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Introduktion

Våra fem sinnen hörsel, syn, doft, smak och känsel är sinnen som vi 
använder varje dag för att ta del av information, läsa av och kommu-
nicera med vår omgivning. För personer med synnedsättningar kan 
kommunikation med omgivningen upplevas begränsad, eftersom de 
visuella förmågorna är nedsatta och vårt samhälle fäster oerhört stor 
vikt vid just dessa uppfattningsförmågor.

Att ha någon form av synnedsättning kan försvåra uppfattningen av 
vår omgivning, eftersom det blir svårare att ta in information om vad 
som händer runt omkring. Däremot kan andra förmågor som känsel 
och beröring utvecklas alldeles utmärkt, dessa kallas taktila förmågor. 
Det finns flera taktila verktyg och metoder idag som gör att personer 
med synnedsättningar har möjlighet att öva upp självständighet och ta 
sig fram obehindrat.

Samtidigt måste personer med synnedsättningar koncentrera sig 
mycket för att läsa av information från omvärlden. För personen i fråga 
kan detta ta mycket energi och stundvis kännas frustrerande och en 
konsekvens av detta kan vara att personen i värsta fall isolerar sig från 
omvärlden.

Luktsinnet är ett fantastiskt instrument som de flesta av oss bär med 
oss hela tiden men som inte ges lika mycket utrymme som andra 
sinnen, som exempelvis de visuella och det auditiva. Genom mitt exa-
mensarbete vill jag belysa luktsinnets betydelse och emotionella värde 
i våra liv, samt utveckla ett designförslag där det visuella och auditiva 
inte är nödvändiga för att ta del av mitt möte. Bild1 av våra sinnen, Fusion of The Senses av Cheryl Akner Koler.

1.                 Cheryl Akner Coler, 2016, Fustion of the Senses, http://haptica.se

Elise Mattisson Chue                                                                                                                                               Modulära dofter                                                                                                                                                3



4ProjekttitelNamn

Luktsinnet - en introduk-
tion
Sinnen som syn och hörsel har fått mer 
utrymme i vårt samhället idag, speci-
ellt när det gäller kommunikation. Idag 
är vi överstimulerade av hörsel- och 
synintryck, och en teori till varför just 
luktsinnet är underordnat andra sinnen 
kan vara att när vi evolutionärt lämnade 
det fyrfota livet och övergick till att gå 
upprätt på två ben, försvann den nära 
kontakt som vi haft så länge till marken, 
som ju haft stor betydelse för oss att 
navigera och nosa oss fram.2 

Johan Lundström, psykolog och neuro-
logiforskare vid Karolinska Institutet i 
Stockholm, berättar om en pilotstudie 
de genomfört där personer som varit i 
koma fått uppfatta doften av en när-
stående (som partner eller förälder) 
under ett tidsspann i rummet de ligger i. 
Studien visade att de som fått uppfatta 
doften av en nära har vaknat fortare ur 
koma än personer son inte fått uppfatta 
en närståendes doft. Viktigt att poäng-
tera är dock att detta var en mindre pi-
lotstudie och det därför inte går att dra 
någon större statistik över hur vanligt 
förkommande detta kan vara.3

Ett annat exempel är Sissel Tolaas, norsk 
konstnär med en bakgrund inom kemi 
och konst. Sissel har sedan 1990 fors-
kat om doft genom tvärvetenskapliga 
metoder, och genomfört en hel del tester 
relaterade till doft. Ett test hon håller på 
och genomfört är att låta en doft spridas 

i rummet när hon sover samtidigt som 
en text spelas upp. När hon vaknar och 
får lukta på samma doft som spridits i 
rummet under natten, förväntar hon sig 
komma ihåg delar av texten.4 Detta sä-
ger mycket om dofter och dess kognitiva 
påverkan på oss, vilket har inspirerat 
mitt examensarbete att utforska hur det 
går att integrera doft i mer vardagliga 
sammanhang och göra det mer tillgäng-
ligt. 

Eftersom luktnerverna förnyas en gång 
i månaden  går det smidigt att öva upp 
luktsinnet riktigt skarpt. Detta är något 
som kockar, sommeliéer och parfymö-
rer dagligen ttränar på för att arbeta 
effektivt. Samtidigt finns olika typer av 
nedsatta luktförmågor. Ett exempel är 
ansomi , att man knappt känner några 
dofter. Fantosmi, som kommer från det 
latinska ordet fantasma och betyder 
spöke. I detta fall får man för sig att man 
uppfattar olika dofter som i själva verket 
inte är där.  Detta kan orsakas av exem-
pelvis skallskador, då slag mot skallen 
kan göra att luktnerverna helt rycks 
bort. En annan skada är hyperosmi, 
då man istället uppfattar svaga lukter 
mycket starkt och har en hög luktkäns-
lighet. 5 

Sissel Tolaas i sitt doftlaboratorium. 

Illustration av luktsinnet.

2.                  Intervju med Johan Lundström, psykolog 
och neurologiforskare vid Karolinska Instituet i 
Stockholm, 21.08.2017        
3.                  Intervju med Johan Lundström, psykolog 
och neurologiforskare vid Karolinska Instituet i 
Stockholm, 21.08.2017      
4.                 Stephen Fortune, The nose knows, Dazed 
Digital, 03.11.2013
5.                 Intervju med Johan Lundström, psykolog 
och neurologiforskare vid Karolinska Instituet i 
Stockholm, 21.08.2017
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Syfte och frågeställning
I mitt arbete undersöker jag hur personer associerar doft och om det är 
möjligt att använda doft som ett sätt att kommunicera med varandra. 
Finns det ett sätt att genom doft samlas över enbart luktsinnet? Jag 
utforskar om det är möjligt att skapa ett tillfälle där enbart luktsinnet 
och känslosinnet är knutpunkten som för andra samman. Min förhopp-
ning är att ge utrymme för personer att delta efter samma förutsätt-
ningar. Jag hoppas att genom detta öka användarvänligheten av 
luktsinnet för personer med hörsel- och synnedsättningar, och skapa 
ett sammanhang att mötas kring för familj och vänner.

I Sverige finns omkring 10.000 blinda och 120 000 med synsvårigheter. 
2000 personer under 65 år är födda dövblinda, och omkring 10 000 - 20 
000 personer över 65 år ska ha kombinerad syn- och hörselsvårigheter. 
Detta medför svårigheter att ta in information från omgivningen, vilket 
kan göra att individer isolerar sig från omvärlden.5  I mitt arbete har jag 
tagit kontakt med Dövblindas Riksförbund för att undersöka vad lukt-
sinnet har för inverkan för personer med hörsel- och synnedsättningar, 
och hur doft skulle kunna påverka vardagen på ett positivt sätt.

