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Abstract 
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With the help of image analysis and scent theory, we have made an analysis that 
explains how the perfume smells in advertising. There are many different factors 
that play a role in our perception of smell by image. We have found that using the 
connotations we can get a sense of the scent. What helps us along the way, the 
colors, the women and the environment. From this one different conclusions are mad 
and we create a scent sensation. 
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1. Inledning 
 
Varje dag möts vi av budskap som talar om hur vi ska göra för att klä oss rätt, hur 
vi ska bete oss och framförallt att vi ska lukta på ett visst sätt. Vi ser allt ifrån 
parfymerade tvättmedel till parfymerade dambindor. Allt doftar. Men hur förmedlar 
man något som är så osynligt och paradoxalt som en doft. Något som alla upplever 
så totalt olika? Vi vill se hur de stora modehusen gör för att marknadsföra sina 
parfymer. Ofta när man köper ett modemagasin eller ett livsstilsmagasin så är 
magasinet fyllt med reklam, omgivet bland reklam för kläder, smycken och skor så 
hittar vi parfymreklamer, ytterligare ett attribut som ska förstärka vår personlighet. 
I de kvinnliga magasinen så är parfymreklamerna fyllda med bilder på glamourösa 
och attraktiva kvinnor som håller i en stor parfymflaska där flaskan hamnar i fokus 
men samtidigt glöms bort av oss som mottagare. Vad är det som gör att vi 
attraheras av vissa bilder och blir intresserade av parfymen men inte av andra där vi 
bara bläddrar förbi? Vad är det som gör att vi skapar oss en doftförnimmelse innan 
vi ens doftat på parfymen i verkligheten? Hur påverkar då modehusens bildval vårt 
doftsinne? Hur visualiserar man doften i bild? Är det färgerna, kvinnorna i bilden, 
texten, uppbyggnaden av bilden, eller måste de locka oss med doftprover?  
 
 
1.1 Syfte 
Vårt syfte är att göra en studie i hur man kommunicerar doft genom bild i 
parfymreklamer med hjälp av en bildanalys och parfymteori. Vi kommer försöka 
förstå vad det är som påverkar vår uppfattning av doften genom bilden.  
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2. BAKGRUND 
 
I detta kapitel kommer vi att berätta övergripande om parfym, lukt och beskriva varumärkena 
och deras parfymer. 

 
 
2.1 Parfym 
 Stenson och Bresle (2002) hävdar att parfym inte är något nytt, redan på 400-talet f 
Kr nämner Herodotos parfymen Kyphi och den var då inte bara en parfym utan 
också ett universalmedel mot de mesta. Med essenser som användes även i dag så 
som, ambra, henna, honung, jasmin, kanel, myrra, mysk, ros, saffran och sibet. Man 
kan till och med hitta dofter som vi till och med använder i dag i Bibeln. I början av 
1800-talet började man framställa syntetiska doftämnen som bland annat parfymen 
Chanel no°5 enbart består av. På ett sätt är det konstigt hur människor kan 
acceptera dofter av t.ex. liljekonvalj och rosor som på kemisk väg tagits fram 
genom illaluktande slagghögar och oljeavfall när originalen doftar så gott. Essence 
de Mirbane kallas även nitrobensen som är en gul vätska av bensen med 
koncentrerat svavelsyra och salpetersyra. Det togs fram 1834 som från början 
användes vid tillverkning av sprängämnen men också hade egenskapen av att ha en 
utpräglad bittermandeldoft.  Ett tjugotal år senare så lyckades en kemist ta fram den 
första syntetiska parfymen där nitrobensen var basen. Man upptäckte också senare 
att dofterna från ljungväxten vintergröna kom från metylsalicylat som man kunde 
kopiera syntetiskt.  

William Perkins tog fram doften av kumarin på konstgjord väg som bland annat 
framkallar dofter av nyslaget hö.  Ämnet jonon doftar som viol, ur citral, dvs. 
vanlig citronolja som Kemisten Tiemann framställde 1898. I de flesta 
orkidéparfymer ingår amylsalicylat som också med vissa tillsatser kan ge en 
klöverdoft. Nejlikedoft får känner man av isogenol och linalool doftar aloeliknande. 
Rosendoft får man genom fenyletylakohol och ur tjära kan man både framställa 
syntetisk mysk, vanillin, kumarin och anisadehyd. 
 
 
2.2 Utseende 
Något som har en stor inverkan på hur vi upplever en parfym är själva flaskan och 
förpackningen av parfymen. Den ska inte bara vara vacker och uppseendeväckande 
utan också ge en antydan om hur parfymen luktar. I luktboken av Stenson och 
Bresle (2002) tar de upp ett exempel där man i ett test kom man fram till att 
personer som luktade på precis samma parfym men i olika flaskor upplevde 
parfymen olika beroende på flaskan.   
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2.3 Lukt 
Det finns i dag inte någon direkt forskning på hur vårt luktsinne fungerar och det 
kanske beror på att luktsinnet är ett av de mest komplicerande av våra sinnen. En 
enkel förklaring på hur gasmolekyler frambringar en doftsignal finns inte. I dag tror 
forskarna att det är ett komplicerat samspel mellan ett stort antal luktreceptorer där 
processen liknar antikroppars reaktion. (Stenson & Bresle, 2002, s.8) Luktsinnet 
varierar också beroende på ålder, kön, tidpunkt på dagen och sinnestämningen. Att 
sedan beskriva en doft är svårt. Gul är bara ett uttryck på en färg men hur lukar då 
en citron? Den förklaringen blir oftast skral: som en citron. Man kan heller inte veta 
hur andra uppfattar en citronlukt. (Stenson & Bresle, 2002)  

På 100 år har ca 50 luktteorier tagits fram med det är ingen som ännu lyckats 
förklara alla egenskaper hos luktsinnet på ett tillfredställande sätt. Teorier från förr 
bygger på att luktsinnet fungerar på liknande sätt som hörsel och synen. Det finns 
olika typer av vibrationsteorier som man kan dela in i två olika typer. Den ena 
handlar om att luktsignaler kommer till näsan via ultraviolette eller infraröd 
strålning. Skulle det vara på detta viset skulle man också kunna se dofterna 
eftersom vi faktiskt kan se både UV- och IR- stålning. Andra vibrationsteorier 
handlar om att luftmolekyler skulle vibrera på olika sätt så att luktorganet skulle 
kunna registrera dessa vibrationer vi direkt kontakt eller på nära håll av 
luktcellerna. Om det dock skulle finnas något som täcker luktmolekylerna skulle vi 
inte känna någon doft alls och det kan tala emot vibrationsteorin.  

Det finns också en teori som har en strukturkemisk bakgrund där man tänker sig 
att luktorganet har hålrum där luktmolekylerna ”passar”, som när en nyckel passar i 
ett lås. (Stenson & Bresle, 2002) I och med denna teori säger man då också att det 
finns ett begränsat antal med grundlukter. Detta är dock en gammal teori som man 
kan spåra till romerska skalden Lukretius (97-55 f Kr). Det finns också en kemiteori 
som går ut på att luktmolekylerna kan göra hål på skiljeväggen som sitter på 
luktorganets nervceller.  

Genom dessa hål skulle sedan natriumjoner tränga in och gå som en nervimpuls 
till hjärnan. Receptorproteiner kanske är lösningen på gåtan de är en sorts enzymer. 
”Eftersom praktiskt taget alla kemiska förändringar katalyseras av enzymer så 
borde det vara möjligt att även luktsinnet fungerade på liknande sätt” (Stenson & 
Bresle, 2002, s. 28) Dock är det bara en liten del av proteinet som är specialiserat 
för att upptäcka luktmolekyler. Det finns en märkbar likhet mellan dessa 
antikroppar och proteiner i både struktur och uppträdande. Både nervcellerna i 
näsan och i immunsystemet kan reproducera sig som inte kroppens övriga så 
kallade neuroner kan. Vårt luktsinne är lite utav ett mysterium och de är också långt 
ifrån en lösning. 1991 hade dock några forskare vid Columbiauniversitetet i New 
York kunnat isolera ett hundratal individuella gener som bara finns i näsan. Utifrån 
detta skulle luktreceptorer kunna bildas och forskarna antog att ett tusental olika 
receptorer skulle finnas. Men det är fortfarande ett mysterium. Det har inte gjorts 
några vetenskapliga undersökningar med människor som anses eller har bra 
luktsinne. Man vet inte heller om ett bra luktsinne kan gå i arv. Det man har tittat på 
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handlar mer om defekter i luktsinnet och hur man jämför dessa med ”normala” och 
vilka faktorer som påverkar vår förmåga att känna lukter.  

Som sagt innan så påverkar ålder vårt luktsinne och dess känslighet. Vid 20 års 
ålder är känsligheten som störst för både kvinnor och män (Stenson & Bresle, 2002, 
s. 29) 64-åringar behöver fyra gånger så hög koncentration av ett ämne för att 
känna någon lukt, men samtidigt är det mycket individuellt. ”Om man jämför med 
våra andra sinnen så försämras lukten snabbare än känsel och smak men 
långsammare än hörsel och syn (nattsyn)” (Stenson & Bresle, 2002, s. 29) 

Saker som att röka och tugga tuggummi försämrar luktsinnet med nästan en 
fjärdedel, så också snuva förutsatt att man kan andas genom näsan. Allergier som 
sätter sig på näsan drar också ner luktförmågan. Vissa människor saknar luktsinne 
helt och kallas för anosmi, man kan också lida av partiell anosmi där det bara är 
vissa dofter man inte känner.  

Men det är inget som säger att man föds med ett perfekt luktsinne, däremot kan 
man öva upp sitt luktsinne. Parfymörer genomgår tillexempel fler års övning innan 
de kan klara av sitt yrke. Vissa saker kan dock förhöja vårt luktsinne, kokain ger en 
förstärkt luktupplevelse som håller i sig i ungefär tretio minuter för att sedan återgå 
till det normala. Vissa påstår också att näsan blir känsligare när man är smått 
berusad av alkohol. 

 
Vi övergår nu till en kort introduktion av de företag som utformat den reklam för 

de produkter som vi analyserar i de empiriska avsnitten. 
 
 
2.4 Juicy Couture 
Juicy Couture är ett amerikanskt klädföretag som bildades av Gela Nash och Pam 
Skaist-Levy 1994. Företaget är känt för sina populära mysset i velour som finns i 
många färger. Juicy Coutures är också känd för sina vilda och vackra smycken. 
Deras doft, Peace Love & Juicy couture är designad i ett typsikt hippiemanér som 
tar oss tillbaka till sextiotalets öppna Malibu. Man kan säga att Peace, love & Juicy 
Couture är märkets hippiefas men den stämmer även bra överrens med märket då 
parfymen och flaskan har väldigt glada toner. 

Peace, Love and Juicy couture kommer i en massiv glasflaska med små 
dekorationer kring dess hals såsom små stenar och berlocker i form av peacetecken 
och hjärtan. (Juicy Coutures hemsida 2011) Den är kreerad av Rodrigo Flores-Roux 
med toppnoter som, citron, vild hyacint, söta äpplen och svartvinbärsknoppar. 
Hjärtnoterna kommer från jasmine, magnolia och lindblommor medans basnoterna 
kommer från irisrot, patchouli blommor och sensuell mysk om rundar till doften. 
(fragranticas hemsida 2011) 
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2.5 Marc Jacobs 
Marc Jacobs är en amerikansk modeskapare. Jacobs utbildade sig på Parsons 
School of Design i New York, och 1986 lanserade han sin första kollektion under 
eget namn.  
Förutom de egna märkena Marc Jacobs och Marc by Marc Jacobs är han sedan 
1997 även chefsdesigner på Louis Vuitton. (Marc Jacobs hemsida 2011) 
Daisy eau so fresh är uppföljaren och en lite mer lättare variant till den populära 
doften Marc Jacobs Daisy som kom ut 2007. Det som skiljer Daisy och Daisy eau 
so fresh förutom styrkan i doften är flaskan. Man har valt att behålla 
ursprungsflaskan men man har gjort färgkorrigeringar så att det ska stämma 
överrens med innehållet. (Marc Jacobs hemsida 2011) Daisy eau so fresh är 
framtagen av Alberto Morillas och har toppnoter av röd grapefrukt, hallon, gröna 
blad och päron. Hjärtnoten består utav viol, vildros, äppelblomma, litchifrukt och 
kronblad från jasmine. Basnoten består av mysk, plommon och cederträ. 
(nstperfumes hemsida 2011) 
 
 
2.6 Chanel 
Chanel är ett modehus som startades av Gabrielle Bonheur Coco Chanel år 1910. 
Coco gjorde tyget tweed populärt genom att skapa den klassiska chaneldräkten. En 
kjol som går ner till knät, och en kavaj till. Hon skapade också den quiltade väskan 
Chanel 2.55 som än idag representerar Chanel. Väskan lanserades i februari år 
1955, därav namnet. Coco dog 1971, och sedan 1983 har Karl Lagerfeld varit 
chefsdesigner och driver än idag det framgångsrika modehuset med två haute 
couture- och två prêt-à-porter-kollektioner per år. Modehuset Chanels välkända 
logga, två stora C som överlappar varandra, står för hennes smek- och efternamn 
Coco Chanel. 

