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Abstract: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur amerikanska studiokomedier adapterar 

komik från manus till film. Eftersom humor är subjektivt och personer finner komik i olika 

företeelser är det svårt att adaptera komedimanus till komedifilm. Vår uppsats undersöker hur de 

tre filmerna Baksmällan (2009), Horrible Bosses (2011) och Pixels (2015) adapterats. Detta gör 

vi ur ett humorperspektiv med hjälp av Geoff Kings komediteori om orimlighet och annan 

liknande teori. Komiken undersöks sedan inom tre kategorier: skämt genom dialog, visuell komik 

och situationskomik. Resultatet visade att Baksmällans adaption var trognast till sitt manus 

komiska intentioner medan Horrible Bosses och Pixels oftare avvek. I diskussion kommer vi 

fram till att detta kan ha att göra med att Baksmällans regissör var med i manusprocessen medan 

Horrible Bosses och Pixels regissörer inte var det. Detta tyder på svårigheten med att adaptera 

humor eftersom personer har egna subjektiva åsikter om vad som är komiskt. 
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1.0 Inledning 

En films berättelse är inte samma berättelse som det manus som den skapas ifrån. Under 

filmskapandet förändras många delar från det skrivna manuset till den visuellt berättande 

konstformen film. Detta betyder att manusförfattarens intentioner för berättelsen kommer att 

förändras. Ändringarna kan vara små som skådespelares uttal av ord, till större ändringar som 

strykande av karaktärer. Överallt i den kreativa processen görs val över hur manuset ska tolkas. 

Innan produktionen måste inspelningsplatser hittas, skådespelare rollsättas, rollfigurer tolkas, allt 

detta samtidigt som regissören försöker förmedla sin vision av manuset under inspelningen och 

sedan i klippningen görs återigen tolkningar av materialet. Den slutgiltiga filmen kan i slutändan 

bli något helt annat än manusförfattarens originella avsikt. 

 

En av de svåraste genrerna att adaptera är komedin, på grund av humorns subjektivitet. Vissa 

personer finner humor i ordvitsar, andra i slapstick, somliga finner humor i att se personer 

försätta sig i pinsamma situationer och andra avskyr att se pinsamma situationer. Den subjektiva 

humorn kan bero på var någon växt upp, deras religiösa tro, deras uppfostran, deras kunskap om 

komedi eller andra igenkänningsfaktorer. Den kända komediregissören Todd Phillips sa: 

 

Comedy is so subjective. You could be in a room with 400 people laughing at a joke and 

you could just not think it's funny. You're just sitting there like, 'Am I in the twilight zone? 

Why is everyone laughing?' It's such a personal thing. People have such a personal visceral 

response to comedy. (Imdb, Todd Phillips, u.å.) 

 

När det finns så många olika åsikter om vad som är humoristiskt och det finns så många sätt att 

vara humoristisk kommer manusförfattarens humor behöva tolkas och adapteras av regissören 

och andra kreativt ansvariga i filmens produktion. Deras subjektiva smak och erfarenhet kommer 

att påverka hur manusförfattarens humor översätts till filmmediet. Detta gör det oundvikligt att 

delar av manusets humor kommer att genomgå förändringar.  

 

Den här uppsatsens fokus är att undersöka hur skämten i moderna studiokomedier förändras från 

manusversionen till filmversionen. Vi vill analysera vilka typer av skämt som förändras och hur 

de förändras. Undersökningen är intressant eftersom det finns en svårighet att förmedla humor 

mellan olika medieformer, i det här fallet från manuset till den slutgiltiga filmen. Filmerna som vi 

kommer studera är Baksmällan (2009) regisserad av Todd Phillips, Horrible Bosses (2011) 

regisserad av Seth Gordon och Pixels (2015) regisserad av Chris Columbus.  
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Denna undersökning görs för att ge en djupare förståelse för skapandeprocessen av komedier 

inom det amerikanska studiosystemet. Genom denna studie hoppas vi kunna få kunskap om hur 

komedimanus adapteras till filmmediet och vilken typ av humor som översätts till film utan 

förändringar och vilken typ av humor som förändras. Detta kommer att göras inom tre olika 

kategorier: skämt genom dialog, visuell komik och situationskomik. Vi anser studien vara viktig 

på grund av hur lite forskning som gjorts med fokus på filmadaption av humor. Vi hoppas att 

kunskapen från denna analys ska vara till hjälp för manusförfattare och regissörer i deras 

förståelse över hur humor adapteras och hur de bäst adapteras. 

 

2.0 Bakgrund 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att ta upp bakgrundsinformation som är viktig att veta för 

att förstå manusets roll och hur det skrivs för studiokomedier. Detta för att ge perspektiv på den 

konstnärliga processen och hur manus skrivs. 

 

2.1 Manusarbetet för studiokomedier 

Manusskrivandet för en studiokomedi är en invecklad process. Ben Garant och Thomas Lennon, 

manusförfattare av filmer som Herbie: fulltankad (2005) och Natt på museet (2006), förklarar i 

sin bok om att skriva studiokomedier Writing movies for fun and profit (2011) varför de flesta 

studiofilmer är dåliga eller lätt glömda: 

 

A lot of movies get screwed up even though they have a perfectly good script. Maybe the 

movie gets miscast. Maybe it’s a bad director or not enough money to pull off the movie, not 

enough time to pull it off. Or no chemistry between the leads, or maybe the leads flat-out 

hate each other. Sometimes on-set egos, power struggles, or laziness get in the way. 

Sometimes the cast doesn’t trust the script, sometimes they don’t trust the director. (Garant 

och Lennon, 2011, s. 68) 

 

Som de förklarar är inspelningen av en studiofilm svår och potentiella problem många. Miljontals 

dollar står på spel och produktionen följer ett tajt schema med långa inspelningsdagar som kan 

hålla på i flera månader. Detta är endast för inspelningen, men själva manusskrivandet är också 

en mödosam process som kan försämra filmens kvalitet. Garant och Lennon beskriver hur 

manusförfattarens vision redan under utvecklingen av manuset blir förpassad och det slutgiltiga 

inspelningsmanuset är en blandning av studiochefers idéer och manusförfattarens försök att 



 
 

3 
 

inkorporera dessa idéer oavsett om det passar manuset. Garant och Lennon (2011, s. 70) skriver: 

“There are a lot more dumb executives than smart ones.” De nämner en chef som vägrade tillåta 

en scen där folk åt utomhus för hon tyckte det var äckligt. Chefer kan haka upp sig på bisarra 

detaljer och styra manuset i olika riktningar på grund av personliga åsikter. I kapitel nio “They 

love my script...and I got fired” skriver de: “There’s a 99 percent chance that you will be fired off 

of every single script you ever work on.” Enligt Lennon och Garant är de en naturlig del av 

studions utvecklingsprocess av ett manus att anställa och sparka flertalet manusförfattare (Garant, 

Lennon, 2011, s. 65). Skrivandet av en studiokomedi är en invecklad process och en 

manusförfattare riskerar ständigt att bli sparkad och ersatt av en manusförfattare som skriver om 

manuset och som sedan blir sparkad och ersatt av ännu en manusförfattare (Garant, Lennon, 

2011, s. 65).  

 

Omskrivandet av ett manus kan till och med ske efter att en film blivit “greenlit”, vilket betyder 

att filmen har fått grönt ljus och kan gå in i produktionsfasen. Författare och komiker kan 

anställas för att lägga in skämt i ett manus som inte är tillräckligt roligt och efter inspelningen av 

en film kan resultatet fortfarande vara att studion anser filmen inte vara tillräckligt rolig. 

Manusförfattare och komiker anställs då för att skriva scener och skämt för “reshoots” eller 

skriva in skämt där en karaktär säger något roligt utanför bild som sedan spelas in (Garant, 

Lennon, 2011, s. 59-61). Manusförfattarna som blivit tillskrivna titlar i manuset eller i filmens 

förtexter är förmodligen inte de enda som skrivit manuset trots att det kan se ut som det när 

endast deras namn står i förtexterna. Ett studiomanus är en blandning av idéer från chefer som 

inte alltid passar in, manusförfattare och komiker vars arbete inte tillskrivs och manusförfattaren 

som tillskrivs titeln “Screenplay by”.  

 

2.2 Olika texters förutsättningar 

Vi behöver för denna uppsats förstå att ett manus är en relevant konstform i sin egen rätt. Ett 

manus är en komplicerad typ av media att skriva. Det är lätt att jämföra med en fiktiv skönlitterär 

bok och säga att manuset behöver mycket mindre text, behöver inte lika komplicerade 

beskrivningar eller att karaktärerna inte behöver vara lika djupa. Manus är komplicerade på ett 

annat sätt. Ett manus behöver vara mellan 90 till 120 sidor för att skapa en långfilm medan en bok 

kan vara fyra till fem gånger så lång för att skapa berättelsen. Att klämma in alla delar som 

behövs för att skapa en berättelse på så få sidor är svårt och det är mycket lätt att missa viktiga 

saker som behövs. Ett manus måste även förmedla information på ett annat sätt än en fiktiv 
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skönlitterär bok. I en fiktiv skönlitterär bok kan författaren fokusera på att en person i taget ska 

förstå vad som händer, författaren kan använda så mycket information som författaren behöver 

för att berätta berättelsen. I kontrast måste en manusförfattare förmedla information till många 

olika personer i samma text. En manusförfattare måste skapa en berättelse så att de hundratals 

personer som jobbar med filmproduktionen ska förstå vad de ska skapa tillsammans. 