Metod
Det har varit att största betydelse för mig att involvera personer med 
hörsel- och synnedsättningar i min arbetsprocess eftersom detta är 
min användargrupp. Jag har varit i kontakt med männikor ur Synska-
dades Riksförbund i Stockholm och även från Riksförbundet Sveriges 
Dövblinda, för att prata om doft och utforska formspråk i teckning och 
lera.

Jag har även följt co-creation-metoder för att låta dessa personer bli 
en så stor del som möjligt i min arbetsprocess. Dessa metoder är häm-
tade ur boken “Convival Toolbox”.6

6.                      Pieter Jan Stappers, Elizabeth B.-N. Sanders, Convivial tool box, 2012,         
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Inkluderande design 

 
Idag är det normer om hur människor 
fungerar som format designförslag 
omkring oss. Under 60-talet kom man 
till insikt om att många verktyg och 
arbetsplatser var utformade på så sätt 
som gjorde det krävande att arbeta i, så 
man börjar arbeta med ergonomidesign, 
som slår igenom på 70-talet.7 Många 
platser och föremål är utformade med 
utgångspunkten av att de flesta av oss 
har fungerande syn och hörsel och obe-
hindrat tar oss fram i vardagen. Inklude-
rande design samt ergonomisk design är 
därför något jag utforskat i mitt arbete. 
Tillgänglighetsanpassning8,offentliga 
miljöer, hissar eller toaletter med blind-
skrift är exempel på inkluderande design 
i offentliga miljöer.  
 
Exkluderande design är en vidareutveck-
ling av detta, där man istället strategiskt 
stänger ute folk genom från offentliga 
platser genom design.9  Exempelvis tas 
bänkar och andra sittmöjlighet bort på 
offentliga platser för att undvika att 
dessa utnyttjas.  
 
Jag ser det som mitt ansvar att arbeta så 
inkluderande som möjligt som designer, 
speciellt när det kommer till sinnesupp-
levelser där just känsel- och luktsinne är 
något de flesta av oss människor har.  
 
Ett exempel kan vara ett klassiskt kort-
spel, där synen är det viktigaste sinnet 
att använda för att kunna spela. För 
människor med någon form av synned-
sättning kan det därför bli svårt att ta 

del av spelet, om man inte redan kan 
spelet ut- och innantill. Därför tycker 
jag det av högsta grad är nödvändigt att 
utveckla tillfällen, som inte bara inne-
fattar speltillfällen, där andra sinnen 
uppmuntras till att användas och inte 
bara syn.

Taktila verktyg
Taktila verktyg är speciellt ämnade att 
aktivera beröring och känsel och an-
vänds ofta av personer  med någon form 
av vardagsutmaning. Många av de takti-
la verktygen och spelen är ofta färgglada 
och ämnade att användas i pedagogiska 
syften, som på exempelvis förskola.10 

När det kommer till taktila verktyg finns 
det egentligen inget som är rätt eller 
fel, det viktigaste är att information 
kommuniceras så tydligt som möjligt för 
personen med hörsel- och synnedsätt-
ning.  I exemplet från bilden ovan ska 
man para ihop rätt bildbricka av frukt 
med rätt doft, som ligger i medkom-
mande burkarna. Detta är ett utmärkt 
exempel på taktilt spel där fler sinnen än 
syn behövs för att spela. Men fortfaran-
de blir just synen i detta spel viktigt, då 
man ska identifiera bilderna till doften

Ergonomidesigngruppen grundas år 1969 och fokuserar på inkluderande design. Kanna för SAS, 
1988.

7.-8.                  Förordning (2001:526) om de statliga 
myndigheternas ansvar för genomförande av funk-
tionshinderspolitiken, Sveriges Riksdags hemsida 
9.                  Fredrik Edin, Exkluderande design, 2017
10. Urdrag ur Mo Gårds vägledningsmaterial, 
Syn, hörsel, taktilitet och sinnenas samspel 
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Exempel på takilt spel där bildbrickorna kopplas men rätt doftburk.

Ljudboll som kastas iväg och lokaliseras genom att lyssna sig fram.
Yukeboll som är stimuleande för händerna.

Det finns flera metoder att känna sig 
fram, och vissa förskolor är helt anpassa-
de just till detta. Det kan handla om att 
markera ut föremål och namn med blind-
skrift och texturer, individuellt anpassade 
scheman där ett objekt är kopplat till en 
dag, och så vidare.
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Möten med experter:

Johan Lundström, psyko-
log och forskare vid Karo-
linska Institutet

Jag tog kontakt med Johan Lundström, 
som är psykolog och leder forskar-
gruppen vid neurologisk psykologi på 
Karolinska Institutet i Stockholm. Vi 
pratade om hur associationer i samhäl-
let och han berättade att dessa spelar 
en mycket stor roll vid uppfattningen 
av dofter, samt om språkets betydelse i 
sammanhanget. Exempelvis kan doften 
av en italiensk Parmigiano-Reggiano ost 
uppfattas olika beroende på om man 
säger “visst luktar det spya?” och låter 
någon lukta på osten, eller om man sä-
ger “ska vi laga pasta till middag?” och 
sedan låter någon lukta på samma ost.11 
Det fungerar på liknande sätt i parfym-
branschen, där man exempelvis bestämt 
hur dofter skiljer sig och är  “maskulina” 
eller “feminina”. Detta kommuniceras 
tydligt genom parfymbranschens mark-
nadsföringsmetoder. 

Vidare pratade jag även med Artin Arsha-
mian som är postdoktorand och forskar 
om neurologi. Han visade en studie de 
har gjort om hur vi rör oss olika bero-
ende på om vi gillar eller ogillar vad vi 
luktar på. I studien fick testpersonerna 

stå på en våg, och luktade de på något 
de gillade lutade de sig framåt och om 
de luktade på något de inte gillade så 
lutade de sig ifrån objektet.12

Henrik Lestréus, doft-
expert och grundare av 
Svensk Parfym
En bit in i projektet träffade jag Henrik 
Lestréus som har en bakgrund inom 
kemi och som sjuksköterska, och är 
grundare av företaget Svensk Parfym. 
Sommaren 2017 lanserade han sin första 
parfymkollektion, och när vi träffades 
berättade Henrik att han varje dag letar 
efter de bästa råvarorna att använda 
i sina parfymer. En specifik skörd av 
exempelvis ekmossa kan ha en slags 
karaktär just vid det tillfället, och då 
måste man slå till där och då, eftersom 
den kanske inte har samma karaktär vid 
en senare skörd.  Henrik använder hellre 
färre ingredienser när han tar fram 
parfym. Detta gör helheten av doften 
koncentrerad och lämnar utrymme för 
sinnet att själv få vara kreativt och fylla 
i tomluckorna, som han själv uttrycker 
det.13

Henrik Lestréus, grundare av Svensk Parfym.

