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Abstract 

This essay is a comparative analysis of Quentin Tarantino´s first, Reservoir 

Dogs (Quentin Tarantino, 1992), and his latest screenplay, Hateful Eight 

(Quentin Tarantino, 2015). Focus of the essay is Tarantino as a screenwriter 

and investigates the correlation between visual intentions and formation of 

their effects on film. 

The starting point of the essay is a theoretical approach where the connection 

between screenplay and film is discussed as a continuous process. A 

description of the screenplay and the rules of its format precedes the analysis 

part of the essay. Focus on the analysis is the visual instructions in 

screenplay text and correlation between these instructions and the film. Two 

versions of each script will be used in the essay. The analysis is divided in 

three parts. First, the two different version of the screenplay will be 

compared separately; second, each script will be compared with the film and 

third, the two scripts from each movie will be compared with one and other.  

The conclusion of the thesis summarizes, the function of the screenplay in 

Tarantino´s work and discusses the possibilities for the screenplay in the 

filmmaking process and the complex relationship between script and film as 

well as the intentions of the script mirrored in the film. 
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1 Inledning 

Quentin Tarantino är mest känd för sin dialog. Sedan hans regidebut 

Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992), har Tarantino fått konstnärlig 

frihet som filmskapare.1 Det vore därför spännande att jämföra hans debut 

med hans senaste film, Hateful Eight (Quentin Tarantino, 2015). Detta inte 

bara för att se utvecklingen av Tarantino som författare utan också se 

skillnader i hans skrivstil.  

Hateful Eight och Reservoir Dogs liknar varandra tematiskt. Filmerna 

utspelas i stort sett på en plats, en lagerlokal i Reservoir Dogs och en stor 

affär i västernmiljö i Hateful Eight. Våldsamma och osympatiska karaktärer 

fyller båda filmerna. Sättet på vilket dialog används är väldigt likt trots att 

det är 23 år mellan filmerna. Skillnaden mellan filmerna syns mest i det 

visuella. Ljuset och kameraarbetet är mer moget och säkert i Hateful Eight än 

det är i Reservoir Dogs. Huvudfokus i uppsatsen ligger därför på texten som 

förmedlar bilden, nämligen scenbeskrivningen.   

Undersökningen av den specifika relationen mellan text och bild kopplas till  

Ian Macdonalds breda begrepp, ”screen idea” (grundidén), som används för 

att beskriva intentionen bakom filmen. Narrativa beslut i text samt 

förutfattade meningar om hur dessa narrativa handlingar ska gestaltas 

avslöjar att det finns mer att lära sig om idéerna bakom en produktion än i 

filmen i sig. Grundidén ser manus som en del av skapandeprocessen där 

manuset är huvuddokumentet som dokumenterar denna idé.2 

                                                      

1 DP/30: Hateful Eight, Quentin Tarantino (spoilers avoided), 00:16:50, 2015/12/06, 

https://www.youtube.com/watch?v=9hINYm034EA, (2018/08/25). 

2 Ian W. Macdonald, Screenwriting Poetics and the Screen Idea, New York: Palgrave 

Macmillan 2013, s. 16 

https://www.youtube.com/watch?v=9hINYm034EA
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2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Quentin Tarantino som 

manusförfattare. Även om Tarantino förknippas mest med dialogbetonade 

filmer är beskrivning av bildspråket lika viktigt. Beskrivning av 

kamerarörelser, bildutsnitt, karaktärsbeskrivningar och andra visuella koder 

måste skrivas ner i ett manus för att vägleda det praktiska arbetet. Syftet är 

att undersöka hur Tarantino använder texten för att beskriva filmens 

bildspråk och hur scenbeskrivningsdelen i manuset där bildspråket beskrivs 

visar en koppling till filmens grundidé. 

 

Uppsatsens frågeställning är: 

Vilken relation finns det mellan intentionen i den visuella informationen i 

Tarantinos manustext och i filmerna? 

Vad kan den relationen säga oss om manusens funktion i Tarantinos process? 

Hur har Tarantinos sätt att beskriva filmens bildspråk förändrats mellan 1992 

och 2015? 
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3 Forskningsöversikt 

En viktig diskussion inom manusteori har länge varit definitionen av 

filmmanus som egen litterär konst eller planskiss för filmen. Steven Price 

beskriver i boken The Screenplay: Authorship, Theory and Criticism 

problematiken med filmmanus som planskiss för filmen. Planskiss insinuerar 

ett dokument som följs slavisk. Ett filmmanus omvandlas till film av 

filmarbetare som under den kreativa processen omvandlar ett manus från ett 

textmedium till ett visuellt medium.3 Price menar att planskissdefinitionen 

fallerar eftersom tolkningen av författarens intentioner i text förändras 

beroende på läsaren.4 

Steven Maras skriver om debatten om filmens plats som litterärt verk. I 

boken Screenwriting: History, Theory and Practice påpekar Maras 

problemen med att definiera filmmanus som ett litterärt objekt. Eftersom 

filmmanus alltid är i förändring under en filmproduktion blir linjen mellan 

var ett filmmanus slutar och filmen börjar svår att dra. Maras menar att 

manusens föränderlighet skapar ett problem att se filmmanus som ett eget 

objekt separat från filmen.5  

Huvudfunktionen av manus diskuteras av Kevin Alexander Boon i boken 

Script Culture and the American Screenplay. Boon menar att manusets 

funktion är att underlätta det praktiska arbetet med filmen och därför menar 

han att manustexten endast är skriven för filmarbetare.6 Han påpekar 

svårigheten att undersöka manus som litterärt objekt eftersom ett manus 

vanligtvis bearbetas oftast av många författare. Detta medför svårigheten 

med att veta vad som är den definitiva versionen av manuset.  

                                                      

3 Steven Price, The Screenplay: Authorship, Theory, and Criticism, New York: Palgrave 

Macmillan 2010, s. 47. 
4 Ibid., s. 48. 
5 Steven Maras, Screenwriting: History, Theory and Practice, London: Wallflower Press 

2009, s. 11. 
6 Kevin Alexander Boon, Script Culture and the American Screenplay, Detroit: Wayne State 

University, s. 26. 
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4 Teori 

Utgångspunkten för uppsatsen är Ian W. Macdonalds teorier kring manus 

som en process av utveckling från text till film. I Screenwriting Poetics and 

the Screen Idea kringgår Macdonald diskursen om funktionen av filmmanus 

som litterär text eller en planskiss. Ian Macdonald försöker definiera manus 

som en början på en kontinuerlig kreativ process genom att definiera manus 

som en bärare av filmens grundidé. Macdonald förklarar termen som ett 

osynligt koncept som endast finns i författarens tankar: 

It is what you, as a writer, think you´re writing, but of course it does not exist 

except as an imaginary concept. It is a term which names what is being striven 

for, even while that goal cannot be seen or shared exactly. The goal of the 

concrete never arrives – as the screenwork develops, each draft script becomes 

one more fixed version of the screen idea. The final film – the screenwork – is 

another such version.7 

Manus är endast en del av en process som är likvärdig filmen där båda är 

olika versioner av samma idé. Grundidéns existens som ett föreställt koncept 

leder till att den konkreta texten som beskriver idén tolkas annorlunda av 

filmarbetare där olika mentala bilder av idén skapas i läsarens sinne. 

Macdonald beskriver funktionen av manuset som ett dokument där den 

formar själva filmen. ”In a “pure” sense, this is the process of 

conceptualizing the screen idea. [---] screenwriting is the ´infancy ‘of a film 

[…].8 

Ian Macdonald nämner Claudia Sternbergs uppdelning av manus i två delar; 

dialog och scenbeskrivning, där dialog har en direkt relation till tittaren 

medan scenbeskrivningen är dold text som egentligen är mer för en regissör 

att toka innan den visualiseras i bild.9 

                                                      

7 Ian W. Macdonald, Screenwriting Poetics and the Screen Idea, New York: Palgrave 

Macmillan 2013, s. 4. 
8 Ian W. Macdonald, Screenwriting Poetics and the Screen Idea, New York: Palgrave 

Macmillan 2013, s.14. 
9 Ibid., s. 15. 
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Relationen mellan skriven dialog och yttrad dialog och hur den är 

visualiserad är uppenbar. Men den dolda scenbeskrivningen skildrar filmens 

visuella språk. Macdonalds begrepp om filmens grundidé används medvetet 

vagt och brett. Uppsatsen kommer att implementera detta breda och vaga 

uttryck i specifika tagningar och scener för att undersöka utvecklingen av 

specifika idéer mellan text och film. I huvudsak kommer uppsatsen att 

undersöka den dolda texten i.e. scenbeskrivningen i manusen.  

5 Källmaterial 

Källmaterial till analysen består av två manusversioner av Reservoir Dogs 

och Hateful Eight. En tidigare manusversion av båda filmerna är nedladdad 

från internet medan en andra version föreligger i publicerad version. För att 

minska eventuell tveksamhet kring autenticitet som kan uppstå har 

publicerade versioner av manus analyserats. Men med publicerade versioner 

av manus kan frågan om transkribering vara aktuell. Genom att ta med 

tidigast möjliga versioner av manus samt jämförelsen med filmen har 

uppsatsen försökt minimera risken med båda transkriberingar och 

autenticitet.  

