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Abstrakt 
 

Studien undersöker hur dofter gestaltas i Patrick Süskinds roman Parfymen och i 

filmadaptionen av Tom Tykwer. Fokuseringen på dofter är relevant då det är 

berättelsens centrala tema. Syftet med uppsatsen är att analysera hur de två olika 

medierna bok och film gör för att skildra dofter. Undersökningen visar vad medierna har 

för möjligheter och begränsningar, samt vilka likheter och olikheter som går att finna i 

deras framställningar.  

Adaptionsteori utgör grunden för analysen. Framförallt ligger fokus på nyare 

tänkesätt inom teorin. Exempelvis görs inga försök i uppsatsen att hierarkiskt bedöma 

medierna. Metoden i studien är komparativ och tre olika avsnitt från boken har valts ut 

och de motsvarande scenerna från filmen. Valet av scener grundas i att de beskriver tre 

olika sorters lukter. Den ena är en parfym, den andra en kroppslukt och den tredje 

stanken i en stad.  

De resultat som framkommer är att i boken beskrivs dofter ofta med metaforer 

och liknelser. Inte sällan används dofter som redan är bekanta för läsaren i 

gestaltningen. Protagonisten Grenouilles luktsinne framställs ofta som en vanlig 

människas synförmåga. I filmen kombineras nästan alltid visuella bilder med audiella 

effekter för att beskriva en doft. Även olika sätt att arbeta med kameran gör att dofterna 

beskrivs tydligare. Medierna kan omöjligt gestalta dofter på exakt samma sätt eftersom 

att de är olika till sin natur.  
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1 Inledning 
Vi tar ständigt del av adaptioner i vardagen, kanske utan att ens vara medvetna om det. 

När vi ser på tv, går på bio, läser en bok, surfar på Internet eller spelar datorspel, för att 

nämna några exempel, är det oftast adaptioner vi upplever. Lika väl som adaptioner är 

ett mycket vanligt fenomen, är det inte heller något nytt för vår moderna tid. Linda 

Hutcheon nämner exempelvis Shakespeare och Racine, som både skrev sina verk och 

gav ut dem i bokform, men som också lät dramerna sättas upp på scen i form av teater.1 

Även om adaptioner existerar mellan eller inom flera olika medieformer, anses 

filmen som bygger på boken vara den vanligast förekommande och mest diskuterade 

sorten. Det finns olika skäl till att det så ofta görs en film av en redan existerande bok 

istället för att skapa något helt nytt. En anledning är att om boken har mottagits väl och 

blivit populär så vet man att det finns intresse för filmen, som i sin tur kan nå ut till en 

ännu större publik, vilket leder till ekonomisk vinst.2 

Denna uppsats kommer inte vara unik i valet av adaption, då det är den mest 

ordinära sortens medierelation som ska undersökas. Jag ska göra en adaptionsanalys av 

filmen Parfymen: berättelsen om en mördare som gavs ut 2006, i regi av Tom Tykwer. 

Filmen är baserad på Patrick Süskinds debutroman som släpptes 1985. Jag ska 

undersöka hur boken och filmen framställer dofter, vilket är det centrala temat i 

berättelsen. Det jag ämnar göra annorlunda och komma ifrån i uppsatsen är det typiska 

komparativa argumentet att ”boken är alltid bättre än filmen”. Istället vill jag likställa de 

två medierna och mer fokusera på vilka medel de använder sig av för att gestalta dofter. 

Mitt intresse ligger i att finna likheter och olikheter i mediernas framställningar, samt 

undersöka vilka möjligheter de har och svårigheter de står inför.  

 

1.1 Bakgrund 

Süskinds Parfymen kan med all rätt kallas för en av de största litterära sensationerna i 

Tyskland under 1900-talet. Den publicerades 1985 av förlaget Diogenes och har sålts i 

över 20 miljoner exemplar.3 Även internationellt har boken gjort succé och har översatts 

till ett femtiotal olika språk.4  

                                                 
1 Hutcheon, Linda & O'Flynn, Siobhan, A Theory of Adaptation, 2 uppl., London: Routledge, 2013, s. 2. 
2 Ibid, s. 5. 
3 Diogenes Verlag, ”Über uns (Om oss)”, Tillgänglig: http://www.diogenes.ch/leser/verlag/ueber-

uns.html (Hämtad 2017-11-17) 
4 Diogenes Verlag, ”Book fact sheet”, Tillgänglig: http://www.diogenes.ch/foreign-

rights/titles.html?detail=4c99dd6e-9d3c-4dec-900c-db6d457abd9c (Hämtad 2017-11-17) 
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Berättelsen tar sin plats i 1700-talets Frankrike. I det sunkiga och illaluktande 

Paris, under ett fiskhandlarstånd, föds protagonisten Jean-Baptiste Grenouille. Mamman 

lämnar honom bland fiskrenset för att dö, men mot alla odds klarar han sig och får växa 

upp i fosterhem. Redan i tidig ålder märks det att Grenouille är avvikande från andra 

människor. Såväl barn som vuxna känner sig olustiga i hans närvaro och vill inte ha 

något med honom att göra. Grenouille är inte som de andra. Han saknar en egen 

kroppslukt, men har istället försetts med ett luktsinne som kan känna igen alla dofter 

som existerar. I totalt mörker kan han spåra sig fram genom att navigera sig med hjälp 

av sitt luktsinne. De allra ljuvligaste dofterna utsöndrar oskuldsfulla flickor, som inte 

ännu blivit kvinnor. Grenouille känner ingen sexuell åtrå eller attraktion till dessa 

flickor, han kan bara inte motstå deras doft. Han vill finna ett sätt där han kan bevara 

den för evigt. För att få äga deras ljuvliga dofter blir han så en seriemördare som dödar 

flera unga flickor. 

Filmadaptionen av Parfymen som kom ut 2006 följer i stora drag romanens 

handling. Producenten Bernd Eichinger hade först svårigheter att få rättigheterna till 

filmen. Detta eftersom Süskind hade mycket starka åsikter om vem som enligt honom 

skulle kunna verkställa en rättvisande bild av romanen.5 Efter 15 år fick Eichinger 

slutligen köpa rättigheterna och började tillsammans med regissören Tom Tykwer och 

manusförfattaren Andrew Birkin arbetet med filmen. Manuset omarbetades ett tjugotal 

gånger innan de hade fastställt ett färdigt manuskript.6  

Att göra en adaption mellan två olika medier är utmanande. Alla medier står inför 

olika utmaningar och måste lösa problem som uppstår på olika sätt. Tykwer har påpekat 

att Parfymen som koncept verkade perfekt att göra i filmversion, men att många detaljer 

i romanen var svåra att adaptera till en film. Dock menar han att det var utmaningarna 

som också var det största nöjet:  

 

A protagonist who murders innocent young women? A film that’s set entirely in 18th 

century Paris’ lowest class street life, where people actually wade in filth and mud of pre-

sewery streets and alleys? A film without anyone relevant for the story surviving it? But 

that was exactly what I liked about the project – that everything about it felt like a 

challenge.7 

 

                                                 
5 Academia, ”Perfume the story of a murderer Production notes”, Tillgänglig: 

http://www.academia.edu/13898266/Perfume-the-story-of-a-murderer-das-parfum-die-geschichte-eines-

morders-production-notes (Hämtad 2017-11-19) 
6 Brooks, Brian, ”indieWIRE Interview: Tom Tykwer, Director of Perfume: The Story of a Murderer”, 

IndieWire, 2007, Tillgänglig: http://www.indiewire.com/2007/01/indiewire-interview-tom-tykwer-

director-of-perfume-the-story-of-a-murderer-75478/ (Hämtad 2017-11-19) 
7 Ibid 
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Filmen har varit en av de dyraste produktionerna någonsin i Tyskland, men precis som 

boken har den gjort internationell succé och mottagits väl av publiken. En del 

recensenter har varit kritiska till filmens förmåga att beskriva en värld av dofter. 