11.                   Intervju med Johan Lundström, psyko-
log och neurologiforksare vid Karolinska Institutet 
i Stockholm 
12.                Interjvju med Artin Arshamian, postdok-
torand i forskargrupp vid Karolinska Institutet i 
Stockholm
13. Intervju med Henrik Lestréus, grundare 
av Svensk Parfym, Malmö 03.03.2018
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i några sekunder. Vanliga toppnoter bru-
kar klassificeras som lättare dofter, och 
kan vara exempelvis citron, bergamott, 
grapefrukt, lavendel och olika bär. 

Efter toppnoterna kommer mellannoter-
na, som beskriver parfymens helhet och 
ger doften karaktär. Dessa är av bety-
delse eftersom mellannoterna förhöjer 
basnoterna, som fortsättningsvis är de 
noter som uppfattas sist i parfymen och 
är de som håller längst. Mellannoter är 
ofta blommiga och är vanligtvis dof-
ter som ylang-ylang, jasmine, ros och 
lavendel. De kan även vara kryddiga som 
kanel, nejlika och kardemumma. Hela 
parfymen vilar i stort sätt på basnoterna 
och vanliga basnoter är cederträ, vanilj, 
patchouli, sandelträ, ekmossa och mysk. 

Parfymer är baserade på antingen olja 
eller alkohol. De oljebaserade parfy-
merna görs på vegetabiliska oljor, som 
ger ett mindre intensivt doftintryck och 
stannar längre på huden. De alkoholba-
serade parfymerna är bättre lämpade 
att exempelvis diffusera och ger även ett 
starkare doftintryck, men löses snabb-
are upp då spriten avdunstar. 

Liksom vin åldras även dofter olika med 
åren. Extrakt från blommor och citrus, 
som exempelvis apelsin, åldras sämre 
eftersom dessa är kemiska ämnen med 
ett slags utgångsdatum. Extrakt från 
vanilj, trä, mossa, rötter och bark åldras 

bättre, då karaktärerna rundas av med 
tiden. 

Jag bad Henrik berätta om hur han ser 
på doft, eftersom det är oerhört  person-
ligt med doftintryck och varierar från 
person till person. De parfymer han gör 
för tankarna till en ljummen sommar-
kväll (parfymen Skymning med inslag av 
viol och iris), en murrig skogsvandring 
(parfymen En med inslag av enbär, tall, 
peppar och ekmossa) och lugnet på 
morgonen (parfymen Stilla med inslag 
av lavendel, eukalyptus och cederträ). 
Det är viktigt för honom att han själv vill 
bära sina parfymer, samt att alla dofter 
är könsneutrala.

Urval av Svensk Parfyms parfymkollektion.
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Designprocess
Dofter i lera 1.0

För att förstå på vilka sätt jag som form-
givare kan arbeta med doft inledde jag 
min designprocess med att försöka för-
stå mig på hur vi människor associerar 
och tänker kring doft. Jag genomförde 
jag en rad olika workshops där delta-
garna fick dofta och illustrera doften på 
olika sätt. Ett viktigt material jag arbetat 
med i min process är lera, eftersom det 
varit enkelt att snabbt formge direkta 
associationer med hjälp av lera. Mina 
tester visar även återkommande drag i 
lergestaltningarna, som tyder på att det 
finns ett oerhört viktigt värde i att invol-
vera lera när det kommer till gestaltning 
kopplad till mänskliga uttryck.

Följande bilder är från när jag lät 3 stu-
denter från Konstfack dofta på två dofter 
och gestalta dessa i lera. Med förtäckta 
ögon för att stänga ute andra uttryck 
och helt fokusera på doftupplevelsen, 
och utan att uttrycka sig verbalt om vad 
de upplevde fick studenterna först dofta 
en stund på doften och sedan gestalta 
dessa i lera. 

Reslutaten av detta test visar på flera 
likheter när det kommer till hur studen-
terna uppfattar doften av vanilj (övre 
bildraden) och doften av citron (undre 
bildraen). När testet var över disku-
terade vi resultaten och samtliga var 
överrens om att doften av vanilj kändes 
omslutande och rund, och att doften av 
citron kändes spretig och plottrig.

Citron gestaltad av 3 studenter på Konstfack.

Vanilj gestaltad i lera av 3 studenter på Konstfack.
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Studenter från Konstfack tolkar doft genom illustrationer.

Student från Kontsfack gestaltar doften av citron i 

Studenter från Konstfack gestaltar doften av citron i lera.

Elise Mattisson Chue                                                                                                                                               Modulära dofter                                                                                                                                             11



Illustrerade dofter 1.0
I detta test lät jag samma 3 studenter 
dofta på en krydda åt gången, totalt tre 
kryddor, med förtäckta ögon och utan 
att veta vilka kryddor jag lät dem dofta 
på. De fick alltså samma kryddor som 
varandra men i olika omgångar. För 
detta test användes muskotnöt, nejlika 
och kummin. Efter varje krydda fick de 
ta av sig ögonbindeln och rita en tolk-
ning av doften på papper med egna val 
av färgpennor.

Reslutat av detta test är att vid starkare 
dofter (spiskummin och nejlika) använ-
des intensivare och mörkare färger för 
gestaltning än exempelvis muskonöt, 
som är mer utspridd till doften. Två 
illustrationer av spiskummin ritade av 
olika studenter påminde väldigt detalje-
rat om varandra, vilket var en intressant 
överraskning då dessa ritades vid olika 
omgångar.  Från vänster: samlade illustrationer av spiskummin, nejlika och muskotnöt.
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Färgsätta lavendel &  
Doftande föremål
I detta test lät jag samma 3 studenter 
dofta på en krydda åt gången, totalt tre 
kryddor, med förtäckta ögon och utan 
att veta vilka kryddor jag lät dem dofta 
på. De fick alltså samma kryddor som 
varandra men i olika omgångar. Jag an-
vände muskotnöt, nejlika och kummin. 
Efter varje krydda fick de ta av sig ögon-
bindeln och rita en tolkning av doften på 
papper med egna val av färgpennor.

Reslutat av detta test är att vid starkare 
dofter (spiskummin och nejlika) använ-
des intensivare och mörkare färger för 
gestaltning än exempelvis muskonöt, 
som är mer flyktig till doften. Två 
illustrationer av spiskummin ritade av 
olika studenter påminde väldigt detalje-
rat om varandra, vilket var en intressant 
överraskning då dessa ritades vid olika 
omgångar.  