 

3.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra de förändringar som sker inom de komiska 

inslagen mellan ett komedimanus och en komedifilm baserad på manuset. De tre komedi-inslag vi 

ska analysera är skämt genom dialog, visuella skämt och situationskomedi. Anledningen till att vi 

valde just dessa tre komedi-inslagen är för att de är de grundpelare i komedi som man kan bygga 

skämt på. Självklart finns det andra komedi-inslag som det är möjligt att bygga skämt på. Men 

med de tre vi valt kan vi täcka majoriteten av skämt som existerar i de tre filmerna. Genom att 

analysera de tre manusen och deras adaptioner vill vi kunna fastslå vad som sker under 

adaptionsprocessen. Studien avser att ge förståelse av vad som sker mellan manus och film i fråga 

om komik när man gör förändringar. Våra frågeställningar blir därför: 

 

- Vilka förändringar i dialogen, visuella skämt och situationskomedin sker och finns det 

samband mellan de tre olika filmerna? 

- Vad betyder de förändringarna för komedin som finns i de tre filmerna? 

 

4.0 Teori och Tidigare forskning 

I denna del av analysen kommer vi att gå igenom de teoretiska resonemang som vi använder vid 

analysen av förändringar mellan de olika medierna. Vi använder adaptionsteori för att skapa en 

adaptionsanalys av de manus och filmer vi valt. För att förstå skillnader mellan en film och ett 

manus måste vi först förstå att film i grunden är en adaption av ett manus och att adaptera något 

från en konstform till en annan konstform alltid medför skillnader.  

 

4.1 Film som en adaption av ett manus 

Ett filmmanus är det skriftliga underlag med repliker, bildbeskrivningar och scenanvisningar som 

utgör grunden av en berättelse (Field, 2007, s. 20). Manus kan generellt ses som en 

instruktionsbok för filmproduktionen, men vi vill argumentera för att film är en adaption av ett 

manus likt hur en film kan vara en adaption av en bok eller spel. Vi argumenterar för detta för att 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Replik_(drama)&action=edit&redlink=1
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visa att ett manus är en typ av konstform som är värdig att analysera på samma nivå som en film 

eller en bok. För att argumentera detta använder vi A Theory of Adaptation av Linda Hutcheon. 

Hon är professor i engelska och litteratur vid University of Toronto. Vi använder även Practicing 

Adaptation: One Screenplay, Five Films en avhandling skriven av filmskaparen Jennifer Oey. 

Practicing Adaptation: One Screenplay, Five Films är en analys som hon har gjort av fem filmer 

som alla skapades från samma manus (Oey, 2016, s. 9). Vi använder Hutcheon eftersom hennes 

bok är en omfattande genomgång av vad adaptionsteori är. Vi använder Oey eftersom hennes 

avhandling argumenterar att filmer är adaptioner av manus. 

 

4.2 Hutcheon och adaption 

Adaptioner jämförs ofta med översättningar och precis som att det inte finns bokstavliga 

översättningar finns det inte bokstavliga adaptioner. Speciellt i och med att det handlar om olika 

medier. Linda Hutcheon beskriver att adaptera som handlingen en person går igenom för att få ett 

medium som en bok till ett annat medium som en film. Den färdiga versionen av jobbet, att 

adaptera, beskriver hon som en adaption (Hutcheon, 2013, s. 15). Filmerna Sagan om ringen- 

Härskarringen (2001) och Harry Potter och de vises sten (2001) som adapteras från böckerna 

Sagan om ringen (1954-1955) och Harry Potter och de vises sten (1997) är färdiga adaptioner. 

”As a product, an adaptation can be given a formal definition, but as a process—of creation and of 

reception—other aspects have to be considered” (Hutcheon, 2013, s. 15-16). Mer specifikt det 

som måste tänkas igenom är Hutcheons adaptionsteori som handlar om sex frågor: Vad? Vem? 

Varför? Hur? Var? När? Alla dessa frågor är en del av hennes teori. 

4.2.1 Vad?  

Adaptioner kan komma i många olika former som filmer, böcker, serietidningar, karuseller eller 

leksaker. Hutcheon beskriver att de vanligaste adaptionerna är de som flyttas från berättande till 

visande, ofta från skrivande till uppvisande (Hutcheon, 2013, s. 38). Majoriteten av adaptioner 

sker från böcker till filmer, tv eller pjäser. Film sägs oftast att vara det mest omfattande av alla 

visuella medier på grund av dess visuella element som gör filmer lätta att konsumera (Hutcheon, 

2013, s. 39).  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/University_of_Toronto
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4.2.2 Vem? 

Det är personen som adapterar ett verk som bestämmer hur en adaption ser ut. Det görs från den 

personens personlighet, intressen och talanger. Hutcheon säger att frågan om vem som adapterar 

är en superenkel fråga att svara på eftersom allt man måste göra för att svara på frågan är att säga 

namnet på en person som adapterar någonting (Hutcheon, 2013, s. 80). Film och tv är möjligen de 

mest komplicerade medierna när det gäller frågan om vem som adapterar. Är det 

manusförfattaren som ansvarar för majoriteten av omskrivandet från ett medium till ett annat? Är 

det regissören som bestämmer hur filmen ska vara? Eller är det klippare som sammanställer den 

färdiga adaptionen (Hutcheon, 2013, s. 81)? 

4.2.3 Varför? 

När filmskapare och manusförfattare adapterar olika typer av verk till filmer möts deras försök 

ofta av negativitet (Hutcheon, 2013, s. 85). Så varför skulle någon villigt adaptera något om det 

ofta möts med negativitet? Det finns flera anledningar. En anledning är att det är lönsamt. Många 

av de mest lönsamma produkter i alla typer av medier är adaptioner. På en nivå är adaptioner 

uppenbart skapade för att inkassera på populariteten av grundmaterialet eller på populariteten av 

en trend (Hutcheon, 2013, s. 86-87). Adaptioner som Sagan om ringen - Härskarringen (2001) 

skapades delvis eftersom böckerna var välkända. Det finns även kulturella anledningar varför 

någon skulle vilja skapa en adaption. Många av de mest inflytelserika och kritiskt väl mottagna 

filmer som har skapats är adapterade filmer som Hajen (1975) och The Shining (1980). Såklart 

finns det även personliga anledningar till varför en filmskapare eller manusförfattare skapar en 

adaption. De kan göra det för att skapa en hyllning till ett annat verk eller för att bredda kulturell 

auktoritet. 

4.2.4 Hur? 

Hur handlar om hur en publik tar emot adaptioner. Skapandet och mottagandet av adaptioner 

kommer oundvikligen att vara sammanflätade på grund av att publiken reagerar på olika sätt på 

olika medier tack vare sociala och materiella skillnader (Hutcheon, 2013, s. 114). Det finns en 

motsägelse i hur adaptioner tas emot. Vi har tidigare diskuterat att adaptioner är opopulärt bland 

många och det är något som kritiseras varje gång någon meddelar att en ny adaption skapas. De 

adaptioner som ofta skapar negativ press är filmer som görs om från andra filmer som Robocop 

(2014) som adapteras från Robocop (1987) eller filmer som adapteras från böcker. Trots detta är 
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många av de mest inflytelserika och kritiskt väl mottagna filmer adaptioner till exempel 

Gudfadern (1972) och Blade Runner (1982). 

4.2.5 Var och när? 

En adaption precis som de verk som de adapterar existerar alltid i ett sammanhang. Det kan vara 

en tid, en plats, ett samhälle, en kultur eller alla samtidigt. En adaption existerar aldrig i ett 

vakuum (Hutcheon, 2013, s. 142). Många adaptioner hanterar detta genom att sätta den i en 

uppdaterad samtid för att försöka få en publik att relatera med den en ny version. De fyra olika 

versionerna av Skandal i Hollywood (1937) visar detta genom att alltid ha nya olika typer av 

stjärnor som föds. I den nyaste versionen A Star Is Born (2018) blir Lady Gaga en modern 

popstjärna medan i En stjärna föds (1954) blir Judy Garland en musikalstjärna. De blir den typen 

av stjärna som är relevant för den tid som filmerna skapats i. Det är också viktigt att fråga var 

adaptioner tar plats eftersom många verk adapteras från en kultur till en annan. Filmen Sju vågade 

liv (1960) är en adaption av den japanska filmen De sju samurajerna (1954). De är två filmer med 

liknande berättelse som utspelar sig i helt olika kulturella sammanhang (Hutcheon, 2013, s. 145).  

