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Sammanfattning 

Att perceptuellt uppfatta och identifera lukter påverkas av en rad olika kortikala 

system och kognitva förmågor. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

huruvida personer med afasi har en luktförmåga som skiljer sig från 

normalpopulationen och ifall en afasiproblematik påverkar de faktorer som normalt 

involverar luktförmågan. 

         I studien medverkade tio försökspersoner, sex män och fyra kvinnor. Personerna 

hade varierande grad och typ av afasi och var mellan 42 och 76 år. Deltagarna delades 

in i åldersgrupper där två personer klassades som yngre och åtta som äldre. Samtliga 

testdeltagare genomförde två olika lukttest: Odor Threshold Test (OTT), och Swedish 

Odor Identification Test (SOIT). Testdeltagarnas journaler granskades även för 

information om skadehistoria samt livsvanor. 

          Resultaten visade att 60% av deltagarna hade en nedsatt luktförmåga och att det 

fanns större resultatskillnader i SOIT än OTT då kön och förekomst/avsaknad av 

epilepsi testades mot varandra. Inga resultat kunde dock styrkas med statistisk 

signifikans jämfört med en normalpopulation eller inom gruppen. 
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Förord 

Författarna till denna studie vill först och främst rikta ett stort tack till de 

försökspersoner som gjort detta arbete möjligt. Minst lika tacksamma är vi för vår 

handledare Anita McAllister, som med sitt stöd, och sin positiva attityd underlättat 

arbetet i och inför denna studie. Vidare tackar vi självklart Kristina Hultman som 

tillsammans med Eva Muhrman och Sofia Johansson ordnat så att vi kunnat ta del av 

försökspersonernas journalanteckningar. Sist men inte minst vill vi även tacka Karin 

Hebbe, och de logopedstudenter som hjälpt oss att hitta försökspersoner.
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Bakgrund 

Inledning 
Nedsatt luktförmåga förekommer hos så många som 19 % av befolkningen och är 

förhållandevis vanligt förekomma efter förvärvade skador i centrala nervsystemet. 

Afasi drabbar ca. 12000 personer i sverige varje år (Gillgren, 2012). En del forskning 

beträffande lukt har ägnats åt vissa specifika förvärvade och degenerativa skador på 

centrala nervsystemet men ingen uppmärksamhet har riktats till luktförmågan hos 

personer med afasi. Detta trots att luktidentifikation och språkliga funktioner är intimt 

förknippade med varandra. Semantisk luktidentifikation och språk delar på partier av 

den kognitiva förmågan och involverar gemensamma kortikala och subkortikala 

strukturer, vilka emellertid inte är helt klarlagda. Detta är således ett outforskat och 

spännande ämne. Den eventuella kopplingen mellan semantisk förmåga och uppfatta 

lukter gör detta ämne intressant ur en logopedisk synvinkel. 

Luktsinnet 
Trots vikten av luktsinnet för många arters överlevnad är luktsinnet bland de 

sensoriska system som är minst undersökt hos människan (Olofsson, 2008). Både 

luktsinnet och smaksinnet tillhör våra kemiska sinnen, där den stora skillnaden mellan 

de två är att smaksinnet reagerar på kemikalier som är lösta i vatten medan luktsinnet 

reagerar på luftburna kemikalier. Det faktum att luktsinnet är ett kemiskt sinne och en 

allmän uppfattning om att kemosensoriska sjukdomar inte kan behandlas, tros kunna 

vara en anledning till att luktsinnet är ett relativt outforskat område (Hummel & 

Welge-Lüssen, 2006). 
         Föreningen mellan luktsinne och smaksinne utgör tillsammans perceptionen av 

arom hos mat och dryck, där ångor från födan dels kan nå luktsinnesceller via näsan 

men också via strupen när vi sväljer kombinerat med registreringar från 

smaksinnesceller på tungan (Stenson & Bresle, 2002). Vid all inandning strömmar 

luft genom näsborrarna och transporteras förbi näsmusslorna, där luftströmmen delas 

in i tre delar. Vid normal andning passerar större delen av inandningsluften de två 

nedersta näsmusslorna till skillnad från att aktivt lukta då en stor del av luftströmmen 

passerar den översta näsmusslan, där luften kan passera luktsinnescellerna som är 

lokaliserade ovanför den översta näsmusslan (Stenson & Bresle, 2002). 
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          När luktmolekyler når luktsinnescellerna ändras strukturen av de 

membranbundna molekylerna, så att cellen kan släppa in extracellulära kalciumjoner. 

Det innebär en förändring av membranpotientialen så att signalen kan nå luktbulben 

(Hummel & Welge-Lüssen, 2006). 
         Nedsatt luktförmåga är relativt vanligt och förekommer hos c.a. 19% av 

normalpopulationen. 13% utgörs av personer med hyposmi (nedsatt luktförmåga) 6% 

av personer med anosmi, avsaknad av luktförmåga (Brämerson, 2008). Flertalet 

patientgrupper med skador på centrala nervsystemet kan kopplas till nedsatt 

luktförmåga, vilket beskrivs mer ingående nedan. Vidare tas även ogynnsamma 

livstilsförhållanden och könsskillnader upp som alternativa orsaker till begränsad 

luktförmåga.      

 

I denna uppsats görs ingen skillnad mellan lukt, doft och odör. Dessa tre ordval skall 

således läsas synonymt. 