Nästa test var en öppen diskussion med 
mina klasskamrater. Jag hade valt ut 
5 föremål som jag droppade vanilj-, 
apelisn-, bergamott-, lavendel- och 
citronolja på. Sedan pratade vi tillsam-
mans om vilka olika dofter som var på 
vilka föremål, och ifall någont föremål 
kunde indikera på vilken doft föremålet 
hade. Denna uppgift var relativt svår, 
och de föremål som gick lättast att gissa 
rätt på var citron, lavendel och vanilj.  

Färgva för lavendel. Olika objekt med doft på..
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Snabba doftverktyg
Hur kan doft användas som ett verktyg 
i vardagen? I denna workshop lät jag 4 
elever från Konstfack dra 4 lappar var 
med olika lukter och dofter, en plats och 
en uppgift att utföra. Lapparna delades 
in i kategorier efter följande: lukt eller 
doft, göra (exempelvis vrida) och en situ-
ation. Efter att samtliga dragit 4 ord fick 
de 10 minuter på sig att prototypa ihop 
ett verktyg som representerade alla ord. 
Följande är resultaten: > Lukt: lök  

Göra: böja, skydda 
Situation: innan en tupplur 
 
“Denna luva är till för att skydda kockar eller 
personer som lagar från matos vid matlag-
ning. Skyddar mot stark mat eller exem-
pelvis lök. Huvan har olika dofter som böjs 
ner och förs in i näsan, så att man luktar på 
något annat eller ingenting alls innan man 
ska ta en tupplur.”

>  Doft: kaffe 
Göra: pressa, kommunicera 
Situation: under arbetsintervju 
 
“Om man är på en arbetsintervju och vill ha 
en kaffepaus ska man pressa ner den mjuka 
delen (se höger bild) som ger ifrån sig en lukt 
av kaffe.”

> Lukt: svett 
Göra: vrida 
Situation: före ett toalettbesök 
 
“Eftersom man svettas mycket under en dag 
samlar dessa verktyg samlar in svett under 
armarna. Före ett toalettbesök kan man 
enkelt vrida ur vätskan som samlas i dem.” 

> Lukt: rök 
Göra: kasta, samarbeta 
Situation: innan man stiger in i tunnelbanan 
 
“Om man har glömt sitt SL-kort och ska ta 
tunnelbanan med någon annan, tänder man 
tillsammans på stickorna i de vita ändarna 
så att de börjar brinna och lukta rök. Sedan 
kastar man dem över spärrarna för att rikta 
bort uppmärksamheten från de som ska 
planka.” 
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Doftverktyg för personer 
med hörsel- och synned-
sättning
I denna workshop lät jag 5 studenter  
välja lappar med följande platsförslag:-
skolan, på tunnelbanan och restaurang. 
Därefter fick de dra en lapp där perso-
nen de skulle designa för hade hörsel-
nedsättning,   synnedsättning och en 
med kombination av både hörsel- och 
synnedsättning, och utifrån dessa led-
ord skapa ett kommunikationsverktyg.

De olika verktygen utformades så att 
doft kan användas i sammanhang där 
personer med hörsel- och synnedsätt-
ningar eller dövblindhet för att uttrycka 
en känsla.

Vrid på de olika ”armarna” som sticker ut för 
att sända ut doftsignaler till omgivningen.

Vrid på den färgade cirkeln för att få fram en 
doft som överensstämmer med ditt humör.

En högtalare och tillhörande klocka som 
används i tunnelbanan för att kommunicera 
med andra på en offentlig plats.

När man i början av dagen ser efter hur alla 
elever i förskolan mår väljer man ett sugrör 
med tillhörande doft. Så känner man vilken 
figur och doft som tillhör vilken elev.

När man kommunicerar till andra genom 
doft.
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I denna workshop lät jag två studenter15  koppla ihop doft till en textur 
med förtäckta ögon och öron. Detta eftersom de visuella intrycken kan 
påverka hur doften uppfattas då man ofta läser in färgassociation med 
doft.  Eftersom jag fokuserar på den haptiska upplevelsen i mitt arbete 
var det viktigt att koncentrera uppgiften enbart på hur texturerna och 
dofterna upplevdes utan några andra sinnesintryck. 

När det kommer till att uppleva dofterna började mina testpersoner 
genast associera dofterna till minnen och tidigare upplevelser. När de 
efteråt fick se texturerna framför sig utan förtäckta ögon, påpekade de 
att färgerna förmodligen hade påverkat deras val annorlunda.

Två studenter från Konstfack i workshop om att koppla doft till textur.

Två studenter från Konstfack i workshop om att koppla doft till textur.
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Gestalta dofter i lera 2.0
Inför denna workshop hörde jag av mig 
till Riksförbundet Sveriges Dövblinda, då 
personer med dövblindhet tidigare var rele-
vanta i mitt arbete. Jag fick vara med på ett 
öppet café där flera personer med synned-
sättning, dövblindhet och döva deltog. Jag 
introducerade mig själv och mitt examens-
arbete om doft med hjälp av tolkar som 
fanns på plats. Nedan är resultaten av tre 
döva som deltog i att dofta på olika kryddor 
och oljor, och sedan gestalta dessa i lera. 

Gestalta dofter i illustration 
2.0
I följande test lät jag två dövblinda perso-
ner, båda kvinnor över 70 år, först dofta 
och sedan teckna på papper. De berättade 
även hur de associerade dofterna i ord. 
Båda testpersonerna föddes döva och med 
synskador som senare utvecklades till 
blindhet.

> Citron gestaltad av tre personer över 50  
år som är döva.

> Vanilj gestaltad av testperson 1: “Jag tän-
ker på en blomma. Doften är söt, som godis, 
en blandning.”

>  Vanilj gestaltat av samma testpersoner.

> Vanilj gestaltad av testperson 2.  

>  Apelsin gestaltat av samma testpersoner.
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Gestalta dofter i illustration  
2.0

> Spiskummin gestaltad av en dövblind per-
son på 70+ år.

> Pepparmynta gestaltad av dövblind person 
på 70+ år.

>  Spiskummin gestaltad av en dövblind 
person på 70+ år.

> Lavendel gestaltad av dövblind person på 
70+ år. ”Känns stilla och mjuk”.  

> Lavendel gestaltad av dövblind person på 
70+ år.

>  Pepparmynta gestaltad av dövblind per-
son på 70+ år.
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Gestalta dofter i lera 3.0
Jag genomförde en workshop tillsam-
mans med Cheryl Akner Koler, professor 
i teoretisk och tillämpad estetisk på 
Konstfack, Annika Göran Rodell, profes-
sor vid estetisk gestaltning vid Res-
taurang- och hotellhögskolan Campus 
Grythyttan, Beate Marie Hølmebakk, 
professor vid designinstutitionen på Ar-
kitektur och Designhögskolan i Oslo och 
Corina Akner Koler, industridesigner och 
grundare av Värt Food Waste. 

