarna. Oberoende t-test visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad i motivation i slutet på träningsperioden (t16=1,051, p=0,310). 
Luktträningsgruppen och visuella träningsgruppen var således lika motiverade. Det 
fanns heller ingen skillnad i hur mycket de båda grupperna tyckte om att spela spelet i 
slutet av träningsperioden (t16=-0,467, p=0,647).  
 
 

Diskussion 
 

Den föreliggande studien avsåg att undersöka om daglig luktminnesträning leder till en 
förbättring av olika kognitiva och perceptuella aspekter av luktsinnets funktioner. 
Träningen utgick från en specialutformad version av spelet memory, innehållande 12 
par av lukter, som deltagarna spelade varje dag under en 40 dagarsperiod. Luktstimuli i 
detta spel var olika tesorter. Luktspelets effekter på deltagarna jämfördes med en 
kontrollgrupp som fick spela ett visuellt spel, under samma förhållanden.  
 
En hypotes var att luktträning med minnesspel kan förbättra de aspekter av luktsinnet 
som tränas i spelet, så som förmågan att särskilja lukter och minnas deras placering. 
Resultaten visade att de som tränat med luktspelet förbättrade sin luktprestation mellan 
första och andra testtillfället. De som tränat med det visuella spelet förbättrade däremot 
inte sin luktprestation. Detta resultat går i linje med hypotesen. Resultatet tyder på att 
luktsinnet är plastiskt och går att förbättra genom träning, vilket även har visats i flera 
tidigare studier (Hummel et al., 2009; Wang et al., 2004; Wysocki et al., 1989). 
Däremot har inga tidigare studier undersökt luktminnesspel som träningsform, och hur 
effekter av luktträning kan generaliseras till andra lukter och uppgifter.  
En ytterligare hypotes var att träning med luktspelet även gynnar förmågor som inte 
tränas direkt i spelet, så som förmågan att namnge lukter. Deltagarna i 
luktträningsgruppen var efter träningsperioden bättre på att namnge telukter, vilket ger 
stöd åt hypotesen. Detta kan liknas vid den ökade förmågan att verbalisera deskriptioner 
av lukter som har återfunnits bland vinexperter som genom sitt yrke har tränat sitt 
luktsinne (Lawless, 1984).  
 
Efter träningsperioden hade båda grupperna förbättrat sin prestation i de spel de tränat 
med. Dock blev de som tränat med luktspelet också bättre på det visuella spelet. Detta 
tyder på en transfereffekt där luktträning även kan förbättra prestationen i det visuella 
spelet. Denna transfereffekt observerades inte i motsatt riktning, visuell träning 
förbättrade inte prestationen i luktspelet. En möjlig förklaring till denna ”asymetriska” 
transfereffekt är att luktsinnet har direktkontakt med minnessystemen i hjärnan, vilket 
ökar möjligheten för transfer. Ytterligare en transfereffekt observerades. Luktträningen 
med tedofterna gav transfereffekter till andra lukter, de som ingick i TDI. Deltagarna 
blev bättre i de lukttest som innehöll lukter de inte tränat med. Dessa fynd tyder på att 
transfer är möjligt när de tränade och de otränade uppgifterna engagerar överlappande 
strukturer i hjärnan. Mediala temporalloben är ett viktigt område både när det gäller 
luktsinne och minnesinkodning (Gottfried, 2010; Squire, 1992), vilket således kan vara 
grunden till den observerade transfereffekten.  
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Denna studie bygger på resultaten från ett relativt lite urval. Det gör att det inte med 
säkerhet går att uttala sig om deltagarnas specifika förbättringar i de olika deltesten som 
är inkluderade i TDI. Med detta sagt kan dock medelvärdesskillnaderna i de olika 
deltestesten trots allt ge en indikation på att de finns specifika effekter av träningen på 
de olika deltesten. Även om dessa förbättringar inte är statistiskt säkerställda vittnar 
effektstorlekarna att det rör sig om stora effekter av luktträningen. Effektstorlekar så 
som Cohen’s d ger en mer informativ bild av de effekter som hittats, och vilken 
betydelse dessa kan ha. Fokus bör därför läggas även vid dessa (Cumming, 2012). 
Deltagarna i luktträningsgruppen blev främst bättre på att diskriminera mellan olika 
lukter samt att namnge lukter och effektstorlekarna för dessa förbättringar var stora. 
Minnesspelet antas utmana både perceptuella och kognitiva aspekter av luktsinnet. 
Lukterna i spelet måste kunna särskiljas och matchas ihop av spelaren. Spelarna visste 
inte de korrekta namnen på spelets tesorter, och fick hitta strategier för hur de skulle 
minnas vart på spelplanen de olika lukterna var placerade. Ett sätt att göra detta på är att 
sätta namn på de olika lukterna för att lättare minnas dess placering på spelplanen. Detta 
kan vara en förklaring till att deltagarna i luktträningsgruppen förbättrade sin förmåga 
att namnge lukter och diskriminera mellan olika lukter. Tidigare studier har visat att 
individers luktkänslighet kan ökas genom träning med svaga lukter (Hummel et al., 
2009). Deltagarna i denna studie ökade däremot inte sin luktkänslighet efter 
träningsperioden. Spelet innehöll dock inga svaga lukter vilket troligtvis medförde att 
luktkänsligheten inte tränades på samma sätt som de kognitiva aspekterna av luktsinnet. 
Med ett större urval kan luktträningens effekt på prestationen i de olika deltesten 
analyseras vidare, för att se hur denna form av träning gynnar olika aspekter av 
luktsinnet.   
 
