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HÄLSOBESVÄR VID ICKE-TOXISK KEMISK EXPONERING: 
EFFEKTER AV NEGATIV AFFEKT OCH LUKTVALENS 

 
Lina Aldrin och Maeve Kennedy 

 
 

Orsakerna till luktintolerans är oklara. Tidigare studier visar en oklarhet kring om det finns ett 
samband mellan negativ affekt (NA), ett begrepp som inrymmer depression, ångest och somatisering, 
och luktintolerans. Det har även framkommit att luktämnets behag/obehag (valens) påverkar 
luktupplevelsen. Syftet med examens-uppsatsen var att undersöka sambandet mellan NA och reaktion 
på ett behagligt eller ett obehagligt luktämne. Nitton deltagare med relativt hög NA och 21 deltagare 
med relativt låg NA exponerades för ett behagligt/obehagligt luktämne under 40 minuter. Deltagarna 
skattade sin upplevelse av luktämnet medan puls, andning, hjärtfrekvens och hudkonduktans, det vill 
säga aktivitet i autonoma nervsystemet (ANS), registrerades. Resultaten visade att ett obehagligt 
luktämne skattades som mer intensivt, jämfört med ett behagligt luktämne. Deltagare skattade fler 
fysiska och psykiska symtom vid ett obehagligt luktämne och det försämrade deltagarnas fokus på en 
föreställd arbetsuppgift. Deltagare med hög NA visade högre hudkonduktansnivå, jämfört med 
deltagare med låg NA. Vid exponering av ett behagligt luktämne fick deltagare med hög NA sänkt 
hjärtfrekvensvariabilitet. Dessa förändringar i ANS-aktivitet indikerar ett stresspåslag. Flera av 
studiens resultat visade en tendens till skillnader i luktupplevelse mellan deltagare med hög eller låg 
NA. Slutsatsen är att luktupplevelsen tycks påverkas mer av luktens valens än av hög eller låg NA.  
 
Nyckelord: Negativ affekt, autonoma nervsystemet, lukt, symtom, valens 
 
 
The causes of olfactory intolerance are unclear. Previous studies show a lack of clarity about whether 
there is a correlation between negative affect (NA), a concept that accommodates depression, anxiety 
and somatization, and olfactory intolerance. It has also emerged that the pleasantness/unpleasantness 
(valence) of the odorant affects the olfactory experience. The purpose of this exam paper is to examine 
the relationship between NA and response to pleasant and unpleasant odors. Nineteen participants 
with relatively high NA and 21 participants with relatively low NA were exposed to a pleasant or 
unpleasant odorant for 40 minutes. Participants rated their perception of the odorant while pulse, 
respiration, heart rate and skin conductance, that is activity of the autonomic nervous system (ANS), 
was recorded. The results showed that an unpleasant odorant was estimated that more intense, 
compared with the pleasant odorant. Participants rated more physical and psychological symptoms of 
the unpleasant odorant and it impaired the participants focus on an imagined task. Participants with 
high NA showed higher skin conductance, compared to participants with low NA. By exposure of the 
pleasant odorant participants with high NA showed lowered heart rate variability. These changes in 
ANS-activity indicate a stress mark. Several results of the study showed a tendency for differences in 
odor perception between participants with high or low NA. The conclusion is that olfactory perception 
seems to be more affected by the valence of the odor than high or low NA. 
 
Keywords: Negative affectivity, autonomic nervous system, odor, symptom, valence 
 
 

I Sverige besväras 9-33% av befolkningen av lukter i sin omgivning (Andersson, 
2012).  Det finns en stor variation i hur olika personer reagerar på lukter. Vissa 
reagerar inte alls, medan andra får starka reaktionser som skapar problem i vardagen 
(Carlsson, Karlson, Ørbæka, Österberg, & Österberg, 2005). Att utsättas för luktande 
ämnen kan leda till besvär som huvudvärk, illamående, stress, koncentrations-
svårigheter, ångest, depression och utmattning (Shusterman, 1992;Rotton, 1983).  
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Två åkommor som kopplas till allvarlig luktkänslighet är sjukahus-syndromet, sick 
building syndrome (SBS), och multipel kemisk känslighet, multiple chemical 
sensitivity (MCS). De underliggande mekanismerna till varför en person utvecklar SBS 
och MCS är fortfarande oklara (Dalton & Jéan, 2010). Eftersom olika personer 
reagerar olika på luktämnen har forskare i flera studier försökt hitta vilka faktorer 
som kan ligga bakom utvecklandet av luktintolerans (Ihrig, Hoffman, & Triebig, 2006).  
 
När en person uppger att de besväras av en lukt blir deras beskrivning och deras 
besvär oftast den enda informationen att utgå från, eftersom det ofta är svårt att mäta 
att det finns en lukt. Den drabbades upplevelse är ofta det enda tecknet på att det 
finns en lukt och det blir därmed viktigt att undersöka den subjektiva upplevelsen av 
luktämnen (Greenberg, Curtis, & Vearrier, 2013). Schusterman et al. (1991) menar att 
personer som lider av ångest, depression eller somatisering i högre grad upplever 
besvär av luktande ämnen. Välbefinnande blir i detta sammanhang en faktor till att 
luktupplevelsen skiljer sig mellan individer.   
 
Luktsinnet är det perceptuella sinnessystem som förmedlar upplevelsen av lukt. När 
ett kemiskt ämne når den trigeminala nerven skapas en trigeminal sensation, det vill 
säga en känsla av att det bränner, kyler eller sticker. Detta kan utlösa reaktioner som 
nysningar, snuva och ögonirritation. Vid låga koncentrationer skapar de flesta 
kemiska ämnen endast en upplevelse av lukt och det krävs ofta högre koncentrationer 
för att ämnet ska skapa en trigeminal sensation och en förnimmelse av irritation i 
ögon eller näsan (Chen & Dalton, 2005).  
 
Luktämnen har ingen inneboende valens, det vill säga egenskap av att vara behagliga 
eller obehagliga. Vissa lukter upplevs ändå generellt som mer behagliga eller 
obehagliga än andra. De flesta upplever lukten av bränd mat, kroppsodörer och svett 
som obehaglig (Shusterman, 1992). Den valens som tillskrivs en lukt har funktionen 
att vi närmar oss lukten eller tar avstånd från den. Positiva erfarenheter av en lukt gör 
att den uppfattas som behaglig, medan negativa erfarenheter av en lukt sannolikt gör 
att den upplevs som obehaglig. Hur mening och erfarenheter görs av lukter är ett 
samspel mellan individ, kultur och socialisering. Luktupplevelsen påverkas även av 
känslan av att kunna kontrollera lukten. Om det går att härleda varifrån lukten 
kommer och luktkällan är bekant leder det till mindre obehag och lukten blir lättare 
att stå ut med. Om det är oklart varifrån lukten kommer eller om den är okänd 
upplevs den ofta som mer hotfull, vilket gör att lukten upplevs som mer obehaglig 
(Engen, 1991).  
 