I första delen fick alla dofta på olika 
eteriska oljor och kryddor med förtäckta 
ögon, och klassificera dessa efter 4 olika 
ord jag valt: nostalgi, rädsla, intimitet 
och vrede. Jag valde dessa ord då jag var 
intresserad över hur andra associerade 
dofter till ord, och i detta skede eventu-
ellt var inne på att gestalta former efter 
ord. Dessvärre visade denna workshop 
att det var mycket svårt att tydligt sepa-
rera innebörden av de valda orden och 
att samma ord kunde prepresentera fler 
dofter. Av denna anledning släppte jag 
orden och fokuserade på fria tolkningar 
i lera.

Vi gick vidare med att hämta in olika 
föremål från trädgården utanför, dofta 
på dessa och slutligen gestalta dessa i 
lera. Efteråt diskuterade vi hur vi reso-
nerat kring doften och lergestaltningen, 
där flera likheter upptäcktes i hur vi 

resonerade kring de olika dofterna och 
själva utformningen av lerans gestalt-
ning. Samtliga deltagar höll med om att 
det även kunde vara av betydelse att 
fokusera på så naturliga dofter som möj-
ligt i mitt arbete, då eteriska oljor lätt 
uppfattades som syntetiska och inte lika 
intressanta att utforska. Detta gav mig 
nya infallvinklar i mitt arbete, och något 
jag fortsatte att vidareutveckla. 

Föremål hämtade från trädgården. Cheryl doftar på bomullstussar med eterisk olja på. 

Resultat av lergestaltning.
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Sammanfattning av tester
I följande tester undersöker jag hur olika 
personer (studenter från Konstfack och 
personer i olika åldrar med olika kombi-
nation av syn- och hörselnedsättningar) 
relaterar till/beskriver doft på ett fysiskt 
plan. Detta för att konkretisera doft, 
som redan är oerhört abstrakt, och för 
att hitta ett gemensamt språk där vi 
tillsammans kommer överrens över hur 
dofter genom olika uttryck av illustra-
tioner, färg, lerskulpturer och annat 
material. 

Av de 10 utförda testerna kan man dra 
två slutsatser: den första att det finns 
tydliga likheter mellan hur olika perso-
ner av olika åldersgrupper och med oli-
ka syn- och hörselförmåga gestaltar och 
uttrycker doft på liknande sätt, genom 
illustration, färgval och lerskulptur. Den 
andra slutsatsen som kan dras är att det 
krävs ett tydligt och specificerat område 
av det man utforskar om doft vilket jag 
lärt mig under arbetets gång. Detta på 
grund av att doft är oerhört abstrakt 
och upplevs samt associeras på väldigt 
personliga sätt av individer, mycket på 
grund av att dofter är starkt kopplade 
till minne och erfarenheter.

I mina undersökningar har jag fokuserat 
på hur vi gemensamt gestaltar doft för 
att skapa en förståelse för hur jag kan 
tillämpa dessa i ett designkoncept. Men 

i och med vad jag lärt mig i mina under-
sökningar krävs oerhört mycket mer 
material av dessa slag samt att begrepp 
som vad som är rätt eller fel inom doft är 
oerhört abstrakt. 

Av denna anledning har jag fortsatt mitt 
arbete med att undersöka dofters emo-
tionella betydelse och genom vilka sätt 
vi kan använda oss utav dessa till att 
skapa positiva erfarenheter i vår vardag. 
Jag började undersöka på vilka sätt vi 
använder doft idag och vilken användar-
grupp som skulle gynnas av ett doftba-
serat koncept idag.
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Estetiska referenser
 
Jag har inspirerats av keramiska formgi-
vare inför min konstnärliga gestaltning i 
detta arbete. 

Tania Rollonds14 keramiska verk ut-
trycker ett tydligt formspråk med linjer 
som formar ett nästan monumentartat 
uttryck i sina skulpturer. 

Vidare har jag även inspirerats av skulp-
turer av konstnären Amy Meier15. Amy 
arbetar i vit stengodslera och ytbehand-
lar de färdiga skulpturerna så att de ser 
trubbiga och ojämna ut på ytan. Hennes 
skulpturer är skapade att fungera enskilt 
i en rumslighet, men de går även att 
kombinera tillsammans, liksom Rollonds 
skulpturer.

På samma sätt som ovannämda konst-
närer har ett välbalanserat konstnärligt 
uttryck har jag inspirerats att använda 
ett liknande uttryck som skapar en har-
moni mellan föremålen.

Tania Rollonds

Amy Meier

14.                 Tania Rollond, född 1973, australiensisk 
keramiker, bilder från taniarollond.com
15.                 Amy Meier, amerikansk keramiker, bilder 
från amymeier.com
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Geometriska figurer 

Grundfigurer till 

designförslag

Geometriska grundfigurer, eller 
former, kommer ursprungligen 
från lång tid tillbaka i Mesopota-
mien och Egypten, närmare 2000 
år före Kristus. Från och med 600 
f.Kr. lade man därefter en mer 
systematisk vetenskap kring 
geometrin i Grekland, vartefter 
geometrin fortsatte att utvecklas 
av matematiker runt om i värl-
den, bl.a. från Indien och Frank-
rike. Under 1700- och 1900-talet 
gjordes ytterligare framsteg inom 
matematiken, och än idag är det-
ta ett område som fortsätter att 
utvecklas.16 

Konstnärligt sett fick grundfi-
gurer riktigt genomslag under 
Bauhausskolans aktiva under-
visningsår i Tyskland med start 
under 1920-talet. Wassily Kandin-
sky, rysk konstnär och en av de 
professorer som kanske lämnat 
störst avtryck på Bauhaus, lärde 
där ut sin teori om grundfigurer 
och grundfärger.17 

Kandinskys mest kända teori här-
ifrån bygger på att låta färglägga 
grundformerna där triangeln var 
gul, kvadraten röd, och cirkeln 
blå. Dessa kombinerade element 
inspirerade konstnärer, grafiker, 
arkitekter, inredningsarkitekter 
och industridesigners och fick 
stort inflytande över modernis-
mens arkitektur och konstnärliga 
uttryck. 