 

Trots detta finns alltid en osäkerhet. Men båda nedladdade versionerna är 

märkta med ett datum på första sidan. Den nedladdade versionen av  

Reservoir Dogs anger ”October 22, 1990” som datum medan den nedladdade 

versionen av Hateful Eight anger ”FIRST DRAFT 12-12-2013”.  

Det finns dock vissa skillnader mellan de publicerade versionerna och de 

nedladdade versionerna. I båda de publicerade versionerna förekommer 

förtexter. I Reservoir Dogs finns en kort intervju med Tarantino och i Hateful 

Eight finns ett förord av kritikern Elvis Mitchell. Detta visar på en vilja att 

efterlikna ett publicerat litterärt verk. Men i övrigt förekommer inga 
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formmässiga skillnader mellan manusversionerna där manusformatet 

bibehålls. 

Macdonald skriver om två olika typer av manus, ett inspelningsmanus och ett 

narrativ manus. Inspelningsmanus reflekterar bilden i text så som den skall 

visas i filmen. Syftet med inspelningsmanus är att vägleda filmarbetarna.   

Inspelningsmanus är ett praktiskt verktyg medan ett narrativ manus är menad 

att läsas.10 Narrativa manuset är oftast den versionen som syftas på när 

manus diskuteras.11  

Det måste nämnas att båda versionerna av Reservoir Dogs påminner om ett 

inspelningsmanus för att det innehåller många tekniska detaljer medan båda 

versionerna av Hateful Eight ser ut att vara ett narrativ manus. Det är dock 

svårt att avgöra om stilskillnaden är på grund av manusens funktionella 

betydelse eftersom båda de tidigare och senare versionerna av manusen 

innehåller samma manusform.  

6 Manusform 

Före analysen är det viktigt att redogöra för det standardiserade 

Hollywoodmanusformatet. Strukturen för manusformen är konstruerad för att 

vara funktionell för att ge praktisk vägledning till filmarbetarna.  

Varje scen inleds med en rad, scenrubrik, som skrivs i stora bokstäver och 

anger grundläggande information om scenen. Scenrubriken anger plats och 

tid på dygnet och om scenen försiggår i en interiör eller exteriör miljö. Efter 

den korta beskrivningen kommer en längre beskrivning av scenen, oftast 

några rader. Dialogen som medföljer är den text som sticker ut mest. Den är 

centrerad och efterföljer karaktärs namnen som är skrivna med stora 

bokstäver. Bilden nedan illustrerar  manusförmatet. Bilden är från manuset 

                                                      

10 Ian W. Macdonald, Screenwriting Poetics and the Screen Idea, New York: Palgrave 

Macmillan 2013, s. 164. 
11 Ibid., s. 163. 
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till den klassiska Hollywoodfilmen Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994) 

som utgör en generell bild av Hollywood manusformatet: 

Bild 1 Forrest Gump.  

Bilden ovan visar endast scenrubrik, scenbeskrivning och dialog eftersom 

manus till större delen består av dessa tre delar. Den översta raden som skrivs 

med stora bokstäver kallas scenrubriken. Dess uppgift är att sammanfatta 

viktiga praktiska detaljer i scenen. Scenbeskrivningen som följer 

scenrubriken illustrerar det litterära innehåll i ett manus. Meningarna är korta 

och beskrivande. Varje mening beskriver ett visuellt objekt eller en rörelse. 

Inga inre tankar eller känslor skrivs ut om dessa inte yttras i dialogen. Den 

centrerade placeringen av repliker särskiljer dem från resten av texten och 

gör det enklare för en skådespelare att läsa dem. Placeringen framhåller 

också dialogen som det viktigast i ett manus. 

I vissa fall kan direkta anvisningar till bildutsnitt eller klippanvisningar 

förekomma. Uttryck som ”CU”, förkortning för ”close up”, ”medium shot”, 

”extreme close up” indikerar önskat bildutsnitt som skall visas i filmen i 

given plats i narrativet. Uttrycket ”CUT TO” indikerar klipp i filmen. Dessa 

förekommer oftast i inspelningsmanus. Andra manusregler som är viktiga att 

nämna är att viktiga händelser och rörelser skrivs med stora bokstäver och att 

uteslutningstecknet används ifall en replik eller en scenbeskrivning indikeras 

som inte avslutad och fortsätter på nästa rad. 
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Det kan förekomma andra mer litterära sätt att beskriva kamerarörelse eller 

bildutsnitt. I ett narrativ manus beskrivs kamerarörelse eller bildutsnitt 

genom uttryck som ”we follow” eller ”we see”.12 Dessa ger manuset en mer 

litterär känsla och engagerar en läsare.  

7 Metod 

Analysen fokuserar på relationen mellan manusets scenbeskrivningar och  

deras motsvarigheter i respektive films. För att följa idéer som förändras eller 

gestaltas oförändrade i filmen kommer jämförelse mellan manusversioner 

och senare jämförelse med respektive film göras. Scenbeskrivningar som 

analyseras begränsas till visuella instruktioner till filmen. Dessa instruktioner 

kan vara tekniska beskrivningar eller litterära. Anledningen till 

begränsningen är att undersöka beskrivningar av visuell karaktär för att 

senare jämföra med intentionen i texten. Genom att undersöka visuella 

beskrivningar kan paralleller enklare dras mellan intentioner i texten och 

genomförandet i filmen. Relation mellan text och film är också grunden för 

att kunna visa en utveckling av filmens grundidé. 

Analysen inleds med att jämföra varje film för sig. Båda manusversionerna 

av Reservoir Dogs och Hateful Eight jämförs med varandra där likheter och 

skillnader visas. Dessa skillnader kan vara strukturella eller kan röra sig om 

form. Men varje detalj kommer inte att tas upp eftersom manusarbete 

genomgår en process under hela filmproduktionen. Endast skillnader som rör 

sig om scenbeskrivning eller annan visuell vägledning kommer att tas upp. 

Analysen av film och manusen emellan separeras inledningsvis i analysen. 

En anledning till att separera film från manus är att etablera en intention hos 

författaren som kan tänkas ha funnits i text före filmen. Den andra 

                                                      

12 Ian W. Macdonald, Screenwriting Poetics and the Screen Idea, New York: Palgrave 

Macmillan 2013, s. 168. 
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anledningen är att undersöka en utveckling av filmens visuella idé mellan 

manusversionerna och filmen.  

Efter jämförelsen med manus sker en jämförelse mellan manus och film. Där 

kan båda eller en version av manus jämföras med filmen eftersom scener från 

en version kan saknas i en annan version som förekommer i filmen. Urvalet 

av scener som ska jämföras mellan manus och film har valts på grund av 

visuella aspekter. Även detta kommer att ske separat för varje film. Urvalet 

av scener som analyseras har valts baserat på förekomsten av olika typer av 

scenbeskrivningar i scenerna. Alla scener som har valts är inte unika i 

respektive manusarbete utan visar en återkommande stil i manusen. Därför 

kommer dessa enskilda scener användas som exempel för stilen för 

respektive manus.  

Genom att fokusera på scenbeskrivningar undviker uppsatsen en analys av 

dialogen i filmen helt. Det kan verka udda då dialogen är framträdande i 

Tarantinos manus. Uppsatsen förnekar inte dialogens viktiga plats i ett 

filmmanus, men har istället valt att fokusera på scenbeskrivningarna, för att 

undersöka relationen mellan den dolda texten och filmens förmåga att 

visualisera den.  

När manusen citeras försöker uppsatsen att imitera manusformen genom 

bland annat ändringar i teckensnitt och placering av citatet. Anledningen till 

detta är att i vissa fall har manusformatens betydelse för hur den uppfattas av 

läsaren. I vissa fall har bilder använts för att visa på skillnader mellan 

versionerna eller illustrera filmmanusens form där egen imitation av formatet 

inte varit tillräcklig. 
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8 Analysdel  

Analysdelen uppdelas i tre huvuddelar som skall undersöka uppsatsens 

huvudfrågor. Första delen består av analysen av Reservoir Dogs. Efter en 

kort beskrivning av filmens handling jämförs båda manusversionerna med 

varandra. Likheter och skillnader påvisas genom jämförelser med hjälp av 

bilder och utdrag ur manusen. Efter manusjämförelsen analyseras textens 

relation till bilden där fokus ligger på scenbeskrivningarna. 

Kamerainstruktioner (direkta eller indirekta), anvisningar till bildutsnitt och 

klippinstruktioner kommer att analyseras mer ingående med hjälp av utvalda 

scener.  