För att resultaten av de två gruppernas träning ska kunna jämföras är det viktigt att 
spelsituationerna är likvärdiga. Resultaten visade att spelen var av jämförbar 
svårighetsgrad, det krävdes i genomsnitt lika många trials för att klara ut de båda spelen. 
Båda grupperna var även lika motiverade att spela vid träningsperiodens slut, och de 
tyckte även lika mycket om att spela spelet. Detta resultat tyder på att spelen var 
likvärdiga, och olika grad av motivation kan således inte ha påverkat resultatet. För att 
resultaten ska kunna jämföras är det också viktigt att deltagarna i de båda grupperna får 
lika mycket träning. Det visuella spelet tog något kortare tid att slutföra än luktspelet, 
men då det inte fanns någon skillnad mellan grupperna gällande antalet trials kan 
grupperna antas ha tränat lika mycket. 
 
Deltagarna spelade dagligen i hemmet. Detta medförde att det inte kunde kontrolleras 
hur mycket deltagarna tränade och hur seriöst de tog uppgiften. Det kan även ha funnits 
variationer i den miljö träningen utfördes i, t.ex. i form av ljud- och luktdistraktorer. En 
mer kontrollerad form av träningen skulle kunna ge en bättre inblick i träningen, och 
därigenom identifiera andra faktorer som kan påverka resultatet och träningens kvalitet. 
Luktbaserad träning kan även vara känslig för deltagarnas hälsotillstånd under 
träningsperioden, så som förkylningar och snuva. Det är även möjligt att t.ex. hunger, 
trötthet och allmänt humör kan påverka resultatet. För att minimera detta problem fick 
deltagarna varje dag skatta hur utvilade samt hur hungriga de var. De ombads även 
notera om det fanns något annat som kunde tänkas påverka spelprestationen. 
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Det var relativt stor variation i det observerade resultatet. Detta tyder på att det finns 
stora individuella skillnader i prestationen på de olika lukttesten. Detta skulle bland 
annat kunna förklaras av de ovan nämnda yttre faktorerna som kan påverka träningen. 
Den föreliggande undersökningen bygger på ett relativt litet urval, totalt 18 personer 
fördelat i två grupper, vilket försvårar möjligheten att få signifikanta resultat. Ett större 
urval hade även möjliggjort andra statistiska beräkningar, t.ex. mixed-design ANOVA. 
Ett annat problem som bör nämnas är risken för massignifikans. Då den föreliggande 
studien bygger på resultatet från multipla jämförelser, ökar risken för att få signifikanta 
resultat av en slump. För att minska detta problem utfördes en Bonferronikorrigering av 
signifikansnivån. I detta sammanhang bör dock de stora effektstorlekarna som 
observerades lyftas fram. Dessa visar på en tydlig trend av positiva effekter av 
luktträning i jämförelse med visuell träning.  
 