Coco Chanel skapade 1921 en parfym som heter Chanel No. 5 som anses som en 
klassisk damparfym. Det var den första aldehydiska parfymen på marknaden. 
Aldehyderna upptäcktes 1821 och fick sitt namn som en sammandragning av 
alcohol dehydrogenatus. 1835 var man klar över sammansättningen och på 1880-
talet isolerades de första ur eteriska oljor. Parfymen fick sitt namn då fler olika 
dofter skapats för att Coco skulle avgöra vilken hon föredrog och de var märkta No. 
1, No. 2 etc. Det blev den femte flaskan som Chanel kom att föredra. Doften 
innehåller: Toppnot: Neroli från Grasse, Ylang-Ylang från Comoros, Aldehyder 
Hjärtnot: Jasmin Absolute från Grasse, May Rose Absolute Basnot: Sandelträ noter, 
Bourbon Vetiver, Bourbon Vanilj. 
 Särskilt känt blev märket över trettio år senare, och försäljningen ökade markant, en 
marknadsföring som inte kostade Chanel något. 1953 då Marilyn Monroe fick frågan 
vad hon hade på sig när hon sov svarade hon att hon bar "två droppar Chanel No. 5". 
(Chanels hemsida 2011) 
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2.7 Jimmy Choo 
 Jimmy Choo föddes 1961 i Pinang, är modedesigner och är mest känd för sina skor 
och accessoarer. Jimmy Choo startade tillsammans med Tamara Mellon år 1996 ett 
företag som marknadsför produkter designade av Jimmy Choo. Den 14 november 
2009 lanserade Hennes & Mauritz en samarbetskollektion med Jimmy Choo. 
Nu lanserar han sin debutparfym med det självbetitlade namnet Jimmy Choo. 
Parfymen är framtagen av Olivier Polge. Med toppnot av Gröna noter, Italiensk 
apelsin och hjärtnot av Tiger orchidé, nektar från päron och Basnot av Kola, 
Indonesisk patchouli.  Parfymen har en aura av styrka och skönhet. Den är glamorös 
med attityd, självförtroende och intelligens med en känsla av mode och lättsamhet. 
Doften är inspirerad av den moderna kvinnan och utstrålar, självkänsla och 
sensualitet. Flaskan är inspirerad av Jimmy Choos signatur mönster, ormskinnet. 
(Jimmy Choos hemsida 2011) 
 
 
2.8 Chloé 
Chloé är ett franskt modehus som grundades 1952 av den fransk-egyptiska 
modeskaparen Gaby Aghion. Huset producerar lyxiga damkläder (prêt-à-porter), 
accessoarer och parfym. Huvudkontoret ligger i Paris. Gaby Aghion tyckte inte att 
hennes eget namn passade som namn på ett modehus, så hon lånade en väninnas 
namn till klädmärket: Chloé. Många inflytelserika formgivare har arbetat på Chloé 
genom åren, exempelvis Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo och svenske 
formgivaren Paulo Melim Andersson. 

Chloé love är en hyllning till den spontana femininiteten. Den är fri och graciös. 
Love, Chloé är skapad av Louise Turner och Nathalie Gracia-Cetto. (Chloé’s hemsida 
2011) Love är ett koncentrat av känslor med apelsinblomma, stänk av rödpeppar, iris, 
hyacint och heliotrop som avslutas med pudernoter och en gnutta mysk. Doften 
kommer i en gyllene rosa flaska som knyter an till märkets sofistikerade smakfullhet 
som uppmuntrar till kvinnlig elegans. (nstperfumes hemsida 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nstperfume.com/perfumers-t-to-z/#LouiseTurner�
http://www.nstperfume.com/perfumers-f-to-k/#NathalieGraciaCetto�
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3. TEORI 
 
I detta kapitel tar vi upp och redogör för de teorier vi använder oss av. Vi behandlar 
parfymteori och visuell kommunikation de skapar de ramverk vi senare kommer använda oss av 
för att komma fram till ett relevant resultat.  

 
 
3.1 Visuell kommunikation 
En enkel kommunikationsmodell är: Avsändare – budskap – mottagare. 
Kommunikation är alltså det som händer när en avsändare skickar ett budskap till en 
mottagare. Visuell kommunikation handlar om, som namnet antyder, när 
kommunikationen överförs via visuella medel så som i text, bild, film, form och färg. 
Det handlar om att höras och överrösta bruset, skriker man högst så hörs man också. 
Men det kan också bli tvärt om, att ju mer man skriker desto mer ökar bruset och till 
slut kan man inte ta till sig något. ”Mottagaren lyssnar utan att höra, tittar utan att se, 
berörs utan att känna” (Bergström, 2007) Vi vill veta vad bilder betyder och vad de 
gör: hur de kommunicerar som tecken och symboler, vad för sorts makt de har över 
våra känslor och vårt beteende. (Mitchell, 2005) 

 Bergström (2007) anser att de mest fundamentala är vad målgruppen har för 
behov och här pratar man om behovstrappan som Abraham Harold Maslow, en 
amerikansk psykolog presenterade år 1950. Vi behöver alla mat och något att dricka 
för att överleva, vi måste också ha tak över våra huvuden och sömn. Detta utgör de 
mest grundläggande fysiska och konkreta behoven. Sen kommer behov så som 
trygghet, kärlek och gemenskap, uppskattning och till sist självförverkligande. Dessa 
kan man klättra både uppåt och nedför under hela livet. I dagens kommersiella värld 
måste våra behov och företagens produkter möta varandra. Företagen som säljer 
sängar går givetvis på vårt behov av sömn och en hel del klädföretag går på vår 
sexualitet för att locka oss till köp. Behovet av trygghet för människan är stort något 
som försäkringsbolag vet om. öl-tillverkarna ser till att berätta för oss vart vi ska 
dricka ölen tillsammans med våra vänner dvs. de spelar på gemenskap. Vi blir 
självförverkligade på vår resa till Venedig.  
Att behovstillfällena är större än behoven är det ingen tvekan om och att företagen 
försöker väcka eller skapa ett behov hos konsumenterna. Självklart kan en produkt 
som ligger utanför vårt behov av tillfredställelse också skapa en lust.  
 
 
3.1.1 Olika typer av bilder 
Bildteoretiker säger att det finns tre typer av bilder, synbilden, den inre bilden och 
den tekniska bilden. När en del av verkligheten hamnar på näthinnan blir det en 
synbild. Den inre bilden är associationer och tolkningar och den tekniska bilden är 
den som återges på papper, film eller skärm. Den tekniska bilden är också den som 
tävlar om vår uppmärksamhet och lockar med härliga synupplevelser. Den förmågan 
vi har att läsa av bilder måste vi lära oss och det gör vi redan från tidig ålder.  De 
synintryck vi får samspelar med vårt minne och våra erfarenheter. (Bergström, 2007)   
De tekniska bilderna handlar om konstruktionen som visar på hur bilden är uppbyggd 
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som tillexempel målning, teckning, fotografi och film. Funktionen är den som 
skräddarsyr bilden för tillexempel konst, reklam eller nyhetsförmedla. Sist är 
cirkulationen är där mottagaren konsumerar bilden så som konstgallerier, webben och 
tv. Det finns många som är inblandade i själva produktionen av den visuella bilden, 
beställaren kan till exempel vara en bildchef, redaktör eller en Creative director. Sen 
är det fotografen eller filmaren som levererar själva bilden. Alla personer som ingår i 
denna grupp för att ta fram bilden ser den också på olika sätt. Den som beställt bilden 
ser den utifrån ett intentionsperspektiv där det handlar om bildens mål, kontext och 
budskap. Utsnitt, betydelse och komposition är fotografens som jobbar enligt sitt 
närperspektiv och sedan betraktaren som utifrån perceptionen om bilden, hur man 
granskar, upplever och tolkar bilden. Detta kallas receptionsperspektiv.  
 
 
3.1.2 Vad har beställaren av bilden för mål? 
Vad är det bilden ska uträtta? Ska den vara illustrativ, förklara, skrämma, roa, visa, 
förändra attityder eller kanske förmedla en känsla? För att få fram en bra bild måste 
man ta reda på vad det verkligen är man vill med bilden för att kunna nå den tilltänkta 
målgruppen. När det gäller målgruppen måste man också se till deras drömmar och 
vilka behov som finns där. Sen är frågan hur man ska nå dem. Vilket medium ska 
man välja, vilka begränsningar och vilka tekniska förutsättningar finns. Ska man välja 
att sätta bilden i tv-reklam eller kanske passar bilden passar bättre i en tidskrift då 
kanske målgruppen läser mer än ser på tv osv.  
Bergström (2007) menar att man kan dela in bilder i fyra olika kategorier dock så kan 
detta vara riskabelt då man gränsskillnaden mellan de olika kategorierna kan kännas 
väldigt snäv. De fyra är den informativa, explikativa, direktiva och den expressiva 
bilden.  
Informativa är de bilder som ger relevant information utan värderingar. Det är dessa 
bilder som hamnar på som reportage och dokumentära inslag i nyheterna. Man 
beskriver verkligheten och fotografen får inte redigera bilden. Det kan också innebära 
bilder som produktbilder.  
Explikativa är de som förklarar en händelse, ett skeende eller ett förhållande. Här 
räknar man in bilder som röntgenbilder som förklarar en sjukdom eller olyckor. De 
kan också vara bildanvisningar hur man monterar ihop en möbel och bilder från livet. 
De bilder som visar en överraskande händelse där det dock kan finnas ett visst 
arrangemang från fotografen men där det inte tar någon överhand.  
Direktiva bilder uppmanar till en åsikt direkt. Det är någon som vill påverka i en viss 
riktning och sändaren framträder med sitt budskap tydligt. Här blir också redigering 
och arrangemanget något viktigt för att få fram den bild man vill.  
Expressiva bilder är de där man ser ett tydligt personligt uttryck. Det innefattar bilder 
som är experimentella, poetiska, associativa och till och med bilder som är 
ickeföreställande. Här handlar det mycket om arrangemang och regi av bilden.  
Alla dessa bildtyper används för att finna ett budskap på olika sätt. Om de så är i 
nyhetsflödet eller för att förstärka ett reklamsyfte. Dessa blir också då till bra 
medhjälpare när man ska välja bilder och förhöja effekterna av den. Vill man på ett 
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bättre sätt öka effekten så väljer sändaren då också ett bildval som är starkt och 
övertalande för att frambringa en reaktion hos mottagaren som lockar till konsumtion. 
Detta handlar om retorik och när man talar om detta i bilder handlar det om bildens 
övertalningsfunktion och bildretorik. Man ska dock tänka sig för med dessa bilder då 
mottagaren känner sig mindre delaktig och att slutsatserna redan dragigts åt henne.  
Därför är också ett övertygande bildval bättre då det gör mottagaren mer delaktig och 
att hon själv får dra slutsatserna.  

En skicklig bildteoretiker kan med hjälp av bilkommunikation redogöra för 
mottagaren konstruktionen av varan eller tjänsten. Hur den är uppbyggd eller hur den 
är sammanbunden? Funktionen dvs. hur det praktiskt fungerar eller hur saker och ting 
luktar, smakar eller doftar spelar in. För att göra detta rent praktiskt har sändaren fyra 
typer av bilder till sitt förfogande. De presentativa, metonymiska, synekdoke och 
metaforiska. Dessa kommer ursprungligen från retorikens troper som den klassiska 
talekonsten är fylld av men om man omvandlar detta till bilder blir det just dessa fyra.  
Presentativa bilder använder man när man vill visa, illustrera eller presentera hur 
något faktiskt ser ut och belysa vissa egenskaper . Dessa bilder är de som finns runt 
omkring oss som vi ser dagligen så som, produktbilder, porträttbilder och miljöbilder.  
Ursprunget till presentativa bilder hittar man i den informativa men för att ta denna 
till en högre nivå så lägger man till element i bilden. En cykel kan tillexempel se mer 
tilltalade ut om den blir bra ljussatt eller hamnar i en miljö. Hänger man även på en 
hjälp blir det en del av ett händelseförlopp. Med hjälp av olika optik så kan man 
också skapa mer liv åt produkter. Vidvinkel är ett sådant exempel.  
Metonymi ”Det som kännetecknar metonymin är en närhetsrelation” (Hansson, 
Karlsson & Nordström, 2006, s.35). När man konkret inte kan beskriva något i bild så 
kan de metonymiska bilderna hjälpa, tillexempel är om man vill skildra 
modeindustrin gör man detta med catwalk och kanske Fredrik Reinfeldt med 
Rosenbad osv. ”Den belyser en slags närhet mellan två begrepp eller som retorikerna 
säger, ett namnbyte, i vårt fall ett bildbyte”. (Bergström, 2007 s. 162) 
Synekdokebilden där mindre delar får stå för en större helhet som en retorisk 
ersättare. Det vill säga man visar ett stetoskop för en läkare/läkarkåren eller en 
polisbricka för en polis. Man ger delar så att betraktaren själv kan bygga vidare och 
det behövs oftast inte mycket för att göra just detta. Vill man visa på ett kustområde 
räcker det men en ensam sjöfågel för att betraktaren själv ska måla upp klippor, 
vågor, stenar och öar. På samma sätt kan man skildra singelliv med en ensam 
tandborste i ett tandborstglas gentemot ett med två tandborstar.  