Tykwers svar på kritiken är att ”it was much more a film about the importance of smell 

in our life than a film that tries to be smelly. A book doesn't smell either, it's all 

language; and film is also language.”8 Tykwer menar att varken boken eller filmen i sig 

luktar någonting. Men de förmedlar berättelsens dofter på olika vis, vilket är 

utgångspunkten för uppsatsen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur romanen Parfymen och dess filmadaption 

förmedlar doft. Att beskriva en doft kan vara utmanande både i tal och skrift och även 

visuellt. Därav är det intressant att studera dels hur författaren har gått tillväga i boken, 

men också hur regissören till filmen har valt att göra. Fokuseringen på dofter känns 

relevant då det är berättelsens centrala tema. Följande frågeställningar kommer att ligga 

till grund för analysen. Den första är mer övergripande och ur den frågan följer två mer 

specifika: 

 

• Hur förmedlas doft i romanen och i filmen? 

• Hur beskrivs Grenouilles luktsinne och besatthet av dofter i de två olika 

medierna? 

• Vilka möjligheter och begränsningar (affordances) har romanen och filmen då 

de ska skildra dofter? 

 

1.3 Teori och metod 

Eftersom hela berättelsen kretsar kring dofter är frågeställningarna mycket komplexa 

och omfattande att svara på. För att avgränsa mitt arbete har tre avsnitt i boken och 

deras motsvarande scener i filmen valts ut som ska studeras närmre. Motiveringen till 

att de tre scenerna särskilt har valts ut är för att de beskriver olika sorters dofter, så att 

det blir variation i analysen. Den ena är doften av en parfym, den andra en kroppslukt 

och den tredje beskriver stanken i en stad. Metoden i uppsatsen blir således komparativ 

eftersom avsnitten som analyseras i boken jämförs med samma scener i filmen.  

                                                 
8 Applebaum, Stephen, ”Perfume: How a director filmed the unfilmable novel”, Independent UK, 2006, 

Tillgänglig: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/perfume-how-a-director-

filmed-the-unfilmable-novel-430133.html (Hämtad 2017-12-18) 
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Ur ett intermedialt perspektiv studeras de två olika mediernas möjligheter och 

begränsningar, vilket med en intermedial term kallas ”affordances”. Jørgen Bruhn 

förklarar begreppet som att alla medier till sin natur är begränsade i olika mån, men att 

de därtill även har olika sorters möjligheter när de kommunicerar med varandra eller 

med mottagaren.9 I min analys och diskussion kommer jag använda mig av termen 

”affordances” då jag har för avsikt att poängtera vad boken respektive filmen har för 

möjligheter och begränsningar när de ska gestalta dofter. 

Teorin som ska appliceras i analysen och som uppsatsen kommer kretsa kring är 

adaptionsteori. Det material som används i min uppsats är innovativt och ifrågasättande 

mot äldre tänkesätt gällande adaption. Thomas Leitchs artikel "Twelve Fallacies in 

Contemporary Adaptation Theory” (2003) ifrågasätter invanda vanföreställningar 

gällande adaptionsteori. Bland annat påpekar han att litterära texter inte enbart är 

verbala och filmer enbart visuella. Han argumenterar också mot att karaktärer skulle 

vara mer komplexa i romaner än i filmer och invänder även mot den vanliga klichén att 

böcker är bättre än filmer. 

 Likaså är det nyare och mer moderna sätt att använda adaptionsteori som tas upp 

i antologin Adaptation studies: New Challenges, New Directions (2013), redigerad av 

Jørgen Bruhn, Anne Gjelsvik och Eirik Frisvold Hanssen. Från antologin kommer jag 

använda kapitlet ”Dialogizing adaptation studies: From one-way transport to a dialogic 

two-way process” författat av Jørgen Bruhn. Det handlar om att sluta se adaptioner som 

en envägskommunikation från originalverket till resultatet. Bruhn föreslår istället ett 

nytt sätt att studera adaptioner som en fortlöpande dialog mellan de två verken, där 

kommunikationen dem emellan ger nya resultat och insikter om båda medierna. 

Även Linda Hutcheons och Siobhan O'Flynns A Theory of Adaptation (2013) är 

en nyttig källa till min uppsats. Hutcheon menar att adaption i ett uppslagsverk beskrivs 

som att ändra eller justera något eller att göra någonting anpassningsbart och lämpligt. 

Detta säger egentligen inte så mycket menar hon, eftersom det kan göras på så många 

olika sätt.10 Hutcheon tycker att adaption kan definieras på tre olika plan: 1. Adaption 

kan ses som en produkt och handlar då om överföring av ett särskilt verk. Överföringen 

kan ske mellan olika medier och genrer. 2. Adaption är en kreativ och tolkande process 

                                                 
9 Bruhn, Jørgen, The Intermediality of Narrative Literature Medialities Matter (E-bok), London: Palgrave 

Macmillan UK, 2016, s. 18. 
10 Hutcheon & O’Flynn, s. 7. 
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av återbrukning. 3. Adaption är en utökad intertextuell förbindelse med det adapterade 

verket.11 

A Theory of Adaptation är indelad i kapitel utefter sex centrala frågor som 

adaptionsteori kretsar kring. ”What?” handlar om formen, vad som omarbetas och vilka 

medier det berör. Frågorna ”Who?” och ”Why? berör den som verkställer adaptionen 

och varför denne har valt att göra en adaption. ”How?” handlar om hur adaptionen 

mottas av publiken och på vilket sätt den når mottagaren. De två sista frågorna 

”Where?” och ”When?” gäller kontexten, exempelvis den kulturella eller samhälleliga, 

som adaptionen placeras inom.  

Hutcheon nämner även att det finns olika sätt att presentera en berättelse på, vilket 

också engagerar mottagaren på varierande vis. Med adaptioner kan vi antingen berätta 

eller visa en berättelse och i vissa fall även interagera med den. Begreppen ”telling 

mode” och ”showing mode” är de som har relevans för min uppsats. ”Telling mode” 

betyder att berättelsen (vad som sker, utseende, egenskaper etc.) berättas för 

mottagaren. Till största del får mottagaren använda sin fantasi för att verkställa det som 

beskrivs. När det gäller ”showing mode” så visas berättelsen istället för mottagaren. Då 

har mottagaren inte lika mycket kontroll och kan inte fantisera fritt på samma vis.12 

Hutcheon kopplar ihop ”telling mode” med bokens sätt att presentera en berättelse 

och ”showing mode” med filmens sätt att visa en berättelse. Dock understryker hon att 

kopplingarna inte är helt fasta. Filmen kan också berätta i ”telling mode” och boken visa 

i ”showing mode”. Det är mediernas affordances som avgör hur berättelsen lämpligast 

presenteras. Det finns också andra faktorer som spelar in, som till exempel kontext och 

genre.13 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Det finns ett fåtal vetenskapliga artiklar som berör Patrick Süskinds bok Parfymen. En 

av dem som är användbar för mig är ”The fool sees with his nose’: metaphoric 

mappings in the sense of smell in Patrick Süskind’s Perfume” (2003) författad av Yanna 

B. Popova. Hon tar bland annat upp att huvudpersonen Grenouilles luktsinne beskrivs 

som en vanlig människas synförmåga och visar exempel på detta. Hennes poänger är 

användbara i min analys för att tolka och beskriva hur doft framställs i romanen.  