Nordin et al. (2013) undersökte hur negativ information om ett icke-toxiskt luktämne 
påverkade luktupplevelsen och fann att luktämnet upplevdes som mer obehagligt om 
deltagarna fått informationen att lukten var potentiellt hälsovådlig. Det förklaras med 
att de på grund av informationen trodde att lukten var farlig, och upplevde därför 
lukten som mer obehaglig. Deltagarna som trodde att luktämnet var farligt presterade 
även sämre på en kognitivt krävande uppgift, än de som fått positiv information om 
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luktämnet. Förklaringen som ges är att tron på att luktämnet är farligt gör det svårt att 
ignorera lukten. Mer uppmärksamhet riktas därför på luktämnet och mindre på 
uppgiften, vilket leder till sämre prestation.   
 
Det har gjorts flera försök att visa att en behaglig doft på arbetsplatsen kan ge positiva 
effekter, så som ökad prestation, bättre humör och avslappning. Det som oftast händer 
när ett luktämne är konstant närvarande är att det sker en habituering och därför 
avtar de positiva effekterna. Som ovan nämnt är det dessutom svårt att hitta en doft 
som alla på arbetsplatsen tycker är behaglig och som ger de förväntade positiva 
effekterna för alla (Dalton & Jaén, 2010).  
 
Det har gjorts flera studier av hur personer reagerar på lukter av olika emotionell 
valens, det vill säga behaglighet eller obehaglighet hos ett luktämne. I några studier 
fick personer som exponerades för en obehaglig lukt ökad hjärtfrekvens och 
hudkonduktans, till skillnad från de som blev exponerade för en behaglig lukt (Bensafi 
et al., 2002; Chen & Dalton, 2005.)  
 
Chen och Daltons (2005) visade att en persons uppmärksamhet på en lukt ökar om 
lukten är emotionellt laddad. Detta gäller speciellt för personer som är emotionellt 
labila. De fann även att deltagare, oavsett personlighet och emotionellt tillstånd, 
upplevde ett obehagligt luktämne som mer intensivt jämfört med behagliga eller 
neutrala luktämnen. Resultaten pekade på att personlighet inte skulle ha någon 
inverkan på luktupplevelsen. Dock visade det sig att ångestbenägenhet påverkade hur 
intensivt luktämnet upplevdes som, oavsett om luktämnet var neutralt eller inte. 
 
Bland personer med SBS eller MCS förekommer ofta ångest, depression och oro för 
hälsan. Dessa psykiska tillstånd faller under begreppet negativ affekt, från engelskans 
negative affectivity (NA) (Haussteiner, Bornschein, Zilker, & Henningsen, 2007). NA 
kan även definieras som nervositet, oro, irritabilitet, överkänslighet och emotionell 
instabilitet (van den Bergh et al., 2004). Undersökningar visar att NA är kopplat till 
obehag vid lukter, även för personer som inte har utvecklat MCS (Shusterman, 1991). 
 
Personer med MCS har varken lättare att detektera eller identifiera luktämnen, men 
reagerar ändå starkare. Eftersom deras luktkänslighet inte beror på bättre 
luktförmåga kan luktkänsligheten istället hänga samman med 
informationsprocessande, det vill säga att det är tankarna om lukten som i sig leder 
till starkare reaktioner (Dalton & Jaén, 2010). Det är ofta i gränslandet mellan det att 
ett luktämne har detekterats och när den ger en trigeminal sensation, som tankar och 
tolkningar om luktämnet får betydelse och påverkar luktupplevelsen ytterligare 
(Smeets & Dalton, 2005). 
 
Ångest är ett tillstånd som ingår i begreppet NA. En av de kognitiva processer som 
uppstår vid ångest är uppmärksamhetsfokus på hot. Det innebär att ångestfyllda 
personer tenderar att rikta fokus mot stimuli som uppfattas som hotfulla och har en 
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tendens att fastna vid hotfulla stimuli och får svårt för att fokusera på nya och 
neutrala stimuli (Öhman & Rück, 2010). När en situation upplevs som hotfull blir 
personen som upplever hotet mer alert och det sker en aktivering av autonoma 
nervsystemet (ANS). Det leder bland annat till att hjärtat slår fortare, att andningen 
förändras, att personen svettas, blir illamående eller får yrsel.  
 
Somatisering är också kopplat till NA Det uppstår när en person reagerar kroppsligt 
på en psykisk påfrestning. Somatiserande personer tenderar att tolka symtom som 
enbart uttryck för en kroppslig sjukdom och de emotionella komponenterna av 
upplevelsen förnekas. Starka känslor kan aktivera ANS och ge snabbare andning och 
ändrad muskelspänning samt ökad vakenhetsgrad. Vid somatisering fungerar inte de 
kroppsliga reaktionerna som en signal till personen att det kan föreligga psykisk 
påfrestning utan alla symtom konkretiseras och härleds till kroppen (Lundin, 2010). 
 
Även depression faller under begreppet NA. Beck och Alford (2009) menar att 
depressiva personers tankegångar karakteriseras av ett icke-logiskt tänkande och 
tankarna tenderar att vara övergeneraliserade, överdrivna och selektiva. Till skillnad 
från icke-depressiva personer som i större grad anpassar tankemönster efter stimuli, 
tenderar depressiva personer att tolka yttre information så att den överensstämmer 
med deras depressiva uppfattning, vilket ger en förvrängd uppfattning. Beck och 
Alford (2009) skriver att depressiva tankemönster tenderar att bli mycket rigida och 
svåra att bryta, och att ny information som kan motbevisa den depressiva 
uppfattningen selekteras bort. Mogg och Bradley (1998) beskriver att depression 
förknippas med mekanismer som ansvarar för uppmärksamhet på negativ 
information.  
 
Flera studier har undersökt sambandet mellan NA och luktupplevelse (Dalton & Jaén, 
2010; Ihrig et al., 2006; Bergh et al., 2004). Dalton och Jaén (2010) fann att deltagare 
med hög NA som exponerats för ett luktämne blev mer ångestfyllda, men uppvisade 
inte fler symtom jämfört med deltagare med låg NA.  Ihrig et al. (2006) fann att 
deltagare med hög NA upplevde mer besvär vid luktexponering, framför allt vid 
blankexponering och låga doser. Dalton (2003) fann att deltagare med hög NA 
skattade att de fick mer ögonirritation vid exponering av ett luktämne jämfört med 
deltagare med låg NA. Objektiva mätningar av ögonrodnad visade däremot ingen 
skillnad mellan personer med hög NA och låg NA. 
 
van den Bergh et al. (2004) visade att personer med hög NA tenderade att skatta sin 
hälsa som sämre än personer med låg NA, trots att det inte har gått att påvisa att de 
skulle ha sämre hälsa. En annan studie visade att personer med hög NA var extra 
vaksamma på inre förnimmelser och tenderade att tolka dem mer negativt (Stegen, 
van Diest, van DeWoestijne, & van den Bergh, 2001). van den Bergh et al. (2004) 
undersökte hur interoceptiv information används vid rapportering av upplevda 
fysiologiska reaktioner och hur väl dessa skattningar stämmer överens med faktiska 
fysiologiska reaktioner. De visade att deltagare med hög NA inte överskattar sina 
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fysiologiska reaktioner om de inte upplever ett stimuli som hotfullt. Både deltagare 
med hög och låg NA överskattade sina symtom om de fick negativ information om 
lukten de exponerades för (van den Bergh et al., 2004). 
 