Synekdokebilden är också den som bevisar. Det är här sändaren vill bevisa att det 
som sägs om produktbudskap är riktigt och betydelsefullt. För att skapa detta så 
lägger man till saker i bilden så produkten hamnar i ett sammanhang eller en miljö. 
Tillexempel placeras man kanske en cykel en i rusningstrafik för att påvisa cykelns 
snabbhet och hur lätt man tar sig fram med den. Sedan för att visa att det är en cykel 
som någon väljer för dess kvalitet placerar man det framför en lyxig villa osv.  
Den metaforiska bilden. ”Det som kännetecknar metaforen är en likhetsrelation, dvs. 
det finns någon form av analogi mellan saksfär och bildsfär”. (Hansson, Karlsson & 
Nordström, 2006, s.35)Man kryddar språket med en större betydelse, man har inte 
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bråttom utan man har ”riktigt” bråttom. För att visa detta gör man en jämförelse med 
något helt annat sammanhang, så som man gör när man säger att man är snabb som 
en vessla eller glad som en lärka för att göra liknelser till djurvärlden. Eller som att 
det brinner i knutarna på ett hus för att göra en metafor till att man har bråttom. 
Tillexempel är också ketchupeffekten, politiker som lägger korten på bordet eller i 
trafikens rusningstrafik blixtlåskörning. Bildmetaforer fungerar på samma sätt som de 
språkliga där man tar fram en jämförande bild. Här låter man mottagaren ta 
associativa kliv där man tar ett kliv från ett område till ett annat där mottagaren 
förhoppningsvis förstår egenskaperna hos produktens eller tidningsartikeln vara eller 
tjänster bättre. Man pratar om att metaforen består av två led, ursprungsbilden som 
blir sakledet och bildliknelsen (den bilden man jämför med) blir bildledet. ”Vill man 
tillexempel visa att en ryggsäck, där ryggsäcken blir den sakledet, är lätt och mjuk 
kan man med hjälp associera med en fjäder visa detta. Fjädern blir då bildledet.” 
(Bergström, 2007 s. 167) 
 
 
3.1.3 Att placera bilder i ett sammanhang.  
När sändaren har sin bild blir det till att sätta in den i ett sammanhang, oavsett vilka 
val av bildretorik som de valt att använda. Man talat då om kontexter och då handlar 
det om både inre och yttre kontext.  

Den inre kontexten handlar om bilden inre liv som då också kan utformas på olika 
sätt. De kan vara dramatiska kontrastrika bilder i tillexempel modemagasin där man 
hittar kontraster med modellernas vita blusar som befinner sig i en mörk och skitig 
verkstad. Det som väcker vårt intresse i bilder kan vara det motsägelsefulla, det som 
inte riktigt stämmer. I och med den kollisionen så skapas det en spänning och bilden 
blir spännande, dock så kan det också stjälpa budskapet i bilden om det blir en för 
konstig kollision som inte går ihop eller smälter ihop med varandra.  
Den yttre kontexten är den närmiljö där sändaren väljer att placera bilden och detta 
blir extremt viktigt då det också påverkar bildens harmoni, kontraster och konflikter.  
Sammanhanget blir också viktigt för bilden. Beroende på om man lägger till text och 
rubrik kan en således harmlös bild få en dramatisk och kraftfull effekt. Detta beror 
också på i vilket sammanhang bilden hamnar, är det i ett galleri, i en fototidning eller 
hemma i vardagsrummet så betraktar man bilden olika och den uppträder på olika 
sätt.(Bergström, 2007) 
 
 
3.1.4  Bildens uppbyggnad 
För att kunna förstå en bild räcker det inte bara med att kunna se den, vi måste kunna 
placera bilden i en socialkontext. Både osynliga och synliga tecken räknas in när vi 
studerar en bild. Det handlar inte bara om bilden utan också om åskådaren hur den ser 
och uppfattar bilden. Man tittar inte bara på en sak utan man tittar på relationen 
mellan tinget och oss själva. Det är viktigt att tänka på åskådaren när man framställer 
bilden, vilken person är denna bild tänkt att väcka en lockelse för. (Gillian, 2007) 
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Genom bildkompositioner och val av utsnitt kan man få bilder att bli mer harmoniska 
eller tvärt om. Bara genom att välja ett liggande format känns bilder mer öppna och 
mer inbjudande för mottagaren medans ett stående format skapar en mer dynamisk 
rörelse som kan upplevas som trångt och ogeneröst. Men vi människor dras till det 
rektangulära formatet då det har en spänning mellan bredd och höjd som ger en stark 
energi och dynamik. De format som är mindre vanligt är det kvadratiska eftersom det 
inte riktigt händer något och det förklaras med att det upplevs statiskt. Det 
kvadratiska är också en universell symbol för det oföränderliga. (Bergström, 2007 s. 
178) 

Kompositioner är viktigt i bilden då det blir en stor del i den betydelse bilden 
skapar. Det måste samspela, ska en bild förmedla dramatik jobbar man antagligen 
med starka kontraster och dynamiska diagonaler och en poetisk bild komponeras på 
ett mer mjukt sätt.   
Symmetri och asymmetri har också betydelse i hur man komponerar bilden. Vi har ett 
öga och en förkärlek till symmetri och placerar därför ofta saker mitt i bilden 
eftersom det skapar en balans och en ordning. Det som skapar dynamik i bilden är då 
den asymmetriska bilden där föremålen är placerad längre åt vänster eller höger. Man 
tänker på ytor och utrymme som frigörs i och med att man placerar ett föremål 
tillexempel mer åt höger. Det blir direkt en kontrast mellan dessa ytor som vi finner 
tilltalande och spännande.  

Kontraster är viktigt för att dynamiken i en bild då ögat dras till de ljusa partierna i 
en mörk bild, bildelementet mellan stort och litet får också ögat att stanna till. 
Kontrasterna hjälper oss också att orientera oss i en bild där de kraftfullaste och 
dominanta elementen i bilden finns. ”Kontrasterna kan sedan orientera oss vidare i 
bilden” (Bergström, 2007 s. 184) Det är med hjälp av kompositionen som dessa 
motsatser lyfts fram så som mörkt, ljust och rakt och böjt.  

Bildens olika delar som samverkar benämner man med bilduppbyggnad och detta 
byggs upp av bildrummets tre delar, förgrund, mellanplan och bakgrund. I vissa 
bilder finns inget djup och känns då rätt platt och tråkig har man däremot ett djup kan 
blicken vandra och man kan drömma sig bort i bilden. Detta kan fotografen lätt göra 
med hjälp av bilddjup, ljus och av dessa delar som förgrund, mellanplan och 
bakgrund. Ljus är en förutsättning för att vi ska kunna se och är också självklara för 
bilden men är även en del i kompositionen. Utan ljus kan det vara svårt att skapa en 
riktigt bra djuphetskänsla i bilden och det uppträder i och med skuggor och man kan 
gå från yta till volym. Ljuset talar också om tillexempel vilken tid det är på dygnet 
eller om det är ute eller inne. Men det kan också tala om för oss om det är fara, 
trygghet, hot, och säkerhet. Självklart upplevs mörka bilder som mer hotfulla och 
dramatiska medans ljusa berättar om frihet och oskuld. Också beroende på om man 
har naturligt eller artificiellt ljus så skapar det olika stämningar och skulle inte det 
naturliga helt räcka till så kombinerar mad dessa osv. Beroende på ljussättning skapar 
man också direktljus, indirekt ljus och filtrerat ljus. Det direkta ljuset sätter man rak 
framför motivet och det skapar ofta hårda skuggor. Det indirekta ljuset är 
studioskärmar som ger motivet en mjuk skuggning. Och det filtrerande ljuset är då 
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man sätter ett filter på bilden för att få vissa färger att framträda mer eller att få en röd 
ton framträda mer i en annars kall blå bild.  
 
 
3.1.5 Denotation och konnotation 
I text och bildstudier är det vanligt att man använder sig av två nivåer, dessa kallas för 
denotationsnivå och konnotationsnivå. Det vanligaste är att man börjar med att titta 
på den denotativa nivån som är den egentliga betydelsen dvs. det som en språklig 
term betecknar, ofta mängden av de föremål som har den egenskap som termen 
betecknar. Sedan tittar man på den konnotativa nivån som är bibetydelsen som ofta är 
en mer ingående analys som förklaras. En konnotation kan beskrivas som en kulturell 
och privat association. De två nivåerna är beroende av varandra och bör behandlas 
ömsesidigt. (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006) 
 
 
3.2 Parfym och doftteori 
Det finns mer än 10 000 naturliga och syntetiska luktämne som ingår i parfymer. 
Vissa kommer från växtriket och andra från djurriket Eftersom syntetiska ämnen är 
mycket billigare att tillverka och lättare bildar en kvantitet och även har en ökad 
variations möjlighet är det nu vanligt att dessa ingår i dagens parfymer. Beroende på i 
vilken huvudgrupp den tongivande delen en parfym hamnar får parfymen olika 
helhetseffekter och ”partitur”. Något som också finns med i parfymer förutom 
essenser och alkohol är fixativ. Fixativet är oljliga ämnen som är lösliga i alkohol och 
som gör att doftämnena stannar kvar även när alkoholen lämnat huden. ”De bästa 
fixativen är mysk, sibet, castoreum och ambergis”. (Stenson & Bresle, 2002 s. 89) 

Beroende på hur parfymen är sammansatt kan de ge instinktiva fysiska effekter 
som kan framkalla minnen och drömmar hos människor. Till exempel kan rosens doft 
för vissa människor förknippas med en vacker ung kvinna medan andra tänker på en 
elak gammal dam. I och med det förknippar olika människor parfymers dofter till 
olika saker och det är väldigt individuellt vilket gör det svårt för parfymindustrin. 
”Allmänt kan man dock säga att dofter från parfymer som regel framkallar en 
elektrisk hjärnaktivitet som hör ihop med vakenhet” (Stenson & Bresle, 2002, s.89) 
Moderna parfymer brukar man dela in i sju olika klasser som parfymproducenterna 
kallar doftfamiljer som tillsammans bildar ett doftspektrum. De karakteriserar 
dofterna med utryck som man lätt ska förstå så som friska, stimulerande, lugnande, 
sensuella, romantiska och svalkande. De är: 
Den gröna familjen som klassas som frisk och sval. Skogsdofter som på modernt vis 
ska representera dofterna från sval skogsmark så som gröna blad, örter, sötaktiga löv 
och murgröna.  
Läder och tobkasfamiljen doftar som deras namn låter och är framförallt tilltänka till 
män. Orientaliska dofter har tunga söta essenser som näst intill blir sövande i dess 
doft. Här används mysk, sibet, ambra och vanilj som alla är intensiva dofter.  
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Blomfamiljen som från början är ”äkta” blomdofter från naturen men nu har man 
också på kemisk väg tagit fram fantasiblomdofter då vissa blomdofter inte går att 
framställa på naturligväg, då den ”riktiga” doften inte vill fastna.  
Fruktdofter (aldehydfamiljen) är baserad på syntetiska aldehyder som bildas genom 
lätt oxidation av alkoholer. Den delas in i två linjer, de blomlika och de puder- och 
trädoftande som doftar som de låter.  
Cyprefamiljen har citrus, blommor och trädofter i sig. Den är uppfriskande och lätt. 
(Stenson & Bresle, 2002) 
De komponenter i parfymen som vi först lägger märke till är lättflytiga. De 
svårflytiga kan ge effekt i upp till flera dagar. För att dela komponenterna finns fyra 
grupper.  
1. Uppfriskande doftämnen. Substanserna vi finner här är ofta lättflytiga och har 
därför en avkylande effekt. Det är som namnet säger uppfriskande och i kombination 
med tvål och alkohol hjälper de till att ta bort obehagliga dofter. Denna banar även 
väg för de andra elementen i parfymen. 
2. Narkotiserande ämnen. Detta är en förening som är svårflytiga som ger en slags 
berusning och avtrubbning i nyktert tillstånd. Denna banar även väg för dofter som 
kommer senare. 
3. Erogena dofter. Här ska parfymen sätta igång sexuella fantasier då den har blivit så 
vedertagen att vederbörande blivit mottaglig för kroppsliga lukter. 
4. Stimulerande dofter. Inriktar sig på erotik och romantik. 