                                                 
11 Ibid, s. 7. 
12 Ibid, s. 22f. 
13 Ibid, s. 24. 
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Relevant för min uppsats är även Justin Haejoon Yis ”The Evanescence of Smell 

and Sympathy: A Study of Transience in the Filmic and Written Forms of Patrick 

Süskind’s Perfume” (2011). Yi undersöker doften, precis som jag har för avsikt att göra. 

Det är den enda artikel jag har funnit där både boken och filmen studeras. Vad som 

skiljer den från mitt tänkta arbete är att Yi inte har använt sig av adaptionsteori i sin 

analys, utan fokuserar på att dofter inte kan bevaras och gör kopplingar till livet och till 

andra karaktärer. Exempelvis menar han att precis som att en doft är övergående är även 

livet skört och tar slut. Han påpekar också att i stort sett alla karaktärer som kommer i 

kontakt med huvudpersonen Grenouille dör kort efter deras möte. Yi tar upp intressanta 

olikheter mellan boken och filmen som jag kan stödja mitt resonemang på, därav 

fungerar hans artikel som ett bra underlag för mitt arbete. 

 

2 Analys 
Analysen är indelad i tre avsnitt där de olika scenerna som valts ut från boken och 

filmen diskuteras en i taget. I varje avsnitt kommer först den specifika scenen att 

presenteras och sättas i sitt sammanhang, så att handlingen blir förståelig. Då det är 

doftens framställning som ska analyseras på djupet och inte händelseförloppet i övrigt, 

kommer presentationen vara kortfattad och enbart fungera som en ingång till 

adaptionsanalysen. Presentationerna av scenerna följs därefter av att bokens 

framställning av doft analyseras följt av filmens. Därefter görs en jämförelse av 

mediernas doftgestaltningar med stöd av adaptionsteori. Upplägget kommer se likadant 

ut i analysens alla avsnitt. 

 

2.1 ”Nuit Napolitaine” - Den första parfymen Grenouille skapar 

Denna scen utspelar sig i Giuseppe Baldinis parfymeri i Paris. Baldini har länge varit en 

erkänd och eftertraktad parisisk parfymör, men har på senare tid börjat förlora sitt rykte. 

Grenouille arbetar för stunden hos garvaren Grimal och gör allt i sin makt för att få åka 

till Baldini, när han får veta att det ska levereras getskinn dit. Baldini är sedan dagar 

tillbaka förtvivlad eftersom han inte har lyckats skapa en kopia av Pélissiers parfym 

”Amor och Psyche” som är den mest eftertraktade doften på marknaden och som han 

vill doftsätta skinnen med.  

Grenouille är fast besluten att få arbeta för Baldini, eftersom hans enda mening 

och dröm i livet är att bli parfymör. Han tvingar sig in i Baldinis verkstad och lyckas 

övertala honom att få en enda chans att frambringa ”Amor och Psyche”. Baldini ser 

förtvivlat på när Grenouille kastar ihop ingredienserna i fel ordning och klumpigt skakar 
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blandningsflaskan. Efter att ha sett hur Grenouille gått emot parfymkonstens alla regler 

blir han väldigt chockad då han får lukta på parfymen: 

 

Han hade – nyss mörkröd i ansiktet efter sitt vredesutbrott – med ens blivit alldeles blek. 

>>Otroligt<<, mumlade han tyst för sig själv, >>vid Gud – otroligt.<< Och gång på gång 

pressade han näsan mot näsduken och snusade och ruskade på huvudet och mumlade 

>>otroligt<<. Det var >>Amor och Psyche<<, utan minsta tvivel var det >>Amor och Psyche<<, 

den förhatligt geniala doftblandningen, så exakt kopierad att inte ens Pélissier själv skulle 

kunna skilja den från sin produkt. >>Otroligt…<< 
14 

 

Medan Baldini är försatt i chock ber Grenouille om att få förbättra doften och göra en 

fantastisk parfym av ”Amor och Psyche” som han tycker är dåligt sammansatt. Denna 

första egna parfym som Grenouille komponerar kommer Baldini att kalla för ”Nuit 

Napolitaine”. 

I boken används många liknelser, metaforer och symboler då denna doft 

presenteras för läsaren. Att den ger ett starkt intryck på Baldini förstås bland annat 

genom meningen ”doften var så himmelskt god att Baldini fick tårar i ögonen.”15 

Användningen av adjektivet himmelskt går enbart att tolka på ett positivt sätt. Himlen är 

känt för många som en kontrast till helvetet. Att jämföra doften med himlen är som att 

sätta den högst på piedestalen, den står högt över allt annat. Att den dessutom gör 

Baldini tårögd är ett sätt att visa att den är något extra. Vi blir tårögda då vi är med om 

något rörande. 

Grenouilles parfym beskrivs även i boken som något otroligt mycket större än den 

världsberömde Pélissiers parfym: ”Den förhöll sig till >>Amor och Psyche>> som en 

symfoni till filandet på en ensam fiol.”16 Symfonin används som metafor för att 

beskriva hur stark och välkomponerad Grenouilles parfym är i jämförelse med 

Pélissiers. En hel orkester skapar ett otroligt mycket starkare ljud än en ensam violinist. 

Grenouilles parfym är så mycket rikare och fylligare än ”Amor och Psyche”. En 

intressant aspekt är också att doften gestaltas med musikaliska termer, vilket kopplas 

ihop med hörsel, som är ett annat av människans känselsinnen. Denna teknik 

återkommer genom bokens gång. De andra sinnena används som stöd då läsaren ska 

förstå vad det är för doft Baldini känner: 

 

Baldini blundade och såg de sublimaste minnen väckas till liv inom sig. Han såg sig som 

ung man i skymningen gå genom trädgårdar i Neapel, han såg sig ligga i armarna på en 

kvinna med svarta lockar och såg silhuetten av en bukett rosor på fönsterhyllan över vilken 

en nattvind drog; han hörde fåglar sjunga här och var och långt borta musiken från en 

                                                 
14 Süskind, Patrick, Parfymen: En mördares historia (Wallenström, Ulrika, Övers.), Stockholm: Bonnier 

Pocket, 2016, s. 93. 
15 Ibid, s. 95. 
16 Ibid, s. 95. 
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hamnkrog; han hörde viskningar tätt invid sitt öra, han hörde ett Jagälskardig och kände hur 

håren reste sig på honom av sällhet, nu! nu i detta ögonblick! Han spärrade upp ögonen och 

stönade av välbehag. Denna parfym var inte en parfym av det slag som man hittills känt till. 

