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Luktsinnet är komplext och innefattar många olika psykologiska 

aspekter, varav de fyra mest studerade är förmågan att känna svaga 

lukter (detektion), känna skillnad på olika lukter (diskrimination), para 

ihop lukter med dess namn (identifikation) samt att utan ledtrådar säga 

vad det är man luktar på (namngivning). Syftet med denna studie är att 

undersöka huruvida vinexperters luktförmåga, genom sin utbildning 

och träning har fått bättre olfaktoriska förmågor. Vinexperterna (n = 

15) jämfördes med icke-experter, noviser, (n = 29) i ett standardiserat 

lukttest, TDI, som innefattade detektion, diskriminering, identifikation 

och namngivning, och undersöktes om vinexperterna har en generellt 

bättre luktkänslighet än noviserna. Resultatet visar att experterna 

presterade bättre på tröskeltestet och diskrimineringstestet än 

noviserna. Däremot var det ingen skillnad mellan grupperna på att 

namnge och identifiera lukter. Sammanfattningsvis visade denna 

studie att vinexperter troligtvis har genom sin utbildning, förvärvat 

sensoriska fördelar i förmågan att känna svaga lukter och även  att 

kunna diskriminera lukter från varandra.  

 

Den evolutionära utvecklingen av luktinnessystemet har formats av miljöns 

mångfaldighet av naturliga lukter. Vi tar ständigt emot nya intryck i vår vardagliga 

miljö, och de komplexa blandningar av flyktiga ämnen vi stöter på, gör det svårt för oss 

att ange vilka egenskaper lukerna har (Gottfried, 2010). De allra flesta luktande föremål 

uppfattas mot bakgrund av andra lukter och därför behöver vi både kunna särskilja 

mellan två lukter som har en molekylär likhet, men vi behöver också kunna känna 

likheter mellan besläktade lukter som kanske inte har någon molekylär likhet (Gottfried, 

2010). Hos människan finns det en mekanism där hjärnan kodar perceptuella 

representationer av betydelsefulla olika lukter till en enhetlig perceptuell upplevelse, 

dvs. till ett luktobjekt. Till exempel så består lukten av kokt musselbuljong av 49 olika 
luktämnen, det är den kombinerade blandningen som tillsammans skapar vår upplevelse 

av lukten musselbuljong (Gottfried, 2010). Denna blandning av miljöns mångfaldiga 

molekulära lukterämnen och dess stora antal möjliga kombinationsmöjligheter, gör att 

det blir svårt för luktsinnessystemet att ange vilka lukter som finns i den omgivande 

miljön (Gottfried, 2010; Hudson, 1999). För att kunna förstå hur denna process fungerar 

måste vi, förutom hjärnans anatomiska funktioner, även ta hänsyn till betydelsen av vår 

kulturella påverkan och vikten av inlärning (Hudson, 1999). Perceptuell inlärning kan 

definieras som en relativt långvarig förändring av en individs perceptuella system, som 

förbättrar förmågan att att reagera på sin omgivning, dvs det framkallar förändringar i 

vårat beteende och i våra hjärnfunktioner, samtidigt som vi blir påverkade av denna 

miljö (Goldstone, 1998; Hughson och Boakes, 2009). Detta kan, menar Goldstone 

(1998) ske på två olika sätt, dels genom en styrd inlärning genom att få uttryckliga 

instruktioner och en medveten vana att diskriminera, och dels från en passiv inlärning,    
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dvs att man har en omfattande erfarenhet av stimuli inom ett vist område (Goldstone, 

1998). Exponering av vin förbättrar känsligheten mot stimuli, och därför är det av 

intresse att undersöka hur luktsinnet fungerar hos vinexperter, som har både en  formell 

träning och en omfattande erfarenhet av perceptuell inlärning. Miljöns naturliga lukter 

är inte bara en komplex blandning, lukterna är även obeständiga och kan variera 

beroende på vilken temperatur det är, hur vinden blåser och graden av luftfuktighet, 

detta gör att ett luktobjekt kan presenteras olika till näsan och påverkar således den 

upplevda intensiteten och kvaliteten av lukten (Gottfried, 2010). Människan förlitar sig 

på språket för att kommunisera sina perceptuella upplevelser med andra, men även för 

att själv komma ihåg dem (Melcher & Schooler, 1996). Språket är också effektivt när vi 

ska beskriva våra minnen, dock är perceptuella minnen ett område där språket ofta 

brister. Ibland när människan beskriver perceptuella minnen, blir det ofta en grov 

beskrivning, utan förfinade detaljer (Melcher & Schooler, 1996). Denna språkliga brist 

kallas verbalöverskuggning, vilket innebär att individer som har en överlägset 

perceptuellt (icke-verbalt) minne, förlitar sig på en sämre verbal representation av ett 

stimuli (Hughson & Boakes, 2009; Schooler & Engstler-Schooler, 1990). 

 

Hur man uppfattar lukter är väldigt olika från person till person, och beror på ett flertal 

olika faktorer. Den kultur vi tillhör påverkar vilka lukter vi gillar och hur vi uppfattar 

lukter, tillexempel så framkallade jordgubbe mindre positivt affekter i Schweiz än i 

övriga länder, och durianfruk framkallade mycket mindre avsky i Singapor, där frukten 

är väldigt populär (Ferdenzi, Roberts, Schimmer, Delplanque, Cekic, Porcherot, et al 

2012). Även kön har en stor inverkan på hur vi uppfattar lukter, kvinnor upplever ofta 

lukter som mer intensiva än män, och har även lättare att identifiera lukter (Ferdenzi et 

al, 2012). Behagliga lukter kan även motverka stress (Joussain, Rouby, Bensafi, 2014). 