Luktsinnets anatomiska bas 
Luktsinnet skiljer sig från andra sinnen på så sätt att information skickas ipsilateralt 

och utan innervation via thalamus (Hummel & Welge-Lüssen, 2006). Luktintryck tas 

upp i neuroepitel i den nasala kaviteten och går vidare till luktbulben. Därifrån 

skickas de vidare via kranialnerv nr I olfaktorius som kommer i kontakt med ett stort 

område av hjärnan inuti den orbitala ytan av frontalloben och den dorsomediala ytan 

av temporalloben. Dessa områden karakteriseras av att de har direktkontakt med 

luktbulberna och utgör tillsammans det primära olfaktoriekortex (Wilson & Sullivan, 

2011).  Luktbulben får i sin tur tillbaka feedback från de involverade områdena vilket 

skapar förutsättningar för snabb perceptuell bearbetning av luktintryck (Hummel & 

Welge-Lüssen, 2006). 

Orbitofrontala Cortex 
Orbitofrontala kortex är den neokortikala grunden för primära olfaktoriekortex 

(Hummel & Welge-Lüssen, 2006). Den innehar flera olfaktorieresponsiva regioner 

som responderar olika beroende på ifall en odör uppfattas för första gången eller är 

känd sen tidigare, samt vilka kognitiva krav uppgiften ställer (Zald & Pardo, 2000). 

Flera högre funktioner är kopplade till detta område, bl.a. multisensorisk integration, 

belöningssystemet och associativt lärande (Hummel & Welge-Lüssen, 2006).          
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Piriform Cortex 

Detta är det största området av primära olfaktoriekortex och sträcker sig billateralt 

över frontal- och temporalloben (Hummel & Welge-Lüssen, 2006). Piriform Cortex 

är involverat i igenkänning av dofter (Wilson & Sullivan, 2011) och hur man sniffar 

då man undersöker en doft (Zald & Pardo, 2000).  I en fMRI studie utförd av David 

H. Zald och José V. Pardo (2000) sågs aktivitet i piriform cortex när testpersoner 

kände igen tidigare presenterade odörer men inte under själva inlärningställfället av 

nya dofter. Skador i piriform cortex är kopplat till en nedsatt perceptuell 

olfaktoriefunktion och har setts hos patienter med Alzheimers sjukdom (Luzzi et al., 

2007).   

Amygdala 
Av alla kroppens sinnen är luktsinnet det som är mest intimt kopplat till amygdala 

(Zald & Pardo, 2000). Luktbulben skickar information till flera delar av amygdala och 

får tillbaka feedback. Informationen skickas vidare från amygdala till andra 

hjärnområden. Amygdala reagerar på biologiskt framträdande dofter och involveras i 

inkodning av emotionella kopplingar till olfaktorierelaterade minnen (Hummel & 

Welge-Lüssen, 2006). Skador i amygdala och temporala cortex är kopplat till en 

nedsatt förmåga att identifera dofter och har setts hos patienter med semantisk demens 

(Luzzi et al., 2007).  

Limbiska systemet 
De olfaktorierelaterade områden är även intimt kopplade till det limbiska systemet. 

Det finns således en stark koppling mellan lukter och emotionella reaktioner 

(Hummel & Welge-Lüssen, 2006). I en studie som undersökte olika 

påverkansfaktorer vid luktidentifikation pekar författarna på att emotionella 

personligheter i större grad använder sig av det limbiska systemet och därför borde ha 

en bättre olfaktorieförmåga (Larsson, Finkel, & Pedersen, 2000). De kunde även 

styrka detta i sin studie då testpersoner som skattats högt på neurotism (grad av 

emotionalitet) också var bättre på att identifera dofter (Larsson, Finkel, & Pedersen, 

2000).          
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Trigeminus 
Kranialnerv nr V nervus Trigeminus koppling till olfaktoriefunktionen är att 

perceptuellt presentera dofter  genom att ge en kylande, domnande, pirrande, kliande, 

brännande eller stickande känsla. Det trigeminala systemet diskriminerar alltså för 

vissa irriterande kemikalier (Shusterman, 2009). Det finns en stark koppling mellan 

olfaktorie- och det trigeminala systemet. En nedsatt luktförmåga kan innebära nedsatt 

trigeminal känslighet på det kortikala planet. Dock verkar det som att personer med 

hyposmi/anosmi får en ökad trigeminusrespons på den perifiera nivån.  (Frasnelli & 

Hummel, 2007).   

Test av luktförmågan 

The scandinavian odor identification test (SOIT) 
SOIT utvecklades tillföljd av behovet av ett kulturellt anpassat lukttest för den 

skandinaviska populationen där ändamålet med utvecklandet även var att skapa ett 

test som (i) har god möjlighet att generalisera resultat och luktstatus, (ii) separerar 

luktsinne och trigeminal funktion, (iii) inte är kognitivt krävande, (iv) har normerad 

data, god sensitivitet och specificitet samt (v) är billigt och är lätt att administrera 

(Nordin, Bramerson, Liden, & Bende, 1998). Testet består av 16 differentierade 

odörer: Bittermandel, ammoniak, anis, äpple, kanel, kryddnejlika, enbär, syren, citron, 

apelsin, pepparmint, tallbarr, tjära, vanilj, vinäger och viol.   

För varje odör som testpersonen blir utsatt för finns fyra svarsalternativ (presenterat i 

textform) som enligt (artikeln) aldrig förknippas med varandra.  Antal rätt som 

förväntas av personen är normerat efter ålder och till viss del kön (tabell 1.) 