Dalton (1999) tar upp tiden som en viktig faktor för hur personer habituerar eller 
sensitiserar till en lukt. Hon visade att hennes deltagare habituerade snabbt till 
luktens intensitet, medan irritationsstyrkan avtog långsammare.  
 
Sammanfattningsvis finns flera studier som undersökt hur deltagare reagerar på 
behagliga och obehagliga luktämnen. Resultaten pekar på att obehagliga lukter ger 
starkare reaktioner. Tidigare studier har även undersökt hur personlighet, 
emotionellt tillstånd och NA påverkar reaktionerna på luktämnen. Resultaten från 
tidigare studier är dock tvetydiga och olika studier har kommit fram till motstridiga 
resultat. Den mångtydiga bild som råder kring huruvida NA är en medlande faktor för 
hur ett luktämne upplevs motiverar till ytterligare forskning på området. Det skulle 
också bredda forskningsområdet att undersöka fysiologiska responser, det vill säga 
den kroppsliga dimensionen av stress i form av förändrad ANS-aktivitet, kopplat till 
NA och exponeringen av ett luktämne. Detta är något som saknas i tidigare studier. 
Syftet med examensuppsatsen var att närma sig ett svar på frågan varför vissa 
personer, men inte andra, får hälsobesvär vid låga nivåer av icke-toxiska kemiska 
ämnen. Specifikt fokus lades på om NA och luktämnets valens påverkar upplevda 
hälsobesvär. Avsikten var även att undersöka hur deltagarnas reaktioner på 
luktämnen förändras över tid under exponeringen. 
 
Den första hypotesen är att deltagare med hög NA kommer att skatta luktämnet som 
mer obehagligt, skatta luktämnet som mer intensivt, ge högre symtomskattningar, 
skatta större negativ påverkan på fokus vid en tänkt arbetsuppgift samt uppvisa en 
förändrad ANS-aktivitet, jämfört med deltagare med låg NA. Hypotesen kan ses mot 
bakgrund av tidigare nämnda studier som visade att hög NA var kopplat till mer 
besvär vid luktexponering och studier som visade på samband mellan hög NA och 
kroppssymtom vid exponering av ett luktämne (Dalton och Jaéns, 2010;Dalton, 2003). 
 
Den andra hypotesen är att deltagare som utsätts för ett obehagligt luktämne kommer 
att skatta luktämnet som mer intensivt, ge högre symtomskattningar, skatta större 
negativ påverkan på fokus samt uppvisa en förändrad ANS-aktivitet, jämfört med 
deltagare som exponeras för ett behagligt luktämne. Det som lett fram till denna 
hypotes är tidigare nämnda forskning som visar att obehagliga luktämnen upplevs 
som mer intensiva jämfört med behagliga/neutrala luktämnen oavsett personlighet 
eller emotionellt tillstånd (Chen & Dalton, 2005; Bensafi et al., 2002). 
 
En frågeställning är om det finns interaktionseffekter mellan NA och luktämne vad 
gäller ANS-aktivitet, skattning av intensitet, valens, symtom och fokus. 
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Totalt 40 deltagare mellan 20-34 år deltog i studien. Kriterier för att delta var 
följande: deltagaren skulle vara mellan 18-55 år, ha ett fungerande luktsinne, inte vara 
gravid samt inte ha SBS, MCS, astma, depression eller någon ångestrelaterad diagnos. 
Deltagarna delades in i två grupper med avseende NA. Medianvärdet av samtliga 
deltagares totala poäng på delskalorna för depression, ångest och somatisering från 
formuläret Symtom Checklist-90 (SCL-90) (Fridell, Cesarec, Johansson, & Thorsen, 
2002) utgjorde gränsen för hög eller låg NA. Deltagare med relativt låg NA (n=21) 
hade en totalpoäng mellan 0-6 poäng och deltagare med relativt hög NA (n=19) hade 
en poäng på 7 eller högre. Deltagarna beskrivs närmare i Tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Medelvärden (+-standardavvikelser) och frekvenser för bakgrundsvariabler hos deltagarna. 

 Negativ affekt Lukt 
 Hög Låg Behaglig Obehaglig 
Kön (k/m), n 
Ålder, M (±SD) 

15/4 
25 (3) 

13/7 
24 (4) 

14/6 
24 (4) 

14/6 
25 (4) 

CSS, M (±SD)1 59,5 (12,9) 53,6 (10,8) 53,7 (11,8) 59,2 (12,0) 

PSS-10, M (±SD)2 21,6 (2,7) 20,8 (3,5) 20,5 (2,9) 21,8 (3,3) 

MHWS, M (±SD)3 66,7 (19,0) 60,5 (21,8) 59,8 (20,3) 67,2 (20,6) 

SCL-90, M (±SD)4 
  Ångest 
  Somatisering 
  Depression 

17,6 (10,4) 
4,7 (3,2) 
4,3 (4,9) 
9,0 (5,3) 

3,9 (2,1) 
1,2 (0,9) 
1,4 (1,5) 
1,5 (1,8) 

9,5 (9,9) 
2,4 (8,2) 
2,5 (2,7) 
4,9 (6,1) 

11,3 (10,3) 
3,4 (3,4) 
3,2 (4,8) 
5,3 (4,8) 

Diagnos av läkare, n     

  Allergisk snuva 1 1 1 1 

  Atopiskt eksem/böjveckseksem 1 0 0 1 

  Migrän 1 0 0 1 

  PTSD5 1 1 1 1 

  Utmattningssyndrom 1 1 1 1 

  Reumatisk sjukdom 1 0 1 0 

  Sjukdom i rygg/leder/muskler 0 1 0 1 

  Annan diagnos 1 2 2 0 

  Ingen diagnos 14 15 15 14 

Självrapporterad hälsa, n     

  Dålig 0 0 0 0 

  Någorlunda 1 1 1 1 

  God 7 4 7 4 

  Mycket god 8 11 8 11 

  Utmärkt 3 5 4 4 

Luktdetektion     

  Nedsatt, n 1 3 1 3 

  Normalt, n 18 18 19 17 

Förmåga att uppfatta svaga lukter, n     
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1 Chemical Sensitisvity Scale, 2 Perceived Stress Scale-10, 3 Modern Health Worries Scale, 4 Symtom 
Checklist-90, 5 Posttraumatiskt stressyndrom. 
 
 
Material 
Självskattningsformuläret SCL-90 innehåller 90 frågor fördelade över tolv skalor som 
ämnar fånga in fysiskt och psykiskt mående den senaste veckan. Formuläret har god 
reliabilitet och validitet (Fridell et al., 2002). Deltagarna ombads besvara 35 frågor 
fördelade över de tre delskalorna depression, somatisering och ångest. Ett exempel på 
en fråga är: ”Hur mycket har du besvärats av nervositet eller skälvningar 
inombords?”. Formulärets totalpoäng kan variera från 0 till 140 poäng, där en hög 
poäng indikerar fler besvär.  
 