 

Luktsinnets uppbyggnad 

Luktsinnet är uppbyggt av flera olika system, (1) Det ortonasala, där man drar in 

luktmolekyler genom näsan, luktmolekylerna förs upp till hjärnans luktcentra via 

luktnerver; (2) Det retronasala systemet kommer luktinformationen via munnen vid 

utandning; (3) trigeminala systemet gör att vi kan känna fräna, stickande lukter, till 

exempel så känner vi skärpan hos pepparrot, kylningen och stickande effekten av 

mentol (Hummel, Landis & Hűttenbrink, 2011). De lukter vi känner påverkas även av 

luftflödet som passerar genom näsan. Luftflödet växlar mellan de båda näsborrarna var 

4-6 timma, pga att slemhinnan svullnar (den “nasala cykeln”), vilket leder till att det blir 

ett mindre luftflöde vid en svullnad slemhinna och större när den inte är svullen.  När ett 

luktämne flyter i ett högt luftflöde sprids lukten över ett större område i näshålans 

slemhinna än när luftflödet är lågt, vilket leder till att luktämnet förmedlar olika 

luktbilder till hjärnan i de båda näsborrarna (Sobel, Khan, Saltman, Sullivan,  & 

Gabrieli, 1999). Detta kan påverka upplevelsen av lukten.  

 

Luktsinnet är komplext, och innefattar många olika psykologiska aspekter. De fyra 

vanligast studerade aspekterna är förmågan att känna svaga lukter (detektion), känna 

skillnad på olika lukter (diskrimination), para ihop lukter med dess namn 

(identifikation) samt att utan ledtrådar kunna säga vad det är man luktar på 

(namngivning). Luktnerven står i nära förbindelse med hippocampus, som är viktig för 

minnet, och amygdala som är centrum för känslor. Därför är dofter så nära förknippade 
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med både lust och olust och framkallar även minnen (Robin, Alaoui-Ismaili, Dittmar & 

Vernet-Maury, 1999).  

 

Luktsinnets betydelse  

Med smaksinnet får man egentligen bara en upplevelse av de fem ”grundsmakerna” salt, 

surt, beskt, sött och unami. Resten av smakupplevelsen leds via luktorganet. Det är 

genom luktsinnet vi kan känna alla nyanser av den mat vi äter (Shepherd, 2006). Vid 

nedsatt luktsinne kan man t.ex inte känna alla smakkomponenter som finns i ett vin, det 

enda som känns är en bitter smak (Tafalla, 2013). När man inte känner de olika nyanser 

av maten (Shepherd, 2006), leder det ofta till försämrad aptit och försämrat matintag 

(Croy, Nordin & Hummel, 2014; Temmel, Quint, Schickinger-Fischer, Klimek, Stoller,  

& Hummel, 2002 ), och det blir en ökad risk att man får i sig skämd mat (Croy et al, 

2014). Luktsinnet fungerar även som ett varningssystem där vi snabbt kan upptäcka 

förändringar i vår omgivande miljö och bli medvetna om olika faror, som ex brandrök 

och gaslukt Det kan även få konsekvenser för arbetet, för sexuallivet och för den 

personliga hygienen (Croy et al, 2014; Hummel & Nordin, 2005; Van Toller, 1999). Då 

man tex inte längre  känner sin egen kroppsodör, upplever man en stor osäkerhet  kring 

hur man själv luktar, vilket kan påverka att man ofta får ett försämrat socialt liv, vilket i 

sin tur kan leda till isolering och depression (Croy et al, 2014).  

Luktsinnet kan förändras på flera olika sätt, det absolut vanligaste är en försämrad 

känslighet i att uppfatta lukter (hyposmi), och anosmi, även kallad luktblindhet, där man 

helt har förlorat luktförmågan. Omkring 19% av Sveriges befolkning lider av försämrat 

luktsinne, och ca 6% har förlorat det helt (Brämerson, Johansson, Ek, Nordin & Bende, 

2004). För de drabbade kan det få stora konsekvenser, vid anosmi och hyposmi 

tillexempel, är det inte bara att avsaknade av luktsinnet förändrar ens upplevelse av 

verkligheten och sätt att leva. Utan förmågan att känna lukter upplevs livet  lite fattigare 

och tommare och man förlorar en dimension av livet på flera plan; miljön runt omkring 

en, sig själv och sin egen kroppslukt, relationer med andra och födointag mm. (Tafalla, 

2013).  

Individuella skillnader 

Förmågan att identifiera och namnge lukter är väldigt begränsad, även hos personer med 

ett normalfungerande luktsinne (Richardson & Zucco, 1989; Royet, Plailly, Saive, 

Veyrac, & Delon-Martin 2013), men det går att förbättra den med träning (Desor & 

Beauchamp, 1974; Royet et al, 2013). Enligt Cain (1979) så finns det en gräns för hur 

många dofter en individ kan känna igen i en mix, och då skulle noviser ha möjlighet att 

nå upp till den gränsen genom träning och bli likvärdiga experterna.  

Avgörande faktorer för hur känsliga vi är för lukter är kön och ålder. Kvinnor är överlag 

något bättre än männen i alla aspekter vad gäller luktfunktioner (Doty & Cameron, 

2009; Hummel et al, 2011), och vid försämrat luktsinne är åldern den absolut största 

orsaken. Förmågan att identifiera lukter är som bäst mellan ca 20-40 år, därefter blir det 

en svag nedgång mellan 40-70 år, för att sedan efter 70 försämras kraftigare (Doty & 

Cameron, 2009; Doty, Shaman, Applebaum, Giberson, Sikorski, & Rosenberg, 1984). 

Personer som däremot har åldrats väl, inte tar några mediciner och inte röker, får en  

långsammare nedgång och försämringen uppmärksammas inte alltid av individen 

(Hummel Landis & Hűttenbrink, 2011).  
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I forskning om bildspråk av luktsinnet har man funnit att det finns många likheter 

mellan luktsinnet och med de övriga sinnesmodalitetern (syn och smak), men även att 

det finns stora individuell skillnader i förmågan att kunna forma olfaktoriska bilder, dvs 

att kunna föreställa sig lukter. Dessa individuella variationer i att forma luktbilder kan 

bero på faktorer som kunskap, perceptuell erfarenhet och olfaktoriskt intresse 

(Arshamian & Larsson, 2014). Människan har svårare att föreställa sig lukter än visuella 

bilder, men förmågan att skapa luktbilder underlättas av att man har lärt sig luktnamnen 

före ett test. Det tyder på att luktnamngivning kan förklara en del av de svårigheter som 

rapporteras av deltagarna vid försök att framkalla lukt bilder (Stevenson, Case & 

Mamhut, 2007). 