 

4.3 Oey och manus som eget medium 

År 2016 skrev Jennifer Oey Practicing Adaptation: One Screenplay, Five Films en analys där hon 

jämför fem filmer som alla skapades utifrån samma manus. Hennes anledning för att göra det var 

för att ta undersöka om filmer som medium är en adaption av ett manus som ett eget medium, 

eller om tanken att manus endast är en ritning på hur man skapar mediet film är sann (Oey, 2016, 

s. 7). Argumentet hon för fram som resultat av denna studie är: Om ett manus endast är en ritning 

på hur en film ska se ut borde alla fem filmer som Oey analyserat vara likadana. I hennes 

undersökning existerade olika skillnader mellan de fem filmerna och manuset de adapterade. Det 

betyder att alla fem filmer har gått igenom en adaptionsprocess. Det betyder att en film är en 

adaption av det manus filmen skapas ifrån. Det är som Linda Hutcheon skrev: Processen som 

används när man skapar en adaption är en sorts appropriering, personer som skapar adaptioner tar 

en annan persons historia i besittning och filtrerar den genom ens egna intressen och talanger 

(Hutcheon, 2013, s. 18). Det betyder att ingen adaption av ett verk kan vara exakt lika som en 

annan adaption av samma verk. I analysen utmanar Oey flera pelare i adaptionsanalys. Många 

adaptionsteoretiker (Aragay, Bluestone, Cartmell & Whelehan, McFarlane, Welsh & Lev) 

analyserar endast roman till film-adaptioner och ignorerar andra typer av adaptioner. Dessa 
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analyser av adaptioner ignorerar ofta manusstadiet även fast många stora ändringar sker på det 

stadiet (Oey 2016, s. 100). 

 

Oey har utforskat relationen mellan manus och film genom att skapa fem filmer samtidigt utifrån 

samma manus och sedan analysera och utforska resultaten med en skriven och filmad metod. 

Analysen har utforskat vad som faktiskt händer när ett manus adapteras till en film. Den gör det 

genom att ge data som kan analyseras i en komparativ analys (Oey, 2016, s. 99). Oey skriver:  

 

While previous attempts have been made at comparing ‘source’ to ‘film’ in adaptation 

studies, evaluation of potential adaptations across the five films in my study has definitively 

demonstrated that multiple and diverse adaptations can (and did) occur from script to screen. 

By singling out this particular stage of adaptation and separating it out from the broader and 

more common novel-to-film discussion, my results show that adaptation does occur during 

this specific phase and therefore suggests that there is merit in being precise in the 

examination of novel (or other source) to script adaptation and script to film adaptations 

(Oey, 2016, s. 99). 

 

Oey skriver att det är flera och diverse skillnader som har ägt rum mellan manus och de fem 

filmerna och mellan filmerna själv. Alla fem filmer som skapades för denna analys som skapades 

från samma manus är olika från varandra. Det tyder på att någon nivå av adaption föregår under 

skapandet av en film. Allt detta betyder att manus är en egen konstform som är värdig att 

analysera som en del i en adaptionsprocess. Ett manus är en ritning på hur en film ska se ut men 

det är bara grundnivån av vad det är. På den andra nivån är det mellantinget mellan ett medium 

till ett annat och en viktig del i adaptionsprocessen. Sist på den tredje nivån är det ett eget medium 

som adapteras till något annat där skillnader skapas som ändrar det som berättas. Ett manus är alla 

dessa tre nivåer samtidigt. 

 

4.4 Definition av komedifilm 

Här kommer vi presentera vad som definierar en komedifilm och hur den kan analyseras. Enligt 

webbsidan The Script Lab är komedifilm en film som använder komedi som dess drivkraft och 

syftet är att genom underhållande berättelser och karaktärer få publiken att skratta (Buffam, 

2011). Frank Krutnik och Steve Neale, författarna av boken Popular film and television comedy 

(Krutnik, Neale, 1990, s. 11) beskriver komedins breda form och typer: “Historically, these forms 

have included narrative poems and plays, novels and short stories, comedia erudita and 

commedia dell’arte, slapstick, and the comedy of manners, the jig, the droll, and the afterpiece, 
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and pantomime, flyting and farce.” Eftersom det finns så många olika typer kommer ett försök att 

definiera komedi på endast ett sätt vara begränsad och därför otillräcklig i sin definition. 

Skribenten från The Scribt Lab, Buffam, förklaring av komedi är alltså enligt Krutnik och Neale 

otillräcklig och för snäv i sin definition. De tar upp filmer som Ungkarlslyan (1960) och Livet är 

underbart (1946) och påstår deras syfte tycks vara lika mycket komisk som att försöka få 

publiken att gråta. Samtidigt som filmer som Utpressning (1946) och El Dorado (1967) inte ses 

som komedier men har moment av komiska situationer och dialog. Krutnik och Neale menar 

därför att komedi av denna orsak inte endast kan kategoriseras efter skratt (Krutnik, Neale, 1990, 

s. 12). De tar upp Aristoteles som påstod att komedier var pjäser som slutade lyckligt och håller 

med om att det är en konvention som oftast tillhör komedier, men tar sedan upp subgenren tragi-

komik där det roliga är att det är tragiskt. De tar upp att komedier ofta handlade om lägre 

hierarkiklasser: “(...) Those whose power was limited and local, and whose manner, behaviour, 

and values were considered by their ‘betters’ to be either trivial, or vulgar, or both (Krutnik, 

Neale, 1990, s. 12)”. Denna humortradition gestaltas tydligt i stumfilmer av Charlie Chaplin, 

Buster Keaton och Harold Lloyd där deras karaktärer ofta var fattiga. Påståendet argumenteras 

sedan emot då komedier som Forbidden Paradise (1924) och En friare i societén (1938) handlar 

om överklassmänniskor (Krutnik, Neale, 1990, s. 13). Krutnik och Neale kommer inte fram till en 

rättvis definition av genren utan deras slutsats är att det är ytterst svårt att försöka definiera 

komedi. 

 

Förklaringen att det inte riktigt går att definiera komedi fungerar dock inte för uppsatsen och vi 

kommer därför förhålla oss till den vetenskapliga förklaringen av genren som den brittiska 

professorn i konst och humaniora Geoff King och hans bok Film comedy (2002) beskriver. Han 

påstår, precis som Krutnik och Neale, att genren är svår att definiera men att det närmaste en 

slutsats det går att komma är:  

 

(...)Comedy tends to involve departures of a particular kind - or particular kinds - from what 

are considered to be the ‘normal’ routines of life of the social group in question. In order to 

be marked out as comic, the events represented - or the mode of representation - tend to be 

different in characteristic ways from what is usually expected in the non-comic world. 

(King, 2002, s. 5).  

 

Komedi sker enligt King ofta mellan två världar, den icke-komiska och den komiska, och kan 

gestaltas i olika former, ofta genom orimlighet och överdrift (King, 2002, s. 5). En film som 



 
 

10 
 

tydligt kan hjälpa oss definiera komedigenren enligt Kings principer och hur genren differerar 

från andra är Tropic Thunder (2008). Ett exempel på hur filmen använder sig av överdrift är 

karaktären Kirk Lazarus. Han är en method actor som jagar ännu en oscarsvinst. För att gå in i sin 

roll genomgår han en pigmentförändring så han kan gestalta en svart karaktär. När Lazarus liv 

står på liv och död vägrar han ändå gå ut ur rollen som svart. Eftersom karaktären är så 

överdriven blir dramatiska situationer om överlevnad komiska istället för tragiska. 

 

Filmen visar också ett tydligt exempel på orimlighet i narrativet. Regissören kliver på en mina ute 

i djungeln men karaktären Tugg Speedman är övertygad om att händelsen var falsk och för att 

bevisa detta smakar han på regissörens inälvor. När oidentifierade pistolskott skjuts från djungeln 

mot honom är han övertygad om att det också är falskt och springer orädd mot skotten. 

Reaktionen är så överdrivet orimlig att det gränsar till det omöjliga. Vi som publik uppfattar då 

den livsfarliga situationen som komisk. 

 

Kings teori om komedigenrens användande av orimlighet och överdrift kommer användas för att 

hjälpa oss studera skillnaden i skämten från manuset och skämten i filmen. Det är dock viktigt att 

även ha i åtanke Krutnik och Neales beskrivning av genren och svårigheten att definiera vad som 

är komiskt på grund av humorns subjektivitet.  

 

4.5 Skämt genom dialog 

I analysen kommer skämt genom dialog att definieras utifrån dess trogenhet till karaktär, 

specificitet och användande av referenser. Detta för att det är analyserbara förändringar. Vi ser 

dessa kategorier av dialog som basen för att göra den komisk. Konflikt i dialog skulle även kunna 

användas, men konflikt kategoriserar vi med situationskomik som senare kommer att förklaras. 

 

Podcast-värden James Altucher analyserar ståuppkomikern Gary Gulmans ståupprutin 

tillsammans med Gary Gulman i en intervju. Rutinen är en sex minuter historia om en påhittad 

dokumentärfilm. I ståupprutinen säger Gulman att dokumentären är 98 minuter lång. Altucher 

frågade varför just 98 minuter och Gulman svarade: “It had to do with the number of syllables. 