För att undersöka graden av kemisk känslighet och hur mycket deltagarna besvärades 
av lukter i vardagen användes Chemical Sensitivity Scale (CSS), ett formulär med god 
reliabilitet och validitet (Nordin, Millqvist, Löwhagen, & Bende, 2003). Skalan består 
av 21 frågor och ett exempel på en fråga är: ”Jag är mer uppmärksam på 
lukter/stickande ämnen än vad jag brukade vara tidigare”. Instrumentets totalpoäng 
kan variera från 1 till 105 poäng. Höga poäng indikerar högre grad av kemisk 
känslighet. 
 
För att få en uppfattning om hur deltagarna upplevde stress i vardagen användes 
Perceieved Stress Scale - 10 (PSS-10). Formuläret har hög reliabilitet och validitet 
(Nordin, & Nordin, 2013). Formuläret innehåller 10 frågor om stress i vardagen. Ett 
exempel på en fråga är: “Under de senaste månaderna, hur ofta har du känt att du inte 
har kunnat kontrollera de saker som är viktiga i ditt liv?” På skalan kan mellan 0 och 
40 totalpoäng uppnås, där höga värden indikerar mer upplevd stress. 
 
Modern Health Worries Scale (MHWS) användes för att få en uppfattning om hur 
mycket deltagarna oroade sig över hur avgaser, kemikalier, tillsatser i mat et cetera 
har effekter på deras personliga hälsa. Formuläret har god reliabilitet och validitet 
(Petrie et al., 2001). Deltagarna ombads besvara 25 frågor i stil med: “Hur bekymrad 
är du av förorenad vattenförsörjning?” Skalans totalpoäng kan variera från 25 till 125 
poäng. Höga poäng indikerar större oro för kemikaliers påverkan på hälsan. 
 

  Ingen förmåga alls 0 0 0 0 

  Sämre än normal 1 3 2 2 

  Normal 13 13 12 14 

  Bättre än normal 5 5 6 4 

Förmåga att uppfatta stickande ämnen, n     

  Ingen förmåga alls 0 0 0 0 

  Sämre än normal 0 1 1 0 

  Normal 16 16 16 16 

  Bättre än normal 3 4 3 4 
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Det luktämne som användes i studien för att generera en förväntad obehaglig 
luktupplevelse var pyridin och det luktämne som användes för att generera en 
förväntad behaglig luktupplevelse var limonen. Exponeringen av pyridin och limonen 
skedde i en exponeringskammare med dimensionerna 150x90x200 (längd x bredd x 
höjd cm). Kammaren hade en ventilation som gjorde att ämnena kunde sändas in i 
kammaren i gasform i vald koncentration. Limonen hade koncentrationen cirka 7,4 
mg/m3 och pyridin cirka 1,6 mg/m3. Det hygieniska gränsvärdet för limonen ligger på 
150 mg/m3 och 7 mg/m3 för pyridin. Vid varje exponering registrerades temperatur 
och luftfuktighet i kammaren. Temperaturen i kammaren under exponeringarna 
varierade mellan 18 och 22°C och luftfuktigheten varierade mellan 21 och 32 % RH.   
  
För att mäta deltagarnas andningsfrekvens fästes ett andningsbälte över bröstkorgen 
och elektroder fästes under nyckelbenen för att mäta hjärtfrekvens. En fingerklämma 
sattes på ringfingret för pulsupptagning och elektroder på pek- och långfingret för att 
mäta hudkonduktans. Utrustningen kopplades till dataprogrammet AcqKnowledge 4.0 
och deltagarnas ANS-aktivitet kunde observeras på en datorskärm under 
exponeringen. Datamaterialet från ANS-registreringen bearbetades i AcqKnowledge 
4.0, där data delades in i femminutersintervaller och brus i materialet togs bort 
manuellt. Hjärtfrekvensvariabilitet omvandlades till logaritmisk skala för att kunna 
göra parametriska beräkningar.  
 
Design 
För studien användes en kvasiexperimentell mellangruppsdesign där deltagarna 
delades in i fyra grupper. Gruppindelning gjordes utifrån hög/låg NA samt 
obehagligt/behagligt luktämne. Tjugo deltagare exponerades för limonen och 20 
deltagare för pyridin. Indelningen var 12 deltagare i gruppen låg NA och behagligt 
luktämne, nio deltagare i gruppen låg NA och obehagligt luktämne, åtta deltagare i 
gruppen hög NA och behagligt luktämne, samt 11 deltagare i gruppen hög NA och 
obehagligt luktämne. 
 
Procedur 
För att få fram lämpliga koncentrationer av limonen och pyridin för exponeringen 
genomfördes åtta kortare provtestningar. Sedan utfördes sex fullständiga pilot-
testningar, tre stycken för vartdera luktämnet. 
 
Deltagare rekryterades via affischering på universitetets campusområde och andra 
allmänna platser. Efter visat intresse fick deltagarna fylla i ett web-baserat formulär 
innehållande kontaktuppgifter, exklusionskriterier samt de tre skalorna från SCL-90. 
Innan de kom till exponeringen hade de blivit ombedda att avstå från kaffe och snus 
en timme innan exponeringen. När deltagarna kom till exponeringen fick de 
underteckna ett informerat samtycke. Deltagarna informerades om exponerings-
förfarandet, vilket luktämne de skulle exponeras för, samt att exponeringen kan 
komma att variera i styrka.  
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För att testa om de hade ett fungerande luktsinne användes Connecticut 
Chemosensory Clinical Research Center threshold test (CCCR-C) (Cain, 1989). 
Deltagarna fick lukta på en flaska innehållandes butanol spädsteg 6 och en flaska 
innehållandes destillerat vatten som blankstimulus och uppge vilken av flaskorna som 
innehöll en lukt. Om deltagaren inte angav rätt flaska fem gånger i rad byttes 
butanolflaskan ut till en flaska innehållande butanol spädsteg 2. Då spädsteg 6 kunde 
detekteras bedömdes deltagaren ha ett normalt luktsinne, och då spädsteg 2 men inte 
spädsteg 6 kunde detekteras bedömdes deltagaren ha nedsatt, men fungerande 
luktsinne. Deltagarnas luktdetektionsförmåga anges i Tabell 1. 
 
Därefter instruerades deltagarna i hur de skulle skatta upplevelsen av lukten under 
experimentets gång. Sedan kopplades utrustningen för ANS-registrering på och 
deltagarna fick sätta sig i exponeringskammaren. För att ha en viss kontroll på 
deltagarnas grad av uppmärksamhet fick de titta på en 40 min lång naturfilm (BBC 
World – Birds of paradise). I filmen fanns meddelanden inklippta om att de skulle föra 
in sina skattningar i ett häfte utifrån Borg CR-100-skalan (Borg & Borg, 2002). 
Borgskalan går från 0 till 120, där 120 motsvarar maximal styrka.  
 