 
Tabell 1. Normering SOIT utifrån ålder och kön (Nordin, Bramerson, Liden, & Bende, 1998) 
Ålder            Normosmi                     hyposmi (-2 SD)                                  anosmi(-4 SD) 
15-34          13-16 rätt                        10-12                                        ≤ 9 

35-54          12-16 rätt                        9-11                                   ≤8/≤9* 

55-74          11-16 rätt                        8-10                                   ≤7 

*män/kvinnor 
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Olfactory Threshold test (Butanoltestet) 
Olfactory Threshold test, är ett så kallat lukttröskeltest med butanol, där individen 

skall upptäcka den minsta möjliga koncentrationen av ämnet (Brämerson, 2008). Till 

skillnad mot SOIT krävs inte att man identifierar korrekt doft, utan endast att man kan 

upptäcka ifall det finns en doft. Den högsta koncentrationen (utspätt i dejoniserat 

vatten) innehåller 4 % butanol och är i testet kallat för utspädning steg 0. Spädningen 

ökas sedan successivt 1:3 till nästa steg upp till steg 13 då koncentrationen är ca 0.07 

ppm. Testpersonen förväntas att klara upp till steg 8 i testet, vilket innebär att rätt svar 

har angivits fem gånger i rad dvs. försökspersonen har identifierat vilken flaska som 

luktat mest av två flaskor där en innehåller butanol och en innehåller enbart 

dejoniserat vatten. Om fel svar anges ökas koncentrationen av butanol tills 5 rätt svar i 

följd har angivits för att bestämma luktröskeln. Butanol skall enligt Brämerson ej 

påverka trigeminusnerven vid de koncentrationer som används i testet (Brämerson, 

2008).   

Faktorer som kan påverka luktförmågan 

Minnesfunktion 
Tulving skiljer i "organization of the memory" (Bower, Tulving, & Donaldson, 

1972) på på episodiskt och semantiskt minne. Episodiskt minne är ett 

minnessystem som lagrar och hämtar självupplevda minnen utifrån var det 

inträffat och när. Exempel på episodiska minnen är att man på sommarlovet har 

träffat en pensionerad sjökapten, eller att man har ett avtalat möte med en student 

09.30 nästa morgon. Episodiska minnen är också tidsmässigt relaterade till 

varandra och möjliga att organisera kronologiskt. Semantiskt minne är däremot ett 

minnessystem som lagrar och hämtar minnen viktiga för språket. Dessa minnen 

representerar kunskap om världen och är inte beroende av en tidpunkt för 

inlärning. Exempel på semantiska minnen är att månaden efter juni är juli, eller att 

det finns en starkare relation mellan orden BORD och STOL än BORD och 

SNARA (Bower, Tulving, Donaldson, 1972). 

         Det kan finnas en koppling mellan semantiskt minne och förmåga att 

identifiera dofter. I en studie genomförd på 532 deltagare hittade M., Larson et. al. 

(2000) ett tydligt samband mellan testpersoners resultat i uppgifter som rörde 

semantiskt minne och deras förmåga att identifiera dofter. Författarna av studien 
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tolkade dessa resultat som bevis för att semantiskt minne och luktidentifikation 

utnyttjar samma kognitiva domän (Larsson, Finkel, & Pedersen, 2000). I en 

review-artikel över likheterna i hur vi perceptuellt uppfattar lukter och språk 

menar (Lorig, 1999) att dessa två funktioner liknar varandra och därför också stör 

varandra - både perception av lukt och språk innebär den kognitiva uppgiften att 

översätta spatio-temporalt organiserade komponenter till meningsfulla symboler 

(Lorig, 1999). Svårigheter i detta skede är exempelvis då en person perceptuellt 

har uppfattat en doft men saknar ordet för denna symbol. Detta fenomen har likt 

ordfinnandeproblem (”tip of the tounge”) beskrivits som ”tip of the nose” 

(Jonsson & Olsson, 2003). Lorig visar på hur detta fenomen även styrkts i studier 

då t.ex. en odör som distraktor påverkat testpersoners utförande av verbala 

uppgifter negativt, till skillnad mot toner mellan 500-1000 Hz (auditiv distraktor) 

vilka ej hade någon påverkan på utförandet (Lorig, Elmes & Yoerg, 1998).  

Ålder- och könskillnader 
Sinnesförsämring är vanligt i den normala åldrandeprocessen och kan bero på 

anatomiska förändringar av kroppstrukturer, till följd av exempelvis celldöd. 

Åldrande och åldersrelaterade sjukdomar kan påverka singalförmågan, vilket kan 

hämma receptorer och signalmolekyler från att skicka och ta emot luktsignaler 

(Hummel & Welge-Lüssen, 2006).  Äldre tycks även ha ett sämre 

luktigenkänningsminne och uppvisar en lägre sensitivitet för dofter (Larsson, Finkel, 

& Pedersen, 2000). Det finns även indikationer för att episodiska luktminnen 

involverar semantiska faktorer vilket medför att den försämrade 

luktigenkänningsförmågan och luktidentifikationen hos äldre även kan bero på 

kognitiva begränsningar (Backman, 1997). 

         Trots att alla drabbas av celldöd och sinneförsämring finns det stora variationer 

beträffande luktförmåga bland äldre. Denna variation kan exempelvis bero på olika 

miljö- och hälsofaktorer som undernäring, infektionssjukdomar eller medicinering 

(Olofsson, 2008). Även rökning associeras med försämrad luktsensitivitet, vilket kan 

bero på att de luftburna kemikalierna som finns i tobaksrök har en negativ effekt på 

luktreceptorerna och luktepitelet (Katotomichelakis et al., 2007).  
         Vidare kan variationer i luktsinnet även bero på kön, där kvinnor generellt tycks 

ha något bättre luktsinne än män. Denna variation kan bero på anatomiska och 

fysiologiska skillnader i hur luktinformation processas (Brand & Millot, 2001). De 
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anatomiska skillnaderna beträffande luktinvolverade strukturer är inte helt klarlagt, 

men en viss symetriskillnad i hjärnan mellan män och kvinnor kan vara av betydelse 

när det gäller igenkänning och processande av luktinformation. 