Detta var inte en doft som fick en att lukta bättre, ingen sentbon, ingen toalettartikel. Detta 

var något fullständigt nytt som kunde skapa en hel värld ur sig självt, en magisk, rik värld, 

så att man med ens glömde allt det motbjudande runtomkring sig och kände sig så rik, så 

frisk, så fri, så god …17 

 

 

I drömmen hör Baldini fågelsång, musik från en hamnkrog och viskningar från en 

kvinna. Han känner närheten av kvinnans kropp och hur kroppshåren reser sig, samt hur 

nattvinden drar. Dofterna som beskrivs är de från en bukett rosor och trädgården som 

han står i. Författaren målar alltså upp parfymens doft för läsaren med hjälp av fler 

sinnen än bara luktsinnet. De positivt laddade emotionerna och minnena beskrivs för 

läsaren igenkännligt och ger förståelse för hur enastående och gott parfymen doftar. 

I filmen används flera olika medel för att gestalta den sensationellt goda 

parfymdoften. Det första som sker är att musik börjar spelas då Baldini avlägsnar 

korken från flaskan med parfym i och för den mot näsan, vilket fungerar som en 

stämningshöjare.18 Det får publiken att förstå att doften som är i flaskan är något extra. 

Han blundar då han för flaskan mot näsan, men i hans ansiktsuttryck syns ändå den 

överraskning han känner när han först drar in doften. Han höjer på ögonbrynen i 

förvåning (Bilaga 1). För att sedan visa hur mycket han tycker om doften lutar han 

huvudet bakåt och ler samtidigt som han suckar njutningsfullt. Han andas långa, djupa 

andetag och det hörs hur han stönar av välbehag. Baldinis ansikte filmas i närbild, så att 

fokus läggs helt på hans ansiktsuttryck och mimik.19 

Sedan börjar kameran snurra runt honom. Han är fortfarande centrerad, men 

rotationen ska möjligtvis symbolisera den berusning han känner - att han blir knäsvag 

och snurrig av parfymen. Då kameran har roterat ett halvt varv så att den filmar Baldini 

bakifrån, förvandlas plötsligt scenen framför honom till en blomstrande trädgård som 

han står mitt i. Han håller fortfarande parfymflaskan i handen, så att publiken ska förstå 

att han enbart har förflyttat sig mentalt. Doften får honom att drömma och minnas det 

som utspelas i trädgården.20 Musiken intensifieras och tonerna blir ljusare. Skratt från 

en kvinna hörs i bakgrunden, samt glädjerop från barn som leker. En kvinna i svarta 

                                                 
17 Ibid, s. 95. 
18 Parfymen: Berättelsen om en mördare (Video), Tykwer, Tom (Regi), DreamWorks Pictures Constantin 

Film, 2006, 00’42’17. 
19 Ibid, 00’42’24. 
20 Ibid, 00’42’32. 
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lockar kommer fram till Baldini och viskar i hans öra ”Jag älskar dig” och ger honom en 

kyss på kinden (Bilaga 2). Han ler, ger ifrån sig en suck och stönar av välbehag.21 

En vanlig diskurs när det gäller adaption från en text till ett framförande, när 

tankar och fantasier förflyttas från telling mode till att bli synligt för blotta ögat i 

showing mode, är att fokus läggs på det visuella. Hutcheon invänder mot detta 

vanemässiga sätt att se på adaptionen och menar att det audiella är av lika stor vikt. 

Användningen av till exempel musik i en film kan framkalla och förstärka särskilda 

känslor hos mottagaren.22 När Baldini står i trädgården förstärks den färgsprakande 

visuella scenen av de audiella inslagen, såsom musiken som intensifieras, barnskratten 

och kvinnans röst. Den nostalgiska känslan som Baldini känner framkommer på så vis 

också bättre till tittarna. Filmens sätt att beskriva parfymens doft blir således ännu mer 

trovärdigt när det visuella kombineras med det audiella.  

Hutcheon nämner också att en annan stor fördel för filmmediet är de cinematiska 

teknikerna som används vid inspelning. Genom att arbeta med kameran på olika sätt går 

det att skapa mängder med effekter och uttryck. Detta öppnar upp möjligheter för 

filmmediet i en adaption som inte går att göra i ett annat medium i showing mode, 

såsom en pjäs.23 Det är också en olikhet värd att nämna när det gäller boken och filmens 

affordances. Bokens möjligheter att beskriva Baldinis tankar och minnen genom att 

sätta ord på den doft han känner är en svårighet för filmen. Den visar inte det i ord, men 

använder sig av kameraarbete och visar hans ansikte i närbild så att fokus läggs på 

uttrycket. Också rotationen och förvandlingen av scenen till en blomstrande trädgård är 

ett sätt att dra nytta av de effekter som går att skapa med kameran, vilket inte på samma 

sätt kan visas i boken. 

 

2.2 Doften av den första flickan 

Som tidigare nämnts i uppsatsens bakgrundskapitel finns det en doft som står högst över 

alla andra i Süskinds berättelse. Det är den doft som oskuldsfulla flickor ger ifrån sig. 

Grenouille vet inte om det förrän han kommit i kontakt med doften för första gången, 

men det är den som får honom att vilja ägna resten av sitt liv till att bli parfymör och 

lära sig bevara dofter. Den första flickan kommer han i kontakt med en kväll i Paris. 

Han är i huvudstaden eftersom det pågår ett stort firande av årsdagen för kungens 

tronbestigning. Precis när han ska lämna tillställningen, besviken över att han inte 

                                                 
21 Ibid, 00’42’56. 
22 Hutcheon & O’Flynn, s. 40f. 
23 Ibid, s. 42f. 
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lyckats bekanta sig med några nya dofter denna kväll bär en vindpust till honom ”något 

försvinnande litet, knappt märkbart, en flaga, en doftatom, nej mindre än så: snarare 

aningen om en doft än en faktisk doft – och ändå den säkra aningen om någonting som 

han aldrig förut luktat.”24 Detta är ett tydligt exempel på vilket övermänskligt luktsinne 

Grenouille har. Precis som en hund får vittring om en avlägsen doft är det alltså doften 

av flickan som Grenouille har uppmärksammat på flera kilometers avstånd. I boken 

framställs flickans doft som flyktig och svårfångad, men på samma gång är den mycket 

stark och övertygande: 

 

Doften var så oerhört lätt och fin att han inte kunde hålla fast den, gång på gång slank den 

undan, lät sig inte uppfångas […] Det föresvävade honom sällsamt att denna doft var 

nyckeln till alla andra dofters ordning, man hade inte fattat någonting av dofterna om man 

inte fattade denna enda, och hans, Grenouilles, liv skulle vara förfelat om han inte lyckades 

äga just denna. Han måste ha den, inte för blotta ägandets skull utan för sin sinnesfrid.25 

 

Bokens sätt att gestalta flickans doft sker genom att läsaren får ta del av Grenouilles 

tankar. Det är genom hans sätt att identifiera och sortera minsta fragment och enhet av 

doften som läsaren kan ta den till sig. Grenouille beskriver doften med hjälp av 

jämförelser och kontraster av sådana lukter som läsaren känner till. Återigen visar sig 

hans omänskliga luktsinne på så vis att han kan specificera doftens sammansättning, 

trots att flickans doft är en utmaning även för honom: 