Det som är gemensamt för alla parfymer är att vi klassificerar parfymens nyanser i 
topp-, hjärt- och basnoter efter deras olika flyktigheter. Man kan också betrakta denna 
egenskap ur motsatt perspektiv och gruppera dem efter beständighet, dvs. hur länge 
de avger doft på huden innan de försvinner.  När man känner doften av en parfym ur 
flaskan så är det först de flyktiga toppnoterna man känner efter det går man vidare in i 
parfymens hjärta och till sist når man basnoterna.(Stenson & Bresle, 2002) 
 
 
3.2.1 Basnoten 
Aftel (2003) menar att basnoterna är de djupaste och äldsta av alla 
parfymingredienser. Det är många som tycker att basnoterna är starka och i vissa fall 
överväldigande när de stiger upp ur flaskan. De är i regel mörkgröna eller bruna till 
färgen och tjocka, sega och tunga i konsistensen och måste därför smältas eller 
blandas med alkohol innan de blandas in i parfym. Basnoterna är ofta illaluktande i en 
outspädd form och kräver fantasi och urvalsskicklighet av parfymören, som måste 
veta vilka klanger; kongeniala, förföriska, ointressanta osv. som den utspädda 
substansen kommer att tillföra för att undvika en alltför stark eller oklar doft. Att 
bekanta sig med basnoternas föränderliga karaktär medan de avdunstar är en god 
hjälp. Ju längre tid man väntar desto mer dunstar de och får en mildare och mer 
behagligare doft. Basnoten är den doft som blir kvar längst på huden och därför 
blandas den djupast med bärarens kroppskemi. Alla reagerar på olika sätt och tar åt 
sig olika av de olika tonerna. Vissa tar åt sig det blommiga medan andra tar åt sig mer 
av det animalistiska. Huden är en bas under basen och därför blir basnoten det intima 
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bandet mellan parfym och bärare.  Basnoterna varar inte bara längre än de andra 
noterna, den bromsar även avdunstningen och drar in de andra noterna i huden så att 
de frigörs steg för steg. Basnoter kombineras så att de bildar ackord. Ett 
parfymackord består av minst två och högst fem toner. De blandas så att deras 
enskilda identiteter förenas i en ny harmonisk helhet. I varje ackord bör en ton klinga 
starkast, dominera medan de andra förstärker och stöder den. De dominerande bas-, 
hjärt- och toppnoterna måste harmoniera. Aftel (2003) påpekar också att basnoternas 
vanligaste essenser är: 
Träessenser som har en varm, mild ton som för tanken till nyskuret trä. I familjen 
ingår sandelträ, cederabsolut, svartgransabsolut, vitgransabsolut, guaiacträ, och 
balsamgransabsolut. 
Animaliska essenser har inte bara doftämnen från djur utan också växtessenser som 
har en varm myskkaraktär som costusrot, ambrette, hö och tobak. Djuressenserna som 
används är Mysk, som man hämtar från myskhjortshannens pung. Mysken fixerar och 
framhäver andra dofter. Ambra som är en svulst som bildas i kaskelotthannens mage 
eller tarm. Innan svulsten blir för stor så spyr valen upp den. Och då och då har man 
kunnat stöta på amra utanför Afrikas, Ostindiens, Kinas, Japans, Australiens och Nya 
Zeelands kuster. Sibetolja som är ett mjukt fett sekret som hämtas i sibetkattens pung. 
Bävergäll är ett sekret som finns i två pungar under buken på bävrar. 
Balsamiska essenser förenas av en söt vaniljton och en underton av trä, blommor eller 
kryddor. I gruppen ingår tolubalsam, perubalsam, benzoin, tonkaböna, opoponax och 
styrax. 
Jordiga essenser har samma unkna lukt som nyplöjd jord. De omfattar vetiveriarot 
som är en gräsart, angelikarot som har en lätt pepparliknande toppnot, patchouli som 
har en söt fyllig och örtliknande toppnot, ekmossa som doftar regnvåt skog och 
labdanum som har en fyllig underton av ambra. 
Gröna dofter är friska och i gruppen ingår dragon, lavendelvax, salviavax, vårbrodd, 
fläderblom och vild vanilj. 
Ätbara essenser förknippas med mat och i den familjen finns vanilj, svart te, grönt te, 
konjak, kaffe, kakao.(Aftel, 2003) 
 
 
3.2.2 Hjärtnoten  
Hjärtnoten smälter in i huden och omvandlar toppnoten, det tar ca 10-20 min för att 
den ska framträda. Den består nästan alltid av blomessenser om än med en och annan 
ört och krydda därutöver som t.ex. salvia, kanel, verbena och kryddnejlika. Hjärtnoter 
ger kropp åt parfymen, den ger den även en värme och fyllighet. Hjärtnoterna låter sig 
grupperas på följande sätt: 
Lätta hjärtnoter är blomessenser med en lätt och luftig karaktär som t.ex. 
lindblomma, magnolia och neroli som är en eterisk olja som utvinns ur 
pomeransträdets blomma. 
Kryddiga dofter som förutom kryddor också kommer från blommor med starka 
kryddlika toner. De stimulerar både lukt och smaksinne. I den gruppen ingår bl.a. 
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kryddpeppar, ingefära, kanel, svartpeppar och kewda som är en stor indisk blomma 
som luktar som en blandning av peppar och natthyacint. 
Gröna essenser som får oss att tänka på våren, daggiga blad och nyklippt gräs. De 
omfattar muskatellsalvia, lavendelabsolut, libbsticka och violblad. 
Rosendofter är i en kategori för sig och det omfattar rosengeranium, geranium, 
rosvax, rosabsolut och rosenolja. Man kan säga att Ros är hjärtnoternas hjärtnot. 
Rosorna och deras essenser har en oändlig variationsrikedom. 
Narkotiska essenser är de dofter som lugnar. Till dem räknar man jasminvax, 
jasminabsolut, natthyacint och ylang ylang i absolut form och som vax. Ylang ylang 
kallas ibland för fattigmansjasmin då de påminner om varandra i doften. Ylang ylang 
är ett av de viktigaste råmaterialen i parfymtillverkning. Jasmin är en väldigt vanlig 
utgångspunkt i parfym. Dess blommor utstrålar en så pass speciell doft att den är 
oförliknelig. Den är fyllig, varm, tung, fruktig, intensivt blommig. Det finns nästan 
ingen eterisk olja som jasmin inte blandar sig perfekt med. 
Fruktiga essenser omfattar romersk kamomill, citronverbena, litsea bubeba och 
tagets. Den romerska kamomillen har en söt, fruktig och äppelliknande toppnot. Den 
ger en frisk ton och ett naturligt djup åt parfym. Litsea bubeba är en söt och frisk doft 
med en intensiv citronton. Den kommer från frukten av may chang trädet som är en 
kinesisk medlem av lagerfamiljen. 
Dyrbara blomoljor är djupa och harmoniska och ger en elegans med sin återhållna 
fyllighet. De är otroligt dyra och i denna kategori ingår, boronia, orangeblom, champa 
och iris. Orangeblomsabsolut är en av de allra dyraste parfymingredienserna. Den 
extraheras ur blommorna från pomeransträdet, den har en stark blomdoft som är tung 
och samtidigt skir fyllig och frisk. (Aftel, 2003) 
 
 
3.2.3 Toppnoten 
Toppnoten når näsan först och ger doftens första intryck innan den skingras i luften. 
De oljor som de består av avdunstar snabbare än hjärt- och basnoterna. En parfym 
som inte innehåller några toppnoter känns lätt avslagen. Det är lätt att falla för 
toppnoterna då de är okomplicerade och väldigt lätta. De är antingen heta eller kalla 
men aldrig varma.  Många av toppnoterna känner man igen från köket, örter och 
kryddor fungerar i parfym ungefär på samma sätt som i matlagning. De passar i 
vilken blandning som helst och ger den kraft och karaktär men bara i små mängder. 
Toppnoterna är billiga och lätta att använda. De är ytliga och spontana och framförallt 
så förkroppsligar de upplevelsen av lätthet. Toppnoterna är de minst materiella av 
parfymingredienserna, halvvägs mellan den fysiska och metafysiska världen. 
Toppnoten har två uppgifter, att ge parfymen dess slutgiltiga karaktär och befästa den 
i fantasin hos den som luktar på den.  Toppnoterna grupperas på följande sätt: 
Citrusessenser som är fräna, lätta och friska. Bland dem finns bl.a. bergamott, 
blodgrape, lime, citron, blodapelsin, pomerans, tangerin och petitgrain. De bästa 
citrusoljorna för parfymer är kallpressade ur skalet, dvs. de är inte destillerade. 
Citrusessenserna når näsan direkt och därför är det lätt att skilja ut olika sorter. 
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Gröna toppnoter är grönmynta, gurka, galbanum och vintergröna som t.ex. 
Tallbarrsolja som sprider en doft av nyhuggen julgran. Galbanum har en stark 
bladliknande doft som utvecklas till torr och vedig med en barkliknad karaktär. Den 
ger blommiga dofter en anstrykning av gröna blad. 
Kryddiga toppnoter omfattar svartpeppar, grönpeppar, ingefära, kryddnejlika, 
muskot, enbär och kardemumma. 
Blommiga toppnoter kommer huvudsakligen från blommor med rosenträ som 
undantag. I kategorin ingår även lavendel, mimosa och davana som är en indisk 
blomma med en torr och besk blomdoft. 
Torra dofter är som torra viner dvs. de saknar sötma. De utmärks av vedtoner 
jämsides med gräs- och ormbunksnyanser. Caberuva och cederträ är bra exempel. 
Caberuvan dröjer sig kvar längre än de flesta toppnoter och om man doserar den rätt 
så har den en doft som påminner om sandelträ och rosor.(Aftel 2003) 
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4. METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta de metoder och förhållningsätt som används för att 
tolka och läsa bilder. 

 
4.1 URVAL 
För att välja reklambilder så letade vi efter stora modehus i stora magasin. Vi valde 
att göra en fallstudie där vi valde ut fem stycken reklambilder. Vi valde reklambilder 
som fanns i nyutkomna nummer av modemagasinen Elle och Vogue. Vi valde efter 
vad som tilltalade oss men som även hade ett brett målgruppsspann och en olikhet för 
att få en större bredd på analysen. Det handlar således om ett icke-slumpmässigt 
urval, vilket är ganska naturligt i denna typ av studie. 
 
 
4.2 BILDANALYS 
Nordström (1973) menar att det finns två sätt att göra en bildanalys. Man kan välja att 
arbeta med det denotativa och det konnotativa. I det denotativa sättet så tittar man 
mer konkret på bilden för att förstå hur bilden fungerar språkligt. Man utgår mycket 
från bildens kontext. I det konnotativa så tittar man på vad bildens delar har för 
bibetydelse. När man sen analyserar bilden klarlägger man hur bildens 
kommunikationsprocess går till genom att titta på både det denotativa och det 
konnotativa. När man sedan analyserar bilden måste man ta till ord som tillhör ett helt 
annat språk än det visuella. Man sönderdelar bilden i syfte för att kunna förstå och 
beskriva delarna och hur deras relation hör samman med helheten (Bergström, 2007)  
För att kunna genomföra analysen måste man bestämma analysart och analysobjekt. 
Det finns två skilda perspektiv i kommunikationsprocessen som leder till två skilda 
sätt att analysera, två analysarter. Den art som pekar ut sändaren som objekt kallas 
intentionsanalys. Målet där är att klarlägga vem som står bakom meddelandet och 
vilka avsikterna är. Den andra är Receptionsanalys. Där kartlägger man hur texten 
och bilden upplevs och tillägnas.  I både intentions- och receptionsanalys handlar det 
om opartiska redogörelser.  Vid sidan av intentions- och receptionsanalys finns en 
tredje art som kallas näranalys. Den skiljer sig från de två andra genom att fokus 
riktas mot själva meddelandet. Den som analyserar tar nu hela ansvaret i analysen. 
Det finns ingenting som hindrar att analysarterna blandas. Hur de väljs ut och 
kombineras avgörs av målet med analysen. (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, 
s.165-167) Sammanfattningsvis:  
 
Analysart   Analysobjekt 
Intentionsanalys  Sändaren (avsikter) 
Receptionsanalys  Mottagaren (upplevelser) 
Näranalys   Meddelandet (utformning) 
 

För att underlätta bildanalysen skapas så kallade analysscheman som i första hand ska 
ses som en checklista. Listan påminner om steg i processen som är viktiga och inte 
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bör glömmas bort. Hur dessa analysscheman ser ut beror helt och hållet på 
användningsområdet för analysen och vem som har satt ihop schemat. 