 

Forskning om luktexpertis  

Cain (1979) menar att luktexperter måste lära sig att namnge lukter för att underlätta 

identifiering av lukter och för att kunna beskriva dem, namngivning är alltså en viktig 

egenskap i luktsinnet. 

 

Tidigare studier har visat att utbildning av otränade personer leder till en förbättring av 

luktprestanda i fråga om känslighet, diskriminering, minne, och identifiering (Royet et 

al, 2013). Det råder en samstämmighet inom luktforskningen att otränade individer, 

genom att exponeras av lukter, kan förbättra detektionskänsligheten och sänka 

tröskelvärdet, dvs man kan tränas till att lättare känna och upptäcka lukter (Engen, 

1960; Rabin & Cain, 1986).  

 

I en studie undersöktes om luktkänsligheten kan tränas hos individer som helt saknar 

förmågan att känna en specifik lukt. Genom att exponeras av bl a androstenone, tre 

gånger dagligen i 6 veckor, visade resultatet att individer redan efter en veckas 

exponering av lukten kunde dektera den. Resultatet visade att det endast gällde denna 

lukt och observerades inte för andra lukter. Androstenone är ett ämne som finns bl a i 

svett och urin hos människan och nästan hälften av den vuxna befolkningen kan inte 

känna luktämnet andrestenone  (Wysocki, Dorries & Beauchamp, 1989).  Andra studier 

visar liknande resultat (Rabin & Cain, 1986), och även att de som har förmågan att 

dektera androstenone från början, kan genom exponering öka känsligheten ytterligare 

för lukten, och sänka sitt tröskelvärde (Wang, Chen & Jacob, 2004). Dock visar studier 

på att det även kan finnas stora skillnader mellan olika lukter, eller att det kan bero på 

träningseffekt. När de tre första lukterna presenterades visades en ökad känslighet för 

lukterna, när den fjärde lukten presenterades avtog träningseffekten. Det kan bero på en 

överföringseffekt av träning mellan luktämnen (Engen, 1960). 

 

 Forskning har även visat att diskrimineringsförmågan genom upprepad exponering av 

lukter kan förbättras (Jehl, Royet,  & Holley, 1997). Resultat från tidigare studie av 

Sjölund (2013) visade att man genom luktminnesträning kan förbättra sin prestation i att 

komma ihåg lukter. Resultatet visade även att träningen förbättrar även andra förmågor 

som inte tränas, så som förmågan att kunna särskilja lukter från varandra (Lustig, Shah, 

seidler & Reuter-Lorenz, 2009; Sjölund, 2013).  

 

En expertgrupp som studerats inom luktområdet är parfymerare, som till skillnad från 

lekmän, lär sig forma luktsinnets representationer genom dagliga övningar och 

omfattande träning. Parfyrmerarna säger sig ha förmågan att kunna forma mentala 
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bilder av lukter i frånvaro av stimuli (Royet et al, 2013), och resultatet i en studie visar 

att ett stort område i hjärnan aktiveras, inklusive primära cortex, när de föreställer sig 

luktbilder i frånvaro av stimuli (Plailly, Delon-Martin & Royet, 2012).  Normalt sett så 

minskar luktprestandan med ålder, men i enlighet med studien ger en långsiktig och 

intensiv luktträning en förbättring av parfymerares prestation som kan vara livet ut, på 

så sätt kan det ha en motverkande effekt på åldern (Royet, 2013). Luktsinnet är även 

starkt kopplat till uppmärksamhet, och parfymerare tycks kunna styra uppmärksamheten 

vid komplexa lukter genom att rikta in sig på olika komponenter eller undertoner av en 

doft, genom att först rikta in sig på en ton i den första inandningen, för att sedan rikta in 

sig på en annan vid nästa. På så sätt kan luktsinnet styras mot specifika komponenter 

(Laing & Glemarec, 1992).  
 

Forskning om vinexperter 

Diskriminering är viktigt vid perceptuell inlärning (Royet et al, 2013). I en studie av 

Melcher och Scooler (1996), undersöktes effekten av olika grader av vinexpertis på 

verbalöverskuggning, vilket betyder att om man har kunskaper inom specifika områden, 

så kan perceptuell  kompetens överstiga verbal kompetens. Genom att undersöka 

effekterna av verbalisering av vin jämfördes tre grupper; noviser som aldrig drack vin, 

de som drack vin regelbundet men inte hade någon formell träning, de som var 

perceptuella experter och drack vin regelbundet, och som även hade en formell träning i 

vintermenologi. Deltagarna smakade på rött vin, sedan fick de antingen verbalisera 

vinet (genom att beskriva vinet så detaljerat som möjligt), eller vara med i en orelaterad 

aktivitet. Resultatet visade att bara de som drack vin regelbundet, men utan formell 

träning, uppvisade att de hade en försämrad förmåga att känna igen vin efter man har 

uttryckt vintermer i ord. Experterna var opåverkade av verbalisering, medans noviserna 

presterade något bättre. Slutsatsen blev att när man är expert använder man sig av två 

åtskilda komponenter; en perceptuell, som består av exponering, och en semantisk, som 

baseras på formell träning och som länkar terminologi med sensorisk erfarenhet 

(Melcher & Schooler, 1996).  

 

En undersökning av vinexperters förmåga att dektetera, diskriminera och identifiera 

lukter, och jämfördes med noviser. Resultatet visade inga skillnader mellan experter och 

noviser på diskriminering, varken vid icke vin-relaterade lukter, såsom n-butanol 

(doften av en tuschpenna), och inte heller vid vinrelaterade lukter, såsom tannin och 

alkohol. Detta kan tyda på att vinexperter inte är vana vid detektering i sig, men man 

kan inte heller utesluta att de experimentella metoderna var bristfälliga (Bende & 

Nordin, 1997). Däremot var experterna överlägsna noviserna i både diskriminering och 

identifiering (Bende & Nordin, 1997).  