And the exactness. Word’s don’t tell a story. Details does.” Gulman tillägger att det slutar på ett 

“t” vilket är en konsonant som får folk att skratta (Altucher, 2017). På sin twitter exemplifierar 

han med att skriva att “Buick” är roligare att säga än “Nissan” (Gary Gulman, 2019). Ljudval är 

enligt Gulman en formula för komik. 
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Humoristen Joe Garza exemplifierar vikten av specificitet i komik med en mening skriven av 

Woody Allen: “If only God would give me some clear sign! Like making a large deposit in my 

name at a Swiss bank.” Allen skulle kunna skrivit “Like giving me a lot of money” vilket är den 

uppenbara subtexten. Men genom att använda sig vad Garza kallar “gratuitous specificity” blir 

Allens mening roligare (Garza, 2019). Det finns dock en skör balans och effekten av specificitet 

kan bli påfrestande, till exempel: “Oh, no they took my lime-green, fall of 2013 special edition, 

leather Buick.” Om karaktärerna hela tiden talade på detta överdrivet specifika sätt skulle det bli 

för mycket och uppfattas som onaturligt. 

 

Step Brothers (2008) kan användas för att exemplifiera en annan typ av specificitet - referenser. 

Den ena styvbrodern, Brennan, sjunger en låt för den andra styvbrodern Dale. Efter låten säger 

Dale: “Brennan that is the voice of an angel. Brennan I can’t even make eye contact with you 

right now. Your voice is like a combination of Fergie and Jesus.” Istället för att endast säga att 

han sjunger bra så nämner Dale andra han anser sjunger bra och jämför Brennan med dessa. Att 

Dale jämför honom med Fergie blir roligt eftersom det är en väldigt kvinnlig artist som en 

fyrtioårig man förmodligen inte skulle referera till.  

 

Gemensamt för rolig dialog är att den nästan alltid grundar sig i karaktären. En replik är oftast 

rolig för den passar karaktären och skulle inte vara rolig om den sades av en annan karaktär. Step 

Brothers kan användas för att exemplifiera karaktärens betydelse för komisk dialog. Brennan, 

den korkade brodern som fortfarande bor hos sin mor, säger: “I’m not gonna call him dad not 

even if there's a fire.” Repliken är trogen till Brennans karaktär, han är absurt omogen. Repliken 

skulle kännas falsk om den sades av hans attraktiva och världsvana lillebror Derek. Den roliga 

repliken uppfattas därför som rolig beroende på karaktären som säger repliken och om det passar 

karaktären. 

 

4.6 Visuell komik 

I analysen kommer visuell komedi definieras utifrån saker som visas eller inte visas i bilden, 

komiska saker som kommer ifrån skådespelarna, världen runt dem och klippning. Detta för att det 

är analyserbara förändringar som är lätta att demonstrera. När det gäller visuell komedi är det 

viktigt att gå tillbaka och analysera de tidiga stumfilmerna. Det är någonting som Geoff King 

gjorde när han skrev om visuell komedi. Den visuella dimensionen av filmkomedi kan 
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struktureras utifrån två motsatta värden som hyllades av tidiga filmteoretiker: montage samt 

långa tagningar (King, 2002, s. 44). Montage-effekter skapas genom juxtaposition av olika bilder, 

vilket betyder att skämt skapas genom relationen mellan en första bild och den som följer, 

förväntningar möter något oväntat. Där är det våra antaganden som skapar komedin (King, 2002, 

s. 44). Långa tagningar används för att låta en komisk skådespelare som till exempel Charlie 

Chaplin skapa komedi. Skådespelarnas vilja att skådespela i långa tagningar kommer delvis från 

Vaudeville-teatern där en eller flera personer går igenom ett komiskt scenario där publiken kan se 

allt som sker. De kan se när karaktären är på väg att ramla ned för något även om karaktären själv 

inte ser det. Men lika viktigt som att en publik kanske ser vad som händer innan det händer kan 

det även vara komiska att gömma något utanför bilden. Som i Chaplins Emigranten (1917) i den 

filmen ser vi Chaplin på en båt det gungar och han lutar ut över räcket. Vårt antagande är att han 

är sjösjuk och spyr. Men sedan ser vi att han endast jobbade på att få upp fisk på båten.  

 

För att koppla detta till ett mer modernt sammanhang kan man ta upp ett exempel i Austin 

Powers: Hemlig internationell agent (1997). I scenen vaknar Austin Powers och hans nya fru 

Vanessa i ett hotellrum. Scenen går ut på att täcka Austins och Vanessas könsregioner med olika 

visuella skämt. Som ett exempel: I slutet av scenen pratar Austin om hur mycket han gillade 

Vanessa första gången han såg henne. Medan han säger det blåser Vanessa upp en lång ballong 

för att täcka Austins penis. Detta gör att det ser ut som att Austin får erektion och det ser ut som 

han har en stor penis. På grund av det upphetsade sättet Austin pratar på och det faktum att all 

nakenhet har täckts tidigare tänker man att han faktiskt får en erektion bakom ballongen. När 

ballongen spricker och vi ser att han inte har någon erektion blir våra förväntningar liksom 

ballongen spräckta.  

  

4.7 Situationskomik 

I analysen kommer situationskomik att definieras utifrån skeende, skeendets höjda orimlighet för 

att bli komisk, karaktärernas relation till händelsen och ironi. Skeende används för att det är 

grunden i situationskomik. Utan ett skeende finns det ingen situation. Geoff Kings principer om 

orimlighet kommer att användas för att bedöma hur ett skeende höjts från en vardaglig situation 

och hur denna förhöjning av orimlighet får situationen att uppfattas som komisk. En karaktärs 

relation till händelsen förhöjer komiken om vi känner till karaktärens mål. Ironi är en komisk 

effekt ofta använd för att göra omständigheterna intressantare. Dessa är grundstenarna i 

situationskomik. Definitioner kommer nedan att förklaras djupare var och en för sig. 
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För att förstå definitionerna måste vi dock först definiera vad situationskomik är. Vi använder 

Step Brothers som exempel på situationskomik. Filmens premiss: två medelåldersmän bor 

fortfarande hemma men tvingas bli rumskamrater när deras föräldrar gifter sig, är 

situationskomik. Ordet är självförklarande. Ett skeende som är komiskt. För att verkligen förstå 

hur situationskomik fungerar behöver vi dock definiera sätten situationskomik förhöjs och görs 

roligare. 

 

Med hjälp av Geoff Kings tidigare nämnda beskrivning av komedigenren och dess användande 

av orimlighet och absurdism kommer skeendets förhöjning att förklaras. Step Brothers använder 

sig i sin premiss av en realistisk situation: två personer med barn flyttar ihop och barnen tycker 

inte om det. Vad premissen gör är att höja situationens orimlighet genom att barnen inte är barn 

utan i fyrtioårsåldern. Humorn kommer, enligt Kings teorier, ifrån just en komedis höjande av en 

icke-komisk situation vilket resulterar i att situationen uppfattas som komisk (King, 2002, s. 5). 

Situationskomik tar alltså ett vanligt skeende som genom orimlighet eller absurdism förhöjs till 

en nivå som situationen i verkligheten aldrig skulle nå. 

 

Det finns dock fler lager att ta hänsyn till när det gäller humorn av en situation och det är vem 

som hamnar i situationen. Bruce Nolan i Bruce den allsmäktige (2003) är ett tydligt exempel på 

hur karaktärens personlighet kan förhöja situationskomiken. Premissen: “En man som klagar på 

gud för ofta ges allsmäktiga krafter för att lära sig hur svårt det är att styra världen” har en 

uppenbar ironi i situationen som förhöjer komiken. Om karaktären Bruce Nolan hypotetiskt inte 

klagade på gud ofta skulle situationen att han får allsmäktiga krafter inte vara lika komisk. 

Manusgurun Blake Snyder beskriver att en filmidé blir som mest intressant om huvudpersonen 

som sätts i situationen är utformad på det sätt som leder till mest konflikt och den längsta resan 

för att nå sitt mål (Snyder, 2005, s. 50). Bruce Nolans karaktär tycks vara utformad efter denna 

filosofi. I analysen kommer detta tankesätt användas i bedömningen av situationskomik. 

 

5.0 Metod och material 

I denna del av uppsatsen kommer vi ta upp den metod, tillvägagångssätt och material som 

kommer att användas för att kunna genomföra analysen. 
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Nedan kommer vi att förklara hur vi kommer jämföra manuset och adaptionen av manuset genom 

en komparativ analys. Eftersom vår utgångspunkt är just jämförande av två olika medier är det 

metoden som passar bäst. I boken Komparativa analysmetoder (2012) förklarar statsvetaren 

Thomas Denk att för att göra en komparativ analys behöver det finnas en komparationsmatris. 

Den är uppbyggd på tre olika komponenter. Denk skriver: “Den första komponenten anger 

analysenheter, vilka utgör de fall som ska jämföras.” I vårt fall består analysenheterna av manus 

och film - medietyper. Denk förklarar den andra komponenten som anger faktorer: “Faktorer 

definierar och preciserar vilka aspekter hos fallen som jämförs” (Denk, 2012, s. 22). Faktorer 

som jämförs i vår analys är komiken. Den tredje och sista komponenten som behövs för en 

komparativ analys är faktorvärde. Denk skriver: “Dessa uttrycker vilka värden som fallen har på 

respektive faktorer enligt undersökningens underlag”. Värdena som kommer att jämföras i vår 

analys är om skämten har förändrats. Fall, beskriver Denk: “Avser de enheter som har egenskaper 

och som jämförs i de komparativa analyserna”(Denk, 2012, s. 24). I vår analys är de egenskaper 

som kommer jämföras sätten komik uppstår på. 