Metod för bildanalys enligt Hansson, Karlsson och Nordström (2006, s.167-168) 
 

1. Välj ut en bild 
2. Prova olika analysobjekt – ska meddelandet relateras till sändare, mottagare 

eller till den som analyserar. Det innebär också att notera vad som skiljer inre 
kontext från yttre. 

3. Håll isär analysobjekt från eventuellt undersökningsobjekt. 
4. Notera om analysobjekt eller undersöknings ingår i någon diskurs. 
5. Bestäm analysart 
6. Beskriv analysobjektets denotativa/manifesta nivå. Beskriv bild och eventuell 

text för sig och i samordning. 
7. Undersök objektets konnotativa/latenta nivå. 
8. Samordna 6 och 7 med hjälp av form vs. Substans 
9. Notera retoriska grepp, metafor och metonymibildning, estetisk kod etc. 
10. Ta slutlig ställning till analysobjekten och eventuell plats i en diskurs. 

För en bra helhetsbild av analysen bör man även tänka på bakgrunden kring 
reklambilden. Hansson, Karlsson och Nordström har gjort en checklista även för det.  

 
• Vem är det som ligger bakom och har ansvar för meddelandet? 
• Vilken är avsikten med kommunikationen? 
• Vilka kanaler används och hur formuleras meddelandet? 
• Vad är det som berättas? 
• Hur uppfattar betraktaren meddelandet? 
• Man kan även förklara punkterna i modellerna nedan. 

Vem berättar Vad är avsikten?  Hur berättas det  Hur uppfattas berättelsen  
Vad berättas 
 

Metod för bildanalys enligt Bergström 

• Vad föreställer bilden? 
• Hur är den uppbyggd? 
• I vilket sammanhang uppträder den/ Kontext 
• Vem vänder den sig till? 
• Vem är sändaren? 
• Vilket syfte har bilden? 

För att få ett analysschema som passade oss och vårt behov så gjorde vi en syntes av 
Bergströms och Hansson, Karlsson och Nordströms bildanalysscheman. Sedan 
anpassades vissa punkter från de redan existerande scheman och lades sedan till 
punkter som saknades. Därefter fokuseras det på receptions- och näranalys för att titta 
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närmre på meddelandet och mottagaren. Analyspunkterna delas sedan upp efter 
Denotativ nivå och Konnotativ nivå för att lättare kunna gå djupare in i reklambilden 
och för att få en så bred diskussionsgrund som möjligt.  
Denotativ nivå  

• Vad föreställer bilden? 
• Hur är bilden uppbyggd? 
• I vilket sammanhang uppträder bilden? /Kontext 
• Vem vänder den sig till och vad är avsikten med kommunikationen? 
• Vem är det som ligger bakom och har ansvar för bilden? 
• Vad är det som berättas? 
• Vilka färger används? 

Konnotativ nivå: 
• Vad gör bilden intressant? 
• Vilka associationer får vi när vi ser bilden: privata, gemensamma, kulturella. 
• Vad känner vi - vilka känslor föder bilden och vad i bilden framkallar dessa? 
• Vad förmedlar bilden för doft? 
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5. Empiri och analys 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från vår bildanalys, vi kopplar även så konkret som möjligt ihop 
vår bildanalys med teori och bakgrundskapitlen 

 
 
5.1 Chloé, love 
Denotativ nivå: 
Vad föreställer bilden? 
En kvinna som kommer gående med fart vid en mur. I bakgrunden syns lampor från 
en stad som uppenbarar sig på långt håll. I bilden finns också en parfymflaska, en 
logotyp för märket samt beskrivande text. 
Hur är bilden uppbyggd? 
I förgrunden så ser vi en parfymflaska bakom flaskan finns Chloé’s logga samt 
namnet på parfymen typograferat. I mellanplanet ser vi en kvinna i 30 årsåldern och i 
bakgrunden ser man staden och stadens ljus lite suddigt. Bilden innehåller tre 
element, och är uppbyggd vertikalt. Texten är uppbyggd efter den optiska 
mittpunkten och ögat söker sig automatiskt mot lampornas sken för att sedan färdas 
till kvinnas ansikte ner mot logotypen för att slutligen hamna på flaskan. Helbild och 
vinkel rakt framifrån. Bilden är symetrisk 
I vilket sammanhang uppträder bilden? / kontext 
Livsstilsmagasin i detta fall Elle Sverige nr3 2011  
Vem vänder den sig till och vad är avsikten med kommunikationen? 
Den vänder sig till parfymanvändare, mogna kvinnor. Avsikten är att sälja parfymen 
och Chloé’s andra produkter. Man vill skapa en igenkänning. 
Vem är det som ligger bakom och har ansvar för bilden? 
Chloé ligger bakom parfymen och själva reklamen. Elle ligger bakom själva 
annonsplatsen. 
Vad är det som berättas? 
Bilden berättar om en mogen kvinna i 70 talets glamouranda. Hon kommer gående 
med fart på en gata. Vinden tar tag i hennes hår och kappa. Bilden är tagen på kvällen 
antagligen i ett varmare klimat då kvinnan har öppna skor och enbart en öppen capé 
på sig. 
Vilka färger används? 
Man använder sig av gråskala och guld 
 
Konnotativ nivå: 
Vad gör bilden intressant? 
Sara tycker att kvinnas rörelse gör bilden intressant. Flaskans färg är också intressant 
eftersom den sticker ut från resten av bilden som är svartvit. Den talar om något mer 
lyxigt, lite dyrare Mogen kvinna, 70-tals inspirerat och hon har säkert mycket pengar 
för kläderna känns exklusiva. Stadsmiljö, kvällen/natten på vårkanten. Guld på 
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flaskan gör att den känns exklusive också att det kanske är färgen på hennes kläder 
också. (Där flaska och kläderna i bilden möts) 

 Johanna tycker att intresset väcks på grund utav rörelsen i bilden, hade kvinnan 
stått still hade det inte bidragit lika mycket. Man fångas också av parfymflaskans 
storlek samt att korken är avtagen och lite flygande den med. Jag tycker att det bidrar 
till att det blir rörelse i flaskan också. 
 Vilka associationer får vi när vi ser på bilden? 
 Sara tänker på en mogen kvinna som är sjuttiotalsinspirerad och hon tror att hon 
antagligen har mycket pengar för att kläderna känns exklusiva.  Hon befinner sig i en 
stadsmiljö på kvällen/natten runt vårkanten. Guldet på flaskan gör att det känns 
exklusivare precis som färgen på kläderna.  

Johanna får karriärsassociationer av bilden, jag associerar den med en 
framgångsrik kvinna på sjuttiotalet som är på väg hem från jobbet och hon är lite 
stressad eftersom hon ska iväg på något cocktailparty. 
Vad känner vi? (Vilka känslor förmedlar bilden) 
 Sara anser att eftersom ljuset är ganska hårt känns det på något sätt som hon är lite 
jagad, nästan lite paparazzi. Hon känns lite stressad men ändå som att hon är på väg 
till någon lyxig fest där hon ska träffa sin fästman . Men det är glamour, lyx och flärd. 

Bilden för Johanna konnoterar power: ”blir du framgångsrik så kan du se ut som 
mig men till dess kan du lukta som mig” 
 Vad förmedlar bilderna för doft 
 Sara tycker att bilden förmedlar en doft av mogen, kvinnlig, lyxig. Dov doft i 
grunden men kanske med någon ton som också är söt som ligger bakom. Blommigt 
dov. Lite tyngre doft som går mer åt ”tant” än ”ungdomlig”. Johanna tycker att bilden 
förmedlar doften av klass och glamour. Den är feminin och lite rosig med inslag av 
sensualitet. 
 
 
5.1.2 ANALYS 
vilka behov uppfyller reklamen 
 Annonsen uppfyller det högsta steget, självförverkligande. Även om man inte har 
uppfyllt de andra stegen kan man komma lite högre upp med hjälp av rätt look. 
vilka behov skapar reklamen 
Annonsen skapar en längtan om självförverkligande. I detta fall kan det vara allt ifrån 
att man vill få ett bättre jobb så att man får en bättre inkomst och kan konsumera 
dyrare plagg eller dyrare skönhetsprodukter. Det kan även handla om att man redan 
har kommit upp till det trappsteget men att man vill spä sin självbild genom att 
konsumera en mer kvinnlig doft som stämmer överrens med hur man ser sig själv. 
Även om man inte når själva delen av självförverkligandet så kan parfymen bli en lite 
bit på vägen då den inte är lika kostsam som de exklusiva klädplaggen av samma 
märke. Man har ett mål och parfymen blir en bit på vägen. 
Vad är det bilden ska uträtta? Ska den vara illustrativ, förklara, skrämma, roa, 
visa, förändra attityder eller kanske förmedla en känsla? 
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Bilden är illustrativ och förklarar en livsstil och ett helhetskoncept. Den vill påvisa 
vart i livet man befinner sig när man använder parfymen. Den förmedlar även en 
känsla och ger en helhetsbild av elegans och vill visa på vad exklusivitet är. 
Är bilden informativ, explikativ, direktiv eller expressiv? 
Reklamen för Chloé love, är både explikativ och expressiv. Explikativ då bilden 
förklarar förhållandet mellan kvinnan på bilden och staden som är i bakgrunden. Hela 
bilden blir en berättelse då hon kommer med fart och då munnen är särad ser hon ut 
att vilja berätta något för en, man kan tänka sig att hon vill berätta om sitt 
kärleksförhållande med staden. Bilden är även expressiv då teamet bakom parfymen 
och reklamen har fått iscensätta sin vision med parfymen. Då den beskrivs som 
väldigt kvinnlig med ros- och pudertoner så känns det naturligt att de har castat en 
modell som är lite äldre och som utstrålar kvinnlighet och femininet. Valet av 
fotograf och valet av plats gör även att budskapet förs fram. 
Är bilden presentativ, metonymisk, synekdoke eller metaforiska? 
Bilden är presentativ då man väldigt tydligt ser parfymflaskan, logotypen samt 
namnet på parfymen. Vilket faktiskt är ändamålet med reklamen. 
Vilken är bildens inre och yttre kontext? 
Bildens inre kontext består av parfymflaskan, logotypen och namnet och även 
modellen då hon är i förgrunden. Den yttre kontexten består av staden och stadens 
ljus som man skymtar i bakgrunden. Den yttre kontexten blir också att den befinner 
sig i ett modemagasin.  
Hur ser bildkompositionen i bilden ut är den harmonisk, dramatisk, sensuell 
osv. 
Bilden lutar mer åt det dramatiska hållet och för att skapa dramatik har man valt att 
arbeta med kontrasterna. Även om själva modellen och bakgrunden är i gråskala så 
har man dragit upp kontrasten i bakgrunden ordentligt då vissa partier nästan är 
svarta. Eftersom flaskan är i färg skapar det en stor kontrast till resten av bilden. Att 
man sedan väljer att ha en stående bild som skapar mer dynamik och som är 
symetrisk med modellen i bild men eftersom man har placerat flaskan med öppen 
kork lite asymmetriskt bidrar också den till att spänning bildas och att bilden 
uppfattas som mer dramatisk. 
Vilken roll spelar texten i bilden?  
I Chloé’s fall skapar texten spänning, eftersom texten ligger framför den gående 
modellen och bakom flaskan så känns det nästan som att hon puffar texten framåt och 
vill få dig som mottagare att köpa parfymen. Hon påvisar att parfymen är hennes 
framgång. 
Vad gör bildens sinnesstämning för att påverka vår uppfattning om doften? 
Sinnesstämningen i bilden är dov, elegant och kvinnlig men samtidigt full med hopp. 
Den får oss att tro att doften är just kvinnlig elegant och exklusiv. Ofta konnoterar 
man rosdoften till just kvinnliga dofter. 
Ändras uppfattningen när man får reda på Toppnot basnot och hjärtnot 
Uppfattningen besannas ganska bra när man får reda på att parfymen innehåller 
apelsinblomma, stänk av rödpeppar, iris, hyacint och heliotrop som avslutas med 
pudernoter och en gnutta mysk. Dock känns det rent bildmässigt som att parfymen 
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borde innehålla roskoncentrat av någon form för att förhöja det kvinnliga. Parfymen 
innehåller ganska starka dofter som harmonierar fint tillsammans och mysken gör att 
den blir sensuell och får ett djup. Vi tror att bilden får ännu lite mer liv av att veta vad 
parfymen innehåller. 
Hjälper flaskan och namnet till att förmedla doften? 
Flaskan hjälper till att förmedla det eleganta och exklusiva i doften då den är i olika 
nyanser av guld.  Innehållets färg stämmer bra överrens men vad man kan tänka sig 
hur hjärt-, topp- och basnoternas färg ser ut när man har blandat samman dem. 
Namnet får en att associera till kärlek och tänker man på kärlek så tänker man 
onekligen på rosor. Det känns på så sätt som vi har nämnt innan att parfymen borde 
innehålla något spår av rosor. Det behöver inte vara just röda rosor, utan det kan även 
vara vita eller rosa rosor som man ger i vänskapssyfte, på så sätt kan man även tolka 
det som en avsändare från kvinnan på bilden till dig som mottagare, hon vill ge dig 
doften som har gjort så att hon har lyckats.  
 