Epilepsi efter stroke 
I en studie hos personer med epilepsi fann forskarna att epilepsi är relaterat till nedsatt 

luktförmåga (Savic, Bookheimer, Fried, & Engel, 1997). De menar även att luktminne 

och luktdiskriminering kan vara påverkat vid limbisk epilepsi. Epilepsi är också 

vanligt hos personer som drabbas av stroke. En prospektiv studie som följde 77 

personer som nyinsjuknat i stroke visade att 26% av de med kortikala skador 

utvecklade epilepsi. Bland de patienter med både kortikala skador och kvarstående 

pareser var förekomsten av epilepsi 50% (Olsen, Høgenhaven, & Thage, 1987).  

Patologiska tillstånd och dess koppling till luktförmågan 

Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som uppstått på grund av blödning eller 

propp i hjärnan (Socialstyrelsen, 2012). Stroke är den tredje största dödsorsaken, och 

den vanligaste orsaken till neurologiska funtionsnedsättningar som nedsatt 

kommunikationsförmåga och minne hos vuxna. 

Afasi 
Afasi är samlingsnamnet för förvärvad språkstörning till följd av rubbad 

hjärnfunktion. Vissa föredrar termen dysfasi ”nedsatt tal”, istället för afasi som direkt 

översatt betyder ”utan tal”. Detta för att det ofta inte handlar om en total förlust av 

språkförmågan utan just en nedsatt förmåga (Eriksson, 2001). Förvärvade 

språkstörningar beror på skador i vänster hemisfär, och orsaken till dessa är oftast 

slaganfall (Eriksson, 2001).  Afasin kan drabba språkets alla dimensioner, och 

påverka såväl fonologi som morfologi, syntax, semantik och pragmatik (Hartelius, 

2008). 

        Språkstörningar till följd av förvärvade hjärnskador kan manifesteras på många 

olika sätt beroende på olika typer av afasi och lokalisation av hjärnskadan (Hartelius, 

2008). Traditionellt har man framförallt skilt mellan två typer av 

vänsterhemisfärskador med afasi som följd. Dessa är främre respektive bakre skador, 

som karaktäriseras av olika typer av språkstörning. Med skador i främre delen av 
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vänster hemisfär, menar man frontalloben. Patienternas tal kan då bli återhållet, 

långsamt och dysgrammatiskt. Patienterna har svårt att påbörja ett ord eller en 

mening. I förhållande till den nedsatta uttrycksförmågan är språkförståelsen inte 

sällan relativt god.                      

        Skador som uppkommer på de bakre delarna av hjärnan (parietal,- temporal- och 

occipitalloben) karaktäriseras i motsats till frontallobsskadorna av ett rytmiskt och 

välklingande tal utan artikulatoriska problem. Problem för dessa patienter uppkommer 

istället i form av nedsatt språkförståelse med ljud- och ordförväxlingar (Eriksson, 

2001).  

        Kliniskt manifesteras inte de språkliga problemen i dessa klara distinktioner 

mellan främre och bakre symtom. Istället yttrar sig symtomen som blandningar med 

olika problematik beroende på patient och skadelokalisation. Detta kan medföra att 

olika typer av språkliga problem kan uppstå beroende på var skadan i hjärnan uppstår. 

Gruppen “afasipatienter” är således ingen homogen grupp (Eriksson, 2001). 

Andra sjukdomstillstånd 
Flera studier kan även koppla degenerativa sjukdomar till nedsatt luktförmåga. I en 

review-artikel baserad på 26 publikationer konstaterar Raquelle I. Mesholam et.al. att 

personer med Alzheimers och Parkinsons sjukdom har ungefär lika nedsatt tröskelvärde 

för att känna dofter, samt förmåga att upptäcka och identifera dem (Mesholam, Moberg, 

Mahr, & Doty, 1998). En annan studie som jämförde personer med Alzheimer, semantisk 

demens, frontaltemporal demens och corticobasal degeneration visade att personer med 

Alzheimers och semantisk demens hade mest nedsatt förmåga att identifiera och upptäcka 

dofter samt att de andra två grupperna också hade svårigheter men i lägre grad (Luzzi et 

al., 2007). Vidare hade personer med semantisk demens perceptuellt inga större problem 

att upptäcka dofter men däremot att identifiera dessa. De med alzheimer hade däremot 

även svårt att perceptuellt uppfatta dofter (Luzzi et al., 2007). 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka luktförmågan hos personer med förvärvad afasi 

(prövas med lukttesten SOIT och OTT).  Samt att undersöka, baserat på de faktorer som 

togs upp i bakgrunden, ifall det går att koppla dessa till en afasiproblematik. Mer specifikt 

undersöktes följande frågeställningar: 
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(1) Skiljer sig testdeltagarnas resultat i SOIT och OTT mot en normalpopulation? 

(2) Finns det en koppling mellan testdeltagarnas resultat och ålder, kön, skadelokalisation 

och/eller eventuell förekomst av epilepsi? 

Metod 

Etiska överväganden 
Innan testtillfället skedde informerades deltagarna om syftet med studien, vad 

materialet skulle användas till, att vi önskade tillgång till deras journaler, och på vilket 

sätt informationen skulle hanteras. Deltagarna informerades även om att de kunde 

avbryta testen när de ville. Efter testtillfället fick varje testperson godkänna sin 

medverkan genom att skriva under en samtyckesblankett där den tidigare muntliga 

informationen fanns nerskriven. För de två testpersoner som valdes ut av behandlande 

logoped informerade denne om studiens omfattning vid terapitillfälle då deltagaren 

även gav sitt skriftliga godkännande. Testning genomfördes vid ett senare tillfälle. All 

information och insamlad data har hanterats med sekretess, och den enda 

personinformation som framkommer i studiens resultat är kön och ålder. Med tanke 

på att samtliga testpersoner har språkliga nedsättningar finns en given risk för 

misstolkning av såväl testinformation som samtycke till data- och 

personuppgiftshantering. Inget innan, under, eller efter testtillfället har dock gett 

anledning till sådana misstankar.  