 

Den här lukten ägde friskhet; men inte friskheten hos limettcitroner eller pomeranser, inte 

friskheten hos myrra eller kanel eller krusmynta eller björk eller kamfer eller tallbarr, inte 

den hos majregn eller kallblåst eller hos källvatten … Och den ägde på samma gång hetta; 

fast inte som bergamott, cypress eller mysk, inte som jasmin och narciss, inte som rosenträ 

och inte som iris … Den här lukten var en blandning av bådadera, av flyktigt och tungt, nej 

ingen blandning, en enhet, och därtill klen och svag och likväl solid och bärig, som ett 

stycke tunt, skimrande siden … och ändå inte som siden utan som honungssöt mjölk i 

vilken biskvier löser upp sig – vilket ju inte med bästa vilja i världen gick ihop: mjölk och 

siden! Obegriplig den här doften, obeskrivlig, omöjlig att inordna, den kunde egentligen 

inte finnas. 26 

 

Det tar en lång stund för Grenouille att förstå att doftkällan är flickan. När han väl inser 

det blir han mycket förvånad, eftersom det är första gången han behöver ta hjälp av sin 

syn och inte enbart kan lita på sitt luktsinne. Han är chockad att denna ljuvliga doft 

kommer från en människa, eftersom han dels redan tror sig känna till alla 

människolukter som existerar, dels brukar associera människolukter med illaluktande 

odörer som exempelvis urin och rutten fisk. Flickan doftar tvärtom helt annorlunda och 

så underbart gott. För att det ska bli förståeligt vad hon doftar gestaltas i boken hennes 

                                                 
24 Süskind, s. 44. 
25 Ibid, s. 44f. 
26 Ibid, s. 46. 
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kroppslukt med andra dofter som läsaren redan känner väl till: ”Hennes svett doftade 

lika friskt som vinden från havet, talgen i hennes hår lika sött som nötolja, hennes kön 

som en bukett näckrosor, huden som aprikosblom.”27 

 Att beskriva flickans doft med liknelser på detta sätt är det som gör att läsaren 

kan ta doften till sig, men det gör även att Grenouilles luktsinne verkar trovärdigt. När 

en doft introduceras genom att beskrivas med andra lukter som är bekanta för läsaren, 

förs läsaren således in i Grenouilles doftvärld och kan egentligen inte känna doften, men 

tror på den eftersom Grenouille har orienterat sig fram genom mängden av dofter och 

preciserat just denna för läsaren. Vad som även gör att läsaren kan känna igen sig är det 

som Popova påpekar, att Grenouilles luktsinne i romanen beskrivs som en vanlig 

människas synförmåga många gånger, vilket Süskind gör på flera sätt. Grenouilles 

drömmar och minnen är uppbyggda av lukter. Det han fantiserar om i doft, uttrycks till 

läsaren språkligt som visuella vyer. I romanen används också många verb som tillhör 

visuell perception för att beskriva lukter. Grenouilles uppfattning av världen, de dofter 

av objekt och saker som han beskriver, kan resten av oss enbart observera visuellt.28 Ett 

exempel är citatet ovan där kan känner doften av skimrande siden.  

Intressant att undersöka är hur filmen beskriver samma passage, från att 

Grenouille känner en svag bris av flickans doft, till att förklara hur hon doftar. Filmen 

blir begränsad på så vis att den inte beskriver hennes doft i ord, med hjälp av andra 

dofter som är bekanta för publiken. Istället används andra tekniker, såsom kameraarbete 

(allt från zoomning, sekvens av närbilder, klippning mellan scener etc.) och fokus på 

Grenouilles kroppsspråk (hans gester, miner, uttryck med mera). Musik används för att 

markera hur starkt doften luktar och hur nära Grenouille är den. I filmen berättas inga 

tankar och i den angivna scenen finns bara fem repliker, vilket betyder att i detta fallet 

läggs tonvikten på att gestalta doften visuellt och audiellt. 

När Grenouille först får vittring om flickans doft tar det sig uttryck genom att hans 

ansikte zoomas in och hamnar i fokus, ögonen spärras upp och han drar in doften i 

näsan under flera sekunders tid.29 Det märks att doften är ny och okänd för honom. Hur 

det sedan framgår att han tycker om doften är för att han sluter sina ögon, slappnar av 

och fortsätter att bara dra in doften i näsan. Det sker även en förändring i 

bakgrundsmusiken då tonen plötsligt blir ljusare.30 Därefter får publiken följa 

                                                 
27 Ibid, s. 48. 
28 Popova. B, Yanna, ”The fool sees with his nose: metaphoric mappings in the sense of smell in Patrick 

Süskinds Perfume”, Language and Literature, 2003, 12:2, 135-151, s. 142. 
29 Parfymen: berättelsen om en mördare, 00’17’15. 
30 Ibid, 00’17’22. 
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Grenouilles jakt efter doftkällan. Detta sker genom ett växelspel, där bilden skiftar 

mellan honom och flickan. Till en början när Grenouille är i bild syns det att han liksom 

dras mot doften. Han sniffar hela tiden i luften och navigerar sig fram genom gatorna 

med hjälp av sitt luktsinne. Han håller händerna framsträckta medan han går som om 

han försöker fånga doften.31 Först visas enbart fragment av flickan, som hennes hals i 

närbild, håret som blåser i vinden och hennes urringning.32 

Ju närmare Grenouille kommer flickan, desto oftare sker växlingen mellan 

scenerna, publiken får se mer av flickan för varje gång hon är i bild. Tempot på musiken 

trappas också upp och Grenouille börjar springa. Kameravinklarna ändras likaså, 

exempelvis att Grenouille springer mot kameran, vilket också ger intryck av att han 

börjar närma sig doftkällan. När han slutligen får syn på flickan filmas hon för första 

gången i helkroppsformat och plötsligt låter det som om musiken dånar ut i en smäll.33 

Problematiskt med filmens framställning är att den inte lyckas beskriva vad 

flickan doftar. Det framgår endast att hon doftar mycket gott och speciellt och att 

Grenouille inte har känt en liknande doft förut. Han kan inte motstå hennes doft utan 

blir besatt av den. Detta framkommer på flera sätt. Hans kropp dras mot doftkällan. Det 

är så visuellt övertygande att det lika väl skulle kunna finnas ett band mellan honom och 

flickan. Det syns också eftersom han stänger av allt som sker omkring honom och 

enbart fokuserar på doften. Han tränger sig genom folkmassor och trots att det pågår ett 

stort fyrverkeri på torget och vakterna säger ”Akta er nu”34 går han rakt emot och in i 

krutröken. Besattheten syns tydligt genom rutan också då han är obehagligt närgången 

(Bilaga 3). Han smyger sig fram till flickan, ställer sig bakom henne och luktar i hennes 

nacke, bara någon decimeter från huden. När hon förskräckt blir varse honom och 

skriker rakt ut av rädsla verkar han totalt oförstående.35 Han tar även ett fast tag om 

hennes arm och trycker sin näsa i hennes handflata (Bilaga 4). Han är helt uppslukad av 

doften.36 

I filmen används ljus- och färgsättning som ytterligare ett medel för att gestalta 

dofter. I början av filmen är det väldigt mörkt, men med tiden som Grenouille upptäcker 

fler dofter ändras färgpaletten till varmare och ljusare färger.37 Användningen av denna 