 

Parr, Heatherbell och White, (2002) undersökte om vinexperters kompetens skiljde sig 

från noviser i luktförmåga. Genom att lukta på tjugofyra vinrelevanta lukter, fick de 

utföra tester som mäter lukttröskeln, diskriminering av lukter, luktidentifiering, och 

namngivning av lukter. Resultaten visade att experterna hade en bättre förmåga att 
diskriminera lukter än noviserna, däremot visade resultatet att det inte var någon 

skillnad i prestation på lukttröskeltestet, vilket går i linje med Bende och Nordins studie 

(1997). Resultatet visade inte heller någon signifikant skillnad mellan experterna och 

noviser i prestation på att identifiera eller namnge lukter (Parr, Heatherbell & White, 

2002). 
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Sommelierer har genomgått en omfattande träning för att uppnå skarpa smak och 

luktförmågor, men har även förvärvat teoretiska kunskaper genom utbildning inom bla 

inom vin- och dryckeskunskap, provningsmetodik, produktkännedom (www.oru.se; 

www.vinakademiet.dk). Vinexperter använder sig  av sitt luktsinne, smaksinne, och de 

trigeminalära funktionerna för att skapa en enhetlig luktupplevelse, och använder även 

synen vid bedömning av vin (Royet et al, 2013). De  använder sig även av särskilda 

strategier för att känna igen och klassificera egenskaper hos ett vin, vilket aktiverar 

områden i hjärnan som implicerar högre kognitiva funktioner, såsom arbetsminne och 

val av beteende strategier. Noviser däremot, aktiverar primära smak cortex och områden 

i hjärnan som blandar in emotionella processer, inklusive amygdala (Castriota-

Scanderberg et al, 2005). 

 

Vinexperter har förvärvat ett vinspråk och en vokabulär, som de använder när de ska 

beskriva ett vin, och människor som inte kan prata om ett vin på samma professionella 

sätt, betraktar sig själva som okunniga inom område (Brochet & Dubordieu, 2001). 

Under en vinprovning lägger man större vikt vid kvalitet än kvantitet och man använder 

sig ofta av hedoniska termer, såsom fin, god och trevlig, och med ord som betecknar 

flera förnimmelser. Många vinböcker och utbildare inom vin lär ut att man ska beskriva 

sensoriska egenskaper i en precis ordning, man börjar med en visuell aspekter, därefter 

en olfaktorisk aspekt och sist smak och det somestetiska sinnet, vilket innehåller 

hudsinnet, vestibulära sinnet (innerörats balansorgan) och det kinetiska (muskel) sinnet 

(Brochet & Dubordieu, 2001). Annan forskning menar dock att vinexperter använder 

sig mer av analytiska, snarare än hedoniska termer, medans noviser använder holistiska 

termer (Chollet & Valentin, 2000; Royet et al, 2013). Den perceptuella representationen 

av vin skiljer sig inte åt mellan experter och icke-experter, det är hur man man pratar 

om dessa representationer som skiljer sig, även i grad av expertis (Chollet & Valentin, 

2000; Royet et al, 2013). Perceptuell inlärning av vin,  menar Zucco, Carrasai, Baroni 

och Stevenson (2011), skiljer sig åt om den är snabbb och passiv, eller om den är 

kognitiv (semantisk), Den senare är svårare och går långsammare att lära in (Zucco et 

al, 2011).  

 

Det har påståtts att luktexperter kan urskilja 10,000 - 15,000 lukter, då inte inberäknat 

luktblandningar, och att perceptuell inlärning kan generaliseras även till andra lukter 

(Royet et al, 2013). Livermore och Lang (1996)  observerade att antalet komponenter 

som experter kunde identifiera inte var mycket högre än vad icke-experter kunde göra. 

Vid en component var grupperna likvärdiga. Men när en blandning av två och tre 

komponenter användes var experterna signifikant bättre på att ge flera korrekta svar än 

tränade icke-experter. Oförmågan att analysera komplexa blandningar kan vara en 

psykologisk begränsning. Genom att lukterna överlappar varandra i den perceptuella 

eller kognitiva representationen, påverkar det förmågan att identifiera lukter, och det 

kan vara svårt att överkomma, även genom träning (Royet et al, 2013).  

Vem kan man då kategorisera som expert? Man kan genom formell utbildning erhålla 

expertiskunskaper, men de kan även förvärvas genom erfarenhet. Gawel (1997) menar 

att det ibland är svårt att tyda vad litteraturen menar med expertis och hur den har 

uppstått. Det är skillnad på om man är erfaren genom en formell träning eller om man 

skaffat sig erfarenhet utan formell träning. Utan en enhetlig och styrd träning exponeras 

http://www.oru.se/
http://www.vinakademiet.dk/
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man för en mängd olika stimuli, men det behöver nödvändigtvis inte förbättra 

prestandan (Gawel, 1997).  

För att få mer kunskap om perceptuell inlärning av lukter, fokuserar den föreliggande 

studien på en population som har en betydande erfarenhet av lukter och som har 

förvärvats genom utbildning eller träning. Syftet med studien är att undersöka om 

vinexperters luktprestation skiljer sig från noviser, och i vilka olika olfaktoriska 

förmågor som experterna är bättre. Genom att testa vinexperter på andra lukt stimuli än 

vin, vill vi se om deras perceptuell inlärning kan generaliseras till att gälla också andra 

lukter. Mer specifikt avser studien att undersöka huruvida experterna skiljer sig från 

noviser i fråga om att särskilja lukter från varandra (diskrimineringstest), dektera svaga 

lukter (tröskeltest) samt, kunna identifier och namnge lukter. Hypotesen, var att  

vinexperter presterar bättre än noviser på ett test som mäter alla dessa förmågor. 

Eftersom litteraturen är  tvetydig och olika studier har kommit fram till olika resultat, är 

det också av intresse att undersöka hur resultaten på de olika deltesten ser ut. På detta 

sätt undersöktes vilka delar av luktsinnet där luktexperter skiljer sig åt från noviser. 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I urvalet av vinexperter ingick totalt 23 deltagare. De hade rekryterats dels genom ett 

utskick till 17 vinexperter, med en förfrågan om att delta i studien, och dels genom 

ytterligare kontakter som förmedlades av de som deltog. Endast personer med 

utbildning inom vin, eller med stor erfarenhet av vin fick delta i studien. Deltagarnas 

ålder var mellan 31-66 år, (M = 49,4; SD = 11,3), där 9 st var män (M = 50,0; SD = 

13,1) och 7 st var kvinnor (M =48,2; SD = 8,5). För att tillhöra expertgruppen skulle 

något av följande kriterier stämma in på försökspersonerna: (i) Individer inom vin-

vetenskaplig forskning eller utbildning, som regelbundet deltar i vinframställning 

och/eller utvärdering av vin. (ii) Yrkesverksamma inom vinområdet, såsom 

vinskribenter, vinbedömare, smakprovare, inköpare, importörer, återförsäljare, eller som 

har varit yrkesverksam inom en närliggande tid. (iii) Formellt utbildade inom vinodling 

och vinkunskap och som har relevant yrkesmässig erfarenhet. 