 

5.1 Adaptionsanalys 

Det vi ska analysera i vår uppsats är ändringar som är gjorda från manus till film i: Baksmällan, 

Horrible Bosses och Pixels. I uppsatsen undersöker vi hur de tre filmerna adapteras från deras 

manus. Detta görs utifrån Jennifer Oyes avhandling Practicing adaptation: One screenplay, five 

films. Vi använder hennes slutsatser för att argumentera att en film är en adaption av ett manus 

och därmed är värdiga att analysera som egna konstverk. Vi argumenterar att de tre filmerna vi 

har är adaptioner av de tre manus de har baserats på. Därför är de ändringar som finns mellan de 

två versionerna värdiga att analyseras. Eftersom filmerna vi analyserar alla är komedifilmer är det 

komedin som vi kommer att fokusera på att jämföra. Vi ska analysera skämtens intentioner i 

manus jämfört med hur de gestaltas i filmen. Mer specifikt ligger ändringarna vi fokuserar på 

inom tre kategorier: komisk dialog, visuell komedi och situationskomedi. Vi valde dessa tre fält 

eftersom att de är grundpelarna i komedifilm. 

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Vi kommer först att analysera Baksmällan, dess manus och film, sedan kommer de andra 

filmerna i bokstavsordning att analyseras. Alla komiska ändringar från manus till film kommer 

att antecknas genom att läsa manus och se filmen. Senare kommer vi att kategorisera ändringarna 

utifrån: skämt genom dialog, visuell komik och situationskomik. Detta för att ge oss en 
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kvantitativ mängd av komiska förändringar. Analysens mål är dock inte kvantitativ utan det som 

undersöks är hur komik förändras, inte hur mycket komik förändras. Analysen utgörs av en 

kvalitativ tolkande analys. Den kvantitativa insamlingen ger oss endast en bredare möjlighet att 

finna de förändringar vi kommer att analysera. I varje komisk kategori kommer minst en 

förändring att analyseras, minst tre per titel, med hjälp av teoridelens förklaring av vardera 

kategori. Detta kommer hjälpa oss förstå hur ändringarna har påverkat komiken. Undersökningen 

handlar dock inte om hur roligt något är och hur det kan ha gjorts roligare alternativt tråkigare, 

för komedi är subjektivt och att säkert påstå att något är roligare än något annat är därför en 

omöjlighet. Vad vi med denna analys dock säkert kan påstå är hur komiken har förändrats från ett 

medium till det andra, adapterats, och sedan med hjälp av teorin analysera vad som uppnåtts med 

denna förändring. Eftersom att vi utgår från tre olika humorkategorier ur tre olika filmer kommer 

vi i slutet kunna fastslå hur vardera kategori kan förändras.  

5.2.1 Avgränsning och urval 

Hundratals komedier har släppts under 2010-talet. Vad vi är intresserade av är den populära 

komedin som producerats i Hollywood - studiokomedin. Filmer av komediregissörer som Adam 

McKay, Edgar Wright, Judd Apatow och Seth Rogen undveks eftersom vi ansåg deras vision 

vara singulär, något av auteurer inom komedi. Vi var intresserade av komedier som saknade en 

tydlig auteur och eftersökte komedier som kändes som en produkt, filmer som Garant och 

Lennon beskrev i sin bok där producenternas vilja trumfar manusförfattarens och regissörens 

konstnärliga ambitioner. Att detta varit fallet med våra utvalda filmer kan vi omöjligt veta, men 

vi sökte efter filmer där det kändes som det kunde varit så. Innan vi kunde välja vilka filmer 

försäkrade vi oss om att manusen var tillgängliga. Vi hittade då manus till sju filmer som passade 

våra kriterier för att vara en studiokomedi: Bad Moms (2016), Baksmällan (2009) Game Night 

(2018), Horrible Bosses (2011), Pixels (2015), Vacation (2015) och We’re the Millers (2013). 

Baksmällan kände vi markerade början på en ny trend av studiokomedier som har ett high-

concept och vars karaktärer och dialog försöker framstå som realistisk. Horrible Bosses är 

stilmässigt lik Baksmällan i sin typ av humor och grad av realism, vilket vi kände var bra för 

undersökningen. Sedan ville vi ha en film som var en studiokomedi men inte använde sig av en 

stil lik de två andra filmerna. Vi valde Pixels. En barnvänlig studiokomedi nödvändig för att ge 

bredd till undersökningen. Filmerna som vi inte analyserade valdes bort på grund av att det 

antingen fanns manusförfattare, skådespelare eller regissörer vars arbete överskred mellan 
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projekten. Något vi ville undvika för att hålla fokus för studien på studiokomedin och inte 

specifika personer. 

 

Baksmällans manus hittades på reddit.com och dess manusforumdel. Versionen är daterad 17 

augusti 2008 och är den omskrivna versionen av filmens regissör Todd Phillips och Jeremy 

Garelick. Det är svårt att säkert säga om det är den slutgiltiga versionen av manuset som 

användes vid filmens inspelning, men något som talar för det är existensen av scennummer i 

versionen. Baksmällan hade biopremiär i USA den andra juni 2009. Scennummer skrivs inte av 

manusförfattaren och är där för att hjälpa kommunikationen vid produktionsarbetet (The Script 

lab, 2018). Manuset för Horrible Bosses hittade vi på webbsidan scriptslug.com. Versionen är 

daterad 14 april 2010 och skrevs av manusduon Jonathan Goldstein och John Francis Daley. 

Även detta manus hade scennummer. Filmen hade premiär i USA 8 juli 2011. Pixels hittades på 

samma webbsida och manuset är daterat 11 april 2014, skrivet av Tim Herlihy. Filmen hade 

premiär 24 juli 2015. Även detta manus har scennummer.  

 

Två av filmerna, Horrible Bosses och Pixels är skrivna av en eller flera personer som sedan inte 

varit delaktiga i resten av processen, medan Baksmällan omskrevs av filmens regissör Todd 

Phillips för att passa hans humor. Detta val av filmerna gjordes för att se om Todd Phillips 

adaption av sitt egna manus skiljer sig i sina förändringar av humor mot filmerna där 

manusförfattaren inte var delaktig i produktionsdelen.  

5.2.2 Metodkritik 

Den kritik som kan vändas mot vår undersökning är vår teoridel om vad som kännetecknar 

komedi. Detta eftersom, precis som den använda teorin skriver, att komedi är svårdefinierat. I 

vårt sökande efter komediteori och humorforskning var resultatet ofta bristfälligt. Definitionerna 

kom antingen med svar som att det måste finnas ett element av överraskning för att något ska 

kunna vara roligt, vilket vi höll med om, men inte all komedi. Ibland kan något just för att det är 

så uppenbart och vi vet vad som kommer hända vara det som är roligt. Annan forskning försökte 

förklara humor på ett djupare plan genom att förklara det psykologiska skeendet bakom skratt. 

Det finns massa intressanta sätt att undersöka komedi och vår uppfattning var att den mesta 

forskningen hade bra poänger men ingen hade det rätta svaret. Vad vi valde att göra var att ta den 

teori som var applicerbar i sammanhanget av undersökningen vi ville göra. För att undersöka hur 

till exempel humorn i en replik har förändrats genom adaption valdes den humorteori som bäst 

fungerande med repliker i filmkomedi. 
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En annan kritik som kan vändas mot undersökningen är inställningen till manus som konstform. 

Manusförfattaren och regissören Woody Allen sade i en intervju: 

 

(...)The script serves as a vehicle for the actors and director to develop characters. With 

films, I just scribble a couple of notes for a scene. You don’t have to do any writing at all, 

you just have your notes for the scene, which are written with the actors and the camera in 

mind. The actual script is a necessity for casting and budgeting, but the end product often 

doesn’t bear much resemblance to the script—at least in my case. (The Paris Review, 1995) 

 

Alla har alltså inte synen att manus är en konstform utan uppfattar det som en, i Allens fall, 

utgångspunkt för vad som kan ske.  

5.2.3 Genomförande av arbetet 

I denna del av uppsatsen ska vi presentera och reflektera över våra roller i uppsatsarbetet. Vi har 

arbetat tillsammans på ett antal uppgifter under vår tid på Högskolan Dalarna och ansåg det vara 

effektivare om vi arbetade tillsammans på vår C-uppsats. Vi är också båda intresserade av 

komedifilmer så valet av ämne gjordes lätt. Under skrivandet av C-uppsatsen koncentrerade en av 

oss på adaptionsteorin medan den andra på komediteorin. Vi hanterade analysen av våra tre 

filmer tillsammans. Vi känner båda att vårt samarbete varit lyckat. 

 

6.0 Analys 

Vi kommer i den här delen av uppsatsen att analysera materialet utifrån tidigare nämnda 

tillvägagångssätt. Först kommer Baksmällan analyseras, sedan Horrible Bosses och sist Pixels. 

Analyserna av filmerna kommer att inledas med en synopsis.  