Utökad kunskap om möjligheterna att träna luktsinnet kan ha stor betydelse i många 
sammanhang. Ett bättre luktsinne kan bland annat vara värdefullt då det kan tänkas ge 
ett ökat välbehag av lukt som smak, en förhöjd aptit, samt bidra till ett ökat välmående 
överlag. Studier har t.ex. visat att depression är vanligt förekommande bland individer 
med nedsättningar i luktsinnet (Hummel & Nordin, 2005; Negoias et al., 2010). Det är 
därför möjligt att luktträning kan ge positiva effekter för individer som lider av 
depression. Interventionsprogram innehållande behagliga luktstimuli kan möjligtvis 
även väcka positiva emotioner, och en ökad förmåga att sätta ord på och känna igen 
dessa lukter kan tänkas öka välmåendet bland dessa individer. Det vore därför viktigt att 
vidare undersöka kopplingen mellan luktnedsättning och depression, samt effekterna av 
luktträning bland individer med depressionsproblematik.  
 
En åldrande befolkning i västvärlden innebär allt större utmaningar. Därför blir metoder 
för att behålla kognitiv hälsa i sen vuxenålder allt mer relevant. Tidigare studier har 
även visat att luktsinnet försämras med ökad ålder (Murphy et al., 2002). Kognitiv 
träning med lukter kan därför vara till nytta för att uppnå ett mer funktionellt luktsinne 
bland äldre. Det är även möjligt att sådan träning kan leda till transfer och överföras till 
icke luktbaserade system i hjärnan, så som andra minnesfunktioner. Detta antagande får 
stöd i den föreliggande studien då de som tränat med lukter efter träningsperioden även 
blivit bättre på det visuella spelet. Tidigare studier har visat att nedsättningar i 
luktsinnet, så som svårigheter att upptäcka och identifiera lukter, är vanligt 
förekommande vid demenssjukdom (Mesholam, Moberg, Mahr & Doty, 1998), och kan 
förebåda kognitiv nedsättning (Olofsson et al., 2009). Luktbaserad träning skulle därför 
potentiellt kunna verka förebyggande för demenssjukdomar. Luktbaserad kognitiv 
träning kan också bidra till välbefinnande och motivation hos äldre, då trevliga lukter 
kan väcka positiva känslor. Det vore därför värdefullt att undersöka om luktträning även 
ger effekt i en äldre population. Kommande studier kan med fördel även inkludera 
MRI- och EEG-mätningar för att undersöka strukturella förändringar i hjärnan till följd 
av luktbaserad träning. Detta skulle även bidra till en ökad kunskap om hur luktsinnets 
funktioner är organiserade i hjärnan. 
 
Slutsatsen av den föreliggande studien är att luktsinnet tycks vara plastiskt och kan 
tränas med hjälp av luktspel. Luktträning tycks också kunna leda till transfereffekter, 
där även andra funktioner som inte är direkt föremål för träningen kan förbättras. Det 
erhållna resultatet är ett bidrag till forskningen inom det relativt outforskade området 
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om luktsinnets plasticitet och förmågan att träna hjärnans förmågor med hjälp av lukter.  
Detta kan ge nya möjligheter att utveckla metoder som gynnar kognitiva funktioner 
både bland friska individer och bland individer med kognitiva och perceptuella 
nedsättningar.  
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Bilaga 1:  

Tesorter som namngavs och som ingick i luktspelet. Inhandlade på Himalaya och 
Tehuset JAVA i Stockholm. 

Version A Version B 

Mandel Kokos 

Smultron Rabarber Grädd 

Lakrits Lapsang 

Kardemumma Kanel 

Vanilj Kaffe (vanligt kaffe användes) 

Milky Oolong (mjölk) Chokladtryffel 

Ros Jasmin 

Mynta Ingefära 

Gyllene Draken (eukalyptus och ingefära) Mullberry 

Citron Lime 

Earl Grey Provence (lavendel) Kamomill 

Kung Oskar (mango) Rooibos Apelsin 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

Bilaga 2:  

Bilder som ingick i det visuella spelet. 

 
Version A: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version B: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