 

Endast individer utan nedsättningar i luktsinnet, svåra allergier, förkylningar fick delta. 

Fyra personer gick inte att få tag på, två personer hann inte med att utföra studien på 

grund av av tidsbrist, en person blev sjuk, en fick allergiska besvär, och en uteslöts pga 

för högt tröskelvärde, vilket indikerade luktnedsättning. Det slutgiltiga antalet deltagare 

i expertgruppen blev därför 15 personer. 

 

Som kontrollgrupp i studien använde jag mig av data från en liknande nyligen 

genomförd studie på noviser, alltså personer som inte var luktexperter (Sjölund, 2013). 

Kontrollgruppen bestod av 29 deltagare, som rekryterats via en annonsering på 

internetsidan www.studentkaninen.se. Kontrollgruppens ålder var mellan 19-48 år (M 

=27,0; SD = 6,8), där 10 st var män (M = 26,2; SD = 6,58), och 19 st var kvinnor (M = 

27,5; SD = 7, 07).  Kontrollgruppen hade deltagit i en luktträningstudie med en 

träningperiod på 40 dagar med luktbaserade- eller visuellt baserade memory spel. De 

utförde två undersökningar med samma test som expertgruppen. Det första tillfället var 

innan träningsperioden började och det andra när träningsperioden hade slutförts. Datan 

http://www.studentkaninen.se/
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som användes i denna studie var från deltagrnas första testtilffälle. Det slutgiltiga antalet 

deltagare med både expertergruppen och kontrollgruppen i studien blev 44 personer. 

 

 

Apparatur och Material 

Vid experimenttillfället genomfördes först ett standardiserat diskrimineringstest sk 

”treshold, discrimination, identification (TDI). TDI används för att mäta individers 

luktfunktioner och bestod av tre delar; test av lukttröskelvärde, diskrimineringstest samt 

ett identifikationstest (Hummel, Sekinger, Wolf, Pauli & Kobal, 1997). I denna 

undersökning utvidgades också testet till att innefatta luktnamngivning. Lukterna 

presenterades i tuschpennor (”sniffin” ”sticks”), som fyllts med luktvätska, bestående av 

propylenglykol, med en mängd/volym på 4ml. Samtliga  test har uppvisat en god 

validitet och test-retest reliabilitet, och anses vara jämförbara med etablerade lukter 

(Hummel et al, 1997). Vid samtliga TDI test användes en ögonbindel för att undvika att 

eventuella synintryck skulle påverkade resultaten.  

 

         Tröskeltest.  Tröskeltestet bestod av 16 triader av pennor. Varje triad bestod av två 

pennor utan lukt och en penna med lukt, som presenterades i slumpmässig ordning. 

Luktämnet utgjordes av olika koncentrationer av ämnet 1-butanol. Styrkan av doften 

ökade succesivt, från penna nr. 16 som hade lägst koncentration till penna nr. 1 som 

hade högst koncentration (Hummel et al, 1997). Målet med detta deltest var att 

identifiera det lägsta värdet där deltagarna kunde uppfatta en doft. Deltagarna var 

tvungna att ange rätt penna inom samma triad fyra gånger för att tröskelvärdet skulle 

fastställas. Maxpoängen för testet var 16 poäng, som motsvarar en mycket låg tröskel, 

vilket betyder att man har en hög känslighet för lukt. 

 

         Diskrimineringstest. Diskrimineringstestet bestod även det av 16 triader av 

pennor. Urvalet av lukterna i varje triad skulle vara liknande i intensitet och med fördel 

även i den hedoniska tonen, dvs behagligheten av doften. Det är även vara möjligt för 

75% av friska försökspersoner att korrekt kunna diskriminera lukten (Hummel et al, 

1997). Varje triad bestod av två pennor som luktade lika och en penna som skilde sig 

från de andra två. Deltagarna skulle här försöka urskilja vilken penna som avvek från de 

andra. Pennorna i varje triad presenterades för deltagarna från nummer 1 till 16. 

Maxpoäng för detta test var 16 poäng, vilket motsvarade om deltagarna identifierat den 

avvikande pennan korrekt vid varje triad. Deltagarna fick i detta test endast lukta en 

gång på varje triad.  

  

         Fri namngivning och identifieringstest. Identifierings- och namngivningstestet 

bestod av 32 pennor. Pennorna innehöll vanliga, vardagliga lukter, såsom persika, 

lakrits, kaffe (se tabell 1). Lukterna skulle även vara likartade med avseende på intesitet 

och hedonisk ton, och även att friska försökspersoner skulle ha möjlighet att med mer 

än 75 %, kunna identifiera enskilda doftämnen med hjälp av fyra deskriptorer. (Hummel 

et al, 1997). Pennorna var uppdelade i 2 olika set, där deltagarna randomiserades till 

något av seten. Testet utfördes i två steg. Deltagarna skulle först försöka namnge lukten 

utan ledtrådar. Därefter  presenterades fyra alternativ, och deltagaren skulle försöka 

ange vilket av alternativen som passade bäst in på lukten. Maxpoängen för testet var 16 

poäng för fri namngivning och 16 poäng för namngivning med ledtrådar.  
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Tabell 1: Två set av luktstimuli och svarsalternativ som användes i identifikationstestet, set A och set B.  

Det kursiva alternativet är rätt svar. 