"International Style" är en an-
nan gren av modernismen som 
utvecklades under tidigt 1900-tal 
i New York, parallelt med Bau-
hausstilen. Industrialiseringen 
och modeniseringen skulle här 
avspeglas i arkitekturen, och 
stilen gjorde som mest avtryck 
under 50- och 70-talet under mel-
lankrigstiden efter andra världs-
kriget.18 En annan föregångare till 
detta var "Konstruktivism", en 
rysk arkitektonisk stil som efter 
andra världskriget skulle indike-
ra på nya tider och ett klasslöst 
samhälle.18

Jag använder geometriska grund-
figurer i mitt designförslag efter-
som dessa symboliserar tanken 
av något grundläggande

vetenskaplig sanning. De geo-
metriska grundformerna agerar i 
mitt designförslag som en meta-
for för den betydelse som doft har 
för våra fundamentala sinnen. 
När vi upplever en doft, tas doft-
molekylerna via näsan och vand-
rar genom det limbiska systemet 
som berör både hippocampus och 
amygdala. Där styrs våra känslor 
av minnen och av den anledning-
en vill jag spegla hur doft för mig 
något så grundläggande som 
geometriska grundfigurer. 

Vidare har jag valt att inte färg-
lägga grundformerna, då jag vill 
markera att synen inte är det 
primära sinnet som behövs för att 
kunna vara delaktig i mitt design-
förslag. 

Produktbeskrivning av "Vaggan".

Kandinskys geometriska former.
16.                 Geometrins historia, Mattemästaren
17.                 The use of Basic Shapes and Colour in 
Design the influence of the Bauhaus, SHH Design

18.                  International Style Movement, The Aty 
Story
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Prototyper
Baserat på de workshops jag haft med 
andra personer, där de fått dofta med 
förtäckta ögon och sedan gestalta 
dofterna i teckning eller lera, har jag 
implementerat dessa och själv formgett 
följande gestalter.

Vidare fortsatte jag med min formgiv-
ning genom att 3D printa olika former 
jag kunde testa tillsammans med parfy-
mer jag fått med mig från mitt möte med 
Fredrik från Svensk Parfym.

I mina första 3D-printade prototyper 
valde jag att visualisera doft genom att 
skapa behållare som rymmer flaskor på 
15 ml parfym. De första printade proto-
typerna är små behållare på ca 10x10 
cm, med ett hål för parfymflaskan och 
ett loch som trycks ner ovanifrån så att 
vätskan sprayas ut. 

Nästa behållare utformade jag som en 
cirkel uppdelad i två delar som sätts 
ihop genom magneter som jag placera-
de inuti behållarna, för att gestalta att 
de båda delarna hörde ihop. Tanken är 
att användaren själv får bestämma om 
dofterna antingen ska skilja sig ifrån 
varandra elle höra ihop, då  behållaren 
gör det möjligt att byta ut dofterna. 

Utsidan av behållarna samt locken fick 
även olika texturer, så att man taktilt 

skulle kunna uppfatta vilken doft behål-
laren innehöll. 

Vidare gjorde jag en snabb prototyp 
som jag kallar ”Dofttutan 1.0”. Den-
na prototyp gjorde jag för att snabbt 
gestalta den analoga funktionen av att 
generera doft för att själv kunna se vilka 
möjligheter jag hade att arbeta med att 
generera dofter. Prototypen består av en 
plastburk med lock, som har två hål där 
slangar går igenom. Den längre slangen 
leder till en tuta, som kläms på för att 
skjuta ut luft genom plaströret. Luften 
skapar ett lufttryck inuti behållaren 
och sedan släpps ut genom det kortare 
plaströret. 

Jag fastnade för lekfullheten i Dofttu-
tan 1.0 och vidareutvecklade samma 
princip i en mer rumslig installation. Jag 
använde i den uppdaterade varianten 
en längre slang och när jag kopplade 
ihop fler plastburkar i slangen kunde jag 
möjliggöra att doften förändrades i flera 
grader, beroende på i vilken ordning jag 
hade plastburkarna i. Här växte idéen av 
att bygga flera objekt som man själv kan 
sätta ihop och arbeta utforskande och 
rumsligt med.

Mina egna tolkningar av vanilj i lera. 

Mina egna tolkningar av citron i lera. 

Mina egna tolkningar av lavendel i 
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Första 3D-printade doftbehållarna, rymmer en parfymflaska på 15 ml. 

Variant 2 av doftbehållare, uppdelade i två delar och sätts ihop genom magneter från insi-

Dofttutan 1.0

Dofttutan 2.0
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Materialtester

Av anledning att plastburken från Doftu-
tan 1.0 och 2.0 fungerade bra med att 
transprtera igenom luft och den faktiska 
doften valde jag att fortsätta med att 3D 
printa behållare i plast. 

För att testa olika materialkvalitéer PPA-
plast printade jag ett par delar i resin 
för att testa olika materialkvalitéer. Jag 
såg resin som ett alternativ, då kvalitén 
av genomskinlighet hade varit intres-
sant då det hade väckt nyfikenheten av 
att ana något på insidan av formerna. 
På grund av tidsbrist var jag dessvärre 
tvungen att gå vidare med polyftalamid-
plast då den metoden effektivast att 
arbeta med i skolans 3D-printsverkstad. 

Vidare fortsatte jag mitt prototypande 
med med former som känns igen när 
man tar på dem. Jag utformade olika 
storlekar av klot, kvadrater och koner 
som jag 3D-printade i två delar. Varje del 
innehåller två magneter, så att delarna 
dras mot varandra när de stängs ihop.  

Materialtest printad i resin.

Materialtest printad i resin.

Mindre 3D-printade behållare med slang och tutor.
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Designförslag
 
Mitt designförslag är Modulära dofter, 
en serie objekt där alla deltar på samma 
villkor, genom att uppleva med det takti-
la kenselsinnet och luktsinnet.

Objekten, även refererade till som 
doftbehållare, fylls med olika typer av 
föremål som man vill utforska doften av. 
Exempel är basilika, en favoritblomma, 
en skvätt parfym eller kanske en tröja 
tillhörande en närstående i familjen. 

Varje doft går att uppleva enskilt i 
doftbehållaren som även går att kopp-
la ihop till varandra. På detta sätt kan 
man på ett modulärt sätt bygga upp en 
större doftupplevelse, som beroende 
på ordning av doftbehållarna förändrar 
doften. Detta öppnar upp möjligheterna 
för många utforskanden av doft samt 
diskussioner om vad dofterna har för 
betydelse för alla deltagande. 

I mitt designförslag uppmuntras använ-
daren att tillsammans med andra samla 
föremål från den närmaste omgivningen 
och utforska dessa med hjälp av luktsin-
net, i ett möte som väcker minnen och 
ger utrymme för personliga samtal och 
berättelser mellan deltagarna. Det vik-
tiga i mitt designförslag har varit att ska-
pa objekt där alla kan delta på samma 
villkor, vilket här är genom den haptiska 
och taktila upplevelsen samt luktsinnet.