Figur 1 visar exponeringsförloppet från att deltagarna satte sig i kammaren till att de 
gick ut. De första fem minuterna i kammaren fick deltagarna informationen att det 
inte pågick någon exponering och att de skulle göra sina första skattningar för att få 
en indikation på hur de mådde och reagerade innan exponering. Sedan stängdes 
dörren till exponeringskammaren och de fick informationen att exponeringen 
startade, filmen sattes igång och att de skulle göra sin andra skattning. De första fem 
minuterna med dörren stängd var blankexponering, därefter startades exponeringen. 
Det tog ytterligare cirka två minuter för luktämnet att nå exponeringskammaren. 
Resterande tid hölls exponeringen konstant. På skärmen fick deltagarna var femte 
minut meddelandet om att de skulle skatta luktintensitet, hur behaglig eller obehaglig 
(valens) de upplevde att luktämnet var, samt om de trodde att lukten skulle påverka 
deras fokus positivt eller negativt vid en tänkbar arbetsuppgift. Vid tre tillfällen under 
exponeringen fick de meddelandet att skatta 10 symtom: torra/irriterade/svidande 
ögon, irritation/torrhet i näsans slemhinnor, klåda/stickningar/stramningar/hetta i 
hud, halsirritation, tyngd i bröstet/andningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, 
yrsel, trötthet, huvudvärk och illamående, även det enligt Borg CR-100-skalan. Under 
exponeringens gång registrerades deltagarna ANS-aktivitet. Tiden som de satt i 
kammaren var totalt 45 min. Efter exponeringen fick de fylla i självskattnings-
formulären CSS, PSS-10 och MHWS i form av webbformulär. De kompenserades med 
198 kronor och fika. 
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Figur 1. Exponeringsförlopp med tidpunkter (minuter) för symtomskattningar, 
perceptuella bedömningar och autonoma mätningar. 
 
 

Dataanalys 
Datamaterialet analyserades med IBM SPSS statistics 21 och signifikansnivån sattes 
till p<.05 för alla analyser. Variansanalyser användes för att undersöka möjliga huvud- 
och interaktionseffekter mellan faktorerna Lukt, NA och Tid för de olika beroende 
variablerna: självskattning för Valens, Intensitet, Fokus och Symtom, samt ANS-
variablerna: Hjärtfrekvensvariabilitet, Tonisk Hudkonduktans och Andning. Resultatet 
är uppdelat efter tid i exponeringen med tidsblock för blankexponering, stigningsfas 
och kontinuerlig exponeringsfas. Exponeringsfasen delades in i två tidsblock för att få 
stabilare mått. Första tidsblocket innehöll Intensitet-, Valens- och Fokusskattning 
mellan 15 minuter och 25 minuter in i exponeringen. Andra blocket innehöll 
Intensitet-, Valens- och Fokusskattning mellan 30 minuter och 40 minuter in i 
exponeringen. Resultaten för varje block redovisas utifrån variablerna Valens, 
Intensitet och Fokus. Variabeln Symtom skapades genom att ta fram medelvärdet för 
skattningarna av de 10 symtomen. De redovisas utifrån två mättillfällen under 
kontinuerlig exponeringsfas, den första skattningen inföll vid 20 minuter in och det 
andra vid 40 minuter in i exponeringen.  
 
Etiska överväganden 
Projektet som studien ingick i var godkänt av Regionala Etikprövningsnämnden i 
Umeå. Deltagande i studien var frivilligt och deltagarna kunde när som helst, utan att 
uppge anledning, avbryta deltagandet. Allt datamaterial har kodats för att bevara 
anonymiteten. 
 

Resultat 

 
Luktvalens 
Figur 2 visar skattad Valens över tid för exponering av behagligt/obehagligt luktämne 
för grupperna hög NA och låg NA. En variansanalys (med upprepad mätning) av 
Valens med faktorerna Tid (två tiominutersintervall), Lukt (behaglig, obehaglig) och 
NA (hög, låg) visade en tendens till huvudeffekt av Tid F(1, 36) = 3.511, p = .069. 
Variansanalysen visade även en signifikant huvudeffekt av Lukt, F(1, 36) = 21.796, p< 
.001, η2 = .377. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av NA F(1, 36) = .574, p = .454, 
eller någon signifikant interaktionseffekt mellan NA och Lukt F(1, 36) = .658, p = .423. 



12 
 

Bas
el
in
e 

Bla
nk

 1

Bla
nk

 2

Stig
ni
ng

Kon
tin

ue
rli
g 

1

Kon
tin

ue
rli
g 

2

Kon
tin

ue
rli
g 

3

Kon
tin

ue
rli
g 

4

Kon
tin

ue
rli
g 

5

Kon
tin

ue
rli
g 

6

V
a
le

n
s

-40

-20

0

20

40

60

Behaglig / Låg NA

Behaglig / Hög NA

Obehaglig / Låg NA

Obehaglig / Hög NA

 
Figur 2. Medelvärde (+-standardfel) för skattad grad av Valens över tid vid exponering 
av behagligt/obehagligt luktämne för grupperna hög NA och låg NA. Högre positiva 
värden indikerar mer behag. Negativa värden indikerar obehag.     
 
 

Luktintensitet 
Figur 3 visar skattad Intensitet vid exponering av behagligt/obehagligt luktämne för 
grupperna hög NA och låg NA över tid. Figuren visar att obehagligt luktämne 
skattades som mer intensivt än behagligt luktämne oavsett Tid och nivå av NA. En 
variansanalys (med upprepad mätning) av Intensitet med faktorerna Tid (två 
tiominutersintervall), Lukt (behaglig, obehaglig) och NA (hög, låg) visade en 
signifikant interaktionseffekt mellan Tid och Lukt, F(1, 36) = 7.121, p = .011, η2 = .165. 
Variansanalysen visade även en signifikant huvudeffekt av Lukt, F(1, 36) = 5.216, p = 
.028, η2 = .127. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av NA F(1, 36) =,164 p = .688. 
Det fanns inte heller någon signifikant huvudeffekt av Tid F(1, 36) = 2.618, p = .114, 
eller någon signifikant interaktionseffekt mellan NA och Lukt F(1, 36) = .090, p = .766. 
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Figur 3. Medelvärde (+-standardfel) för skattad Intensitet vid exponering av 
behagligt/obehagligt luktämne för grupperna hög NA och låg NA över tid. Höga 
värden indikerar högre skattningar av luktintensitet. 
 
 

Fokus 
Figur 4 visar skattad påverkan på Fokus vid en tänkt arbetsuppgift vid exponering av 
behagligt/obehagligt luktämne för grupperna hög/låg NA över tid. En variansanalys 
(med upprepad mätning) av Fokus med faktorerna Tid (två tiominutersintervall), 
Lukt (behaglig, obehaglig) och NA (hög, låg) visade en signifikant huvudeffekt av Lukt, 
F(1, 36) = 9.818, p = .003, η2 = .214. Figur 4 visar att obehagligt luktämne påverkade 
deltagarnas fokus mer negativt jämfört med behagligt luktämne oavsett hög eller låg 
NA. Variansanalysen visade även en tendens till huvudeffekt av NA, F(1, 36) = 3.217, p 
= .081, η2 = .082. Figur 4 visar att personer med hög NA skattade att båda lukterna 
påverkade deras fokus negativt, i jämförelse med personer med låg NA. Det fanns 
ingen signifikant huvudeffekt av Tid F(1, 36) = .871, p = .357, och ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan NA och Lukt F(1, 36) = .255, p = .617. 
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Figur 4. Medelvärde (+-standardfel) för skattad påverkan på Fokus vid exponering av 
behagligt/obehagligt luktämne för grupperna hög/låg NA över tid. Positiva värden 
indikerar positiv påverkan på fokus vid en tänkt arbetsuppgift. Negativa värden 
indikerar negativ påverkan på fokus.  
 