Såväl journalanteckningar som testresultat har hanterats med försiktighet och 

förstördes efter att studien blev färdig.  

Försökspersoner  
Studien omfattar sammanlagt 10 personer med afasi där försökspersonerna var mellan 42 

och 74 år och involverade sex män och fyra kvinnor. Två av dessa valdes ut av 

behandlande logoped med kriteriet att de skulle ha tillräckligt god kognitiv förmåga och 

förståelse att genomföra testen. De resterande åtta var deltagare i studentledd afasicirkel. 

Inget kriterieurval skedde då, utan dessa deltagare blev tillfrågade vid respektive 

cirkeltillfälle om de önskade delta i studien och att detta även innebar att vi skulle få 

tillgång till deras journalanteckningar. Journalerna användes i efterhand för att få en 

överblick av patienternas sjukdomshistoria relaterat till stroken, samt relevant 
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personinformation som eventuellt kunnat påverka patienternas luktförmåga. Vidare 

delades samtliga personer utifrån SOITS åldersnormering in i två åldersgrupper där åtta 

personer klassades som äldre (över 55 år) och två yngre (under 55 år). Vi visste dock inte 

hur gamla testpersonerna var förrän efter testet hade utförts, vilket är anledningen till den 

skeva åldersindelningen. Tabell 2 är en sammanställning av påträffad journalinformation, 

kön, ålder, skadeorsak, förekomst av epilepsi, testresultat, luktdiagnos samt afasityp.   

  

Testning 
Vid varje testtillfälle genomfördes två test. Först presenterades Olfactory Threshold Test 

och sedan en modifierad version av SOIT. I den ursprungliga versionen av SOIT får 

testpersoner välja svar från fyra skrivna alternativ (Nordin, Bramerson, Liden, & Bende, 

1998). Då personer med afasi ofta har svårt för att tolka skriven text (Klebic, Salihovic, 

Softic, & Salihovic, 2011) presenterades de skrivna alternativen tillsammans med en 

representativ bild eller fotografi. Att presentera visuellt stöd tillsammans med text har 

visat sig öka läsförståelsen hos personer med afasi (Dietz, Hux, McKelvey, Beukelman, & 

Weissling, 2009). Efter att testen blivit genomförda informerades deltagarna mer 

ingående om hur resultaten skulle användas och tillfrågades ifall de godkände detta. 

Denna information presenterades även skriftligt där patienterna signerade sitt 

godkännande. 

Datahatering 
För att jämföra testdeltagarnas resultat i SOIT och OTT mot en normalpopulation 

användes ett one sample t-test. Då SOIT är ett åldersnormerat test kunde dock inte hela 

gruppen testas tillsammans och de två yngre deltagarna exkluderades. Medelvärde av de 

äldre deltagarnas resultat testades mot en åldersmatchad lägsta nivå i SOIT, vilket var 11 

poäng. Detta var den enda gången testdeltagare exkluderades och för resterande test gäller 

att samtliga deltagare inräknas. För att jämföra deltagarnas resultat i OTT mot en 

normalpopulation användes också ett one sample t-test. Medelvärdet av samtliga 

deltagares resultat (personer som inte slutförde OTT gavs ett värde på 0) testades då mot 

den lägsta godkända nivån i OTT, vilket var 8 poäng.  

 För att jämföra resultat inom gruppen användes Mann-Whitney U-test. Detta för att 

antalet deltagare var väldigt lågt och att deras resultat därför ej heller ansågs vara 

normalfördelade. Antalet deltagare var under 41 så inställningar för exakt signifikans 
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kunde användas. Eventuella skillnader mellan åldersgrupper testades inte då 

deltagarantalet ansågs vara för lågt. Med dessa parametrar testades männens 

medelvärdesresultat i SOIT och OTT mot kvinnornas (två skilda test), och personer med 

epilepsis medelvärdesresultat i SOIT och OTT mot de utan (två skilda test). Ingen 

åldersindelning gjordes för dessa test då vi ansåg deltagarnas åldersfördelning vara 

tillräckligt jämn och var mer intresserade av faktorernas inverkan. 

För att se huruvida SOIT och OTT korrelerade i bedömning av nedsatt luktförmåga 

användes Spearmans Rank Order Correlation. Testdeltagarnas resultat testades då inte 

utifrån poäng utan huruvida de var godkända (kodades som 1) eller ej (kodades som 0). 

 Samtliga test genomfördes i programmet SPSS.   
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Resultat 
Tabell 2. Överblick och bakgrundsinformation om testpersonerna i denna studie. 
Deltagare  Kön Ålder Skadeorsak Epilepsi SOIT OTT Luktdiagnos 

baserat på SOITs 
klassifikation 

Afasityp 

1 M 58 Stor vänstersidig 
mediainfarkt 

Ja 13 11 normosmi Exp. 

2 K 66 Vänstersidig mediainfarkt Ja 4 - Anosmi Exp.& 

Imp. 

3 M 70 Vänstersidig mediainfarkt 
med påverkan på putamen 
och sella media  

Ja 3 7 Anosmi Exp. 