  Set A       

1. Melon Persika Apelsin Äpple 

2. Apelsin Björnbär Jordgubbe Ananas 

3. Cigarett Kaffe Vin Rök 

4. Päron Plommon Persika Ananas 

5. Kokos Banan Valnöt Körsbär 

6. Gräslök Pepparmynta Granris Lök 

7. Senap Tuggumi Mentol Terpentin 

8. Lakrits Körsbär Mynta Kakor 

9. Björnbär Körsbär Päron Apelsin 

10. Mynta Granris Syren Gräslök 

11. Ros Surkål Morot Gräs 

12. Plommon Melon Hallon Apelsin 

13. Paprika Nejlika Ingefära Peppar 

14. Körsbär Persika Äpple Jordgubbe 

15. Vitlök Svamp Skinka Trä 

16. Cola Äpple Wienergummi  Citron 

 

  Set B       

1. Kamomill Hallon  Ros Körsbär 

2. Persika Äpple Citron Grape 

3. Anis Rom Honung Granris 

4. Bröd Fisk Ost Skinka 

5. Rök Lim Läder Gräs 

6. Lök Surkål Vitlök Morot 

7. Honung Vanilj Choklad Kanel 

8. Nejlika Peppar Kanel Senap 

9. Persika Grapefrukt Vindruva Jordgubbe 

10. Honung Mandel Lakrits Rom 

11. Kanel Choklad Jordnöt Kokos 

12. Gräs Granvirke Lavendel Ros 

13. Citron Vinbär Banan Melon 

14. Rökt kött Läder Cigarett Salami 

15. Kakor Vanilj Honung Choklad 

16. Peppar Muskotnöt Lök Senap 

 

Procedur   

Varje deltagare testades individuellt i ett labbrum, som var i ordningställt för att vara så 

luktfritt som möjligt. Det första testet var tröskeltestet, där deltagarna fick lukta på en 

triad av ”sniffin” ”sticks” pennor i taget. Försöksledaren höll en penna i taget ca 2 cm 

under deltagarens näsa i ca 3 sekunder. Deltagaren fick lukta endast en gång vid varje 

försök. När deltagaren gissat rätt på samma triad 4 gånger i rad var testet klart. Det 

andra testet bestod i att försöka diskriminera lukter. Även här användes en triad av 

”sniffin” ”sticks”, men där 2 av pennorna innehöll samma lukter och den 3:e pennan 

innehöll en avvikande lukt. Uppgiften var att kunna identifiera den avvikande lukten. 

Endast ett luktförsök vid varje triad även på detta test. I det tredje testet skulle 

deltagarna lukta på en ”sniffin” ”sticks” penna i taget i ca 3 sekunder. Varje penna 

innehöll vanliga, vardagliga lukter. Denna uppgift bestod i att först försöka namnge vad 

det var för lukt som pennorna innehöll, därefter fick deltagarna höra fyra alternativ och 

de skulle då välja det alternativ som passade bäst in på lukten. Deltagarna erbjöds att få 

korta pauser för att kunna återhämta sig.  
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Innan undersökningen började, fick deltagarna läsa igenom ett informationsblad om 

studien upplägg. De fick information om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan, utan att meddela orsak till försöksledaren. De fick 

även information om att all data och resultaten var anonyma och att de endast skulle 

användas i forskningssammanhang. Alla deltagare fick ett (riks)presentkort på 250 kr 

som tack för sin medverkan när testen var avklarade. Deltagarna erhöll arvodet oavsett 

om de avbröt studien eller ej. 

 

Resul ta t  

 

Jag utförde en ”mixed model” ANOVA med inomgruppsfaktorn ”deltest” (fyra nivåer 

som motsvarar tröskel, diskriminering, identifiering, och namngivning) och 

mellangruppsfaktorn ”grupp” (experter och noviser). Eftersom grupperna skilde sig åt i 

ålder (expertgruppen hade högre medelålder, vilket visades med t-test, (t42 = -8,170; p < 

.001), och eftersom det fanns en nominell könskillnad (som dock inte var signifikant 

med ett chi-2 test, p = .228), lades  ålder och kön in som kovariat. Analysen visade en 

huvudeffekt av deltest, (F3,42 = 129,828; p < .001; ŋ2 = .756). Det betyder att de olika 

testen var olika svåra, så att prestationen varierade mellan de olika testen. Eftersom 

detta inte var av teoretiskt intresse, så gjordes inga uppföljande analyser för att 

specificera effekten.  

 

Analysen gav även en huvudeffekt av grupp (F1,40 = 7,288; p = 0,010; ŋ2 = 0.154), vilket 

indikerar att grupperna presterade olika bra (för medelvärdes prestationer, se tabell 2). 

Överlag så är experterna bättre än noviserna. Resultatet visade att vare sig kön (F1,40 = 

.020; p = .889, ns)  eller ålder (F1,40 = .593; p = .446, ns) var signifikant, och dessa 

faktorer kunde alltså inte ha bidragit till att experterna presterade bättre än noviser. 

 

Det fanns även en interaktionseffekt mellan grupp och deltest (F3,42 = 5,798; p = .003; ŋ2 

= 0.121), det betyder att gruppskillnaden inte är likvärdig i de olika deltesten, utan 

effekten är beroende på vilket test som studeras.  

 

Uppföljande analyser 

För att se i vilka deltest som det finns skillnader mellan experter och noviser gjordes 

uppföljande t-test för varje enskilt deltest. Eftersom resultatet från ANOVAN redan 

visat att ålder och kön inte hade någon betydelse för gruppskillnaden, togs dessa inte 

med i analysen av de separata deltesten. 

 

Tabell 2. Deltagarnas poäng för TDI testen.     

  

 

  Experter Noviser Cohen's d  

 

(n=15) (n=29) 

 

 

Total TDI, medelvärde ± sd 46,6 ± 6,15 40,38 ± 5,45 1.093  

Tröskel, medelvärede ± sd 13,4 ±  2,95 9,79 ± 2,4 1.390  

Diskriminering, medelvärede ± sd 13,67 ± 1,84 12,45 ± 1,84 0.657  

Identifieringstest, medelvärde ± sd 13,0 ± 1,13 12,45 ± 1,84 0.334  

Fri namngivning, medelvärde ± sd 6,5 ± 2,19 5,6 ± 2,24 0.404  

sd = standardavvikelsen från medelvärdet.  
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Diskrimineringstestet  analyserades med ett t-test för oberoende mätningar. Resultatet 

visade att expertgruppen var signifikant bättre än kontrollgruppen vad gäller 

diskrimination, att urskilja lukter från varandra (t42 = -2,080, p = .044). Effektstyrkan var 

ganska stor (d = 0.657).  