                                                 
31 Ibid, 00’17’32. 
32 Ibid, 00’17’35. 
33 Ibid, 00’18’05. 
34 Ibid, 00’19’51. 
35 Ibid, 00’18’50. 
36 Ibid, 00’19’10. 
37 Holben, Jay, ”Deadly Scent”, American Cinematographer, 2007, Tillgänglig: 

https://theasc.com/magazine_dynamic/February2007/Perfume/page1.php (Hämtad 2017-12-18)  
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teknik syns när Grenouille upptäcker flickans doft. Allt runtomkring såsom gator, 

byggnader, människor och himlen går i mörka och dunkla färger. Den som sticker ut 

och lyser upp är flickan med sin intensivt röda hårfärg och sin bleka, vita hud. Hon bär 

också på en korg med mirabeller som skiner i gult. Det är således ingen slump att 

flickan ser ut på detta sätt. Det är medvetet för att få tittarna att förstå hur gott hon 

doftar och att det är en ny doft som Grenouille känner. 

Yi kommer med ett intressant resonemang när det gäller att jämföra hur boken 

respektive filmen framställer dofter. Han menar att i boken är dofter väldigt starkt 

kopplade till en människas själ. Det är doften som utgör själen. När Grenouille dödar 

flickorna för att ta deras dofter, tar han även deras själar. Detta blir inte tydligt på 

samma sätt i filmen och konsekvensen blir att Grenouilles karaktär blir mer sympatisk.38 

I den ovannämnda scenen framkommer Yis resonemang då det i filmen syns 

tydligt att Grenouille blir chockad när han inser att han faktiskt har dödat flickan. Han 

ser skrämd och ångerfull ut och det framgår att han egentligen inte planerat att mörda 

henne.39 I boken framstår han tvärtom som totalt känslokall och det enda han kan tänka 

på är flickans doft: ”Att ett mord hade stått som inledning till denna härlighet var 

honom komplett likgiltigt, om han alls var medveten om det. Bilden av flickan på Rue 

des Marais, hennes ansikte, hennes kropp, hade han redan glömt. Han hade ju bevarat 

och tillägnat sig det bästa hos henne: hennes dofts princip.”40  

Grenouilles karaktär beskrivs genomgående i boken som omänsklig och inte 

sällan drar man som läsare paralleller till ett djur. Särskilt då hans luktsinne gestaltas i 

boken, som när han får vittring om dofter, navigerar sig fram med sin näsa och måste få 

känna doften för att få sinnesro, liknar han mer en hund än en människa. I filmens 

gestaltning förstår man att han har ett mycket sällsynt luktsinne, men handlingarna han 

gör för att få äga dofterna är mer förståeliga eftersom hans karaktär är mer sympatisk. 

Antagligen är det inte mediernas affordances som påverkar denna skillnaden, utan 

snarare beror det på att filmmediet som Hutcheon påpekar, är riktat till en större och 

bredare publik.41 Det hade inte varit omöjligt att i filmen göra Grenouille totalt 

känslokall och mer djurliknande, men det är antagligen ett medvetet val som 

filmskaparna har gjort för att publiken ska kunna känna något för huvudpersonen 

överhuvudtaget, men ändå förstå hans besatthet för dofter. 

                                                 
38 Yi. H, Justin, ”The Evanescence of smell and sympathy. A study of transience in the filmic and written 

forms of Patrick Süskind’s Perfume”, Anderseits, 2011, 2:1, 217-226, s. 221. 
39 Parfymen: Berättelsen om en mördare, 00’23’11. 
40 Süskind, s. 51. 
41 Hutcheon & O’Flynn, s. 5. 
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2.3 Det stinkande fisktorget i 1700-talets Paris 

Det sista avsnittet som har valts ut till uppsatsen står i kontrast mot de två andra 

dofterna som redan har analyserats eftersom det nu handlar om en stank. Parfymen 

kretsar främst kring de goda och ljuvliga dofterna som Grenouille vill lära sig att 

bevara, men i boken och filmen beskrivs också hur illa allting luktade på 1700-talet i 

Frankrike. I boken är det en berättare som beskriver odören. Inledningsvis för att läsaren 

ska försöka få en uppfattning om hur illa det luktar förklarar berättaren det som att ”på 

den tiden som vi talar om rådde i städerna en stank som vi moderna människor knappast 

kan göra oss en föreställning om.”42 Det luktar så illa att det är bortom läsarens 

kännedom. Det är som att tänka sig den värsta stanken man känner till, men så luktar 

det ännu värre än så.   

I detta avsnitt beskrivs olika lukter, till exempel hur människorna stinker och hur 

illa gatorna luktar. Det är blandningen av alla lukter, den hemska svärm av odörer som 

hela Frankrike är dränkt i, som gestaltas med hjälp av redan bekanta lukter för läsaren: 

 

Gatorna luktade spillning, bakgårdarna luktade urin, trapphusen luktade ruttet trä och 

råttlort, köken skämd kål och fårtalg; de ovädrade boningsrummen luktade unket damm, 

och i sovrummen stod en dunst av flottiga lakan, fuktiga bolster och den fränt söta odören 

från nattkärlen. Från skorstenarna kom lukten av svavel, från garverierna lukten av frätande 

lut, från slakthusen lukten av levrat blod. Människorna luktade svett och otvättade kläder; 

ur deras munnar kom lukten av ruttna tänder, ur deras magar lukten av löksaft och från 

deras kroppar, om de inte längre var helt unga, lukten av gammal ost och sur mjölk och 

svulster. Floderna stank, torgen stank, kyrkorna stank, det stank under broarna och i 

palatsen. Bonden stank såväl som prästen, hantverksgesällen såväl som mästers fru, hela 

adeln stank, ja självaste kungen stank, som ett rovdjur stank han, och drottningen stank som 

en gammal get, sommar som vinter.43 
 

Inte enbart används lukter som redan är bekanta för läsaren, de kopplas också ihop med 

negativt betingade ord, som exempelvis att det är ruttet, unket, flottigt, gammalt och 

surt. Detta gör att lukterna förstärks och blir mer bestämda. Det är skillnad att beskriva 

att det ”luktar ost” eftersom att olika personer isåfall skulle referera till olika sorters 

ostar och att påpeka att det luktar ”gammal ost” vilket preciserar samma sorts lukt för 

alla. Popova understryker att det saknas vokabulär för att definiera lukt. Istället gör vi 

oftast metonymiska beskrivningar, det vill säga att vi kopplar ihop lukter med deras 

källor. Vi beskriver till exempel en lukt som rökig, blommig eller fruktig. Om vi inte 

använder metonymi tar vi ofta hjälp av metaforer tillhörande de andra känselsinnena då 

vi ska beskriva lukter. Synestetiskt förklarar vi en lukt som till exempel söt eller mjuk, 

                                                 
42 Süskind, s. 7. 
43 Ibid, s. 7f. 
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menar Popova.44 I romanen förklaras således lukt på detta vis många gånger. I avsnittet 

ovan beskrivs lukten som rutten, unken, fuktig och söt för att nämna några exempel. 