I den andra delen analyseras Hateful Eight. En liknande analysmetod 

kommer att implementeras även vid Hateful Eight analysen. Men eftersom 

den ena versionen av Hateful Eight är en version som läcktes ut till pressen 

måste denna version vara en tidigare version av manuset. Speciellt 

Tarantinos ilska avslöjar att detta manus var en ofärdig version.13 Den 

misstanken bekräftas genom närvaron av större narrativa skillnader mellan 

manusversionerna i Hateful Eight än det finns mellan manusversionerna av 

Reservoir Dogs. Analysen av Hateful Eight inleds med jämförelse mellan 

båda versionerna av manus. Två stora narrativa skillnader analyseras mellan 

manusen för att undersöka om det orsakar en förändring av filmens 

grundläggande visuella idé. Senare undersöks scenbeskrivningarna i 

manusen och jämförs med filmen. för att undersöka relationen mellan 

manusens scenbeskrivning och filmens bildspråk.  

Den inledande delen samt den andra delen av analysen undersöker relationen 

mellan text och bild per film. I den tredje delen av analysen jämförs manusen 

för de två filmerna med varandra. Där diskuteras den generella stilen i båda 

                                                      

13 Sean Hutchinson, , ”Revisiting the Hateful Eight Script Saga”, December 2015, 

https://www.inverse.com/article/9043-revisiting-the-hateful-eight-script-saga, (2018/09/01) 

 

https://www.inverse.com/article/9043-revisiting-the-hateful-eight-script-saga
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för att undersöka textuella ändringar i scenbeskrivningarna. Det är alltså mest 

förändringen av litterära grepp mellan manus som diskuteras. Syftet med att 

undersöka två olika filmer med 23 år emellan är att upptäcka ändringar i 

Tarantinos litterärstil och hur det kan ha påverkat bildspråket. 

8.1 Reservoir Dogs 

Reservoir Dogs kretsar kring åtta rånare som rånar en diamantaffär. Själva 

rånet visas aldrig utan historien kretsar kring det omedelbara efterskalvet av 

rånet. Med hjälp av tillbakablickar i icke kronologisk ordning visas även en 

bakgrundshistoria för karaktärerna och huvudhistorien. Större delen av 

handlingen försiggår i en övergiven lagerlokal där de överlevande fyra 

rånarna, Mr. Pink, Mr. White, Mr. Orange och Mr. Blonde möts strax efter 

rånet. Mr. Orange är skjuten och döende, Mr. White och Mr. Pink 

argumenterar om en möjlig förrädare. Mr. Blonde anländer strax tillsammans 

med en kidnappad polis som torteras för att ange förrädaren. Mr. Orange 

avslöjas senare som polis för tittaren i en tillbakablick som förändrar filmens 

dynamik. Det blir en fråga om överlevnad inte bara för Mr. Orange utan för 

alla. 

8.1.1 Jämförelse mellan manusversioner 

Två olika versioner av Reservoir Dogs manuset kommer att analyseras. En 

version är nedladdad från internet och är från 1990 medan den andra 

versionen är utgiven i bokform år 1996.  

Skillnaderna mellan versionerna är små. Detta beror förmodligen på att båda 

versionerna är senare versioner av manus. Även om skillnaderna inte är stora 

kan små skillnader ge en uppfattning om filmens grundidé genom olika 

versioner. 

Jämförelsen av versionerna belyser inledningsvis skillnader i utseende av 

format som är kopplade till vilken läsarskara respektive manus är riktat till. 

Instruktioner och förkortningar i manusen emellan kan vara till viss del olik. 

Vissa skillnader i förkortningar av bildutsnitt förekommer. 1990-versionen 
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ser ut att vara skriven mest för filmkunniga eller till och med för filmarbetare 

i åtanke medan den publicerade versionen är aningen mer förklarande för att 

den skall tilltala en bredare läsarskara. Förkortningen ”ECU” som 

förekommer i den 1990-versionen14 förekommer i en längre förklaring i den 

publicerade versionen genom att meddela läsaren att samma bildutsnitt som 

en ”EXTREME CU”.15 

En annan förkortning som används i 1990-versionen förekommer i scenen 

där Mr. White och Mr. Orange diskuterar rånet medan de sitter i en bil 

utanför diamantbutiken de senare ska råna. ”We see MOS SHOTS of the 

outside of the jewelry store.”16 Förkortningen ”MOS SHOT” är ett tekniskt 

begrepp som många icke insatta läsare inte lär förstå. Därför återges samma 

scenbeskrivning annorlunda i den publicerade versionen. ”We see shots 

without sound, of the outside of the jewelry store” 17 Betydelsen av MOS 

SHOT är ”motor only shot” alltså en tagning utan synkroniserat ljud. Den 

förklarande beskrivningen visar att den publicerade versionen av manuset är 

omskriven för att tilltala en bredare publik. Men samtidigt bibehålls de flesta 

viktiga manusbegrepp mellan versionerna. Den publicerade versionen är 

alltså inte omskriven till exempelvis romanform utan följer regler för 

manusformat. 

Skillnader i text kan resultera i andra mentala bilder som skapas hos läsaren. 

Små ändringar i scenbeskrivningar kan resultera i förändringar av effekter 

hos tittaren eller läsaren trots att samma narrativa idé bibehålls. Ett tydligt 

exempel förekommer i början av publicerat manus. Efter inledningsscenen i 

                                                      

14 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27), 

s. 67. 
15 Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, London: Faber and Faber Limited 2000, s. 76. 

16 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27), 

s. 85. 
17 Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, London: Faber and Faber Limited 2000, s. 94. 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
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restaurangen där alla karaktärer filosoferat och diskuterat kring att ge eller 

inte ge dricks och vad Madonnas sånger egentligen betyder följs detta med 

en textskylt: 

Bild  2 Reservoir Dogs, från den publicerade versionen.18 

Textskylten förekommer endast i den publicerade versionen och saknas i 

filmen samt i 1990-versionen. I bilden ovan visas även ett annat drag i den 

publicerade versionen som särskiljer sig från vanligt manusformat. De flesta 

bortklippta eller tillagda scener betonas med en symbol. Att textskylten ovan 

inte återfinns i 1990-versionen och markeras som bortklippt antyder att den 

kommer från en annan version av manuset.  

Textskylten ger en indikation om att idéer testas i manus innan de tar sin 

slutgiltiga form i manus. I båda versionerna och i filmen finns samma idé, 

där en polis alltså har infiltrerat rånargänget. Men om informationen hade 

avslöjats tidigt i filmen som bilden ovan föreslår skulle denna information 

skapa en annan effekt hos tittaren.  

Här testas en ide av författaren som inte kommer med i filmen. 

Filmmanusens rörliga natur möjliggör författaren att testa grundidén för 

                                                      

18 Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, London: Faber and Faber Limited 2000, s. 12. 
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scenen. Eftersom textskylten ovan inte finns med i filmen sker testandet även 

hos läsaren där ett annat narrativ skapas i läsarens fantasi.19 

8.1.2 Instruktioner: kamera, klipp och bild 

Instruktioner som analyseras sker mellan manusversionerna och filmen. 

Varje scen som analyseras jämförs scenbeskrivningar av klippreferenser, 

bildutsnitt och kamerarörelse med film. Jämförelsen ger en indikation på hur 

väl dessa beskrivningar efterföljs i filmens bildspråk.  

Instruktioner för kamerarörelser, klippreferenser och bildutsnitt förekommer 

väldigt ofta i scenbeskrivningarna i båda versionerna. Scenbeskrivningen i 

Reservoir Dogs är ofta uppbyggda av tekniska instruktioner. Dessa 

instruktioner är för många för att analyseras. Därför har urvalet av scener 

gjorts beroende på mängden olika visuella instruktioner som upptas i scenen. 

De flesta scenerna som analyseras är desamma i båda versionerna. Om inte 

någon skillnad finns mellan 1990-versionen och den publicerade kommer 

referenser endast göras till 1990-versionen för att minska eventuell 

förvirring. 

8.1.2.1 Mr. Oranges berättelse 

Första scenen som kommer att analyseras är en sekvens där Mr. Orange lär 

sig en påhittad historia att berätta för de andra i rånargänget. Manuset 

beskriver hur Mr. Orange blir allt bättre på att berätta historien och till slut 

berättar han den för de andra. Hans utveckling visas genom klipp där Mr. 

Orange blir bättre för varje nytt klipp. Dessa scener knyts ihop på olika sätt i 

manuset. Det vanligaste är att direkt anvisa ett klipp genom att använda 

uttrycket: ”CUT TO”.  

Ett annat sätt att knyta ihop scenerna är genom övergångar. Freddy, Mr. 

Oranges riktiga namn, beskrivs gå fram och tillbaka, in och ut ur bild. 

                                                      

19 Ian W. Macdonald, Screenwriting Poetics and the Screen Idea, New York: Palgrave 

Macmillan 2013, s.17. 
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”Freddy paces back and forth, in and out of frame, rehearsing the 

anecdote.”20 Efter denna scenbeskrivning kommer en lång monolog där 

Freddy övar på anekdoten han ska lära sig utantill som följs av en specifik 

klippinstruktion: 

Freddy exits frame  

           CUT TO: 

EXT. PARKING LOT – DAY 

Another empty frame, except obviously outside.  
Freddy enters frame from the same direction he 
exited in the previous scene, finishing the 
sentence.21 

Scenerna kopplas ihop genom att beskriva en karaktärsrörelse i scenen. 