 

6.1 Synopsis: Baksmällan 

På sin svensexa åker Doug Billings till Las Vegas med sina vänner Phil Wenneck, Stu Price och 

brudens konstiga bror Alan Garner. De hyr en svit på Caesars Palace och går sedan upp på taket 

för att börja fira. Dagen efter vaknar de bakfulla utan minne av vad som hände kvällen innan och 

Doug, brudgummen, är borta. Sviten är totalförstörd, en tiger ligger i badrummet och en bebis 

hittas i garderoben. Genom ledtrådar som tar dem över Las Vegas försöker de ta reda på vad som 

egentligen hände och framförallt hitta Doug och få honom till bröllopet i tid. Filmen slutar med 

att de hittar Doug på hotellets tak och hinner precis i tid till bröllopet.  
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6.1.1 Förändringar skämt genom dialog i Baksmällan 

Vi kommer i den här delen att analysera dialog i manuset som genomgått en förändring i filmen. 

Först kommer vi förklara hur sekvensen utspelar sig i manus och sedan kommer vi förklara hur 

sekvensen utspelar sig i filmen. Med denna förändring tydligt förklarad kommer dialogen i 

ordning att analyseras utifrån dess trogenhet till karaktär, specificitet och användande av 

referenser och hur dessa påverkat komiken. 

 

Vi börjar med manuset och förklarar vad som ledde fram till dialogen som sedan kommer att 

analyseras. Alan visas i början av manuset bära en väska som de andra killarna kallar för “man 

purse”. Under den galna natten blandas väskan ihop med Mr. Chows, en livsfarlig brottsling, och 

Mr. Chow tar med sig fel väska. Problemet är att Mr. Chow hade 80,000 dollar i sin väska och 

vill ha tillbaka pengarna. När han tillfrågas svarar Alan att han inte vet var den är.  

 

Mr Chow: MINE HAD EIGHTY THOUSAND DOLLAR IN IT! AND THIS ONE 

HAS NOTHING!! 

Mr Chow angrily slams the purse on the street -- stepping on 

it in anger.  

Alan: Except my glasses, but whatever.  

(Garelick, Lucas, Moore, Phillips, 2009, s. 86)  

 

Repliken som kommer analyseras är Alans svar. Komiken i Alans replik kommer från 

orimligheten i att han i konversation med en livsfarlig brottsling som vill ha tillbaka sina 

pengar skulle bry sig om ett par glasögon. Eftersom repliken är skriven i manusform är den 

tänkta tonen upp till läsarens tolkning. Den skulle antingen kunna uppfattas som sarkastisk 

eller som rädd.  

  

I filmen leder handlingen till exakt samma situation och 01:10:22 säger Mr. Chow: “Mine had 

eighty thousand dollar in it. This one? Nothing.” En något lugnare version av det som stod i 

manuset. Sedan kastar han väskan på marken och stampar på den. Precis som i manuset. Alan går 

aggressivt framåt och säger högljutt: “Hey, there are Skittles in there!” och får ett slag i magen av 

Mr. Chows livvakt. För analysen bortser vi från tillägget av slaget, men kan notera att det gav 

scenen ett till moment av komik. 
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Utifrån skämtets trogenhet till karaktär, specificitet och användande av referenser kommer vi nu 

att undersöka vilka skillnader som gjordes i repliken och hur de påverkade komiken. Vi börjar 

med att analysera och jämföra hur trogen vardera repliken är till dess karaktär. Alans karaktär i 

manuset och hans replik går att tolka som sarkastisk men även som rädd. Det finns inga 

uppenbara markörer i manuset som säkert kan få oss att fastställa hur repliken är menad. I filmen 

är det desto lättare då Alan aggressivt går fram mot Mr. Chow, nästan hotande i sitt agerande. 

Manusets Alan är inte aggressiv, mest tydligt eftersom utropstecken saknas. Vad filmen gjort 

med karaktären är att höja hans orimlighet. Agerandet från Alan i filmen är mindre realistiskt än 

det i manuset. Situationen är livsfarlig i båda men i ena är han aggressiv och förbannad över ett 

paket Skittles (fruktsmakande godis).  

 

Den andra karaktärsförändringen replikförändringen visar på är att Alan fördummas. I manus har 

Alan glasögon i väskan, vilket brukar känneteckna intelligens. I filmen ligger det Skittles i 

väskan vars förstörande gör honom skrikande aggressiv mot brottslingen Mr. Chow. Trots att 

repliken görs mindre realistisk så är filmens replik mera trogen till Alans karaktär. I båda 

versionerna av Baksmällan är han korkad, högljudd och impulsiv. Filmens replik innefattar alla 

dessa attribut medan manusets replik inte innefattar någon av dessa. Repliken: “Except my 

glasses, but whatever” är mindre sann till karaktären.  

 

Vi ska nu redovisa hur replikerna förhåller sig till specificitet. Vi anser Skittles vara ett mera 

specifikt ordval än glasses. Skittles är en godissort vilket betyder att Alan inte bara säger att det 

är godis inuti utan han nämner vilken typ av godis det är. I manuset nämner han bara glasses men 

specificerar inte typen av glasögon. Enligt vår komiska teori är valet av Skittles ett bättre val än 

manusets glasses. 

6.1.2 Förändringar visuell komik i Baksmällan  

Vi kommer i den här delen att analysera två visuella skämt från manuset som genomgått en 

förändring i filmen. Först kommer vi att förklara hur skämten utspelar sig i manus och sedan 

kommer vi att förklara hur skämten utspelar sig i filmen. Med denna förändring tydligt förklarad 

kommer de visuella skämten i ordning att analyseras utifrån det som visas eller inte visas i bilden, 

komiska saker som kommer från skådespelarna och hur dessa ändringar påverkat komiken. 

 

Den visuella komedin som kommer att analyseras är sekvenserna med bebisen. I manuset har 

bebisen som hittas efter karaktärernas vilda natt inte så mycket med komedin att göra - speciellt 
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inte den visuella. Den har faktiskt mer med situationskomedin att göra. Tre män hittar en bebis 

och nu måste de ta hand om den. 

 

Först förklarar vi vad som händer i manus. Efter att karaktärerna hittar en bebis i deras förstörda 

hotellrum bär de runt på honom tills de hittar bebisens moder Jade som också är Stus nya fru. De 

sätter sig ner vid poolen för att prata. I manus på sida 34 händer detta: 

 

Alan is attempting to feed applesauce to the baby, he imitates 

an airplane. 

Alan: Vrooommmmm… good boy. 

(Garelick, Lucas, Moore, Phillips, 2009, s. 34) 

Nog är det något som skulle klassas som visuell komedi. En överviktig hårig man som gör 

flygplansljud för att mata en bebis. Men jämför detta med det som händer i filmen där Alan 

använder bebisens arm för att göra så det ser ut som att bebisen masturberar. Det är en extremt 

vulgär handling speciellt när man jämför med vad som händer i manus. Den andra ändringen som 

bebisen är en del av kommer när karaktärerna får polisbilen. I manus händer ingenting. De bara 

sätter sig i bilen och kör iväg, men i filmen öppnar Stu bildörren rakt in i bebisen som är 

fastspänd på Alan. Bebisen hörs gråta. 

 

När det gäller det som visas eller inte visas i bilden i den första scenen kommer humorn just från 

det vi ser. Alans vulgära handling gällande bebisen är rolig på grund av just så vulgärt det är. I 

manus beskrivs en löjlig händelse som är humoristisk men som inte passar den galna och vulgära 

tonen som existerar i filmen. Den andra scenen är ett bra exempel på humor genom något som 

inte visas i bild. Vi ser inte bebisen när den träffas av bildörren på grund av att den täcks av 

karaktärerna. Det gör så att vi måste tänka hur det såg ut och hur roligt eller inte roligt det är 

baseras på vad vi individuellt tänker. 

 

6.1.3 Förändringar situationskomik i Baksmällan 

Vi kommer i den här delen att analysera hur en scen genomgått förändring från manus till film. 

Först kommer vi att förklara hur sekvensen utspelar sig i manus och sedan kommer vi att förklara 

hur sekvensen utspelar sig i filmen. Med denna förändring tydligt förklarad kommer sekvensen i 

ordning analyseras utifrån skeende, skeendets höjda orimlighet för att bli komisk, karaktärernas 

relation till händelsen och ironi.  
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Vi börjar med manuset och förklarar vad som ledde fram till sekvensen som sedan kommer att 

analyseras. Gänget, fortfarande letande efter Doug, får tag på sin bil. Den är i perfekt skick. De 

åker i bilen och hör duns-ljud från bakluckan. Det måste vara Doug, tänker de. På manussidan 70 

öppnar de luckan och Phil säger: ”Doug?!” Manusets actiontext läser: 

 

Nope. Instead, MR. CHOW-- A LITTLE ASIAN GUY, 50’s, pops out 

of the trunk. 

He is wearing suit pants and nothing else.  

Before anyone can react-- he swings a crowbar-- NAILING STU 

RIGHT IN THE STOMACH. 

(Garelick, Lucas, Moore, Phillips, 2009, s. 70)  

Mr. Chow fortsätter sedan att slå alla i gänget och skriker arga repliker. Slutligen kastar han 

kofoten hårt i Alans ansikte för att sedan springa därifrån.  