 

Tröskeltestet visade genom ett oberoende t-test att expertgruppen var betydligt bättre på 

att detektera svaga lukter (t42= -4,359, p = .000). Effektstyrkan var väldigt stor (d = 

1,390). Expertgruppen hade alltså en högre känslighet för lukter, dvs ett lägre 

tröskelvärde, än vad kontrollgruppen hade. Vidare undersöktes om expertgruppen 

presterade bättre på att identifiera och namnge lukter, än kontrollgruppen. Med t-test för 

oberoende mätningar visades att det inte var någon skillnad mellan grupperna i 

identifikation (t42 = -1.057, ns), inte helller när det gällde att namnge med ledtrådar (t42= 

-1,336, ns). Här presterade båda grupperna likvärdigt. 

 

 

 

 

Figur 1. Boxplot som visar det lägsta värdet, första kvartilen, medianen, övre kvartilen, samt de högsta 

värdet på de olika TDI testen för novis- och expertgruppen.   
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Diskussion 

 

Den föreliggande studien avsåg att undersöka vinexperters luktförmåga och jämföra 

dem med noviser. Studien utgick från ett TDI test, som bestod av ett tröskeltest, 

diskrimineringstest, identifieringstest med fri namngivning, samt indentifiering med 

ledtrådar. Hypotesen var att vinexperter har bättre luktförmågor än noviser, och avsåg 

att undersöka om träning och utbildning med vin ger sensoriska fördelar i prestation av 

att namnge, identifiera, diskriminera lukter, samt ger en högre känlighet för lukter 

(tröskeltest) jämfört med noviser. Resultatet för TDI testet tyder på att vinexperter har 

genom sin expertis erhållit förbättrade luktförmågor. TDI test är ett väl beprövat test för 

att analysera luktsinnetsfunkton hos individer. Testet innefattar fyra olika deltest, men 

genom att slå ihop dessa test så visar det på en bedömning av en genomsnittlig 

olfakorisk förmåga hos individer.  

 

Av analyser av de olika deltesten, visade tröskeltestet att experterna har erhållit en ökad 

känslighet att känna svaga lukter, de har  alltså en lägre tröskel än noviserna. Resultatet 

går i linje med Engen (1960), Rabin och Cain (1986) samt Wysocki et al (1989), om att 

man kan tränas till att lättare känna och upptäcka lukter. Trots att åldern borde avspegla 

ett sämre tröskelvärde, var expertgruppen i den föreliggande studien trots högre 

genomsnittlig ålder bättre än noviserna. Detta kan tyda på att med träning kan man 

bibehålla luktförmågan högre upp i åldern och motverka nedsättningar (Royet et al, 

2013).  

 

Resultatet för diskrimineringstestet visade att vinexperterna var bättre på att särskilja 

lukter från varandra än vad kontrollgruppen var, vilket tyder på att experterna har 

erhållit en ökad förmåga att diskriminera lukter. Detta är förenligt med Bende och 

Nordins (1997) studie, som menar att trots att experterna har en begränsad professionell 

erfarenhet av vissa lukter, så kan dessa lukter ha funnits med i en luktblandning som 

experterna erfarit  tidigare, och på så sätt bidragit till en generalisering i deras 

perceptuella lärande med avseende på förmågan att urskilja dessa lukter.  Även här 

borde expertgruppen varit påverkade av åldersnedsättningar, men var trots det 

signifikant bättre än kontrollgruppen. Detta kan bero även här på att man upprätthåller 

sin förmåga att urskilja lukter från varandra, men det kan även ha påverkats av teknik. 

Experterna har anammat kunskap i provningsmetodik, och använder sig då av strategier. 

En deltagare beskrev hur lukten passerade i näsan, och var den stannade, på så sätt 

identifierades den avvikande pennan. En annan deltagare använde till största delen den 

vänstra näsborren vid identifieringstestet. Det kan dras en parallell till forskning, som 

visar att luftflödet i näsborrarana var olika, vilket påverkade upplevelsen (Sobel et al, 

1999).  

 

Vinexperter är tränade att identifiera och namnge lukter och borde prestera bättre än de 

som inte är det. Av resultatet framgår dock att det inte var någon signifikant skillnad 

mellan experter och noviser i identifikation med ledtrådar. Det var heller ingen 

signifikant skillnad på att namnge lukter utan ledtrådar. Resultatet är samstämmigt med 

Livermore och Laing (1996), som fann att vinexperter och noviser presterade likvärdigt 

när det var en eller fler än fyra komponenter. Eftersom deltagarna endast luktade på en 

lukt åt gången i föreliggande studie, kan det tolkas som att det då kan bero på att det var 

en verklig likhet mellan grupperna. Experterna hade inte mer erfarenhet av dessa lukter 
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än kontrollgruppen. Bende och Nordin (1997) fick däremot ett motstridigt resultat, där 

var expertgruppen signifikant bätte än kontrollgruppen på att identifiera lukter, dock 

inte på alla lukter. De lukter som experterna hade begränsad erfarenhet av i sin 

proffession, presterade grupperna likvärdigt. Om perceptuellt lärande  av lukter kan 

generaliseras även till andra lukter, borde vinexperter vara signifikant bättre än noviser 

att identifiera även de lukter som man inte har någon proffesionell erfarenhet av. 

Eftersom resultatet visade i den föreliggande studien att expertgruppen och noviserna 

presterade likvärdigt på identifiering och namngivning, och resultatet i Bende och 

Nordins (1997) studie, som visade att experterna inte presterade bättre på alla lukter, 

utan bara på vissa, kan det tolkas som att perceptuellt lärande av vin inte går att 

generalisera till andra lukter, utan att erfarenhet av vissa lukter kan även ge en bättre 

diskrimineringsförmåga, men inte en bättre förmåga att identifiera lukter (Bende & 

Nordin, 1997). Det kan även tolkas i linje med Chollet och Valentin (2000) att den 

perceptuella representationen av vin inte skiljer sig inte åt mellan experter och noviser, 

utan det som skiljer sig åt är hur man pratar om  dessa representationer (Chollet & 

Valentin, 2000).  