Doftbehållarna är 3D-printade i polyf-
talamidplast som har kvalitéer av att 
ge bra friktion när luft skjuts igenom 
behållarna via plastslangarna för att 
skapa lufttrycket. Doften transporterar 
vidare doften till nästa doftbehållare, 
och så vidare. 

Behållarna är i omkring 1700x1700 mm i 
volym. Plastslangarna kan anpassas till 
önskad längd och har en öppning på 7 
mm i diameter. 

Jag har valt att ha doftbehållarna i en 
neutral färg, eftersom det är viktigt att 
tydligöra att det visuella uttrycket inte 
är mitt huvudfokus i detta arbete. Detta 
designförslag riktar sig åt personer med 
olika typer av synnedsättningar och ge-
nom att ha behållarna ofärgade vill jag 
tydliggöra att det är andra sinnen som 
här är av större betydelse. 

I den kommersiella parfymbranschen 
brukar man säga att det finns fyra gene-
rella kategorier som doft delas in efter: 
blommiga noter, orientaliska noter, 
uppfriskande noter och träiga noter.
Exempelvis ingår lavendel och jasmin 
i den blommiga kategorin, nejlika och 
kanel i den orientaliska kategorin, citrus 
och bergamott i den uppfriskande kate-
gorien och cederträ och sandelträ i den 
träiga kategorin. På samma sätt skiljer 
sig grundformer tydligt från varandra, 
både visuellt och taktilt. I mina under-
sökningar i detta arbete har jag konti-
nuerligt använt mig av dofter med olika 
karaktärsdrag, och detta har jag valt att 
återspegla i mina doftbehållre genom 
geometriska grundformers uttryck.

Doftbehållarna när alla är ihopkopplade med varan-

Behållarna går att fylla med föremål som exemeplvis färsk mossa eller en tröja.
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Doftbehållare , ihopkopplade med slang och med synligt inne-

Doften upplevs genom att hålla doftbehållaren nära näsan, där luften kommer ut ur 

Hand som klämmer på tutan för att aktivera doften i behållar-
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Doftbehållarna i öppet läge. Fyll med eget val av föremål.

Doftbehållare ihopkopplade med slang.

Doftbehållarna i stängt läge.
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Summering och reflektion

Idag får det visuella och auditiva ofta störst plats av våra sinnen i vårt samhälle, när 
det kommer till information som läses av i offentliga miljöer. Exempelvis att läsa ny-
heter, se film eller uppleva en musikkonsert, eller inom privatbruk som användning 
och mobiltelefoner, tv-apparater, musikspelare och så vidare. Mycket av den kom-
munikation vi har idag baserar sig på att de flesta av oss ser eller hör utan svårig-
heter, vilket bidrar till ett samhälle som kan upplevas begränsat och exkluderande 
för någon med hörsel- eller synnedsättning. Vilka andra sinnen har vi och hur kan vi 
väva in dessa i vår informationsupptagning? Dessa frågor har jag valt att undersöka 
i mitt examensarbete, med huvudsakligt fokus på luktsinnet och doft som medel för 
kommunikation.

Luktsinnet berör oss på ett djupt emotionellt plan eftersom doftmolekylerna som 
tas upp av näsan passerar amygdala i hjärnan, som ju styr våra känslor.  I mitt arbe-
te har jag utfört ett utforskande av luktsinne på ett emotionellt plan, där min använ-
dargrupp är personer med synnedsättning samt deras familj och nära. De haptiska 
förmågorna som är kopplade till känsloupplevelser hamnar lätt i skymundan och 
ges oftast inte lika stor betydelse i vårt samhälle, till stor del på grund av att dessa 
områden är svåra att förstå och fortfarande outforskade. Genom mitt examensarbe-
te och designförslag vill jag belysa vikten av att väva in de emotionella aspekterna i 
designformgivning och påvisa hur alla sinnen samspelar med varandra. 

För att besvara min frågeställning och arbeta fram ett designförslag som kan inklu-
dera så många som möjligt har jag använt mig av olika medskapande metoder, för 
att involvera olika typer av människor med olika behov och hur vi på olika sätt asso-
cierar doft för oss själva och genom vår omgivning. Genom att låta elever på Konst-
fack täcka för ögon och öron och dofta för att sedan teckna och gestalta doften i lera 
och göra samma med personer med synnedsättning eller blindhet, har jag upptäckt 
många likheter till hur vi associerar doft. Det är till stor del kulturellt betingat  vilket 
är av stor betydelse eftersom jag arbetat efter en liten grupp människor som befin-
ner sig på samma plats. I mina möten personer som deltog i mina workshops blev 
det tydligt att alla hade mycket att säga om doft. Jag har mött personer utan syn-
nedsättning, men även personer som har olika grader av synnedsättning, är blinda, 
dövblinda och döva. Gemensamt för alla jag träffat är att det alltid finns något att 
säga om doft, vilket drar igång livliga diskussioner eller lugna återblickar på tidigare 
erfarenheter. Doft är kommunikation i sig, men kan även bli en brygga för att öppna 
upp för kommunikation mellan individer. 
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Forstättningsvis hade jag velat ta vidare mina doftbehållare och arbeta fram mer 
ergonomiska inslag som skulle underlätta för en person med synnedsättning att 
hantera öppning, fyllning, stängning och ihopkoppling av doftbehållarna på egen 
hand. 

Fördelarna med att 3D-printa behållarna var att de var relativt lätta till vikten och 
gav lagom styrka för magneterna att klicka ihop genom plasten. Med mer tid hade 
jag gärna utforskat om luft släppt igenom ett bra tryck genom annat material som 
CNC-fräst trä, formsprutad plast eller keramik samt.

Jag hade även velat involvera en större bredd av människor (utanför Konstfack 
eftersom alla elever har en konstnärlig grund) samt personer från andra delar av 
Sverige och världen för att få ett bredare perspektiv om hur associationsförmågan 
till doft faktiskt skiljer sig. Detta hade bidragit till att kunna dra mer slutgiltiga svar 
som eventuellt hade haft påverkan på min slutgiltiga formgivningsprocess, då jag 
kanske hade valt ett annat spår än de väldigt pedagogiska grundformerna som jag 
valde att arbeta med i detta fall. 

Fortsättningsvis hade jag velat väva in ett ljudutforskande kopplat till doft. En del 
som jag valde att utelämna i min examensuppsats då den inte var relevant för mitt 
slutgiltiga designförslag var en workshop som jag gjorde tillsammans med syn-
nedsatta och blinda från Synskadades Riksförbund. Jag satt med dem en och en 
och lät dem dofta på olika dofter för att sedan lägga till ett ljud för varje doft, då de 
fick dra med handen över bordsytan eller göra enkla ljud med fingrarna. Även här 
fanns likheter mellan dofter och ljud, och jag hade en idé om att skapa individuella 
ljudspår för olika dofter som hade aktiverats med hjälp av tutan, för att förstärka 
doftupplevelsen ytterligare utan att väva in visuella aspekter då mitt förslag riktar 
sig åt personer med synnedsättning.  