 

I filmen är situationen liknande. De öppnar bakluckan och Mr. Chow hoppar ut men han har 

endast strumpor och inget annat. När han hoppar gör han det akrobatiskt och landar på Phils axlar 

– Mr. Chows extremt håriga könsområde pekande mot Phils ansikte. Han slår Phil med en kofot 

upprepade gånger. Scenen fortsätter med att Mr. Chow slår gänget med kofoten och argt hotar 

dem. I slutet kastar han kofoten i Alans ansikte och springer därifrån - naken, förutom strumpor. 

 

Utifrån situationkomikens ändringar i skeende, skeendets höjda orimlighet för att bli komisk, 

karaktärernas relation till händelsen och ironi kommer vi nu att undersöka vilka skillnader som 

gjordes i scenen och hur de påverkade komiken. Vi börjar med att fokusera på ändringarna i 

situationens skeende. Den mest noterbara ändringen är att Mr. Chow i filmen helt saknar kläder 

förutom strumpor. Den förändringen är orimligare än manusets. Situationen är redan från början 

orimlig, de hittar en liten man i bakluckan av deras bil som hoppar ut och slår dem med en kofot 

för att sedan springa därifrån, men filmen tar situationen ett snäpp längre genom avlägsnandet av 

byxor. Faktumet att Mr. Chows könsbehåring i filmen är utstickande bör inte ignoreras. Det gör 

situationen obekvämare och därför roligare. Scenen har en uppenbar tillagd visuell komik som vi 

inte kommer att fokusera på, men det är för tydligt för att ignorera dess existens. En till tillagd 

situationell komik i sekvensen är att Mr. Chow hoppar upp på Phils axlar och slår honom med 

kofoten. Att Mr. Chow är naken med hans håriga kön centimeter ifrån Phils ansikte höjer 

situationens komik ännu mera. 
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Karaktärernas relation till den situationen förändras inte så mycket. Grunden för scenens 

situationella komik, att de hittar en okänd man i bakluckan, är densamma. Den enda ändringen är 

tillägget att Mr. Chow hoppar upp på Phils axlar. Att det är just Phil Mr. Chow hoppar upp på 

känns irrelevant för komiken och situationen skulle vara lika rolig om det var på någon av de 

andra karaktärerna.  

 

Scenens ironi är oförändrad. De tror att brudgummen Doug ska vara i bakluckan men det är en 

okänd man de inte känner. En detalj som skulle kunna uppfattas som ironisk är att Mr. Chow i 

filmen har på sig ett par svarta strumpor, istället för att vara fullständigt naken. Faktumet att 

ironin är oförändrad betyder dock inte att det saknar intresse för analysen. Det ger oss förståelse 

för vad som adapteras till film utan att förändras. I den här situationskomiska scenen har inte 

ironin ändrats.  

 

6.2 Synopsis: Horrible Bosses 

De tre vännerna Dale Arbus, Kurt Buckman och Nick Hendricks har fått nog av sina chefer och 

konspirerar att mörda dem. Dale är tandläkarassistent och blir ständigt sexuellt trakasserad av 

tandläkaren Dr Julia Harris. När Dr Harris beteende riskerar att förstöra Dales förhållande ser han 

ingen annan utväg. Kurt jobbar på kontor och har en bra relation med sin chef. När chefen 

plötsligt dör tar sonen Bobby Pellitt över företaget. Han är hemsk och hans styrande riskerar att 

förstöra företaget som Kurt håller så kärt. Kurt ser ingen annan utväg än att mörda honom. Nick 

jobbar på en finansfirma och hans chef, David Harken, lurar honom att han kommer befordras så 

han ska jobba hårdare. När Nick konfronterar Harken om detta och säger att han tänker avgå 

hotar Harken med att ingen annan firma kommer anställa Nick för Harken kommer se till att 

smutsa ned hans rykte. Nick ser ingen annan utväg än att mörda Harken. 

6.2.1 Förändringar i skämt genom dialog i Horrible Bosses 

Vi kommer i den här delen att analysera en visuell sekvens i manuset som genomgått en 

förändring till att bli en dialogbaserad sekvens i filmen. Först kommer vi förklara hur sekvensen 

utspelar sig i manus och sedan kommer vi förklara hur sekvensen utspelar sig i filmen. Med 

denna förändring tydligt förklarad kommer dialogen i ordning att analyseras utifrån dess 

trogenhet till karaktär, specificitet och hur dessa ändringar påverkat komiken. 

 



 
 

23 
 

Det som analyseras i denna del är början av Horrible Bosses som har gått igenom stora 

strukturella ändringar från manus. I manus får vi tre scener som introducerar våra tre 

huvudkaraktärer och deras chefer. I Nicks fall får vi en lång scen som visar att han kommer hem 

sent på natten och sedan vaknar tidigt på morgonen. 

 

INT. NICK’S BEDROOM - EARLY MORNING  

The alarm clock now reads “4:59 AM.”  It switches to “5:00” 

and a BLARING BUZZER goes off.  Nick sits up in bed, shuts off 

the buzzer and painfully forces himself out of bed. He hurries 

out of the bedroom, passing the saddest, deadest houseplant in 

history. 

(Francis Daley, Goldstein, Markowitz, 2011, s. 1) 

Vi ser sedan hur han stressar för att komma in till jobbet på tid.  

 

INT. NICK’S APARTMENT ELEVATOR - MOMENTS LATER 

Nick hurriedly buttons his shirt, tucks it in and begins tying 

his tie as the elevator reaches the lobby. 

(Francis Daley, Goldstein, Markowitz, 2011, s. 1) 

Dessa typer av beskrivningar fortsätter tills Nick når hans jobb och är menade att visa Nick som 

en stressad, ensam man vars hela liv är tillägnad hans jobb. 

 

I jämförelse börjar filmen med att Nick kommer till jobbet direkt. Tillagt är en voice over där han 

förklarar vem han är, vad hans mål är och hans relation till chefen. Alla tre huvudkaraktärerna har 

en liknande voice over. Det ändrar den visuella komedin som existerar i manus till dialogdriven 

komedi där alla tre gör skämt i sina voice overs. 

 

I filmen kommer Nick till jobbet och säger i en voice over: “I get to work before the sun comes 

up and I leave long after its gone down. I haven't had sex in six months, with someone other than 

myself and the only thing I have in my refrigerator is an old lime. Could be a kiwi, no way to 

tell.” Det är hans karaktärsintroduktion i filmen. Precis som sekvensen i manuset visar det att 

Nick är en stressad, ensam man vars hela liv är tillägnat hans jobb. 

 

Vad dessa ändringar gör med berättelsen är att ta den existerande visuella introduktionen från 

manus och förvandlar den till en kortare mer tidseffektiv förklarande dialog. Men vad gör det för 

humorn? När det kommer till trogenhet till karaktär är det han säger just det som etablerar hans 
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karaktär som lyckas hålla genom filmens gång. Det etablerar Nick som den minst upphöjda och 

absurda karaktären i jämförelse med hans två vänner. Gällande specificiteten är allting Nick säger 

i hans voice over väldigt specifikt: “I haven't had sex in six months, with someone other than 

myself and the only thing I have in my refrigerator is an old lime. Could be a kiwi, no way to 

tell.” Det sägs i en monoton ton som är passande för Nicks karaktär och hans torra humorstil. 

 

Ändringen som skapas i början av Horrible Bosses är att den visuella komedin som existerar i 

manus ändras till den dialogdrivna komedin som existerar i filmen. Det gör att filmen inte har 

mycket visuell komedi att titta på under filmens många dialogscener.  

6.2.2 Förändringar visuell komik i Horrible Bosses 

Vi kommer i den här delen att analysera ett visuellt skämt i manuset som genomgått en 

förändring i filmen. Först kommer vi att förklara hur sekvensen utspelar sig i manus och sedan 

kommer vi att förklara hur sekvensen utspelar sig i filmen. Med denna förändring tydligt 

förklarad kommer det visuella skämtet i ordning analyseras utifrån det som visas eller inte visas i 

bilden, komiska saker som kommer från skådespelarna och hur dessa påverkat komiken. 

 

Horrible Bosses är en film som domineras av dialogdrivna och situationsdrivna skämt. I denna 

del ska vi analysera ett av de enda visuella skämten som har förändrats i filmen. Först förklarar vi 

vad som händer i manus. De tre protagonisterna gör inbrott i en av chefernas hus för att hitta 

information. 

 

The three of them manage to wriggle through the window. It’s 

not graceful:  Dale’s foot gets caught on the sill, causing 

him to tumble on top of Nick and Kurt. At last, all three are 

inside. 

(Francis Daley, Goldstein, Markowitz, 2011, s. 62) 

Det förklaras att Dales fot fastnar och det är svårt att komma in och det är säkert menat att 

skådespelarna ska göra några miner när Dale ramlar över dem.  

 

I filmen öppnar Pellitt garagedörren när han åker ut med sin bil. Det ger karaktärerna som just 

undrade hur de skulle komma in en möjlighet. Kurt och Nick hinner in innan garagedörren 

stänger men Dale är för sen och kastar sig rakt in i dörren. Förutom detta får vi ett skämt när 

karaktärerna gömmer sig extremt dåligt för Pellitt när han kör iväg. 
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Gällande det vi ser eller inte ser i bilden ser vi först att karaktärerna letar ett sätt in. De står rakt 

framför garagedörren. När den plötsligt öppnas måste de gömma sig, vilket de gör dåligt genom 

att två av dem kryper in i ett hörn bredvid garagedörren och en kastar sig på marken. Vi ser sedan 

att Kurt och Nick kommer in medan Dale kraschar in i dörren. Detta är mycket vildare än det som 

händer i manus och lägger mer fokus på Dale som den korkade av de tre.  