”Freddy exits frame” knyts ihop med hans rörelse i nästa scen. 

Beskrivningen i nästa scen betonar en specifik sceningång av karaktären som 

knyter ihop båda scenerna. Även om vissa detaljer utelämnas som vilket håll 

Freddy ska lämna en scen och komma in i nästa efterföljs beskrivning i 

filmen som den är skriven. Att den även finns i den tidigare 1990-versionen 

visar också att den specifika visuella idén har funnits hos författaren länge. 

Tarantino använder andra sätt att ge klippinstruktioner separat från 

karaktärrörelse in och ut ur scenen. Senare i segmentet där han lär sig berätta 

historien får berättelsen liv lik en tillbaka blick i manuset. Han träffar på 

poliser i en toalett med droger på sig som poliserna inte märker. Meningen 

med den påhittade berättelsen i narrativet är att den ska hjälpa Freddy att 

infiltrera rånargänget så att han så småningom kan bli Mr. Orange. Efter att 

Freddy har tvättat händerna sätter han igång handtorken vilket skapar en 

spännande stund då Freddy drar till sig polisernas uppmärksamhet: 

These following shots are SLOW MOTION. 

CU OF FREDDY 

                                                      

20 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27), 

s. 63. 
21 Ibid., s. 63. 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
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CU of his HANDS, rubbing each other getting blown 
dry 

SHOT OF SHERIFFS talking.  We can´t hear them 
because of the machine. 

CU OF MACHINE 

MEDIUM OF SHERIFF ON SINK, smoking a cigarette, 
glancing over at Freddy. 

CU OF GERMAN SHEPHERD 

Machine turns off.22 

I filmen visas scenen i slowmotion, flera klipp till Freddys händer 

förekommer och en närbild av hunden visas. Men poliserna i filmen stirrar på 

Freddy istället för att prata.  

Manus texten överförs till ett annat medium. I textens adaptation till filmen 

sker oundvikligen förändringar i filmen. Texten repeteras i filmen utan att 

den återskapas.23 Texten anpassas till filmens praktiska realitet och påverkan 

av andra som har arbetat med filmen. Men relationen mellan text och film 

visar att intentionen till grundidén beskrivs i text och framkommer i filmen 

även om detaljerna skiljer sig åt. 

Intentionen till effekter som skall skapas hos tittaren anges i manus genom 

beskrivning av stillbildseffekter och specifika kamerarörelser. Stunden innan 

Freddy tvättar händerna i toaletten beskrivs hans ingång och obekväma träff 

med poliserna: 

INT. MEN´S ROOM – TRAIN STATION – DAY 

MEDIUM ON FREDDY 

He walks through the door with a carry-on bag over 
his shoulder. Once he´s inside, he stops in his 
tracks.  We move into a CU. 

  FREEDY (V.O.) 

 …So, I walk into the men´s room,  

 And who´s standing there? 

                                                      

22 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27), 

s. 69. 
23 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, London and New York: Routledge 2006, s. 7. 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
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FREEZE FRAME 

On Freddy standing in front of six Los Angeles 
County Sheriffs and one German Shepherd.  All of 
their eyes are on Freddy.  Everyone is frozen. 

  FREDDY (V.O.) 

 …six Los Angeles County Sheriffs  

and a German Shepherd.24 

Jämförelse med filmen visar att anvisningarna i texten följs fram till och med 

att han stannar. När Mr. Orange, Freddy, kommer in på toaletten visas 

Freddy i en halv bild. När han stannar beskrivs kamerarörelsen till en närbild. 

Filmen saknar kamerarörelsen mot karaktären. 

Olikheter med filmen fortsätter även i nästa del av scenbeskrivningen. I 

filmen är stillbildseffekten borta och antalet poliser är minskat till fyra. Men 

effekten som skapas i manus skapas på ett annat sätt i filmen. 

Stillbildseffekten finns för att visualisera Freddys chock. I scenbeskrivningen 

stirrar poliserna på Freddy. ”All of their eyes are on Freddy. Everybody is 

frozen.”25 Även om stillbildseffekten är frånvarande i filmen är effekten av 

karaktärens chock intakt. I filmen klipps det till poliserna ur Mr. Oranges 

synvinkel efter Freddys första replik där de slutar prata och stirrar mot 

Freddy. Filmen klipper senare till en helbild och alla karaktärer står stilla, 

stirrar på varandra. Karaktärerna står stilla och stirrar på varandra i tystnad 

en stund innan de börjar röra på sig.  

Effekten av obehag och nervositet förmedlas på två olika sätt i scenen. I text 

beskrivs den effekten med en teknisk detalj som senare utvecklas till ett 

annat sätt att skapa den önskade effekten hos tittaren.  

Förutom klippinstruktioner eller anvisningar till effekter innehåller scenen 

även en viktig kamerainstruktion. Efter att Mr. Orange fryser till framför 

                                                      

24 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27), 

s. 66. 
25 Ibid., s. 66. 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
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poliserna i toaletten anges en specifik kamerarörelse där kameran går 360 

grader runt honom. ”We do a slow 360 around Freddy in the men´s room.”26 

Denna specifika rörelse förekommer vid tre andra tillfällen. Enda gången 

instruktionen visualiseras i filmen är just i toalettscenen där Mr Orange ser 

poliserna. Men då 540 grader och inte 360.  

Ett manus återger inte filmens visuella språk exakt i text. Det är omöjligt 

eftersom praktiska svårigheter eller upptäckten av en bättre idé på vägen 

tvingar fram förändringar. Det är omöjligt för filmarbetarna att följa ett 

manus slavisk en planskiss. 27  

Scenen ovan visar att ett manus kan ge en visuell vägledning genom att 

beskriva grundidén för scenen.  

8.1.2.2 Mr. Pink rymmer 

I en tillbakablick beskrivs hur Mr. Pink rymmer från polisen. Scenen börjar 

med en beskrivning av en kamerarörelse. ”We DOLLY at the same speed, 

right along side of him.”28 ”Dolly shot” är en kameraåkning där kameran rör 

sig parallellt med ett objekt. I manuset är det specifikt beskrivet att tittaren 

kommer att se en bild som rör sig i samma takt som Mr. Pink. Instruktionen 

till samma kameraåkning används i samma scen i ett senare tillfälle. ”FOUR 

POLICEMEN are running after Mr. Pink. We DOLLY with them.”29 

Scenbeskrivningar används i fall där specifika hänvisningar till 

kameraplaceringar förekommer i vissa fall i manusen. När Mr. Pink mitt i 

rymningen blir påkörd av en bil som han senare kapar. 

INT. CAR (STOPPED) – DAY 

                                                      

26 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27), 

s.  67. 
27 Steven Price, The Screenplay: Authorship, Theory and Criticism, New York: Palgrave 

Macmillan 2010, s. 47. 
28 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27), 

s. 20. 
29 Ibid., s. 20. 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
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The CAMERA is in the backseat. A SHOCKED WOMAN is 
the car´s driver. Mr. Pink pulls himself up from 
the hood, shakes it off, and points his magnum at 

the driver.30  

Kamerans placering i scenen specificeras redan i text genom att nämna dess 

placering i scenografin. Det skapar en specifik mental bild hos läsaren även 

om hen inte har en visuell uppfattning om scenografin. Oavsett typ av bil är 

kameran placerad i baksätet.  

En annan specifik kameraplacering är när kameran utgör tittarens synvinkel. 

Mr Pink slår sönder rutan för att komma in i bilen: 

EXTREME C.U. DRIVER´S SIDE WINDOW 

Mr. Pink SMASHES it in our face.31 

Båda dessa kameraplaceringar som förekommer i texten stämmer väldigt bra 

överens med filmens slutgiltiga form. Tagningen ovan visas i filmen exakt 

som den är beskriven i text.  

Senare i scenen förekommer en annan variant av klippinstruktion med hjälp 

av korta meningar men i detta fall utan anvisning till bildutsnitt. Detta är ett 

vanligare sätt att ange klippanvisningar i  Reservoir Dogs.  

EXT. STREET – DAY 

DOLLY with Cops coming up fast. 

Mr. Pink DRAGS the Shocked Woman out of the car. 

The Cops reach the corner, guns aimed. 

Using car as shield, Mr. Pink FIRES three shots at 
the Cops. 

Everybody HITS the ground, or scatters. 

Mr. Pink HOPS in the car. 

Cops FIRE.32 

                                                      

30 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27), 

s. 20. 
31 Ibid., s. 21 
32 Ibid., s. 21. 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
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Varje mening kan ses som ett klipp. Vid läsningen skapas en mental bild av 

det meningarna beskriver. Alla ageranden som karaktärer utför skrivs med 

stora bokstäver som betonar den visuella relevansen av deras agerande i 

scenen. Verb som ”HITS”, ”FIRE” eller ”DRAGS” är inte bara instruktioner 

till skådespelare utan även till klippare, scenografer och andra medarbetare. 