 
5.2 Juicy Couture, Peace and Love 
Denotativ nivå 
Vad föreställer bilden? 
En liggande kvinna som omges av fjärilar och blommor. Hon håller i en stor 
parfymflaska och hennes händer är prydda av smycken. I högra hörnet kan man 
skymta någon form av textil. Bilden innehåller även en logotyp för märket samt 
beskrivande text. 
Hur är bilden uppbyggd? 
Bilden är en närbild som är uppifrån. Kvinnan på bilden kommer in lite snett ifrån 
vänster. Hon håller i en stor parfymflaska och är omgiven utav fjärilar och blommor. 
Hon vilar på någon form av textil. I förgrunden ser vi Juicy couture loggan samt 
namnet. I mellanplanet ser man kvinnan med flaskan och bakgrunden skymtar man 
någon form av textil. 
I vilket sammanhang uppträder bilden? / kontext 
Livsstilsmagasin Vogue nr 3 2011 
Vem vänder den sig till och vad är avsikten med kommunikationen? 
Den vänder sig parfymanvändare i övre tonåren. Avsikten med reklamen är att sälja 
parfymen. Men även att man ska vilja köpa mer av Juicy couture för att få hela den 
livsstilen. 
Vem är det som ligger bakom och har ansvar för bilden? 
Juicy Couture samt Vogue för reklamplatsen i deras tidning. 
Vad är det som berättas? 
Kvinna som ligger ner och håller i en parfymflaska som är omgiven av fjärliar och 
blommor. 
Vilka färger används? 
Bilden är väldigt färgrik och de färger som man lägger märke till mest är gul, rosa,blå 
,turkos ,lila. 
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Konnotativ nivå: 
Vad gör bilden intressant? 
Det som intresserar Sara är framförallt färgerna och sedan lugnet som kvinnan verkar 
ha. 

 Johanna tycker att färgerna gör bilden intressant och det faktum att flaskan i 
princip smälter in gör att man får leta lite. Den är bohemiskt avslappnad och har ett 
annat uttryck som man inte riktigt är van vid att se i parfymreklamer. 
  
Vilka associationer får vi när vi ser på bilden? 
I den här bilden associerar vi båda till hippiekulturen på 60- talet. Bilden känns 
väldigt bohemisk och vi tänker båda på naturen och ungdomens källa. 
Vad känner vi? (Vilka känslor förmedlar bilden) 
Sara tycker att bilden förmedlar ett lugn, men hon tycker också att det känns som om 
hon döljer på en hemlighet. Hennes öppna mun känns som den precis är på väg att 
säga något och eftersom ögonen är fästa rakt fram ser det ut som hon tittar på mig, 
”jag har något jag vill berätta för dig”.   

För Johanna konnoterar bilden naturlighet och frihet. Naturen är i fokus och 
speciellt närheten till naturen och lyckan och friheten som man kan känna i naturen. 
Vad förmedlar bilderna för doft 
 Sara tycker att bilden förmedlar en blommig söt doft med alla blommor och 
sprakande färger. Tänker på något sätt till färgskalorna på tvättmedel. Ungdomligt 
förföriskt med en lite glimt till naturen. Mest söt men med ett tyngre inslag av något 
slag. Det känns som att doften sitter kvar länge.  

 Johanna tycker att bilden förmedlar en doft av frihet, blommor och sötma. 
Romantik med en underton av sensualism och lekfullhet. 
 
 
5.2.1 Analys 
vilka behov uppfyller reklamen 
Social gemenskap och status. För den yngre målgruppen kan den även i vissa fall 
upplevas som självförverkligande, då kvinnan på bilden kan vara en symbol att se upp 
till.  
vilka behov skapar reklamen 
Annonsen skapar ett behov av social gemenskap. Modellen representerar en livsstil 
som för tankarna tillbaka till sent 60 tal och tidigt 70 tal då flower-power stod i fokus. 
Då kan äldre identifiera sig med sin egen ungdom och komma tillbaka till den med 
hjälp av parfymen samtidigt som unga kan omfamna livsstilen som Juicy couture 
försöker att förmedla. 
Vad är det bilden ska uträtta? Ska den vara illustrativ, förklara, skrämma, roa, 
visa, förändra attityder eller kanske förmedla en känsla? 
Bilden är illustrativ då den visa flaskan eftersom huvudsyftet är att sälja parfym.  
sekundärsyftet är att sälja smycken då vi antar att de också är ifrån Juicy Couture då 
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de även säljer smycken. Bilden förmedlar en känsla av harmoni och lugn samtidigt 
som den känns mystisk och hemlighetsfull. I Sverige kan man konnotera till 
skogsrået. 
Är bilden informativ, explikativ, direktiv eller expressiv? 
Bilden är expressiv, då den har ett tydligt personligt experimentellt uttryck. Den är 
väldigt poetisk men följer ändå Juicy Coutures ramar och man förstår vem avsändaren 
är. Den är även direktiv då man väldigt tydligt och direkt ser Juicy Coutures logotyp 
och namnet på parfymen vilket grundar sig i att man vill nå fram till mottagaren så att 
den kan genomföra ett eventuellt köp. 
Är bilden presentativ, metonymisk, synekdoke eller metaforiska? 
Bilden är väldigt presentativ då man direkt och väldigt tydligt ser avsändaren till 
meddelandet.  Bilden är även metonymisk då Juicy Couture använder sig av 
bildspråket och modellen för att belysa innehållet i flaskan så att mottagaren kan 
skapa sig en så korrekt bild av parfymen som möjligt. 
Vilken är bildens inre och yttre kontext? 
Den inre kontexten i bilden består av Juicy Coutures logotyp, namnet på parfymen 
samt modellen och smyckena som hon bär. Den yttre kontexten består av miljön dvs. 
fjärilar, blommor och någon form av textil som modellen lutar sig på. 
Hur ser bildkompositionen i bilden ut är den harmonisk, dramatisk, sensuell 
osv. 
Bilden är harmonisk detta förstärker man genom att man låter modellen ligga ner och 
man använder även en färgskala som går i blålila toner och guld som förstärker det 
harmoniska. Bilden är i stående format och är symetriskt uppbyggd med allt fokus på 
mitten.  Bilden är även väldigt kontrastrik och man blandar stort och smått. Man har 
även dragit upp kontrasterna i färgerna och ögonen söker sig direkt till modellens 
isande blå ögon. 
Vilken roll spelar texten i bilden?  
Texten skapar en igenkänning om man vet vilka Juicy Couture är. Namnet ger även 
en inblick i hur parfymen kommer att dofta och man skapar sig fantasier därefter. 
Orden Peace och love känns handskrivna och även det gör att man konnoterar till 
flower power och det blir personligt. 
Vad gör bildens sinnesstämning för att påverka vår uppfattning om doften? 
Eftersom färgerna i bilden är klara och färgstarka så känns parfymen frisk och 
ungdomlig. Det guldiga gör att den känns lite exklusiv. Helhetsintrycket gör att 
parfymen känns färgsprakande och levande men den har även ett inslag av mystik, 
något man inte riktigt kan ta på.  
Ändras uppfattningen när man får reda på Toppnot basnot och hjärtnot 
Vi får uppfattningen av att beskrivningen av parfymen stämmer överrens med bilden.  
Bilden har det blommiga, fräscha och mystiska. Med toppnoter som, citron, vild 
hyacint, söta äpplen och svartvinbärsknoppar. Hjärtnoterna kommer från jasmine, 
magnolia och lindblommor medans basnoterna kommer från irisrot, patchouli 
blommor och sensuell mysk.  
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Hjälper flaskan och namnet till att förmedla doften? 
Flaskan speglar parfymens och märkets ungdomlighet med det guldiga emblemet på 
flaskan framsida och de smycken som är placerad runt flaskans hals. Samt att 
accessoarer runt flaskhalsen förmedlar kvinnors förkärlek till smycken och ger ett 
mervärde till produkten. Namnet härleder oss till fred och kärlek som får 
associationer till flower-power och det naturliga livet där man ska vara rädd om 
naturen. Därför blir också uppfattningen av doften naturlig blommig och fräsch.  
 
 
5.3 Marc Jacobs, Daisy eau so fresh 
Denotativ nivå: 
Vad föreställer bilden? 
Bilden föreställer en tjej som är klädd i vit klänning. Hon ligger på en vit häst och 
håller i en stor parfymflaska. Man ser himlen och skymtar av hästens man samt en 
sommaräng. Det finns även en text som beskriver doften och var man kan köpa den 
samt en logotyp för märket. 
Hur är bilden uppbyggd? 
Förgrunden är uppbyggd så att texten med dess vita bakgrund bildar en sorts ram runt 
själva bilden. I mellanplanet ser man modellen sittandes på en häst. Bakgrunden 
består av himmel och en liten bit av äng. Bilden är tagen rakt framifrån och är väldigt 
dramatiskt beskuren. Bilden är tagen i liggande format. 
I vilket sammanhang uppträder bilden? / kontext 
Livsstilsmagasin Vogue nr 3 2011 
Vem vänder den sig till och vad är avsikten med kommunikationen? 
Parfymanvändare, kvinnor och personer som köper Marc Jacobs produkter, yngre 
målgrupp 17-25 år. Avsikten är att sälja Marc Jacobs som varumärke. 
Vem är det som ligger bakom och har ansvar för bilden? 
Marc Jacobs har ansvar för reklambilden och Vogue för annonsplatsen 
Vad är det som berättas? 
Yngre kvinna sittandes på en hästrygg en solig sommardag med en stor parfymflaska 
i sitt knä. Hon rider barbacka i en vit klänning. Hon är blond, ganska kortklippt och 
har lite rufsig hår. Hon är barbent och har kortärmat. Man ser bara hästryggen och lite 
av manen. Resten av hästen är dold. 
Vilka färger används? 
Färgerna som används är vitt, blått, rosa, gul & gul 
 
Konnotativ nivå: 
Vad gör bilden intressant? 
 Sara tycker att lugnet i bilden gör den intressant, hon ser harmonisk ut med sig själv 
och med hästen. Bilden känns somrig och fräsch som gör den behaglig att titta på. 
Bilden är lugn men i och med det rufsiga håret känns det ändå lite vild, frihetskänsla 
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Johanna tycker att intresset för bilden väcks pågrund utav hur bilden är beskuren 
och utformad. Den känns inte typiskt parfymreklam utan hade lika gärna kunnat vara 
ett modereportage i en modetidning. Det har nog att göra med att modellen ser så 
avslappnad ut och hon är inte överstylad.  
Vilka associationer får vi när vi ser på bilden? 
Sara associerar till en oskuldsfull tjej som på morgonen kände sig lite vild och tog 
hästen ut på en morgonskritt. 

 Johanna associerar bilden med sommarlov när man var yngre, bekymmersfria 
dagar då man kan göra lite vad man känner för. 
Vad känner vi? (Vilka känslor förmedlar bilden) 
Sara känner en frihetskänsla och oskuldsfullhet.   

Johanna tycker att bilden konnoterar lycka och en frihet som man hade som barn. 
Det finns inga måste och man är lyckligt ovetande om världen runt omkring. Allt 
handlar om att ta dagen som den kommer. 
 Vad förmedlar bilderna för doft 
 Sara tycker att bilden förmedlar en lätt, blommig, fräsch doft med lätta toner som 
ligger kvar länge. Känns som parfymen blir ett men tjejen. Naturligt fräsch med lite 
grästoner och äng. Varm och ”mysig” doft. Johanna tycker att bilden förmedlar en 
blommig och somrig doft med solkysst hud och äng men med lite mörkare busigare 
undertoner . 
 
