
Tillverkning
Parfymkort

Om parfymer och 
eteriska oljor

Eteriska oljor
Eterisk olja var ursprungligen en beteckning 
på de ämnen som kunde utvinnas genom 
ångdestillering av växter. Numera har termen 
kommit att referera till alla de aromatiska 
extrakt som utvinnes ur växtdelar oavsett om 
man använder ångdestillering, kallpressning 
eller någon annan metod. Historiskt sett har 
även en del eteriska oljor utvunnits ur anima-
liska produkter, t.ex ambra, mysk och civet. 
Eftersom extraktens sammansättning varierar 
mycket beroende på växtför-
hållanden, artskillnader och 
utvinningsmetoder kan även 
doften variera betydligt. Man 
kan i viss mån påverka innehål-
let i en eterisk olja genom att 
anpassa destillationsproces-
sen, men när man blandar 
olika eteriska oljor brukar den 
resulterande produkten kallas 
parfymolja.

Parfymoljor
Parfymoljor är det koncentrat 

Parfymolja         100-50%

Eau de Parfum   10-30%

Eau de toilette      5-20%

Eau de cologne      2-3%

Koncentration av 
doftämnen i olika 
parfymvarianter



som används till tillverkning av parfymer och 
till doftsättning av andra produkter. Våra oljor 
är framtagna för att ge väldoft i hemmet och 
innehåller därför alkohol för att ”lyfta” doften. 
Koncentrationen av doftämnen är starkare än 
den parfym som används på huden, men i övrigt 
är sammanssättningen ganska likartad.

Parfymkomponenter
Parfym tillverkas vanligtvis av ämnen som 
skapats av  naturen. Det kan vara eteriska oljor, 
rena ämnen utvunna ur en eterisk olja (isolat) 
eller naturidentiska ämnen. Naturidentiska 
ämnen kommer genom ombildning av billigare 
råvaror; exempelvis terpentin från tall som blir en 
restprodukt vid papperstillverkning.

1921 bröt den parisiske modeskaparen Gabrielle 
”Coco” Chanel ny mark med sin klassiska 
Chanel no 5. Det var den första parfymen ur en 
doftfamilj som parfymörer numera benämner 
som aldehyd. Det revolutionära var att man för 
första gången gått ifrån naturens dofter. I stället 
hade man skapat en parfym baserad på moleky-
ler som designats av människan. Människo-
skapade doftämnen är ofta dyrare att använda 
än naturens egna råvaror, men är ibland det enda 
alternativet för att få fram speciella dofter eller 
nödvändigt för att följa rådande lagstiftning.
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