Efter den mer generella beskrivningen av lukter som frodas i Frankrike, framställs 

sedan mer specifikt osen som ligger över marknadstorget för livsmedel i Paris, vilket är 

den plats där det luktar allra värst i hela landet. Denna plats där det säljs livsmedel 

kallas för fisktorget. Grenouilles mamma arbetar med att sälja fisk och det är där som 

Grenouille föds. I flera hundra år har kyrkogården ”Cimetière des Innocents” legat där. 

Tanken på att en plats dit de döda har forslats från sjukhuset har ersatts av en 

livsmedelsmarknad är absurd. Det gör att läsaren inte kan koppla marknaden med något 

fräscht, utan omedelbart känner hur sunkigt det måste vara: 

 

Man uppförde i kyrkogårdens ställe ett salutorg för livsmedel. Här, på den allra mest 

illaluktande platsen i hela kungariket, föddes Jean-Baptiste Grenouille den 17 juli 1738. Det 

var en av årets varmaste dagar. Hettan låg blytung över kyrkogården och pressade ut den av 

en blandning av skämda meloner och bränt horn luktande förmultningsdunsten i gränderna 

runtomkring. När värkarna satte in stod Grenouilles mor i ett fiskstånd på Rue aux Fers och 

fjällade löjor som hon först hade tagit ur. Fiskarna, efter vad som påstods uppdragna ur 

Seine så sent som samma morgon, stank redan så intensivt att deras lukt lade sig över 

liklukten.45 

 

Återigen är det adjektiv som används för att beskriva lukten. Istället för att bara förklara 

att det luktar meloner och horn, så är det lukten av skämda meloner och bränt horn som 

sprider sig i gränderna. Likaså ordval som förmultningsdunsten gör att läsaren 

associerar lukten med något äckligt. 

Filmen är ännu mer övertygande i sin gestaltning och lyckas framkalla starka 

reaktioner hos den som tittar. Precis som i boken är det en berättarröst som beskriver 

lukten:  

 

Stanken var värst i Paris, för Paris var Europas största stad. Och ingenstans var stanken mer 

motbjudande än på stadens fisktorg. Det var här, på rikets mest ruttna plats som Jean-

Baptiste Grenouille föddes den 17 juli 1738. Han var sin mors femte barn. Hon födde alla 

under sin fiskbod och alla var dödfödda eller i stort sett dödfödda. Till kvällen hade hela 

soppan skyfflats i floden med fiskrenset. Idag var inget undantag men Jean-Baptiste valde 

att leva.46 
 

Vad som skapar en så stark effekt hos tittaren är inte enbart berättarrösten i sig. Det 

verbala i filmen förstärks med visuella inslag. Samtidigt som berättaren beskriver 

odören på fisktorget visas med bilder väldigt skitiga och äckliga scener. Marken är som 

en stor gyttjepöl och det klafsar om människorna när de går. Alla människor är skitiga; 

deras kläder är nedstänkta med skit och blod, svetten blänker på hudarna och deras hår 

                                                 
44 Popova, s. 144. 
45 Süskind, s. 8f. 
46 Parfymen: berättelsen om en mördare, 00’04’25. 
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ser mycket flottigt ut. Det kryllar av maskar i leran på marken. Skitiga hundar står och 

äter rester av döda grisar (Bilaga 5). Scenen när mamman föder är grotesk. Hon lägger 

sig under sitt bord, trycker ut barnet, tar den skitiga filékniven och skär av 

navelsträngen. Hon är genomsvettig och har blod över sina händer och sin klänning, 

men reser sig upp och arbetar med fisken igen på direkten efter födseln.47 Även en 

närbild på den nyfödda Grenouille filmas, där han ligger bland fiskrenset, helt täckt av 

blod och slem (Bilaga 6). 

En av Leitchs poänger är här särskilt relevant. Han påpekar, vilket även Hutcheon 

kommenterat, att en filmadaption inte enbart är en visuell omarbetning av den verbala 

texten. Enligt honom är denna fråga den största missuppfattningen inom adaptionsteori: 

 

Of all the explicitly stated fallacies that have substituted for theoretical principles in 

adaptation study, this is the most enduring and pernicious. […] Films since the coming of 

synchronized sound, and perhaps even before, have been audio-visual, not visual, 

depending as they do on soundtracks as well as image tracks for their effects.48 
 

Även om de visuella bilderna av fisktorget på egen hand framkallar starka reaktioner, 

betonas de väldigt av ljudeffekterna. Det är en stor skillnad att se scenen med och utan 

ljud. De små ljuddetaljerna gör mer än vad man kan tro. Exempelvis filmas en man som 

kräks mot en vägg.49 Både ljudet och synen av kräket förknippar vi människor med 

något äckligt och det påminner om hemska upplevelser vi själva har varit med om. 

Andra ljudeffekter är smattrandet när en man tömmer en låda fylld med fisk på bordet, 

hundarna som sliter av köttet från de döda grisarna och smaskar i sig det, samt det 

klafsande ljudet när mamman trycker ut barnet. Dessa ljud förstärker det vi ser något 

enormt. Stanken gestaltas i scenen med tal, bild och ljud.  

Filmmediets affordances består av möjligheten att använda många olika medel i 

kombination för att skapa den bästa effekten. På samma gång kan dock mångfalden av 

medel betraktas som en svaghet, som att det inte går att få fram en känsla eller effekt på 

ett enkelt sätt med enbart ett medel. Detta gör sig kanske allra tydligast då karaktärers 

reflektioner eller tankar ska gestaltas. Boken lyckas att enbart verbalt få fram komplexa 

tankegångar. Filmmediet löser oftast det med en berättarröst som i scenen på fisktorget 

eller att en rollfigur måste berätta tanken högt i en replik, vilket kan vara svårt att 

tillämpa så att dialogen sker naturligt. Samma komplexitet gäller när filmmediet ska 

                                                 
47 Ibid, 00’05’06. 
48 Leitch. M, Thomas, "Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory", Criticism 45, 2003:2, 

149–171, s. 153. 
49 Parfymen: Berättelsen om en mördare, 00’05’50. 
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skildra dofter. Boken beskriver alla möjliga sorters lukter enbart med ord, medan filmen 

i princip hela tiden kombinerar ord, bild och ljud.  

 

3 Diskussion och sammanfattning 
Övergripande visar det sig att boken har gestaltat dofter på ett liknande sätt i alla tre 

avsnitt och även filmen har använt sig av samma tekniker i de olika scenerna. Det är 

förstås inte överraskande på något sätt eftersom båda medierna präglas av sina 

affordances. I romanen där uttrycket är verbalt gestaltas dofterna främst genom 

stilfigurer så som metaforer och symboler. Süskind har byggt upp en hel värld där allt 

kretsar kring dofter. Grenouilles varseblivning av omvärlden beskrivs i lukter. Han lär 

sig nya saker med hjälp av dofter och uttrycker sig med hjälp av sitt luktsinne. Hans 

luktsinne beskrivs i boken som en vanlig människas synförmåga. På så sätt tror sig 

läsaren känna hur något luktar, men egentligen beskrivs objekt som vi människor brukar 

använda vår syn för att förklara.  

