Till ansvarig för utställningar på Nordiska museet
Stockholm, 24 sept 2021
Synpunkter på parfymerad utställning vid Nordiska museet
Vi har med glädje sett nyheten om den nya utställningen om mode vid Nordiska
museet, ett tema med stort allmänintresse som säkert kommer locka många. Vi har
dock uppmärksammats av medlemmar om att utställningen doftsätts med parfymen
NK:s Franska. Vi förstår att museet vill höja museibesökarens upplevelse, men vill
samtidigt framföra att doftsättning kan göra många besökare sjuka. Tyvärr kan även
svaga dofter innebära att personer med doftöverkänslighet och astma blir sjuka.
Det är viktigt att offentliga inomhusmiljöer och kulturevenemang är tillgängliga i så
stor utsträckning som möjligt för personer med funktionsnedsättning och kronisk
sjukdom. Mark- och Miljööverdomstolen dömde 2017 i två fall om doftsättning av
gallerior i Täby och Solna Centrum att doftsättningen skulle upphöra då den kunde
utgöra olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken.
Vanliga symtom vid doftöverkänslighet är bland annat besvär i hals, luftvägar, näsa,
ögon och huvudvärk. Dofter kan även utlösa astmaanfall hos personer med astma.
Symtom vid doftöverkänslighet, även kallat sensorisk hyperreaktivitet (SHR),
påminner om astma, men orsakerna till reaktionen är olika. I dag saknas behandling
för personer med SHR och de drabbade helt hänvisade till att undvika det de inte tål.
Det är därför viktigt med hänsyn och förståelse från omgivningen och att avstå från
parfym och doft. Forskning visar att var tredje vuxen (33 procent) rapporterar besvär
om de utsätts för dofter/kemikalier. Sex procent av den vuxna befolkningen har
diagnosen SHR.
Hör gärna av er om ni vill veta mer eller ha en dialog med oss,
Med vänlig hälsning,

Marie-Louise Luther
Intressepolitisk handläggare
Astma- och Allergiförbundet
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Mer information finns här;
Doftöverkänslighet, Astma- och Allergiförbundets webbplats;
https://astmaoallergiforbundet.se/information-rad/overkanslighet/
Astma- och Allergiförbundets policy om dofter;
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8936/8936/0/891855
Mark- och miljööverdomstolen, domar om doftsättning, JPInfonet;
https://www.jpinfonet.se/kunskap/kunskapsbank/far-man-ha-doftsattning-ikopcentrum/
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, art 9 om
tillgänglighet;https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/
socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-medfunktionsnedsattning.pdf

Kontaktuppgifter till handläggare;
Marie-Louise Luther, intressepolitisk handläggare miljö- och
funktionshinderpolitik på Astma- och Allergiförbundet
e-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
Tel. 08-506 28 211
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