I mitt examensarbete har jag använt mig av personer som studerar på Konstfack i 
mina worskhops (inkluderat europeiska utbyteselever) och personer från Riksför-
bundet Sveriges Dövblinda och Synskadades Riksförbund Sverige. I den bemärkel-
sen finns mer att arbeta vidare med för att kunna fastställa ett gemensamt asso-
ciationsspråk för doft, även om jag genom mitt examensarbete kommit en bit på 
vägen.
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I mitt examensarbete har jag bland annat lärt mig att arbeta från ett medskapande 
perspektiv för att på bästa sätt involvera så många olika människor som möjligt i 
mitt arbete. Jag har utgått ifrån flera co-creation metoder hämtade ur boken ”Con-
vival Toolbox” som har inspirerat möten med personer jag träffat under arbetets 
gång. Jag har fått en djupare förståelse över hur man bör arbeta individanpassat 
och vikten att vara i direktkontakt med tänkt användargrupp under hela arbetspro-
cessen, något som varit av största betydelse för mig i mitt arbete. 

Avslutningsvis kom en del besökare med synnedsättning till Konstfacks vårutställ-
ning som jag fick chansen att visa mina prototyper för. Det blev flera lekfulla möten 
med livliga diskussioner, några doftade i tystnad men det fanns alltid något att 
diskutera. Även fast det bara var ett par stycken ur min tänkta användargrupp som 
kom har deras respons varit det viktigaste för mig.

Tack till 
Henrik Lestréus från Svensk Parfym 
Synskadades Riksförbund 

Täppas  Fogelberg testar mina prototyper under Konstfack vårutställning. Cecila från Synskadades RIksförbund på plats under vårutställningen.

Elise Mattisson Chue                                                                                                                                               Modulära dofter                                                                                                                                             31



32ProjekttitelNamn

Referenser
Intervjuer

Johan Lundström, psykolog vid Karolinska Insituteti Stockholm, intervju 2017-08-17

Henrik Lestréus, skapare av parfymmärket Svensk Parfym, intervju 2018-02-20

& 2018-03-03

Klas Nefelt, verkställande ledamot och personalansvarig på Förbundet Sveriges 
Dövblinda, intervju 2018-03-14

Anita Dath, enhetschef för Dövblindteamet, Sabbatsbergs Sjukhus, intervju 2018-03-
21

Böcker

Elizabeth B.-N. Sanders & Pieter Jan Strappers, Convivial Toolbox, publicerad år 2012

Hämtad 2018-04-15

Internet

Att leva med tre sinnen – om hur smarta textilier kan hjälpa dövblinda, sänt på Sve-
riges Radio P1 i Vetandes Värld,  21a februari 2018-05-29

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022706?programid=412

Hämtad 2018-03-11

Geometrins Historia, Mattemästaren, publiceringsdatum finnes ej

http://mattemastaren.se/geometrins-historia/

Hämtad 2018-09-20

International Style Movemebt, The Art Story, publiceringsdatum finnes ej

https://www.theartstory.org/movement-international-style.htm

Elise Mattisson Chue                                                                                                                                               Modulära dofter                                                                                                                                             32



33ProjekttitelNamn

Hämtad 2018-09-20

SHH Design, The Use of Basic Shapes and Colour in Design / The Influence of the Bau-
haus,  2012-11-05

http://shhdesign.co.uk/blog/the-use-of-basic-shapes-and-colour-in-design-the-in-
fluence-of-the-bauhaus/

Hämtad 2018-09-20

Praktiska konsekvenser

http://www.fsdb.org/praktiskakonsekvenser.html 

Hämtad 2018-03-12

Roni Jacobson , Doft, sniff och personer med autism, publicerad 2015-07-24

https://spectrumnews.org/news/test-detects-unusual-sense-of-smell-in-children-
with-autism/ 

Hämtad 2018-03-12

Stephen Fortune, The nose knows, Dazeddigital.com, 2013-11-05 

http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/17706/1/the-nose-knows

Hämtad 2018-03-20

Sergey Zozulya, The human olfactory receptor repertoire, publicerad 2001 

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2001-2-6-resear-
ch0018

Hämtad 2018-03-24

Elise Mattisson Chue                                                                                                                                               Modulära dofter                                                                                                                                             33



34ProjekttitelNamn

Alejandra Salazar, The sense of smell: What is it, its process, curiosities and disorders, 
publicerad på CogniFit.com 3e juli 2017 

https://blog.cognifit.com/the-sense-of-smell/

Hämtad 2018-03-24

Mo Gård, Syn, hörsel, taktilitet och sinnenas samspel, (finns inget publikationsdatum) 

https://www.mogard.se/produkt/syn-horsel-taktilitet-och-sinnenas-samspel/

Hämtad 2018-03-25 

Ashley Montagu , Touching The Human Significance of The Skin, Second Edition, publ-
icerad 1817 https://archive.org/details/touchingthehuman000913mbp

Hämtad 2018-04-10

Tania Rollond, född 1973, australiensisk keramiker

http://taniarollond.com/info/bio/

Hämtad 2018-04-24

Amy Meier, amerikansk keramiker

https://amymeier.com/formes/

Hämtad 2018-09-10

Elise Mattisson Chue                                                                                                                                               Modulära dofter                                                                                                                                             34



35ProjekttitelNamn

 
Veryday

http://veryday.com/history/

Hämtad 2018-05-05

 
Sveriges Riksdag, Lagar och regler, Tillgänglighetslagen, Riksdagen om de statliga 
myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

https://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/lagar-och-regler/

Hämtad 2018-05-05

 
Dokumentärer

Maria Larsson psykolog vid Sveriges Universitet, UR Samtiden – Hjärnans makt – vårt 
egensinniga luktsinne, föreläsning, publicerad 2013

https://urskola.se/Produkter/179372-UR-Samtiden-Hjarnans-makt-Vart-egensinni-
ga-luktsinne

Hämtad 2018-03-16 

UR PLAY, Doftens biologi, producerad år 2014

https://urplay.se/program/190545-dofternas-universum-doften-som-yrke

https://urplay.se/program/190546-dofternas-universum-doftens-biologi

https://urplay.se/program/190547-dofternas-universum-doften-som-signum

Hämtad 2018-04-28

Elise Mattisson Chue                                                                                                                                               Modulära dofter                                                                                                                                             35