4 K 

 

69 Truma mot huvudet och 
lite infarkt (nucleus 
Lentiformis vänster) 

Nej 12 11 normosmi Exp. & 

dysartri 

5 M 42 Kranieektomi efter tumör 
samt vänstersidig 
mediainfarkt 

Nej 14 11 normosmi Exp. och 

Imp. 

6 M 74 Vänstersidig mediainfarkt 
med skadepåverkan på 
insula och frontala 
operculum 

Nej 10 - Hyposmi Exp. 

7 K 63 Bilateral lakunära 
infarkter  

Ja 7 7 Anosmi Exp. 

8 M 76 TIA, Stor infarkt i  
området kring basala 
ganglierna  

Nej 6 - Anosmi Exp. & 

Imp 

9 M 60 Multipla infarkter höger 
och vänter 
parieotemporalt samt 
occipital  

Nej 13 12 Normosi Lindrig 

afasi 

10 K 54 Vänstersidig mediainfarkt 
och 
attenueringsförhöjning i 
stora delar av 
ceribrimedias 
försörjningsområde och i 
nucleus lentiformis 
 

Nej 11 11 Hyposmi Exp.  

Förkortningar: ”-” på OTT innebär ett icke slutfört test. ”Exp” = expressiv afasi, ”Imp” = impressiv afasi.   

Beträffande prestation på SOIT då den äldre gruppen testades, hittades ingen 

signifikant skillnad mellan dem (M=8.5 SD=4.04) och en åldersmatchad 

normalpopulation (lägsta gräns godkänt = 11), t(7)= -1.75, p=.12. På OTT testades 

samtliga testdeltagare (M=7 SD=5.12) mot den lägsta gränsen för godkänt (8), inte 

heller fanns där en signifikant skillnad, t(9)= -.62 p=.55.  
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 Det fanns ingen skillnad mellan mellan män och kvinnor i OTT (U=11.5, 

p=.914). Detsamma gäller SOIT, (U=9, p=.609). 

 Även om personer med epilepsi generellt presterade bättre än de utan så kunde 

inte heller detta bevisas med statistisk signifikans. Dessa gruppers resultat skiljde sig 

inte på OTT, U=11, p=.914 eller SOIT, U=5.5, p=.171. Individuella resultat för 

SOIT och OTT redogörs i tabell 2. Resultatet på SOIT för personer med eller utan 

epilepsi beskrivs deskriptivt i tabell 3, 3.1 och 3.2 

 Även om testpersonerna tenderade att prestera bättre på OTT än SOIT så 

korrelerade dessa tests slutgiltiga bedömning av godkänd nivå för luktförmåga 

mycket väl (rs(10) = .816, p<.01). De deltagare som utifrån SOIT diagnostiserats med 

anosmi, har även blivit underkända på OTT (delt nr. 2, 3, 6, 7, 8), Och det motsatta 

gäller för de patienter som fått godkända resultat på SOIT, vilka även presterat 

normalt på OTT (delt nr. 1, 4, 5, 9).  En dålig prestation på SOIT är alltså enligt vår 

studie kopplat till en dålig prestation på OTT och vice versa.  
 Sammanfattningsvis kunde alltså inga fynd påvisas med statistisk signifikanta 

skillnader. För att bedöma luktförmåga verkade de båda lukttesten överstämma väl. 

Dock verkar SOIT visa större skillnader i resultat då grupper testats mot varandra. 
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Tabell 3. Medelvärdesresultat på SOIT baserat på ålder & förekomst av epilepsi.  

  
 Tabell 3.1 Medelvärdesresultat på SOIT baserat på kön & förekomst av epilepsi. 

 
Tabell 3.2 Medelvärdesresultat på SOIT baserat på kön & den äldre gruppen samt förekomst av 

epilepsi  
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Diskussion 
Utgångspunkten för studien var att jämföra afasipatienters luktförmåga med en 

normalpopulation. Några statistiskt signifikanta skillnader mellan normalpopulationen 

och afasipatienternas luktförmåga kunde inte påvisas. Då SOIT var åldersnormerat 

testades endast den äldre gruppen då den yngre gruppens deltagarantal ansågs för lågt. 

För OTT testades samtliga deltagares luktförmåga. Tidigare forskning har identifierat 

kön, ålder, förekomst av epilepsi samt semantisk förmåga som viktiga faktorer för 

luktförmågan (Larsson, Finkel, & Pedersen, 2000). Emellertid kunde heller inga 

signifikanta skillnader påvisas resultatmässigt mellan gruppens män och kvinnor samt 

de med och utan epilepsi. Åldersgrupper testades aldrig mot varandra då den yngre 

gruppens deltagarantal var för lågt. Vissa tendenser kunde dock noteras inom 

gruppen. Bland annat presterade testdeltagarna generellt bättre på OTT som främst 

testar perceptuell förmåga än SOIT som är mer kognitivt krävande. Svårigheten är att 

utröna vad i afasiproblematiken det är som orsakar detta. Dem noterade tendenserna 

diskuteras mer ingånde nedan, men gäller alltså endast för den testade gruppen. Inga 

generella slutsatser kan således dras. 

Testresultat SOIT och OTT 

Av de tio testdeltagarna hade 60% nedsatt luktförmåga (sex personer), den normala 

förekomsten av personer med nedsatt doftförmåga är som tidigare nämnt ca. 19%. 