 

Symtom 
Figur 5 visar skattade symtom över tid vid exponering av behagligt/obehagligt 
luktämne för grupperna hög/låg NA. En variansanalys (med upprepad mätning) av 
Symtom med faktorerna Tid (två mättillfällen), Lukt (behaglig, obehaglig) och NA 
(hög, låg) visade en signifikant huvudeffekt av Tid, F(1, 36) = 4.479, p = .041, η2 = .111. 
Figuren visar att deltagarna skattade fler symtom över tid oavsett luktämne och nivå 
av NA. Variansanalysen visade även en signifikant huvudeffekt av Lukt, F(1, 36) = 
5.625, p = .023, η2 = .135. Variansanalysen visade även en tendens till interaktions-
effekt av Lukt och Tid, F(1, 36) = 4.028, p = .052. Det fanns ingen signifikant 
huvudeffekt av NA F(1, 36) = 2.495, p = .123, eller signifikant interaktionseffekt 
mellan NA och Lukt F(1, 36) = .998, p = .325. 
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Figur 5. Medelvärde (+-standardfel) för skattad symtom över tid vid exponering av 
behagligt/obehagligt luktämne för hög/låg NA. Högre värden indikerar högre 
symtomskattningar. 
 
 

Tonisk hudkonduktans 
Figur 6 visar Tonisk hudkonduktans över tid vid exponering av behagligt/obehagligt 
luktämne för grupperna hög/låg NA. En variansanalys (med upprepad mätning) av 
tonisk hudkonduktansnivå med faktorerna Tid (nio femminutersintervall), Lukt 
(behaglig, obehaglig) och NA (hög, låg) visade en signifikant interaktionseffekt mellan 
NA och Tid, F(8, 288) = 3.14, p = .035, η2 = .08. Deltagare med hög NA fick högre tonisk 
hudkonduktansnivå över tid, jämfört med deltagare med låg NA oavsett lukt. Analysen 
visade även en huvudeffekt av Tid F(8,288) = 16.296, p = .001, η2 = .312. Det fanns 
ingen signifikant huvudeffekt av Lukt F(8,288) = 1.451, p = .236 och ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan NA och Lukt F(18,299) = 1.859, p = .181. 
 



16 
 

Bas
el
in
e

Bla
nk

Stig
ni
ng

 1

Stig
ni
ng

 2

Kon
tin

ue
rli
g 

1

Kon
tin

ue
rli
g 

2

Kon
tin

ue
rli
g 

3

Kon
tin

ue
rli
g 

4

Kon
tin

ue
rli
g 

5

T
o

n
is

k
 h

u
d

k
o

n
d

u
k
ta

n
s

-1

0

1

2

3

4

5

6
Behaglig / Låg NA

Behaglig / Hög NA

Obehaglig / Låg NA

Obehaglig / Hög NA

 
Figur 6.  Tonisk hudkonduktans över tid vid exponering av behagligt/obehagligt 
luktämne för hög/låg NA. Värden för tonisk hudkonduktans visas i enheten µmoh. 
  
 

Hjärtfrekvensvariabilitet 
Figur 7 visar Hjärtfrekvensvariabilitet över tid vid exponering av behagligt/obehagligt 
luktämne för grupperna hög/låg NA. En variansanalys (med upprepad mätning) av 
Hjärtfrekvensvariabilitet med faktorerna Tid (nio femminutersintervall), Lukt 
(behaglig eller obehaglig) och NA (hög eller låg) visade en signifikant huvudeffekt av 
Tid F(8, 288) = 6.135, p< .001, η2= .146. Analysen visade även en signifikant 
interaktionseffekt mellan NA och Lukt F(1, 36) = 4.410, p = .006, η2= .189. Deltagare 
med hög NA fick lägre hjärtfrekvensvariabilitet vid exponering av behaglig Lukt. Det 
fanns en tendens till signifikant huvudeffekt av NA F(1, 36) =3.929, p = .055. Det fanns 
även en tendens till huvudeffekt av Lukt F(1, 36) = 3.182, p = .083, η2 = .081. 
Deltagarna visade lägre hjärtfrekvensvariabilitet vid exponering av behaglig lukt. 
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Figur 7. Hjärtfrekvensvariabilitet över tid vid exponering av behagligt/obehagligt 
luktämne för grupperna hög/låg NA. Värdena för hjärtfrekvensvariabilitet visas i 
enheten log10 millisekunder. 
 
 
Andning 
Figur 8 visar andningsfrekvens över tid vid exponering av behagligt/obehagligt 
luktämne för grupperna hög/låg NA. En variansanalys (med upprepad mätning) av 
Andning med faktorerna Tid (nio femminutersintervall), Lukt (behaglig eller 
obehaglig) och NA (hög och låg) visade en signifikant huvudeffekt av Tid F(8, 272) = 
3.454, p< .001, η2= .092.  
Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av Lukt F(1, 34) = .336, p = .556 eller av NA 
F(1, 34) = 1.080, p = .306. Det fanns inte heller någon interaktionseffekt mellan Lukt 
och NA F(1. 34) = .025, p = .875. 
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Figur 8. Andningsfrekvens över tid vid exponering av behagligt/obehagligt luktämne 
för grupperna hög/låg NA.  
 

 
Diskussion 

 
Syftet med examensuppsatsen var att närma sig ett svar på frågan varför vissa 
personer, men inte andra, får hälsobesvär vid låga nivåer av icke-toxiska kemiska 
ämnen. Specifikt fokus lades på om NA och luktämnets valens påverkar upplevda 
hälsobesvär. Avsikten var även att undersöka hur deltagarnas reaktioner på 
luktämnen förändras över tid under exponeringen. 
 

De subjektiva skattningarna av luktämnena visade att deltagare upplevde pyridin som 
mer obehagligt än limonen. Det styrker antagandet att den experimentella 
manipuleringen var verksam, det vill säga att pyridin som förväntat obehagligt 
luktämne verkligen upplevdes som obehagligt. Resultaten visade även att både 



19 
 

limonen och pyridin upplevdes som mer obehagliga i takt med exponeringen. Detta 
indikerar att tiden är en viktig faktor för obehagsupplevelsen av ett luktämne, samt att 
en tänkt behaglig lukt inte automatiskt genererar välbehag när den är konstant över 
en längre tid. Deltagarnas nivå av NA visade sig inte ha betydelse för hur de upplevde 
luktämnets valens, vilket inte styrker den första hypotesen. Det torde utifrån 
deltagarnas upplevelse av behag/obehag innebära att luktämnets valens är en 
viktigare faktor, än om personen har hög/låg NA, för utvecklandet av hälsobesvär 
relaterat till luktobehag. En vidare följd blir att luktämnets valens får mindre 
betydelse i takt med att tiden som personen utsätts för lukten ökar. 
 