 

Resultatet från Melcher och Schooler (1996) studie visade att bara de som drack vin 

regelbundet, utan någon formell träning, uppvisade en försämrad förmåga att känna igen 

vin efter man har uttryckt vintermer i ord. Försämringen kan tyda på att de har svårt att 

kommunisera luktminne, och att deras perceptuella expertisen överstiger den verbala 

(Melcher & Schooler, 1996).  Författarna menar att de kan således ha påverkats av 

verbalöverskuggning, genom att de förlitar sig på de verbal etiketterna istället för deras 

perceptuella minne. Att experterna var opåverkade av verbalisering i Melcher och 

Schoolers studie (1996), tolkar författarna som att när de både har en formell utbildning 

och erfarenhet, har de lärt sig en vokabulär som gör att de kan kommunisera deras 

perceptuella erfarenheter på ett mer förfinat och precist sätt, eller kan det bero på att de 

har överkommit minnesförsämringen som kan uppstå när man ska verbalisera komplexa 

luktblandningar (Melcher & Schooler, 1996). Författarna menar vidare att noviserna 

presterade något bättre än expertgruppengruppen, vilket kan tyda på att de inte 

påverkades av verbaliseringen, och menar vidare att eftersom de varken har den 

perceptuella erfarenheten av vin, och inte heller vokabulären, kostade det dem väldigt 

lite i försöken att verbalisera, så att de till och med presterade något bättre (Melcher & 

Schooler, 1996). De föreliggande resultatet kan kopplas till Melcher och Schoolers 

studie(1996) och deras tolkning av den. Då vinexperterna i den föreliggande studien 

hade ett något högre medelvärde än noviserna, på namngivning, och en mindre 

spridning, medan det på identifiering med ledtrådar var medelvärdet mellan experter 

och noviser relativt lika, vilket kan tyda på att experternas olika grad av expertis, kan ha 

bidragit till huruvida de har påverkats av verbal överskuggning eller inte. De experter 

som har både en gedigen perceptuell expertis och en formell utbildning, borde enligt 

teorin ha presterat bättre än de experter vars perceptuella expertis överstiger den 

formella, och därför kan de ha svårare att kommunisera luktminne och ha påverkats av 

verbalöverskuggning. Noviserna hade i detta test (identifiering med ledtrådar) en 

mindre spridning än i namngivning, vilket även det kan tolkas som att deras kunskaper 

inom verbal kompetens var på samma nivå som den perceptuella, vilket gjorde även i 

den föreliggande studien att de inte påverkades av verbalöverskuggning. Detta kan 

kopplas till Melcher och Schoolers (1996) slutsats att som expert, använder man sig av 

både en formell semantisk kompetens, och en perceptuell kompetens,som består av 
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exponering av lukter, för att koppla deras erfarenhet med den inlärda terminologin 

(Melcher & Schooler, 1996). 

 

I den föreliggande studien utförde både expertgruppen och kontrollgruppen  

undersökningen i samma undersökningsrum, som hade utformats för att vara så luktfritt 

som möjligt, däremot var det olika undersökningsledare för noviser och expertgruppen. 

Det skulle då kunna vara en skillnad i hur försöksledaren utförde undersökningarna för 

de olika grupperna. Det var relativt stor variation i det observerde resultatet. Detta tyder 

på att kan finnas stora individuella skillnader i prestation på de olika lukttesten, både 

bland experter och noviser. Detta skulle bland annat kunna förklaras hos  vinexperterna, 

att de har väldigt olika grad av expertis. Från att innefatta en gedigen passiv träning, 

med enbart perceptuell erfarenhet, till att inbegripa även utbildning inom 

produktkännedom, vin- och dryckeskunskap och provningsmetodik,  som kan ha lett till 

en förbättring av deras luktförmåga (Gawel,  1997; Goldstone, 1998; Zucco et al, 

20111). Hos noviserna kan det bero på skillnader i deras perceptuell erfarenhet. 

Skillnaderna kan även bero på olika grad av intresse för lukter, hur man har lärt sig 

relatera till lukter, och olika grad av hur pass utvecklat vårat luktsinne är. Det kan även 

vara så att skillnaderna beror på en medfödd variation i luktförmågan, som finns inom 

grupperna. 

 

Var kommer deras expertis ifrån? Är resultaten av diskrimineringstestet och 

tröskeltestet en konsekvens av experternas utbildning och/eller träning, eller kan det 

även bero på en medfödd luktkänslighet också skilja sig mellan experterna? Det kan 

vara skillnader i deltagarnas karaktärsdrag som påverkar  deras luktförmågor, till 

exempel så har man funnit samband på att personer som är mer begränsade av social 

önskvärdhet verkar lita mer på luktledtrådar när de ska fatta vardagliga beslut (Han-

Seok, Suji, & Sungeum, 2013).  
 

Är experternas beskrivningar av lukter ett mått på hur mycket kunskap de har om lukter, 

eller är det så att kunskapen kräver ett språk för att fånga lukters egenskaper?  

Experterna använde sig av beskrivningar av lukterna under testtillfället som talar för att 

de har en stark medvetenhet kring lukter. Vid beskrivningar av lukter på 

namngivningstestet,  uttryckdes även namnet på hallonsort, eller att det luktade som 

gammal, utgången kinesisk soja. ”Är man bra tränad så kan man inte bara skilja ut om 

det är ett grönt eller rött äpple, utan även vilken sorts grönt äpple det är”, menade en av 

deltagarna. 

 

Som slutsats antyder i de föreliggande resultaten att vinexperter troligtvis har förvärvat 

genom sin utbildning, sensoriska fördelar i förmågan att känna svaga lukter och även  

att kunna diskriminera lukter från varandra. Däremot visar resultatet på att deras 

expertis inte tycks ge andra kognitiva fördelar för uppgifter, såsom att namnge lukter. 

Framtida studier bör inkludera ett störra antal vinexperter med jämn grad av expertis för 

att få mer kunskap om hur vinexperters luktsinne fungerar, och även om det är någon 

skillnad beroende på graden av expertis. För vidare studier skulle det även vara av 

intresse att undersöka närmare om deras expertis även kan ge fördelar till andra 

kognitiva funktioner. 
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