Filmen är mer begränsad i jämförelse med boken när det gäller det verbala 

uttrycket. Grenouilles känslor och tankar inför de dofter han känner förmedlas inte i ord 

till publiken. Filmmediet har många andra möjligheter som dessutom kan betraktas som 

fördelar vilka inte boken har. Filmen kallas för ett ”multitrack medium” eftersom det på 

samma gång är visuellt och audiellt.  Filmen kan verkligen dra nytta av kameraarbetet 

och de effekter som därigenom möjliggörs. Det kan vara saker som hur klippningarna 

sker, in- och utzoomningar, vinklar, närbilder, rörelser etcetera som förmedlar det 

budskap man vill nå ut med. Filmmediet har dessutom möjligheten att med ljudeffekter 

och musik förstärka karaktärernas känslor och reaktioner hos publiken. I Parfymen 

används dessa tekniker flitigt. Ljudet förstärker hela tiden de rörliga bilderna och 

kombinationen av de båda gör att filmens gestaltning av dofter blir tydlig. 

Inom adaptionsstudier har det länge funnits en slags mediehierarki, där boken 

alltid har stått över filmen. Mycket fokus läggs på att filmen inte kan leva upp till 

boken, att den inte är trovärdig originalkällan, att den inte är lika komplex och 

sofistikerad som boken. En stor del av problematiken ligger i att mottagaren oftast 

förväntar sig att adaptionen ska vara en kopia av originalet. Hutcheon betonar hur 

viktigt det är att istället se adaptionen för vad den är, en omformation som anpassas till 

ett annat medium och inte en exakt återskapelse.50  

                                                 
50 Hutcheon & O’Flynn, s. 7. 
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Filmadaptioner diskuteras ofta i negativa termer av förlust. Vad som menas är att 

filmen ofta behöver begränsas i till exempel speltid och detaljrikedom, vilket medför att 

man kan uppleva att den inte är lika kapabel som boken att förmedla språk, narrativ eller 

representera psykologiska och själsliga attribut.51 Att enbart söka efter vad filmen 

förlorar gör att man själv blir begränsad i sina adaptionsstudier. Det gör en blind för 

filmmediets möjligheter och hur den förmedlar och löser samma situation som boken 

men på ett annat sätt. Leitch påpekar att även om det oftast tar kortare tid att se igenom 

de flesta filmer än vad det gör att läsa romanen, kan filmerna i princip innehålla lika 

många telling details som romaner, så som bakgrundsdetaljer och egenskaper till 

karaktärerna.52  

Scenen i Parfymen som utspelar sig på fisktorget där stanken beskrivs kan ses 

som ett bra exempel på detta. De har valt att lägga in en berättarröst som tar med en del 

av texten från romanen och på så vis beskriver i telling mode hur det luktar i staden. 

Berättaren ger också bakgrundsinformation till varför det luktar så illa och förklarar 

Grenouilles mammas historia och hans födelse. Att filmen dessutom skildrar lukten 

visuellt och med ljud i denna scen gör att dens framställning blir mycket rik och 

komplex och att den inte på något sätt beskriver scenen sämre än vad boken gör. 

Jørgen Bruhn lyfter en mycket intressant och ny tanke inom adaptionsteori. Han 

tycker att studiet av adaptioner inte borde vara så målorienterat och enbart fokusera på 

resultatet, vilket är det som händer om man blott koncentrerar sig på hur trovärdig 

filmen är boken och vilka ändringar som har gjorts i filmadaptionen. Enligt Bruhn ser 

allt för många adaptionsstudier ut på detta vis och har gjort under en lång tid. Han talar 

istället om att undersöka dialogen mellan de två verken vilket kan göras genom att 

tolka, analysera och försöka beskriva det som sker i adaptionsprocessen. På så vis blir 

adaptionen en kommunikation från två håll istället för att enbart färdas i en riktning. 

Bruhn föreslår att originalkällan och resultatet av adaptionen bör studeras som två texter 

som utan begränsning byter positioner och turas om att vara varandras ursprung.53 

Det kan vara utmanande att tänka på detta sätt eftersom de flesta av vana 

föreställer sig att adaptionen endast går åt ett håll. Det är svårt att byta plats på verken 

och ställa dem jämsides eftersom det ena faktiskt är en primär källa som det andra 

verket har gjort en omarbetning av. Att släppa fokus på att boken är originalet och 

                                                 
51 Ibid, s. 37f. 
52 Leitch, s. 154. 
53 Bruhn, Jørgen, ”Dialogizing adaptation studies: From one-way transport to a dialogic two-way 

process”, Adaptation Studies: New Challenges, New Directions, London : Bloomsbury Academic, 2013, 

s. 73. 
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grunden till filmen och ta bort den hierarkiska relationen medierna emellan är det mest 

verksamma sättet att få fram de resultat som verken ger varandra, enligt Bruhn.54 

Uppsatsens syfte att likställa de två medierna och se hur de på olika sätt förmedlar olika 

sorters dofter kan ses som ett steg i den riktning som Bruhn vill att adaptionsstudier ska 

nå. Nästa steg är sedan att undersöka hur boken och filmens uttryck kan påverka 

varandras resultat och låta dem föra en ständig dialog med varandra.  

I scenen när Baldini får lukta på parfymen som Grenouille har komponerat 

beskrivs i boken hans tankar, känslor och minnen som uppstår när han känner doften. 

Läsaren får en beskrivning av de nostalgiska minnen som doften påminner Baldini om. I 

filmen blir hans minnen synliga i och med att scenen förvandlas till den trädgård som 

doften påminner honom om. För den som har läst boken och därefter ser filmscenen vet 

mer i detalj alla saker som doften påminner Baldini om. Filmen har använt några saker 

från boken, såsom trädgården och kvinnan i svarta lockar som viskar ”Jag älskar dig”. 

Det som inte tagits med i filmen känner läsaren till och kan addera själv. Om boken 

sedan läses igen så kan läsaren ta med sig bilden av trädgården som inte beskrivs så 

tydligt i texten, men som visas i filmen. Likaså kommer läsaren antagligen att se 

skådespelaren framför sig och kan möjligen också komma ihåg dennes ansiktsuttryck 

och reaktioner om filmen ses först och texten läses efteråt. Detta kan göra att textens 

resultat blir annorlunda när den läses igen eftersom att läsaren har andra bilder att utgå 

från än enbart sin egen fantasi.  

Genom att studera dialogen mellan två verk i en adaption och se det positiva i 

deras olikheter kan mottagaren få nya kunskaper om resultatet. Olika medier kan aldrig 

gestalta något exakt likadant eftersom de kännetecknas av sina affordances. Det är 

därför onödigt att argumentera om vilket medium som är det främsta och har den högsta 

ställningen. När det gäller en adaption är det viktigaste att undersöka hur olika medier 

bär sig åt för att föra fram ett budskap till mottagaren och på vilka sätt de kommunicerar 

med varandra. 

 

 

 

                                                 
54 Ibid, s. 83. 
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I 
 

Bilagor 

 
Bilder från filmen 
 
1. Baldini doftar på parfymen 

 
 
 
2. Baldini drömmer sig bort av doften 

 
 

 
3. Grenouille kan inte motstå flickans doft 

 



  
 

II 

4. Grenouille trycker näsan i flickans handflata 

 
 
 
5. Skitig hund äter rester 

 
 
 
6. Nyfödd Grenouille intäckt i blod ligger bland fiskrenset 

 