När scenens grundidé är tydlig kan kringarbetet planeras till att åstadkomma 

det. Beskrivningen ovan har ett praktiskt syfte i texten för arbetaren samtidigt 

som den väcker mentala bilder hos läsaren. 

Om manus jämförs med andra slags texter ligger drama närmast. 

Anledningen är beroende på att dialogen som filmmanus och drama har 

gemensamt. Manus kan påminna om visuell poesi där beskrivningarna är 

komprimerade lik scenbeskrivningen ovan.33 

8.1.2.3 Tortyrscenen 

Arbetssätt med kamera och subjektiva vinklar kan förekomma i manustext. I 

analysen av tortyrscenen visas instruktioner till handhållen kamera som 

anger ett allmänt bildspråk för filmen. För övrigt analyseras en subjektiv bild 

i manus som inspirerar till ett annat sätt att visa samma subjektiva effekt i 

filmen. 

Tortyrscenen kommer när den polishatande psykopaten Mr. Blonde blir 

lämnad ensam med polisen som han själv har kidnappat Mr. Blonde torterar 

och skär örat av den unga polisen. Efteråt häller han bensin över polisen för 

att bränna ihjäl honom men innan han hinner tända eld blir han skjuten till 

döds av Mr. Orange som själv ligger kvar och blöder ihjäl. 

                                                      

33 Steven Price, The Screenplay: Authorship, Theory and Criticism, New York: Palgrave 

Macmillan 2010, s. 32. 
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När Mr. Blonde ska påbörja tortyren av polisen beskrivs en specifik 

synvinkel på scenen, ”COP´S POV”34, där förkortningen står för ”point of 

view”. Senare beskrivs scenen lik andra scener som nämnts tidigare: 

A SLASH across the face. 

The cop/camera moves around wildly. 

Mr. Blonde just stares into the cop´s/our face, 
singin´ along with the seventies hit. 

Then he reached out and CUTS OFF the cop´s/our ear. 

The cop/camera moves around wildly. 

Mr. Blonde holds the ear up to the cop/us to see.35 

Återigen beskrivs scenen med korta meningar och radbyten. Vid två tillfällen 

beskrivs att kameran rör sig vilt omkring. Polisens och kamerans perspektiv 

antyds vara detsamma och därmed förmedlas att hela scenen ses ur polisens 

synvinkel.  

I filmen visas inte när Mr. Blonde skär örat av polisen som det nämns i 

scenen. Kameran panorerar bort innan den våldsamma handlingen sker. Det 

är först senare som Mr. Blonde kommer i bild med den bortskurna 

kroppsdelen. Till skillnad från manuset vet inte tittaren att Mr. Blonde skär 

av polisens öra. Beskrivningar i scenen som ”The cop/camera moves around 

wildly” sammankopplad med ”COP´S POV” kan ses som en inspiration till 

kamerarörelsen i filmen som döljer Mr. Blondes akt. Om scenen hade spelats 

in så som det är beskrivet i manus hade bilden visats ur polisens perspektiv  

och förhindrat tittaren att se när polisens öra skärs av.  

Ett annat allmänt förekommande kamerarörelse är anvisningen till en 

handhållen kameratagning. Uttrycket förekommer i olika former genom 

manuset. Instruktioner som; ”We follow HANDHELD behind”36, ”The 

                                                      

34 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27), 

s. 54. 
35 Ibid., s. 55. 
36 Ibid., s. 26. 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
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CAMERA hovers over the action” 37 fungerar egentligen inte som en 

vägledning av en specifik scen utan som en instruktion till hela filmen. Den 

vägledningen har uppenbarligen följts eftersom större delen av Reservoir 

Dogs är inspelad med en handhållen kamera. 

I tortyrscenen används instruktionen till handhållen kamera annorlunda. Det 

förekommer här i scenrubriken samtidigt som det vid alla andra tillfällen 

skrivs in i scenbeskrivningen. Kamerans rörelse beskrivs i scenrubriken för 

att betona en obruten tagning där kameran följer Mr. Blonde ut till hans bil 

från en interiör miljö i form av lagerlokalen till den extreiöra möljön på väg 

till hans bild parkerad utanför. 

INT./EXT. WAREHOUSE – DAY HANDHELD SHOT 

We follow Mr Blonde as he walks out of the 
warehouse… 

…to his car. He Opens the trunk, pulls out a large 
can of gasoline. 

He walks back inside the warehouse… 38 

Istället för en ny scenrubrik när miljön ändras betonas hans utgång med 

uteslutningstecken och radbyte. I första raden under scenrubriken i bilden 

ovan är Mr Blonde fortfarande inne i lokalen. Men med radbytet är han ute. 

Den obrutna tagningen visas fortsätta inte genom en uteslutningstecken.  

I filmen följs kameraarbetet såsom beskrivet i manus. Kameran följer Mr. 

Blonde ut och tillbaka. Det förekommer självklart omtolkningar av texten. I 

filmen står kameran stilla när Mr Blonde passerar förbi den. Efter detta följer 

kameran bakom Mr. Blonde, ut till bilen och stannar en bit ifrån Mr. Blonde 

när han öppnar bagageluckan och hämtar dunken med bensin. Sedan 

upprepas samma rörelse. Mr. Blonde passerar återigen kameran som följer 

efter honom tillbaka in till lagerlokalen. Texten frömedlar en specifik 

                                                      

37 Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view, (2018/08/27),  

s. 26.  
38 Ibid., s. 55. 

https://drive.google.com/file/d/0B3k3Nb620n4QRTJZVXkyeUh0YVk/view
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kamerarörelse som efterföljs i den slutgiltiga filmen. Men det finns 

fortfarande detaljer och praktiska tolkningar av texten som regissören tar 

fram.  

8.2 Hateful Eight 

Hateful Eight är en västernfilm som utspelar sig strax efter det amerikanska 

inbördeskriget. Filmen följer till en början en prisjägare, John Ruth (Kurt 

Russell), som transporterar en brottsling, en kvinna vid namn Daisy 

Domergue (Jennifer Jason Leigh), till staden Red Rock i en diligens. På väg 

dit möter han två karaktärer, en afro-amerikansk, före detta nordstatssoldat 

vid namn Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson) och en rasistisk före 

detta sydstatssoldat vid namn Chris Mannix (Walton Goggins). På grund av 

en snöstorm tvingas diligensen söka skydd i en stor affär kallad Minnie´s 

Haberdashery. Där väntar fyra andra karaktärer som John Ruth misstänker är 

Daisys kompanjoner. Större delen av filmen utspelas i affären där 

motsättningar mellan karaktärerna till slut når en våldsam klimax. 

8.2.1 Jämförelse mellan manusversioner och film 

Analysen inleds med en jämförelse mellan det första utkastet och den 

publicerade versionen av Hateful Eight där fokus kommer att ligga på 

skillnader i scenanvisningar med visuella instruktioner mellan versionerna. 

Trots att narrativa skillnader och dialoger inte ligger i fokus kommer en scen 

som innehåller båda delarna analyseras. Valet av denna scen har gjorts 

eftersom den visar en utveckling av en idé som visualiseras genom olika 

versioner av manus och visualiseringen sker med hjälp av dialog. Analysen 

kommer att visa ett samband mellan dialog och scenbeskrivning där 

visualiseringen av en idé följs mellan tre olika versioner.  

Efter denna scen analyseras visuella instruktioner i scenbeskrivningarna. Här 

sker en jämförelse mellan versioner av manus och av filmen. Det måste 

påpekas att trots narrativa skillnader mellan de olika manusversionerna och 
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filmen förekommer, slutar huvudberättelsen i samtliga versioner i samma 

resultat. Alla dör i slutet i båda versionerna av manuset och i filmen. 

Båda versionerna, likt filmen, är indelade i kapitel. Den publicerade 

versionen av manus består av sex kapitel. Detta reflekteras i filmens struktur 

men den tidiga versionen av manuset från 2013 avviker från antalet kapitel 

då den består av fem kapitelindelningar.  

Anledningen till skillnader i kapitelantal mellan versionerna är utveckling av 

grundidén i scenen som visas på två olika sätt. Scenen som analyseras är 

inledningen av kapitel fyra, som kallas ”Domergue´s got a secret”. Scenen 

analyseras för skillnader i visualisering av samma information mellan 

manusversionerna.  