 
5.3.1 Analys 
vilka behov uppfyller reklamen 
Den uppfyller det sociala behovet samt behovet av status. Parfymen kan ge en 
ingångar i samtalsämnen och då ge en viss status. Den kan även vara 
självförverkligande då Marc Jacobs är ett känt märke där har råd med parfymen men 
kanske inte kläderna. Genom parfymen känner man sig inkluderad. 
Vilka behov skapar reklamen? 
Den skapar ett socialt behov av att passa in. Samt ett statusbehov då det finns två 
andra parfymer i samma serier fast med olika doftstyrkor så kan det för vissa finnas 
ett behov av att äga alla tre dofterna.  
Vad är det bilden ska uträtta? Ska den vara illustrativ, förklara, skrämma, roa, 
visa, förändra attityder eller kanske förmedla en känsla? 
Bilden är illustrativ då den på ett väldigt tydligt sätt visar upp parfymflaskan. 
Parfymflaskan är placerad vid den optiska mittpunkten så den lockar verkligen ögat. 
Bilden förmedlar även en känsla av lugn och frihet. Det förstärks även med hjälp av 
färgval och bildkompositionen. 
 Är bilden informativ, explikativ, direktiv eller expressiv? 
Bilden är direktiv då man tydligt ser avsändare samt parfymflaskan. Men den är 
framförallt expressiv vilket görs extra tydligt då fotografens namn står med i själva 
reklamen. Den har ett personligt uttryck som passar väl ihop med flaskans estetik och 
den passar ihop andra kampanjer som Marc Jacobs har gjort. 
 Är bilden presentativ, metonymisk, synekdoke eller metaforiska? 
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Bilden är metonymisk då den använder sig av modellen, flaskan och omgivningen för 
att belysa innehållet i parfymen. Men bilden är även ett försök till en synekdoktisk 
bild då bilden är beskuren på det sättet att man bara ser en liten del av omgivningen 
och hästen. Då får man skapa sig en egen bild i huvudet för att se helheten. 
Vilken är bilden inre och yttre kontext? 
Den inre kontexten i bilden består av Marc Jacobs logotyp, namnet på parfymen, 
namnet på fotografen, modellen och parfymflaskan. Den yttre kontexten består av 
naturen bakom modellen, hästen samt ängen man ser skymta under hästens hals. 
Hur ser bildkompositionen i bilden ut är den harmonisk, dramatisk osv. 
Bilden är liggande vilket gör att den känns harmonisk, mer inbjudande och öppen. 
Den är asymmetriskt uppbyggd då modellen lutar sig åt höger vilket skapar luft på 
vänster sida. Men den har även fokus på flaskan i mitten.  
Vilken roll spelar texten i bilden?  
Eftersom texten med namnet ligger på en vit yta utanför bilden så blir den extra 
framträdande. Det gör att man lättare kopplar namnet till flaskhuvudets utseende med 
blommorna på. Man ser lättare inköpsstället samt att modellens och fotografens namn 
är inkluderade. På så sätt påverkar texten bilden mindre och den harmonierar även 
bättre med helhetsintrycket. 
Vad gör bildens sinnesstämning för att påverka vår uppfattning om doften? 
Eftersom sinnesstämningen i bilden är lugnande får man en fräsch känsla. De ljusa 
färgerna känns lätt blommiga och det bidrar till helhetsintrycket av doften som just 
blommig, somrig och ung. 
Ändras uppfattningen när man får reda på Toppnot basnot och hjärtnot 
Doften stämmer ganska bra överrens med våra föreställningar trots att den är 
fruktigare än vad vi trodde. Den känns lite tyngre än vad bilden förmedlar då 
basnoten innehåller mysk, plommon cederträ. 
Hjälper flaskan och namnet till att förmedla doften? 
Både färgen och flaskhuvudet tycker vi förmedlar doften väl då den går i ljusa och 
lätta färger. Flaskans huvud blir då också extra intressant då man har valt att pryda 
den med blommor som går i rosa, gula och vita toner. Denna flaska tycker vi också är 
den som beskriver doften bäst då blommorna och färgen på korken ger en stark bild.  
 
 
5.4 Jimmy Choo, Jimmy Choo EDP 
Denotativ nivå: 
Vad föreställer bilden? 
 Bilden föreställer en kvinna som håller i en parfymflaska. Hon har långt hår och en 
lilarosa ormskinnsmönstrad klänning. Hon står mot en träbakgrund. Det finns även en 
text som berättar var man kan köpa parfymen samt en logotyp för märket. 
Hur är bilden uppbyggd? 
Förgrunden består av text, logga samt en svart ram som ramar in bilden. Mellanplanet 
består av en kvinna som håller i en parfymflaska. Bakgrunden består av mörkt trä 
med stukatur. Bilden är tagen ur ett grodperspektiv och är beskuren från höften. 
I vilket sammanhang uppträder bilden? / kontext 
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Livsstilsmagasin Vogue nr3 2011  
Vem vänder den sig till och vad är avsikten med kommunikationen? 
Den vänder sig till kvinnor som är parfymanvändare och de som redan vet vem 
Jimmy Choo är. Lite äldre målgrupp 25-40 år. 
Vem är det som ligger bakom och har ansvar för bilden? 
Jimmy Choo och Tamara Mellon för reklamen och Vogue för annonsplatsen. 
Vad är det som berättas? 
En kvinna med nedhasad klänning som har ansiktet vänt uppåt och visar halsen. 
Klänningen samt flaskan har mönster inspirerat av ormskinn. Hon står framför en 
mörk trävägg. 
Vilka färger används? 
Färgerna är Lila, svart, Brunt, silver, rosa 
 
Konnotativ nivå: 
Vad gör bilden intressant? 
 Sara tycker att bilden är sensuell då den visar mycket hud men hon tycker inte att 
den känns erotisk. Färgerna gör att den känns stämningsfull. Halsen är en erotisk zon 
vilket gör att intresset väcks. Johanna tycker att hennes hållning samt att klänningen 
är nedhasad gör bilden intressant. Att hon visar så mycket hals är också intressant. 
Det gör att bilden blir sexig och tilltalande, Man frågar sig vad det är som gör henne 
så sexig. 
Vilka associationer får vi när vi ser på bilden? 
Sara associerar till en stark karriärkvinna som släpper loss på kvällarna i hemmet. Det 
mörka trä panelerna bakom för dock tankarna till att hon kanske är gift och går in till 
sin mans kontor för att förföra honom. Hon tycker dock om sig själv. Jag får lite 
delade tankar om detta handlar om att man enbart ska älska sig själv och att man själv 
känner hur gott man doftar eller om det handlar om en person till. Den är dock 
sensuell och för tankarna till sexuella handlingar.  

Johanna associerar till sex och att kvinnan känner en åtrå, hon vet inte riktigt var 
hon ska ta vägen. 
  
Vad känner vi? (Vilka känslor förmedlar bilden) 
Sara får upp känslor av sensualism, kvinnlighet, egenkärlek.  
Johanna tycker att bilden konnoterar sensualism och sex. 
Vad förmedlar bilderna för doft 
Sara tycker att bilden förmedlar en tyngre doft med sensualitet. Lite träig med inslag 
någon lila blomma. 

 Johanna tycker att bilden förmedlar en sensuell lite mognar doft som blandas upp 
med kvinnlig elegans. 
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5.4.1 Analys 
Vilka behov uppfyller reklamen? 
Eftersom Jimmy Choo bara har tillverkat skor tidigare så blir parfymen ett sätt för 
dem som inte har råd att köpa skorna att ändå få bära något av just Jimmy Choo. På 
så sätt blir den självförverkligande och blir också en statussymbol. Det fyller också ett 
behov av att ”dofta gott”.  
Vilka behov skapar reklamen? 
Behovet av att äga något av Jimmy Choo vilket inger en viss status. Man kan även 
räkna in detta som en del i sitt självförverkligande då parfymen känns som ett steg i 
rätt riktning för att uppnå drömmen om de dyra skorna.  
Vad är det bilden ska uträtta? Ska den vara illustrativ, förklara, skrämma, roa, 
visa, förändra attityder eller kanske förmedla en känsla? 
Bilden är illustrativ på det sättet att den visar flaskan. Den är också förklarande då 
kvinnan på bilden bär en klänning i samma mönster som det är på flaskan, det vill 
säga Jimmy Choos signaturmönster, ormskinnsmönstrat. Bilden har också 
känsloinslag då den är väldigt sensuell på snudd till erotisk. 
Är bilden informativ, explikativ, direktiv eller expressiv? 
Bilden är direktiv då man tydligt ser avsändaren.  Men den är framförallt expressiv då 
Jimmy Choo och fotografen har satt en egen prägel på den. 
Är bilden presentativ, metonymisk, synekdoke eller metaforiska? 
Bilden är metonymisk då den försöker att belysa doften med hjälp av modellen, 
hennes kroppsspråk med hjälp av flaskan och med färgerna i bilden. 
Vilken är bilden inre och yttre kontext? 
Den inre kontexten består av kvinnan, logotypen för Jimmy Choo och parfymflaskan. 
Den yttre kontexten består av någon form av trävägg. 
Hur ser bildkompositionen i bilden ut är den harmonisk, dramatisk osv. 
Bildkomposition är väldigt dramatisk och sensuell Modellen visar mycket hud och 
mycket nacke. Hennes ansikte visar på att hon njuter Kroppsspråket är också väldigt 
sensuellt med en nedhasad klänning Färgerna i bilden hjälper till att skapa en 
dramatisk och sensuell stämning. Bilden är i stående format och är symetriskt 
uppbyggd med modellen och parfymflaskan i fokus. Den har även en svart ram som 
hjälper till att bygga upp dramatiken. 
Vilken roll spelar texten i bilden?  
Texten visar avsändaren direkt vilket spelar stor roll om man vet vem Jimmy Choo är. 
Eftersom Jimmy Choo bara har jobbat med skor tidigare så spelar ordet ”perfumes” 
otroligt stor roll eftersom det är ett nytt område han försöker slå sig in i. Den svarta 
ramen runt bilden förstärker texten då den blir tydligare och inte inkräktar på bilden. 
Vad gör bildens sinnesstämning för att påverka vår uppfattning om doften? 
Bildens sinnestämning gör så att doften känns kvinnlig, sensuell och stark. Det känns 
som att den har träiga toner i sig. Men flaskans och klänningens färg indikerar på att 
det även finns blommiga och fruktiga toner i den. 
Ändras uppfattningen när man får reda på Toppnot basnot och hjärtnot 
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Eftersom det är svårt att identifiera sig med doftnoterna så blir det även svårt för oss 
att få en sinnesbild av doften. Det är mycket som man inte har en doftrelation till. 
Men när man får lukta på doften så stämmer bilden väl överrens med doften. 
Hjälper flaskan och namnet till att förmedla doften? 
Namnet säger ingenting om doften, den ger bara ett igenkännande till designern och 
det kan vara svårt att tänka sig hur designer luktar. Eftersom han inte har andra 
parfymer ute så säljer parfymen enbart på namnet. Flaskan känns kvinnlig med mjuka 
former i botten som bryts av med korkens kvadratiska form.  Den hjälper till att 
förmedla mjukheten i doften men korken ger en dovhet till doften. Korken tillför 
doften en viss mystik. 
 
 
5.5 Chanel No°5 
Denotativ nivå: 
Vad föreställer bilden? 
 Bilden föreställer en kvinna och kvinnans spegelbild. Kvinnan har på sig en svart 
topp och ett guldhalsband. I bilden ser man parfymflaskan samt namnet på parfymen. 
Hur är bilden uppbyggd? 
Förgrund består av logotypen N°5 och parfymflaskan. Mellanplanet består utav 
kvinnan och den reflekterande ytan. Bakgrunden består utav en vägg. Bilden är tagen 
framifrån. Kvinnan på bilden kommer från vänster och tittar ut mot höger. Hon står 
vinklad med axeln framåt och huvudet vänt mot höger. Parfymflaskan är placerad för 
sig själv i högra hörnet och parfymnamnet är placerat ensamt upp i högra hörnet. 
I vilket sammanhang uppträder bilden? / kontext 
Livsstilsmagasin Elle nr 3 2011 
Vem vänder den sig till och vad är avsikten med kommunikationen? 
Den vänder sig till äldre parfymanvändande kvinnor som vill ha en klassisk parfym. 
Vem är det som ligger bakom och har ansvar för bilden? 
Chanel ansvara för reklamen och Elle för annonsplatsen. 
Vad är det som berättas? 
En kvinna i 30 års åldern lutar sig mot en reflekterande yta hon tittar utåt med en  
längtande drömsk blick.  
Vilka färger används? 
Svart, brunt, guld med rödorangea toner 
 
Konnotativ nivå: 
Vad gör bilden intressant? 
Sara tycker att det är de dova tonerna som ger den en speciell kvinnlig mystik. Bilden 
känns klassiskt vacker.  