Dock ligger samtliga deltagare som genomförde OTT närmre den godkända gränsen i 

detta test än SOIT (i.e. delt nr. 3). SOIT ställer också högre kognitiva krav än OTT då 

man inte enbart skall uppfatta dofter perceptuellt (i.e. det finns en doft) utan även 

identifiera dem. Då luktidentifikationsförmåga har kopplats till semantisk förmåga 

(Backman, 1997; Larsson, Finkel, & Pedersen, 2000; Lorig, 1999) är det inte 

förvånande att personer med afasi presterar sämre på uppgifter av denna art än rent 

perceptuella uppgifter. Sett utifrån svarsalternativen verkar det också som att det är en 

verkligt nedsatt kognitiv luktförmåga som står till grund för de dåliga resultaten. Ifall 

svarsalternativ valdes utifrån enbart chansning skulle en testperson sannolikt då få 

fyra rätt av 16. Två av testdeltagarna har så låga resultat, delt nr. 2 och 3, men dessa 

klarade, likt de andra, att identifiera ammoniak. Skulle språket utgöra det verkliga 

hindret för att koppla en doft till ett svarsalternativ borde inte alla testdeltagare klara 
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av att identifiera denna doft. SOIT är som tidigare nämnt även utformat på ett sådant 

sätt att de dofter som presenteras tillsammans inte skall vara möjliga att blanda ihop 

för en person med normal luktförmåga. 

Skadelokalisation och luktförmåga 
Generellt observerades i den testade gruppen inga direkta kopplingar mellan 

testdeltagares skadelokalisation och testresultat. Deltagare som hade en skada inom 

ungefär samma område skiljde sig åt resultatultatmässigt. Exempelvis har delt nr. 1 

och delt nr. 2 (båda drabbade av en stor vänstersidig mediainfarkt), samt delt nr. 3 och 

delt nr. 4 (båda med skador kring basala ganglierna) helt olika testresultat trots 

liknande skadelokalisation.  Utifrån journalanteckningarna har ingen person en skada 

som sträcker sig till den orbitala delen av frontalloben, och således inte en uttalad 

påverkan på det primära olfaktoriekortex. Ingen av deltagarna har heller en 

specificerad skada på piriform cortex. Det är dock inte omöjligt att dessa områden 

ändå är påverkade då samtliga patienter har en expressiv afasi som är kopplat till 

skador i frontalloben (Eriksson, 2001). Då frontalloben ligger i anslutning till piriform 

cortex är det inte omöjligt att det också blivit påverkat. Piriform cortex skall som 

tidigare nämnts vara involverat i igenkänning av dofter (Wilson & Sullivan, 2011), 

och då samtliga dofter i SOIT skall vara tidigare kända kan en eventuell skada här ha 

påverkat testresultatet. Delt nr. 6 har en specificerad skada i insula (dock ospecificerat 

vilken sida) som är kopplat till det limbiska systemet. Testdeltagaren har inte heller 

godkända testresultat på SOIT eller OTT. Då insula är kopplat till luktförmåga 

(Larsson, Finkel, & Pedersen, 2000) kan denna skada ha påverkat personens resultat, 

men huruvida detta överensstämmer eller ej är osäkert då det endast handlar om en 

testdeltagare.  

 Som tidigare nämnts interagerar trigeminus med det ordinarie luktssystemet 

(Frasnelli & Hummel, 2007; Shusterman, 2009). Samtliga deltagare, oavsett 

diagnostiserad luktförmåga,  klarade också av att identifiera ammoniak som i mycket 

hög grad agiterar trigeminus. De andra två dofterna i SOIT som retar trigeminus, 

pepparmint och vinäger, identifierades av 5 respektive 3 av de 10 deltagarna.  

 Hos testdeltagarna finns det alltså inga direkta kopplingar mellan deras 

skadelokalisation och luktförmåga vilket faktiskt har identiferats i tidigare studier av 

andra patientgrupper såsom personer med alzheimers, semantisk demens eller 

parkinsson (Mesholam, Moberg, Mahr, & Doty, 1998; Olofsson, 2008). Samtliga 
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testdeltagare hade dock kortikala skadeområden vilket gör det svårt att differentiera 

ifall en oförmåga att tolka och identifiera lukter beror på kognitiva svårigheter - att 

systemen inte fungerar, eller på kortikala skador - att systemen inte finns. 

Epilepsi, ålder och kön i förhållande till luktförmågan 
Bland deltagarna påvisades inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, 

yngre och äldre samt de patienter med eller utan epilepsi. I tabell 3 framträder dock 

tendenser till olikheter inom gruppen, där medelvärden på SOIT har jämförts mellan 

de ovan beskrivna variablerna. De patienter som fått det lägsta medelvärdet på SOIT 

är äldre kvinnor med epilepsi med ett medelvärde på 5.5 (se tabell 2.2) och den grupp 

som hade högst medelvärde var patienter ur den yngre åldersgruppen utan epilepsi (se 

tabell 2.0).  

 Utifrån tabell 3.0 tycks personer utan epilepsi ha bäst medelvärde på SOIT 

oberoende av ålder och kön. Givetvis är deltagarantalet och antalet personer i 

gruppindelningen alldeles för liten för att kunna dra några generella slutsatser. 

Tidigare forskning har dock visat på en negativ koppling mellan epilepsi och 

luktförmåga (Savic, Bookheimer, Fried, & Engel, 1997), samt att ålder är en 

bidragande faktor till nedsatt olfaktoriefunktion (Larsson, Finkel & Pedersen, 2000).     