Narrativet i båda scenerna beskriver samma handling där samma information 

förmedlas till läsaren. Grundidén till scenen finns i båda versionerna. Scenen 

som analyseras är scenen där informationen om att kaffet i stugan är 

förgiftad. I den publicerade versionen förekommer en klippinstruktion till 

svart ruta som följs av ett kapitelnamn.39 En berättarröst vägleder berättelsen 

genom att förmedla information som sker i narrativet. Det meddelas att det 

har gått femton minuter sedan föregående kapitel och sammanfattar allt som 

har hänt under dessa femton minuter då läsaren/tittaren har varit frånvarande: 

  NARRATOR (VO) 

About fifteen minutes has passed since 
we last left out characters. During 
that last time Chris, John Ruth, and 
Oswaldo got into a vigorous debate 
about the legality of what just 
transpired. Marquis Warren, who is 
supremely confident about the legality 
of what jus transpired, ignored them, 
sat at the table by himself and 
finished the brandy bottle. Then as the 
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legality discussion started to wind 
down due to lack of oxygen, Joe Gage 
and O.B. carried the dead charred body 
of Gen. Smithers out of the 
haberdashery to stash out in the snow. 
Bob held the door for them. Domergue, 
however, hasn’t moved from her spot at 
the community dinner since John Ruth 

uncuffed her.40
 

Filmen följer den publicerade versionen. Det som dialogen berättar används 

som en klippinstruktion då filmen skildrar det som berättarrösten talar om. I 

filmen visas hur Joe Gage och O.B. bär ut generalens kropp och hur Warren 

dricker brandy ensam. Det förekommer ändringar i manus och film även här. 

Daisy sitter kvar, men filmen förändrar delar av det visuella som beskrivs. 

Det är inte Bob utan det är John Ruth som håller upp dörren. Vissa bilder har 

lagts till och andra har tagits bort. En bild har lagts till där Chris Mannix tar 

på sig den döda generalens jacka medan argumenterandet kring 

dödskjutningens legalitet har tagits bort i filmen. Förändringarna som nämns 

ovan tas upp för att illustrera ett generellt förhållande mellan manusversioner 

och filmen.  

Berättarrösten fortsätter senare med den viktiga informationen: 

  NARRATOR (VO) 

 … somebody … 

WE SEE UNSEEN FINGERS pour the contents of a LITTLE 
BLUE BLACK BOTTLE into the coffy pot. 

  NARRATOR (VO) 

 … poisoned the coffy (!).41 

Det är förmedlingen av information om det förgiftade kaffet som skiljer sig 

mellan manusversionerna. Som tidigare nämnts saknas kapitelindelningen 

och berättarrösten i 2013-versionen. Där fortgår scenen efter dödskjutningen 

av generalen som sker i kapitlet innan. Informationen om det förgiftade 
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30 

 

kaffet förmedlas aningen mer ambivalent i 2013-versionen jämfört med den 

publicerade versionen: 

Once the fire is put out, Maj.Warren, Chris Mannix 
John Ruth, and Oswaldo Mobray get into a extended 
and spirited discussion about the legality of what 
just transpired. 

Bob and Joe Gage, lift the dead body of the 
Gen.Smithers, and carry him to a door in the floor. 
Bob opens the door, and Bob and Joe carry the 
corpse down the stairs into the cellar. 

DOMERGUE 

still sitting at the picnic table, still unchained 
from John Ruth. While debate goes back and forth 
among the men, Daisy Domergue has other things on 
her mind. Daisy Domergue knows a secret. A secret 
nobody else in the room knows. Nobody else except a 

Killer.42 

I scenbeskrivningen från 2013-versionen beskrivs i stort sett samma 

karaktärsrörelser och handling som den publicerade. Men scenen är tyst, i 

avsaknad av en berättarröst. Att det faktum att kaffet är förgiftat inte nämns i 

2013-versionen skapar en annan önskad effekt. I scenen beskrivs Daisy veta 

en hemlighet som inte förklaras till läsaren. Hemligheten är ambivalent i 

2013-versionen. Eftersom informationen inte visualiseras blir effekten hos 

läsaren total överraskning när effekterna av giftet plötsligt uppenbaras då 

John Ruth och O.B. karaktären spyr blod.  

Jämförelsen av scenerna visar två olika sätt att beskriva samma scen. 2013 

versionen är endast scenbeskrivning medan samma text visualiseras i den 

publicerade som senare filmas. Jämförelsen mellan scenerna visar hur en ide 

utvecklas från en berättad version till en visualisera den. Den visuella 

poetiska kopplingen gör sig påmind som hänger ihop med Aristoteliska 
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argumentet att en manusförfattare bör visualisera en text istället för att 

berätta den.43 

Utvecklingen från scenbeskrivning i en version till dialog i en annan är dock 

ett undantag mellan manusversionerna. Trots att det finns större narrativa 

skillnader mellan den publicerade versionen och den tidigare versionen från 

2013 är skillnaden mellan scenbeskrivningarna överraskande små. Specifika 

instruktioner i manusversionerna förekommer i båda.  

En sådan specifik bildbeskrivning är hänvisning till att filmen skall spelas in 

i 70 mm film. Beskrivningen nämns i förbigående i flera scener men också 

när filmens beskriver vissa närbilder. Båda versionerna av manusen inleds 

med informationen om filmens storlek. 

A breathtaking 70MM filmed (as is the whole movie) 

snow covered mountain range.44 

Detta indikerar att båda versionerna är riktade till en kunnig läsare eftersom 

förmågan att skapa en mental bild ur texten kräver förkunskaper om film. 

Läsaren måste veta hur en 70mm film ser ut på bild inte bara genom 

erfarenhet utan också genom medvetenhet kring detta. Eftersom en tittare 

kan ha sett en 70mm film utan att inse det krävs det även kunskap och 

reflektion kring film.  

Informationen om filmtypen som skall användas verkar till en början vara en 

planskiss om filmen. Men Steven Maras menar att planskiss uppgiften av ett 

manus behöver inte vara detaljrik, teknisk information. Han drar, lik Price, 

paralleller mellan poetisk narrativ och manus. Maras menar att manusens 

funktion som planskiss fungerar bäst genom en poetisk struktur. Poetiska 

beskrivningar kan leda till klarhet och intensitet som inspirerar andra 
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filmarbetare till precision i texten som senare kan lättare gestaltas på scen. 

Moderna manus är båda tekniska och poetiska dokument.45 

Trots att den tekniska beskrivna filmtypen sker scenbeskrivningarna ofta mer 

litterära i båda manusversionerna. Där fokuserar manusen mer på 

karaktärsrörelser än kameraanvisningar. Dessa karaktärrörelser beskrivs mer 

litterärt som om de är menade att läsas mer än instruktioner.  

The Major stops. 

The rifle barrel is taken inside the window… 

Then…. 

…. the fella´ in the wagon KICKS OPEN the 
stagecoach door so Maj.Warren can see inside.46 

 

Denna beskrivning som förekommer i båda versionerna beskriver scenen inte 

genom livliga kamerarörelsen men med karaktärers agerande i scenen. Varje 

rad beskriver inte nödvändigtvis en klippanvisning utan används för att höja 

läsupplevelsen och skapa en mentalbild av en visuell timing med ”Then….” 

informerar manus om när karaktären kickar in dörren där uteslutningstecken 

kan tänkas illustrera en paus i narrativet.  

8.2.2 Instruktioner: kamera, klipp och bild 

Likt analysen med Reservoir Dogs tidigare undersöker uppsatsen tre olika 

kategorier av visuella instruktioner som förekommer i båda 

manusversionerna av Hateful Eight.  

I första kategorin ingår direkta anvisningar för kamerarörelser, bildutsnitt 

eller klippanvisningar. Till skillnad från i Reservoir Dogs förekommer dessa 

alltmer sällan i båda versionerna av Hateful Eight. Det som är mer vanligt är 

den andra kategorin av visuella instruktioner, nämligen indirekt vägledning 
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av den visuella bilden och kamerarörelserna. Här förekommer ett mer 

litterärt sätt som Tarantino använder för att vägleda läsaren till filmens 

visuella art.  

Den tredje kategorin, som även den kan kopplas till ett litterärt grepp, är 

refererande till karaktärers inre tankar och känslor för att skapa en bild eller 

bakgrundshistoria till filmens narrativ. 

8.2.2.1 Direkt scenbeskrivning 

Trots att tekniska scenbeskrivningar förekommer mer sällan i Hateful Eight 

är de mer specifika än de som beskrivs i Reservoir Dogs. För att illustrera de 

specifika visuella instruktionerna i scenbeskrivningen vänder vi återigen till 

scenen som följer på kaffeförgiftningen. Eftersom denna scen inte finns i 

2013-versionen kommer jämförelsen ske mellan den publicerade versionen 

av manuset och av filmen. 

Scenbeskrivningen börjar med en klippinstruktion som följs av en 

kamerarörelse: 

CUT FROM BLACK TO: 

OVERHEAD CRANE SHOT OF MINNIE´S HABERDASHERY47 

En observation är att kamerarörelsen här ersätter scenrubriken. Författaren 

utgår ifrån att läsaren vet var historian utspelas sig. Kamerarörelsen upplyser 

inte bara om kameraplacering där kameran ser scenen ovanifrån utan även 

om hur denna tagning skall uppnås tekniskt genom att upplysa läsaren om att 

detta är en krantagning. Kamerabeskrivningen fortsätter senare mellan 

berättarröstens förklaring om karaktärernas handlingar innan kaffet förgiftas 

med en fortsättning av föregående kamerabeskrivning: 

The CAMERA begins to CRANE DOWN towards Domergue 

till it LANDS on a TIGHT MEDIUM of her.48 
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Återigen är rörelsen väldigt specifik. Beskrivningen av kranbilden av scenen 

övergår till en kamerarörelse som fortgår till en bild på Daisy. Texten visar 

att författaren har en specifik och väl genomtänkt visuell idé.  