Engen (1991) menar att en okänd lukt ofta upplevs som hotfull och därmed mer 
obehaglig än välbekanta lukter. Det går utifrån detta resonemang att förstå att pyridin 
skattades som mer obehaglig än limonen då pyridin troligtvis var mindre bekant. 
Limonen torde ha gett välbekanta associationer till citrus medan pyridin hade en 
relativt unken lukt som var svår för deltagarna att definiera. De negativa associationer 
som gavs pyridin i egenskap av att vara en okänd lukt kan förklara hur deltagarna 
upplevde den som mer obehaglig. 
 

Skattningarna för intensitet visade att det obehagliga luktämnet upplevdes som mer 
intensivt än det behagliga luktämnet, samt att det obehagliga luktämnet upplevdes 
som mer intensivt över tid. Det styrker den andra hypotesen om att det obehagliga 
luktämnet kommer att skattas som mer intensiv. Något som skulle kunna förklara 
varför pyridin upplevdes som mer intensiv är att en persons uppmärksamhet på en 
lukt ökar om lukten är emotionellt laddad (Chen & Dalton, 2005). Pyridin är en 
relativt okänd doft och påminner om härsken mat. Det gör att den får en emotionell 
laddning, vilket gör att den kan uppfattas som mer intensiv. 
 

Det fanns ingen skillnad mellan personer med hög och låg NA i hur intensivt de 
skattade lukten, vare sig den var behaglig eller obehaglig. Dessa resultat stödjer därför 
inte den första hypotesen, att deltagare med hög NA skulle skatta lukten som mer 
intensiv. I Chen och Daltons studie (2005) hade inte personlighet någon inverkan på 
upplevd luktintensitet, men däremot ångestbenägenhet och neuroticism. Sådana 
resultat kunde inte påvisas i den här studien eftersom upplevelserna av luktintensitet 
inte skiljde sig mellan deltagare med hög/låg NA.   
 
Deltagarna upplevde att det obehagliga luktämnet försämrade deras fokus på en tänkt 
arbetsuppgift mer än vad det behagliga luktämnet gjorde. Detta resultat stärker den 
andra hypotesen. I en förlängning skulle det innebära att hur personer upplever 
lukter är av betydelse för hur de tros kunna utföra sina jobb. Det blir därmed viktigt 
att kunna påverka hur en lukt uppfattas, det vill säga hur en person kan förstå och 
hantera lukten på t ex en arbetsplats. Det görs förslagsvis genom information om det 
förekommer ett luktämne vilket kan skapa en känsla av kontroll för de berörda. 
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Det fanns en tendens till att deltagare med hög NA, i högre grad än deltagare med låg 
NA, upplevde att både det behagliga och det obehagliga luktämnet försämrade deras 
fokus. Detta styrker den första hypotesen. Öhman (2010) menar att ångestfyllda personer 
tenderar att rikta sitt fokus på det som upplevs som hotfullt och fastna vid detta utan att 
kunna fokusera på nya stimuli. Detta resonemang skulle kunna förklara tendensen till att de 
med relativt hög NA upplevde luktämnet som hotfullt och att det skulle göra dem mer 
ofokuserade vid en tänkt arbetsuppgift. 
 
Hur deltagarna i den här studien upplevde att lukten påverkade deras fokus kan 
ställas mot de försök som gjorts att påverka prestationen i arbete genom att sprida en 
behaglig lukt på arbetsplatsen (Dalton & Jaén, 2010). Det finns en tendens till att 
deltagare med låg NA skattade att deras fokus påverkades positivt av den behagliga 
lukten, vilket kan tänkas höja deras prestationer. Deltagare med hög NA skattade 
däremot att även den behagliga lukten hade negativ påverkan på deras fokus. Det 
visar att det alltid kommer att vara en grupp som inte påverkas positivt i sitt fokus 
även om lukten syftar till att associera behaglighet. Dessutom skattade både NA-
grupperna att den obehagliga lukten påverkade deras fokus negativt, vilket gör att 
även de med låg NA kommer att känna sig störda av en närvarande lukt om de upp-
lever den som obehaglig. Dessa resultat kan vara till nytta för utvecklandet av luktfria 
arbetsmiljöer och platser där människor vistas dagligen. Detta kan innebära att fokus 
på arbetsuppgifter, och därmed effektiviteten, troligtvis förbättras i arbetsmiljöer fria 
från lukter.  
 

Resultat av deltagarnas symtomskattningar styrker inte de två hypoteserna, det vill 
säga att personer med hög NA skulle skatta fler symtom, samt att den obehagliga 
lukten skulle leda till högre symtomskattningar. Resultaten av ANS-aktiviteten styrker 
den första hypotesen, men inte den andra. Detta kan ställas mot den forskning som 
visar att personer med hög NA är mer känsliga för felaktig information om stimuli 
samt att de vid negativ information blir mer vaksamma på vad som händer inuti dem 
och de rapporterar fler symtom (Stegen et al., 2001). Detta visade inte den här studien 
eftersom deltagare med högre NA inte rapporterade fler symtom än deltagare med låg 
NA. I den här studien fick deltagarna ingen negativ information om någon av lukterna, 
vilket kan förklara skillnaderna i resultat. Information om en lukt har utifrån dessa 
resultat, och tidigare studier, betydelse för hur personer tolkar och därmed upplever 
lukten. Det torde innebära att när personer får informationen att lukten inte är farlig 
så upplevs lukten inte som lika besvärande. Eftersom deltagarna inte habituerar, utan 
snarare sensitiserar, till det obehagliga luktämnet och symtomen ökar över tid så 
torde det vara behjälpligt att byta miljö eller ta pauser om individen upplever obehag 
av lukt. 
 

I Dalton och Jaéns studie (2010) uppvisade deltagare med hög NA en högre ångestnivå 
än de med låg NA efter att de exponerats för en lukt. Detta kan förklara hur deltagare 
med hög NA visade starkare aktivering av ANS med ökad tonisk hudkonduktans och 
lägre hjärtfrekvensvariabilitet, vilket skulle kunna bero på en ökad ångest. Dalton 
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(2003) visade att personer med hög NA skattar upplevda symtom i högre grad än 
personer med låg NA, men att fysiologiska mätningar visar att de inte reagerar 
starkare på lukter. I den här studien kunde detta inte fastslås, snarare det motsatta. 
Det fanns ingen skillnad i subjektiva symtomskattningar mellan personer med hög 
eller låg NA, men de fysiologiska mätningarna visade en skillnad mellan grupperna 
eftersom personer med hög NA visade högre tonisk hudkonduktans och lägre 
hjärtfrekvensvariabilitet. Detta kan innebära att personer med relativt hög NA 
reagerar starkare på luktämnen än vad de är medvetna om. Det kan i längden medföra 
att de inte uppmärksammar hur de reagerar på lukter och att det utvecklas till större 
hälsobesvär.  
 