         Sammanfattningsvis har gruppen afasipatienter utifrån våra testresultat en 

nedsatt luktförmåga. Den äldre gruppens luktförmåga var signifikant sämre än för 

friska i samma ålder, medan den yngre gruppens deltagarantal var för lågt för att 

testas. Vad detta låga resultat beror på är dock oklart och går inte att utreda på grund 

av det låga deltagarantalet. Vissa faktorer tenderade att inverka, främst epilepsi, men 

ingen signifikans kunde påvisas. Inte heller testdeltagarnas skadelokalisation kunde 

kopplas till den nedsatta luktförmågan. En sådan koppling har gjorts i tidigare studier 

då man undersökt bland annat personer med alzheimers och semantisk demens (Luzzi 

et al., 2007; Mesholam, Moberg, Mahr, & Doty, 1998). Det är möjligt att 

journalanteckningarna inte varit detaljerade nog och att viktiga skadelokalisationer 

därmed blivit förbisedda. Patienternas skador kan också ha varit så diffusa och 

utbredda att olfaktorierelaterade områden blivit påverkade men ej beskrivits i 

journalen. Författarna av detta arbete tror att en viktig bidragande faktor till att 

testdeltagarna generellt hade låga testresultat, är deras nedsatta semantiska minne 

vilket är en del av afasiproblematiken. Resultatet stöds av tidigare forskning som 

påvisat kopplingen mellan semantiskt minne och luktförmåga (Larsson, Finkel, & 
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Pedersen, 2000; Lorig, 1999). Det är emellertid oklart hur kopplingen ser ut. 

Uppenbarligen försvårar en nedsatt förmåga att semantiskt identifiera dofter också 

förmågan att differentiera mellan dem. Det verkar dock, utifrån testresultaten,  

osannolikt att det enbart är en nedsatt språklig förmåga som hindrar denna 

identifikation, då samtliga testdeltagare klarade av att identifiera doften ammoniak. 

Om testdeltagarna skulle känna igen doften ammoniak men inte semantiskt kunna 

identifiera den borde inte samtliga ha svarat rätt på uppgiften.  

Metoddiskussion 

Inför denna studie var urvalskriterierna att deltagarna skulle ha en förvärvad 

språkstörning efter stroke. Två av patienterna, vilka bedömdes ha tillräckligt god 

kognitiv förmåga att kunna utföra testen, valdes ut av behandlande logoped. 

Resterande antal var frivilliga deltagare ur en afasicirkel. Inför studien fanns inget 

krav på köns- och deltagarantal, då tillgängligheten på patienter med afasi är 

begränsad. Den slutgiltiga testgruppen bestod av sex män och fyra kvinnor i åldrarna 

42-76. Det är möjligt att differentierade resultat hade kunnat påvisas om 

urvalsgruppen hade bestått av lika många män som kvinnor, hade valts ut efter 

skadelokalisation och afasityp samt ålder.    

         Testtillfället inleddes med lukttröskeltestet, OTT och avslutades med SOIT för 

att det senare testet luktade väldigt starkt. Just på grund av detta förvarades SOIT 

utanför testrummet för att inte interferera med lukttröskeltestet. Dock skedde 

testningen av patienter intensivt utan avbrott mellan testningarna vilket kan ha 

medfört att den starka doften av SOIT kan ha varit kvar i rummet när nästa patient 

skulle testas. Detta kan ha påverkat testresultaten för de senare deltagarna något 

negativt, utifrån de faktiska resultaten har dock inga sådana tendenser noterats. Vidare 

modifierades svarsalternativen i SOIT så att de ursprungliga svarsalternativen som var 

i textform kompletterades med en representativ bild eller fotografi. Detta medför en 

risk för feltolkning av svarsalternativen om bilderna inte är representativa och tydliga.   

 Alla patienters sjukdomsjournaler lästes grundligt igenom för att få en 

helhetsbild av patientens sjukdomshistoria. Dock skilde sig journalernas innehåll, 

vissa journaler var väldigt informativa beträffande exempelvis levnadsförhållanden 

och livsstil medan andra var sparsamma. Det medförde en risk för att patienter kan ha 

varit rökare tidigare, trots att det inte framkommit i journalen. Det kan vara en 

variabel i några av patienternas negativa resultat på lukttesten. 
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Slutsatser  
Testdeltagarnas resultat på SOIT och OTT i föreliggande studie skiljde sig inte signifikant 

från en normalpopulation. Inte heller kan någon statistisk signifikans påvisas i skillnader 

beträffande luktförmåga med faktorerna kön eller förekomst av epilepsi gentemot en 

normalpopulation. Ålder kunde ej testas på grund av för lågt deltagarantal. Inga samband 

mellan luktförmåga och skadelokalisation kunde heller iakttas. Författarna av detta arbete 

tror dock att resultaten kunde sett annorlunda ut ifall antalet testdeltagare varit större. 

Framtida studier  
Med tanke på det låga deltagarantal som inbegreps i denna studie, vore det intressant att 

undersöka utfallet med ett större deltagarantal. Detta hade kanske kunnat åskådliggöra de 

tendenser som noterats i studien.  

 Det hade också varit intressant att vidare undersöka kopplingen mellan hur en 

nedsatt språklig förmåga kan påverka luktidentikationsförmågan. Lorig, 1999 menar att 

teoretiskt borde personer som har svårt att koppla ett ord till en bild, sannolikt borde 

uppvisa problem med att identifiera denna lukt med en bild. Omvänt vore detta intressant 

att testa i samband med dem lukttest vi utfört på personer med afasi, och undersöka 

huruvida en problematik med att identifiera lukter med bilder även skulle innebära 

svårigheter att identifiera bilden med talade ord.  

 Det skulle också vara intressant att i framtida forskning bryta ned ”luktförmågan” 

som ett övergripande begrepp till dess olika processer, då det är intressant att undersöka 

vilka delar av luktförmågan som faktiskt är nedsatt vid exempelvis diagnosen anosmi. 

Detta är inte minst av intresse för interventionsforskning inom luktområdet.  På samma 

sätt kan framtida forskning vidare utreda, vilka av luktförmågans processer som är 

kopplade till språkliga funktioner.        
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