Därför är det överraskande att instruktionen som beskrivs i manus inte 

förekommer i filmen. Där är kameran placerad utanför Minnie’s butik. Det 

första som visas är en helbild på dörren utifrån. När berättarröstens 

beskrivning börjar kommer två figurer ut bärandes på en livlös kropp. 

Berättarrösten informerar om att det är Joe Gage och O.B. som släpar ut 

generalens döda kropp. Sedan klipper filmen till de händelserna som 

berättarrösten beskriver. Maj Warren sitter själv vid bordet och dricker 

konjak. Chris Mannix tar på sig generalens jacka och Daisy sitter ensam.  

Scenbeskrivningar som kamerarörelser och bildutsnitt kan vara enormt 

detaljerade.  

The CAMERA BEGINS MOVING BACK……Till……The pot belly 

stove and The BLUE COFFY(!) POT enter FRAME. 

Maj. Warren talking shit across the room a little 

SOFT in the B.G. and The Blue Coffy(!) Pot on the 

RIGHT SIDE OF THE FRAME SHARP in the F.G.49 

Kameraanvisningen beskriver inte bara en tydlig kamerarörelse utan också 

en teknisk instruktion av vilket objekt i scenen kamerans fokus skall ligga på. 

En läsare som endast läser manuset måste återigen vara en filmkunnig läsare 

för att förstå vissa förkortningar och andra begrepp i manus. Hen måste veta 

att F.G. och B.G. är förkortningar av ”förgrund” och ”bakgrund” samt besitta 

en visuell kunskap om att fokus i ett objekt i förgrunden innebär att 

bakgrunden blir suddig för att skapa sig en mental bild av tagningen. 

Antagandet måste därför vara att texten är riktad till filmarbetare där 

funktionen av texten blir en praktisk instruktion.  
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Nästa analys består av en del i en scen där skillnader i beskrivning av samma 

handling förändrar den mentala bilden som skapas hos läsaren. Scenen i 

fråga är introduktionen av den rasistiska, före detta sydstatskaptenen Chris 

Mannix. Endast scenens inledning är av intresse för analysen. Chris Mannix 

tvingas stå utanför diligensen för att den paranoida John Ruth misstänker 

Chris och förhör honom innan han tilläts in i diligensen.  

I båda versionerna av manuset och filmen är scenen väldigt lika. I 2013-

versionen av manuset förmedlas en direkt anvisning för kameraplacering: 

The CAMERA is behind The STANGER ON THE ROAD, who´s 
facing the horses, the stagecoach, and O.B. the 
stagecoach driver.  

The wind has picked up more, befitting the coming 
blizzard. 

John Ruth´s Voice yells out from inside the wagon;50 

Kameran beskrivs som bakom karaktären som står framför diligensen. Chris 

Mannix karaktär beskrivs som en främling innan hans identitet blir känd för 

någon i scenen. Här sätts kameran i en fast position i rummet vilket skapar en 

specifik mental bild hos läsaren samtidigt som den är vägledande för 

filmarbetaren. 

Däremot i den publicerade versionen beskrivs scenen genom ett bildutsnitt: 

MEDIUM SHOT OF THE STRANGER ON THE ROAD 

He faces O.B., the wagon, and the horses. Holding a 
lantern as the wind ships around him, he´s a rather 
untrustworthy looking man in his early thirties 
with rotten teeth and an admittedly FLY WINTER 
COAT. His COOL BLACK COWBOY HAT is turned WHITE BY 
THE SNOW. 

Cutting straight after that CHAPTER CARD to this 
70mm MEDIUM SHOT of a new character suggest this 
new character is a real SON OF A GUN. 
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John Ruth voice yells out from OFF SCREEN inside 
the wagon;51 

Detta indikerar ingen kameraplacering men indikerar i inledningen av 

scenbeskrivningen att bilden är en halvbild på främlingen på vägen. En 

indikation till kameraplacering ges dock i beskrivningen av Chris Mannix. 

Hans ruttna tänder och hatt nämns därmed skapar en mental bild av att dessa 

detaljer hos läsaren. Samtidigt indikerar beskrivningen av karaktären en 

instruktion att halvbilden som syns är tagen framifrån.  

I filmen är denna tagning en blandning av de båda beskrivningarna som 

förekommer i den publicerade och i 2013-versionen. I filmen syns Chris 

Mannix som beskrivet i 2013-versionen. Kameran är placerad bakom honom. 

Men till skillnad från båda manusversionerna finns en instruktion för 

karaktärens rörelse i scenen. Han rör sig mot diligensen och ställer sig en bit 

ifrån den. Även bildutsnittet från den publicerade versionen blandas in. Den 

inledande bilden på Chris rygg är i ”medium shot”, som beskrivet i den 

publicerade versionen, innan han rör sig mot diligensen. 

Här kan vi se att den grundidé som skapas ingår i en process och är aldrig en 

fastställd idé innan filmen. Filmens grundidé existerar endast i fantasin av 

författaren. Olika versioner av manus är skilda gestaltningar av grundidén 

och filmen är slutresultatet.52 Analysen av scenen visar att processen av 

grundidéns utvecklig från manus till film inte är en linjär utveckling. 

Grundidén i filmen kan komma från en tidigare version av manuset.    

8.2.2.2 Inre tankar och beskrivningar av karaktärer 

Manus manualer undersöker hur ett manus bör skrivas och är praktiska 

handböcker som är menad att vägleda framtida manusförfattare. Huvudtemat 

i många av dessa är att ett manus bör visualisera det inre och minska 

förekomsten av dialog till förmån av ett visuellt stråk. Dessa böcker betonar 

                                                      

51 Quentin Tarantino, Hateful Eight, New York: Grand Central Publishing 2015, s. 25. 
52 Ian W. Macdonald, Screenwriting Poetics and the Screen Idea, New York: Palgrave 

Macmillan 2013, s. 5.  



37 

 

yttre rörelser för att gestalta karaktärers inre känslor och tankar. Dessa 

böcker;” […] concentrates on what can be done through staging and 

performance, such as suggesting action, movement, gesture and intonation to 

express internal emotion, externally”.53 

I Hateful Eight förekommer olika typer av introverta scenbeskrivningar, som 

till exempel karaktärers inre tankar och referenser till andra filmer, vilket ger 

en bakgrund till scener i filmen.  

Karaktärers inre tankar och känslor framkommer sporadiskt i manuset. Dessa 

tankar är oftast korta benämningar som förekommer i scenbeskrivnigen. När 

John Ruth misshandlar Daisy Domergue i diligensen beskrivs Daisy 

Domergue’s känslor gentemot honom direkt. Scenbeskrivning i den 

publicerade versionen lyder; ”She couldn´t hate him more.”54 I 2013-

versionen beskrivs samma ilska som; ” Domergue looks up at the brute with 

hate flashing in her eyes…”55 Dessa beskrivningar är riktad till en läsare 

eftersom en tittare som ser filmen har ingen möjlighet att känna veta hur en 

karaktär känner sig. Men beskrivningen av inre känslor kan tänkas ha 

praktisk betydelse där skådespelaren får en instruktion om att gestalta 

karaktärens känslor och visualisera spelet. Detta syns i filmen genom 

närbilder på Daisys blick och spel som visar hat.  

Ett annat sätt som Tarantino använder icke visuella beskrivningar är genom 

referenser till andra filmer. Detta antagligen för att måla upp en levande 

värld och konkretisera en beskrivning. Scenen som analyseras återfinns i 

båda versionerna av manuset. Första gången Minnie’s affär beskrivs 

förekommer en referens till en karaktär i Rio Bravo för att förklara hur 

verksamheten fungerar i Minnie’s. 
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It sells a few hats, gloves, and snowshoes for the 

stagecoach passengers. And supplies for the 

mountain folk. And it receives special packages for 

the people in Red Rock. Like say when Carlos 

Robante (Pedro Gonzalez-Gonzalez) in ´Rio Bravo´ 

buys those red bloomers for his wife Consuela 

(Estelita Rodriguez) but doesn’t want everybody in 

town to know about it. If he Lived in Red Rock, 

he´d buy them through the mail, have them sent to 

Minnie´s, and when they arrived, Minnie would get 

word to him, and he´d ride out there and pick them 

up.56 

Denna referens målar upp en livlig bild av affären och dess funktion. 

Återigen kan beskrivningen ha en praktisk uppgift genom att vägleda 

skådespelare och scenografer. Den är dock mest en målande bild av en plats 

för läsaren eftersom tittaren aldrig får veta kopplingen till Rio Bravo. 