Den sänkta hjärtfrekvensen vid behaglig lukt hos personer med hög NA kan förklaras 
utifrån forskning om hjärtfrekvensvariabilitet. Thayer och Sternberg (2006) visade att 
det finns en koppling mellan ohälsa och sänkt hjärtfrekvensvariabilitet. Även samband 
mellan depression och sänkt hjärtfrekvensvariabilitet har påvisats (Thayer, Smith, 
Rossy, Solliers, & Friedman, 1998), liksom med generalliserat ångestsyndrom (Thayer, 
Friedman, & Borkovec, 1996) och PTSD (Cohen, Matar, Kaplan, & Kotler, 1999). 
Tänkbart är att deltagare med hög NA sammankopplar limonen med något obehagligt 
eller har obehagliga erfarenheter av limonen, vilket ger dem ett stresspåslag som visar 
sig i en lägre hjärtfrekvensvariabilitet. Detta är tänkbart utifrån att limonen ger en 
doft som återfinns i många vardagspreparat såsom rengöringsmedel och smink och 
kan sannolikt ha negativa associationer. Limonen valdes specifikt för dess 
associationer till generellt behagliga upplevelser. Dock kan dessa associationer höra 
samman med att något annat luktämne skall täckas över, eftersom limonen doftar 
citrus och ofta har syftet att täcka ett annat luktämne. Att hudkonduktansen också 
ökade i denna grupp jämfört med andra gruppen skulle ytterligare stärka tolkningen 
att de med högre NA får starkare stresspåslag av luktexponering. En annan del av 
denna diskussion kan föras utifrån att deltagare med hög NA fick en ökad 
arousal/uppmärksamhet av det behagliga luktämnet, vilket kan indikera att 
luktämnet fungerade uppiggande. Det är utifrån dessa resultat otydligt om den 
förändrade ANS-aktiviteten i gruppen med hög NA skall tolkas som att det indikerar 
en positiv arousal eller ett negativt stresspåslag. Det blir en fråga att undersöka i 
kommande studier.   
 
Här följer en diskussion kring vilka begränsningar som finns i studien och vad som 
kan tänkas ha påverkat de resultat som studien genererat. En begränsning är att de 
olika kemiska ämnena som användes har olika egenskaper, vilket kan tänkas påverka 
validiteten. Det påverkar även matchningen mellan det behagliga och det obehagliga 
luktämnet vid exponeringen. Pilottestning syftade till att anpassa koncentrationerna 
så att luktämnena skulle bli lika starka, men det är svårt att fastställa om luktämnena 
var helt matchade i styrka. Skillnaderna i resultat kan ha påverkats av att pyridin 
faktiskt var starkare än limonen. 
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Det finns flera tänkbara förklaringar till varför en stor del av resultatet inte visade 
signifikanta skillnader mellan deltagare med hög och låg NA. En anledning kan vara att 
deltagarna i den här studien till en stor del bestod av relativt välmående studenter. Det 
hade troligtvis gett starkare resultat för variabeln NA om gruppen med hög NA varit 
en klinisk grupp med högre poäng på depression-, ångest- och somatiseringsskalan.  
Den befintliga undersökningsgruppen visade en relativt liten spridning av NA. Detta 
blir något som i sin tur påverkar generaliserbarheten av studiens resultat. Det skulle 
utifrån detta kunna vara så att ett typ-II fel har gjorts i och med att 
undersökningsgruppen var liten och saknade spridning för att kunna uttala sig om hur 
NA samspelar med luktupplevelse. Syftet med studiens upplägg och val av deltagare 
var dock att undersöka om det fanns något samband mellan NA och luktupplevelse 
över huvudtaget, vilket motiverar valet av relativt friska deltagare. 
 

En annan förklaring till att deltagare med hög NA inte reagerade starkare på 
exponeringen kan vara hur begreppet NA definieras. Det kan vara viktigt att diskutera 
om det är ändamålsenligt att slå ihop delskalor som ämnar undersöka tre skilda 
psykiska tillstånd. Delskalan för depression kan utifrån studiens resultat vara mindre 
användbar att ta med i begreppet NA, eftersom depression skiljer sig från ångest och 
somatisering i den bemärkelsen att uppmärksamhetsfokuset är annorlunda. Den 
deprimerade tenderar att fokusera på negativa stimuli och har svårt att ersätta dessa 
med nya, medan den ångestbenägna och somatiserande tenderar att fokusera på inre 
kroppssensationer som ett resultat av yttre stimuli (Beck & Alford, 2009; Lundin, 
2010). Det kan tänkas att resultaten hade sett annorlunda ut om indelningen av 
deltagare i hög och låg NA gjorts utifrån ångest och somatisering. Skalorna för ångest 
och somatisering korrelerar högre med varandra än med depression i den svenska 
normeringen av SCL-90 (Fridell et al., 2002).  
 
Studien och experimentet var godkänt av Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå. 
Deltagarna ställde upp frivilligt de kunde när som helst avbryta deltagandet utan att 
uppge varför. Det var ingen deltagare som avbröt studien och ingen deltagare uppgav 
att exponeringen medförde stort obehag. I vissa fall bad deltagarana om ytterligare 
information om studien och exponeringen innan de bestämde sig för att delta. En 
person valde att inte delta i studien efter att ha fått information om exponeringen.  
 
Vad som kommit fram i den här studien är att det finns en tendens till att deltagare 
med hög NA reagerar starkare på exponering och att de hade en mer negativ 
upplevelse av luktämnet. Gruppen med hög NA hade högre medelvärden i samtliga 
mätningar och en signifikant förändrad ANS-aktivitet under exponeringen i jämförelse 
med deltagare med låg NA. De subjektiva skattningarna av luktupplevelsen för 
personer med hög NA skiljde sig dock inte signifikant från upplevelsen för deltagarna 
med låg NA. Angående luktens valens visade det sig att det obehagliga luktämnet ofta 
bidrar till starkare reaktioner och en mer negativ luktupplevelse. NA är utifrån denna 
studie inte den enda eller mest avgörande faktorn för upplevelsen och reaktionen på 
lukt. Mer betydelsefullt tycks vara luktens valens och exponeringstid. Arbetsplatser 
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bör därför sträva efter en luktfri miljö för samtliga medarbetare eftersom att reagera 
på lukt inte är beroende av negativ affekt, däremot reagerar de med hög NA starkare 
på lukt. 
 

Utifrån studiens resultat är pyridin den lukt som inom de flesta variabler upplevts som 
mest besvärande för hälsan. Om pyridin upplevdes som mer obehaglig med anledning 
av att deltagarna trodde att luktämnet var hälsofarligt, kan slutsatsen dras att 
luktupplevelse, rapportering av symtom och fysiologiska reaktioner inte behöver 
härröra från ett hälsovådligt kemiskt ämne. Det torde snarare vara tolkningen av 
lukten och dess implikationer som ger upphov till stress och obehag. 
 

En anledning till att studera upplevelsen av och reaktionen på lukt är att generera en 
bättre förståelse för de som lider av SBS, och i viss mån även MCS och annan 
luktkänslighet. Studier som denna kan även kan bidra till att förbättra dessa personers 
förståelse för sin egen luktkänslighet. Om fortsatt forskning finner ett samband mellan 
hög NA och luktkänslighet, vilket resultaten i den här studien visar tendenser till, kan 
de psykologiska processer som är viktiga i förmedlandet av luktupplevelsen få en mer 
skälig betydelse. Om hög NA och allmän oro för hur det moderna samhället påverkar 
vår hälsa kan förklara varför vissa personer lider mer av lukter så skulle den 
informationen kunna bidra till ökad kunskap om hur arbetsplatsen kan anpassas och 
göras luktfri som en ansats att förebygga luktkänslighet. 
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