Johanna tycker att det som gör bilden intressant är att man kan koppla modellen 
som i detta fall är skådespelerskan Audrey Tautou med filmen Coco avant Chanel där 
hon just spelar Coco Chanel. Att de har valt att använda henne gör att folk kopplar 
henne med Chanel och Chanel med filmen Coco avant Chanel 



 

  37 (48) 
 

Vilka associationer får vi när vi ser på bilden? 
Sara associerar till en kvinna som tänker sig bort till något eftersom blicken värkar 
drömsk. Lite av en kioskroman vibbar. Kärlek och drömmar. Har hon en älskare där 
ute som hon trånar efter?  

Johanna associerar bilden med filmen men jag associerar även bilden med klassisk 
fransk skönhet och fransk livsstil överlag. Den andas elegans. 
Vad känner vi? (Vilka känslor förmedlar bilden) 
Sara känner att bilden förmedlar Kvinnlighet och en klassisk känsla. Dova men 
mjuka känslor och hemligt. Kvinnlig mystik. Den känns även förförisk.  

Johanna tycker att bilden konnoterar ett lugn, klass och mystik. Bilden förmedlar 
även en viss otillgänglighet. 
Vad förmedlar bilderna för doft 
Sara tycker att bilden förmedlar en doft av dova och mänskliga toner. Lite stum och 
förändras inte.  

Johanna tycker att bilden gör att doften känns tung, mystisk och elegant. 
 
 
5.5.1 Analys 
vilka behov uppfyller reklamen 
Chanel n°5 blir självförverkligande och en statussymbol, då Chanel är ett välkänt 
märke inom såväl kläder som accessoarer och kosmetika. Man köper en liten del av 
en livsstil, då N°5 är en original parfym som har hyllats av såväl kändisar som Coco 
Chanel själv.  
vilka behov skapar reklamen 
Annonsen skapar ett behov av att äga en klassisk statussymbol som parfymen faktiskt 
har blivit.  Man kan känna sig som en del av en gemenskap.  
Vad är det bilden ska uträtta? Ska den vara illustrativ, förklara, skrämma, roa, 
visa, förändra attityder eller kanske förmedla en känsla? 
Bilden är illustrativ då den tydligt visar namnet på parfymen samt flaskan. 
Den förmedlar även en känsla av tidlös klass, elegans och parischic. Eftersom 
parfymen är klassisk ska bilden även skapa ett nytt intresse för doften och göra så att 
en yngre målgrupp upptäcker den. 
Är bilden informativ, explikativ, direktiv eller expressiv? 
Bilden är direktiv då man tydligt ser namnet på parfymen och flaskan. Man förstår att 
det handlar om en parfymreklam. Den är även expressiv då bilden har ett tydligt 
poetiskt uttryck som är arrangerat av personerna bakom annonsen. Man har valt att 
skapa en klassisk sfär i annonsen för att spegla historien.  
Är bilden presentativ, metonymisk, synekdoke eller metaforiska? 
Bilden är metonymisk på ett vis där man försöker påvisa hur parfymen doftar genom 
färgen i bilden samt modellens mystik och parfymflaskan.  Den är framförallt 
metaforisk då den anspelar mycket på modellen och skådespelerskan Audrey Tautou 
porträtterar Coco Chanel i filmen Coco Avant Chanel.  
Vilken är bildens inre och yttre kontext? 
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Den inre kontexten består av kvinnan, texten i det högra hörnet med N°5 och 
parfymflaskan som ligger längst ned till höger. Den yttre kontexten består av kvinnas 
skugga i glaset och den träliknande bakgrunden som träder fram i annonsens vänstra 
hörn.  
Hur ser bildkompositionen i bilden ut är den harmonisk, dramatisk osv. 
Bilden är symetriskt uppbyggd och är i ett stående format som ögat harmonierar med. 
De mörka färgerna samt skuggspelet i modellens ansikte gör att bilden känns 
dramatisk. Reflektionen av modellens ansikte i vad vi antar är en glasruta gör att 
bilden känns drömsk. Ljuset i bilden spelar också en stor del då det blir stora 
kontraster mellan de ljusa och mörka partierna.  
Vilken roll spelar texten i bilden? Förstärker  
Trots att det är lite text i bilden så säger det otroligt mycket då man kopplar namnet 
med märket fort. Man behöver inte ens ha med logotypen förutom på flaskan för att 
förstår att det är Chanel. Att texten är satt i vitt ger också en hög kontrast mot den 
mörka bakgrunden. 
Vad gör bildens sinnesstämning för att påverka vår uppfattning om doften? 
Stämningen i bilden gör att doften känns tung och mastigt men samtidigt så har den 
även en viss kvinnlig elegans.  De dova bruna färgerna bidrar till den känslan.  
Kvinnan på bilden utstrålar värme, kärlek och klass något som parfymen också står 
för.  
Ändras uppfattningen när man får reda på Toppnot basnot och hjärtnot. 
Det är svårt då det är en aldehydblandning vilket gör att dofterna förändras och 
förstärks. Den innehåller även ingredienser som vi inte har någon uppfattning om 
vilket gör det svårt att få fram en doftbild.   
Hjälper flaskan och namnet till att förmedla doften? 
Eftersom doften är klassisk så tycker vi att de gör rätt i att använda en klassiks 
flaskmodell i klart glas och en klassisk linjär i namnet. Eftersom många känner till 
historien bakom namnet och kanske doftat på parfymen innan så blir det en sorts 
igenkänningsfaktor på både namnet och parfymen. 
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6. Diskussion och Slutsats 
 
Vi har märkt att vår hypotes delvis stämmer. Man kan förmedla en doft genom bild 
men det handlar om att kunna konnotera till sitt eget doftregister vilket är extremt 
personligt. Vi har då märkt att vissa dofter är lättare att porträttera i bild än andra. 
Framförallt har vi märkt att blommiga lätta dofter är lättare att gestalta än tunga 
aldehyd dofter som är framställda på kemisk väg. Huvudsakligen har färgerna i 
reklamerna mycket att göra med hur vi uppfattar hur doften ska lukta. Är det ljusa 
färger så förväntar vi oss en lätt doft. Är det mörka färger så förväntar vi oss en tung 
doft. Det är lättare att uppfatta doften i reklamer som riktade till en yngre målgrupp. 
Vi tror att det beror på att man spelar på färgerna som oftast är starkare och klarare. 
Just starka och klara färger kopplar vi till floran och med hjälp av den kan vi lättare 
identifiera blomdofter som vi känner igen och har en relation till. Blommigt 
förknippas med ungdom och därför visar man inte det på samma sätt om man vill 
rikta sig till en äldre målgrupp. Då använder man sig istället av modellen i bilden som 
en symbol för självförverkligande som man vill och kan identifiera sig med. Färgerna 
blir då automatiskt dovare och det tenderar att dra åt det exklusiva hållet vilket man 
gärna poängterar med guld.  

Men hur ska man då kunna ta doften i reklam ett steg längre? En av 
reklambilderna vi analyserade hade en doftinfällning som var parfymerad, detta 
gjorde såklart att vi fick en tydligare bild av doften. Detta är något vi har tänkt på 
mycket och vi undrar om kostnaden är så pass hög vid produktion att det lönar sig att 
ha infällning gentemot om man inte skulle ha den? Det kan ha något med lansering av 
en helt ny doft att göra då man inte har haft möjlighet att komma i kontakt med doften 
på något annat sätt tidigare då den inte är en vidareutveckling av en redan existerande 
parfym eller en återlansering av en klassisk parfym. Vi tycker att det är bra med en 
infällning då man tidigt kan få en uppfattning om doften och redan när man ser 
reklamen och doftar på provet kan man bestämma om man är intresserad eller ej. I det 
långa loppet så tror vi att modehusen kan tjäna på det, men de bör vara försiktiga och 
inte använda det regelbundet då vi tröttnar så lätt, man vill inte att en tidning ska 
dofta parfym det är ju inte dess huvudsakliga syfte och finns det då en parfym med 
som man inte tycker luktar gott kan man få negativa åsikter om tidningen. 

Ett annat sätt att försöka nå ut med vad parfymen egentligen doftar kan vara att 
skriva ut i reklamen vad topp-, hjärt-, och basnoten luktar. Problemet med det kan 
vara att man måste ha förkunskap och veta vad begreppen betyder och hur de 
samspelar för att få fram den ”riktiga” doften men man måste även ha kunskap om 
hur vissa exotiska dofter luktar. Men det skulle kunna förstöra tjusning i de poetiska 
bilderna och även försvåra det visuella arbetet då det blir mycket text som ska in och 
typograferas utan att det ska kännas som varningstexter.  Dock är det svårt eftersom 
alla upplever dofter olika, liljekonvalj kanske inte doftar likadant för oss som för en 
kvinna eller man i Asien.  

Att använda sig av doftreferenser i tv reklam är något vi är vana vid att se men då 
främst i form av tvättmedelsreklam eller matreklam där man måste förstärka sitt 
varumärke med just doft. Frågan är då om modehusen skulle tjäna på att producera 
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och sända parfymreklam på tv. De modehus vi har tittat på har alla en historia bakom 
parfymen som de har valt att filma för att sedan lägga upp på t.ex. sina hemsidor och 
Youtube. I filmklippen blir det tydligare vad parfymen ska förmedla för doft och 
känsla och de får även en möjlighet att visa upp ingredienserna i parfymen för att öka 
förståelsen. Man har även längre tid på sig att förklara och försöka att hitta 
konnotationer till doften, eftersom man har fler än en bild så har man fler chanser på 
sig att känna doften och de har tid att förklara topp-, bas- och hjärtnot om de vill.  

Våra resultat beror på att vi båda är kvinnor i samma ålder. Vi är båda uppväxta på 
landet och vi har båda vanan av att aktivt titta på bilder och analysera dem. Detta gör 
kanske att vi på ett lättare sätt kan hitta koder för dofter genom färg och form. 

Utifrån detta kan vi även konstatera att vi kanske hade nått ett bättre resultat om vi 
hade varit mer konsekventa i vår urvalsmetod. Vi kunde t.ex. valt att göra en 
jämförande studie mellan parfymreklamen och parfymreklamen i rörlig bild. Vi hade 
även kunnat analysera fler reklambilder för att få en större bredd och mer variation i 
resultaten. Vi hade kunnat välja fler reklamer som vänder sig till en yngre målgrupp 
och då även göra en målgruppsanalys för att se hur reklamerna skiljer sig åt och om 
de spelar på samma saker. Man hade också kunnat titta herrparfym om de porträtteras 
på samma sätt som kvinnliga och kunna se likheter och skillnader.  Vi har också 
kunnat göra en studie där vi låtit män och kvinnor i olika åldrar titta på bilderna och 
senare tagit deras doftförnimmelser av bilden för att se om vi konnoterar på samma 
sätt beroende på ålder, kön och bakgrund.  

Efter avslutad studie har vi sett att Kicks har börjat skriva ut beskrivningar av 
doften i reklamen i modemagasinet Elle. De beskriver både parfymens noter samt om 
den är flörtig, fräsch och om den passa på yngre eller äldre målgrupp. Vi tycker att 
detta på sätt och vis är bra då den ändå ger en större bild av hur parfymen doftar men 
det har inte gjort detta på ett ”bra sätt”. Kicks har valt att ha en svart ram runt 
originalbilden där de i nedkant har lagt beskrivningen. Att de beskriver doftens toner 
är bra men att de också avslöjar doften målgrupp tycker vi är onödigt. Eftersom 
doften är personlig tycker vi att det ska vara upp till var och en att bestämma vad de 
vill dofta och inte upp till kicks eller tidningen.  
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7. Vidare forskning 
 
Det man skulle kunna titta vidare på är: 

• Hur stor flaskans betydelse är i reklamen samt i butik 
• Man kan göra en jämförande studie mellan herr och damparfym för att se om 

det finns några skillnader och likheter i reklamerna. 
• Hur Chanel N°5 och dess reklam har förändras genom åren 
• Hur man marknadsför barnparfym 
• Varför man är så rätt för att lukta illa 
• Hur parfymannonsörerna upplever reklamen 
• Nya vägar för att marknadsföra en doft 
• Ska ett doftspektra för att underlätta forskning 
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