Återigen visar denna beskrivning att manusen, även den publicerade, är 

riktad till en filmkunnig läsare. Sammanhanget mellan Rio Bravo och 

Minnie´s kräver att läsaren har sett filmen och känner igen karaktärerna i 

filmen. Därför måste även litterära beskrivningar antas ha en funktionell roll 

eftersom de målande scenerna kan tänkas fungera som inspiration för 

filmarbetare som är filmkunniga läsare.  

8.2.3 Jämförelse mellan Reservoir Dogs och Hateful Eight 

Tarantinos ökade konstnärliga frihet mellan filmerna visas genom utveckling 

i scenbeskrivningen. Genom att ändra sitt grepp i scenbeskrivningarna visar 

Tarantino att han behandlar sina manus mer litterärt än han gjorde inför sin 

första film. I båda versionerna av Hateful Eight förekommer litterära grepp 

som inte är vanliga i filmmanus. Vissa av litterära greppen har redan 

behandlats i filmen. Förutom inre tankar och referenser till filmer  
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förekommer även litterära begrepp som egentligen är överflödiga i manus. 

Ett tydligt litterärt grepp som förekommer i Hateful Eight är uttrycket ”says” 

innan en karaktär yttrar en dialog. Detta förekommer ofta i båda versionerna 

av manus då scenbeskrivningen avslutas med uttrycket “says” för att innan 

dialog: 

Minnie takes one look at one of the four passengers 
and says one word; 

  MINNIE 

 Hats!57 

Till skillnad mot andra litterära grepp har uttrycket ”says” ingen funktionell 

betydelse och används generellt inte i manus eftersom den särskilda 

kompositionen mellan dialog och scenbeskrivning gör andra uttryck 

överflödiga. Anledningen kan vara att Tarantino vill ge en smidigare 

läsupplevelse.  

Ett annat litterärt grepp som förekommer i Hateful Eight är utförliga 

karaktärsbeskrivningar av vissa karaktärer. I båda versionerna av manusen 

beskrivs Major Warren med samma text. Karaktären, som nämns ”the black 

man” innan hans riktiga namn yttras i filmens fiktiva värld, beskrivs som 

varande lik en äldre skådespelare, Lee Van Cleef: 

The BLACK MAN is an older man. A sly LEE VAN CLEEF 

type with a bald pate, silver hair on the sides, a 

distinguished mustache, and a tall slim frame.58 

Även hans uniform beskrivs i detalj: 
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He wears the dark blue uniform pants of the U.S. 

CAVALRY, with the yellow stripe down the side of 

the pant leg, tucked into the black regulation 

Cavalry riding boots. His shirt and undergarments 

are non-regulation and worn for comfort, style, and 

warmth, including a long charcoal grey wool scarf. 

But his OFFICER WINTER COAT from the U.S. Cavalry, 

with the officers insignias ripped off.59 

Texten är väldigt detaljerad beskrivande. I filmen stämmer beskrivningen av 

Maj. Warren och hans uniform väl överens med manus. Men osynliga 

detaljer ger mer information om karaktären. Detaljer som avrivna 

officersinsignia eller att Maj. Warren har en ”non-regulation…woolscarf” är 

en detalj som vanlig tittare inte lägger märke till i filmen men som en läsare 

blir medveten om genom texten. 

Dessa litterära beskrivningar ger en djupare bild av filmens fiktiva värld än 

det som framkommer i filmen. Även om dessa detaljer visas i filmen 

uppfattar inte tittaren dessa detaljer utan endast en läsare förstår eftersom 

informationen meddelas till läsaren. Tarantino ger en bredare bild av 

historien. Han implementerar en struktur liknande en novell. Tarantino själv 

beskriver sin egen process när han beskriver arbetet med Reservoir Dogs där 

han menar att; ”when you read a book the writer thiks nothing of starting in 

the middle of the story […] I like using that structure and applying it to 

film.” 60 Visserligen använder Tarantino en icke linjär struktur i båda filmerna 

till viss grad men hans vilja att kopiera en litterär struktur har utvecklats genom 

åren. Medan temporala skiftningar är mer sällsynta i Hateful Eight har språket blivit 

mer litterär. 

                                                      

59 Quentin Tarantino, ”Hateful Eight”, Juni 2015, 

https://indiegroundfilms.files.wordpress.com/2014/01/1390849759320.pdf, (2018/08/27), s.2 

Quentin Tarantino, Hateful Eight, New York: Grand Central Publishing 2015, s. 4. 
60 Jami Bernard, Quentin Tarantino: The Man and his Movies, London: HarperCollins 

Publishers 1995, s. 178. 

https://indiegroundfilms.files.wordpress.com/2014/01/1390849759320.pdf
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Scenbeskrivningarna i Reservoir Dogs består till stor del av visuella 

instruktioner. I Hateful Eight förekommer tekniska instruktioner avsevärt 

mindre än Reservoir Dogs. En annan orsak till den minskade förekomsten av 

tekniska begrepp kan bero på skillnaden i bildspråk mellan filmerna. 

Reservoir Dogs är filmad med en handhållen kamera där kameran är mycket 

mer rörlig medan Hateful Eight är skapad med ett återhållsamt och lugnt 

bildspråk. 

9 Slutdiskussion 

Vilken relation finns det mellan intentionen i den visuella informationen i 

Tarantinos manustext och i filmerna? 

Vad kan den relationen säga oss om manusens funktion i Tarantinos process? 

Hur har Tarantinos sätt att beskriva filmens bildspråk förändrats mellan 1992 

och 2015? 

Analysen visar att scenbeskrivningar kan ha stor betydelse för att vägleda 

filmens slutliga form och förmedling av filmens grundidé lika mycket som 

dialogen i ett manus. Vanligtvis visar manuset inte ett exakt avtryck av 

filmen. Andra involverade i filmarbetet omtolkar och skapar egna tankar 

kring texten. Hantverkare som är involverade i arbetet modifierar delar av 

den grundläggande tanken på grund av praktiska svårigheter och texten 

förändras när den adapteras till ett andra medium.61 

Men Tarantino visar att han har grundidén till filmen nedskrivet i text. Vissa 

specifika tagningar som 360 graders kamerarörelse eller instruktioner till 

specifika bildutsnitt förekommer även i de tidiga versionerna. Förhållandet 

mellan text och bild är väldigt tydligt. Tarantino visar en tydlig direkt 

förhållande.  

                                                      

61 Steven Price, The Screenplay: Authorship, Theory and Criticism, New York: Palgrave 

Macmillan 2010, s. 47. 
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Manusens funktion som planskiss utvidgas eftersom manusen visar även en 

vägledning i timing och rytm motsatt det Maras påstår kräver andra 

dokument än manus för att illustrera.62 Genom att använda tecken som 

uteslutningstecknet och visuella utryck och uppradning av korta meningar 

skapas en tydlig mental bild hos läsaren. Men detta är ett komplex 

förhållande med läsaren eftersom alla som läser ett manus skapar en egen 

mental bild, en teater av sinnet. Ett manus visualiseras först i sinnet på 

läsaren. 63 

Samtidigt visar Tarantino att ett litterärt manus kan vara funktionellt om 

funktionen är att dokumentera filmens grundidé i text. I Hateful Eight visar 

undersökningen att en beskrivning av kameraplacering styr läsarens mentala 

bild på ett specifikt sätt. Detta på samma sätt som litteratur skapar mentala 

bilder. Referenser till andra filmer kan först uppfattas som onödiga men 

återkopplingen till en annan karaktär i Rio Bravo skapar en bild av filmens 

fiktiva värld. Men detta kräver förstås att läsaren har sett filmen och förstår 

vad författaren refererar till. Tarantino utgår från att läsaren förstår hans 

referens. Därmed visar det att även litterära manus är riktade till en kunnig 

läsare, mest troligen filmarbetare. Även för ett litterärt manus blir funktionen 

då att förmedla och dokumentera grundidén för att samla alla som jobbar 

med filmen kring samma idé.  

Trots idiosynkratiska grepp bibehåller Tarantino det manus formatet som är 

standardiserad. En grundidé för manuset är en osynlig och diffus ide. Manus 

är bara ett sätt att konkretisera den. Det viktiga är att denna ide förverkligas i 

filmen. Filmskapare skulle kunna välja andra sätt att skriva ner grundidén. 

Att en som har konstnärlig frihet väljer att fortsätta i samma form visar hans 

tro i manusformatet.  

                                                      

62 Steven Maras, Screenwriting: History, Theory and Practice, London: Wallflower Press 

2009, s.122. 
63 Steven Price, The Screenplay: Authorship, Theory and Criticism, New York: Palgrave 

Macmillan 2010, s. 49. 
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Det måste också påpekas att de flesta manus genomgår en annan process än 

Tarantinos. För det första är Tarantino både manusförfattare och regissör. 

När han skriver filmen är han medveten om att han även ska regissera den. 

Hans kreativa frihet gör det möjligt för honom att filma det han skriver. Den 

vanliga processen för ett Hollywoodskt filmmanus är att den genomgår flera 

omskrivningar av flera olika författare. Tarantino visar dock hur viktigt 

manus kan vara för att dokumentera filmens grundidé.  
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