 

Gällande roliga saker som kommer från skådespelarna gör Dales skådespelare några besvikna 

ansikten och rörelser efter att han inte lyckades komma in i garaget. Något liknande var nog 

menat i manus för alla tre karaktärer där det står: 

 

Dale’s foot gets caught on the sill, causing him to tumble 

on top of Nick and Kurt. 

(Francis Daley, Goldstein, Markowitz, 2011, s. 63) 

 

Denna scen har valt att byta ut en medvetet klumpig och besvärlig inbrytningscen till en mer 

spontan scen där humorn endast kommer från Dale som är den korkade av de tre. Inte bara med 

sättet han kraschar in i dörren utan även sättet han gömmer sig från Pellit. Han är den som kastar 

sig på marken. I manus ligger också fokus på att Dale är den korkade men den roliga poängen 

ligger på alla tre när de alla ramlar ihop. 

6.2.3 Förändringar situationskomik i Horrible Bosses 

Vi kommer i den här delen att analysera hur slutscenen förändrats från manus till film. Först 

kommer vi förklara hur slutscenen utspelar sig i manus och sedan kommer vi att förklara hur 

slutscenen utspelar sig i filmen. Med denna förändring tydligt förklarad kommer slutscenen i 

ordning analyseras utifrån skeende, skeendets höjda orimlighet för att bli komisk, karaktärernas 

relation till händelsen och ironi.  

 

Scenen som kommer att analyseras är Horrible Bosses slutscen. För att förstå scenen måste vi 

först förklara hur vi hamnar där. Nick avskyr sin chef Harken som behandlar honom illa och 

utnyttjar honom. I en scen på sida 20 är Harken sen till konferensmötet och Nick klagar till sina 

arbetskamrater. Precis då kommer Harken in: 

 

Harken: I didn’t know I had to punch a clock with you. 

Nick: You don’t. Of course you don’t. I’m sorry -- 

Harken: I’m going to attribute this to your drinking problem. 
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Nick: I don’t have a -- 

Harken: (with a smile to the others) Let’s get started. Shall 

we? 

Nick’s eyes narrow. Suddenly, he grabs the heavy glass pitcher 

from the table and SHATTERS IT AGAINST HARKEN’S FACE. Shards 

of glass fly everywhere as Harken falls from his chair onto 

the floor. 

(Francis Daley, Goldstein, Markowitz, 2011, s. 20) 

Sedan klipper manuset tillbaka till verkligheten. Aggressionen var bara en del av Nicks fantasi. 

Efter vidare irritation med Harkens beteende går Nick ihop med sina kamrater Dale och Kurt för 

att mörda varandras chefer. Senare, efter olika händelser, mördar Harken Kurts chef, Pellitt, och 

trion lyckas få Harken att erkänna. Harken hamnar i fängelset och Nick får Harkens gamla 

kontor. Ett lyckligt slut för Nick: 

 

Carter: You wanted to see me, Mr Waters? 

Nick: Hi, Carter. Just wanted to check if you had a chance to 

finish those regional sales projections yet? 

Carter: Oh, I think I may need another day.  

Nick: Okay. I was hoping to give them to the marketing guys 

today, but I can hold them off.(friendly)In the future, it’d 

be great if you could tell me if you’re going to miss a 

deadline. 

Carter’s eyes narrow. All at once, he rushes at Nick, grabs 

him by the throat and HURLS him THROUGH THE PLATE GLASS 

WINDOW, shattering it. 

(Francis Daley, Goldstein, Markowitz, 2011, s. 118-119) 

Sedan klipper manuset till verkligheten. Aggressionen var bara en del av Carters fantasi som i 

verkligheten accepterar Nicks förfrågan. Nick lutar sig bakåt i stolen. Han är nöjd över att vara 

chef och manuset slutar. 

 

Vi kommer nu att förklara hur scenen utspelar sig i filmen. Till att börja med är ordning ändrad så 

filmens slutscen handlar om Dale och Dr Julia Harris, vilket i manus sker innan Nicks scen. 

1:35:45 parkerar Nick sin bil och via en voice over, som inte finns i manus, förklarar han vad 

som hänt: “Comnidyne made me acting president. It’s a great job, I got a solid raise and I’m 

actually my own boss. Well, except for the CEO.” På parkeringen träffar han Lou Sherman, 

CEO, som tycks vara en snäll gammal man. I voice over säger Nick: “From what I hear, people 

say he’s the nicest guy in the world.” Precis efter hörs bankande från Lous baklucka och en röst 
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skriker: “I’m sorry your coffee was cold!” Nicks voice over säger då: “Most people.” Nick frågar 

Lou varför det låter som någon är i hans baklucka och Lou tycker det kan vara deras hemlighet. 

Bilden fryser på Lous ansikte och Nick säger i sin voice over: “Yeah, turns out my new boss is a 

twisted old fuck.” De tre sista orden flyger över den frysta skärmen. 

 

Utifrån situationkomikens ändringar i skeende, skeendets höjda orimlighet för att bli komisk, 

karaktärernas relation till händelsen och ironi kommer vi nu att undersöka vilka skillnader som 

gjordes i scenen och hur de påverkade komiken. Vi börjar med att fokusera på ändringarna i 

situationens skeende och dess höjda orimlighet. I manus blir Nick chef och vi ser honom utnyttja 

sin position som chef och den anställda spegla Nicks beteende från när han hade den lägre 

positionen - dagdrömmande om att mörda sin boss men fegt acceptera ordrar. Det är ett realistiskt 

slut och sätter situationen med jobbiga chefer i ett nytt perspektiv och visar hur arbetshierarkier 

inte handlar om personen utan rollen. I filmens slut får Nick den positionen han ville ha men 

märker att hans nya chef är en psykopat som misshandlar anställda över kallt kaffe. Filmens slut 

är mera orimligt och upphöjt, men trots dess orimlighet lyckas, precis som manuset, förmedla ett 

budskap - oavsett vilken position du har kommer en annan att vara högre. 

 

Karaktärens förhållande till situationen genomgår en intressant förändring från manus till film. 

Komiken från manusets scen kommer från att Nick fått det han vill ha och kan bete sig som 

Harken och att den lägre hierarkiska anställda dagdrömmer om att mörda honom. Efter allt Nick 

gått igenom i manuset så belönas han. I filmen belönas Nick inte och blir precis som i början 

underordnad en hemsk chef. Filmen har gjort ett tydligt val att det är roligare om Nick inte 

lyckas. Detta beslut gör att Nick i slutet är en mer sympatisk karaktär jämför med i manusets slut 

där han är självisk och utnyttjar sin makt. 

 

Slutligen undersöker vi förändringen i scenens ironi och hur det påverkat dess komik. Både 

manuset och filmens version av scenen har varsin ironisk vändning. Manusets ironi kommer från 

att när Nick väl får maktpositionen är han en hemsk chef som hans underordnade avskyr. Filmens 

ironi kommer från meningslösheten med Nicks försök att bli chef. Båda är roliga på sina egna 

sätt. 
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6.3 Synopsis: Pixels 

Utomjordingar attackerar jorden i formen av karaktärer från gamla arkadspel. Brenner, en 

gammal Pac-Man mästare, arbetar med att installera hembiosystem. Presidenten, Will Cooper, är 

sedan barndomen bästa vän med Brenner och ber om hans arkadspelexpertis för att stoppa 

utomjordingarna. Med hjälp av deras galna barndomskompis Ludlow och Eddie Plant, deras 

nemesis och mannen som vann mot Brenner på Donkey Kong en gång i tiden, tävlar de mot 

utomjordingarna i verkliga arkadspel. Det är försten till tre segrar, om utomjordingarna vinner 

kommer jordens förintas, om jorden vinner besparas dem. I filmens slut står det 2-2 och en sista 

avgörande match kommer att spelas. Till deras förskräckelse är det Donkey Kong. Brenner lyckas 

vinna och blir korad hjälte och besegrar även sina hjärnspöken från Donkey Kong-förlusten när 

han var ung. 

 

6.3.1 Förändringar skämt genom dialog i Pixels 

Vi kommer i den här delen att analysera en replik i manuset som genomgått en förändring i 

filmen. Först kommer vi att förklara hur repliken utspelar sig i manus och sedan kommer vi att 

förklara hur repliken utspelar sig i filmen. Med denna förändring tydligt förklarad kommer 

repliken i ordning analyseras utifrån dess trogenhet till karaktär, specificitet och användande av 

referenser och hur dessa påverkat komiken. 

 

Vi inleder med att förklara hur vi kommer fram till repliken som kommer att analyseras i 

manuset. De sex inledande sidorna utspelar sig på åttiotalet. En ung Brenner och Cooper 

upptäcker arkadspel. Brenner är riktigt bra. Han anmäler sig till The First Annual Arcade World 

Championship och går till final. I finalen möter han unga Eddie Plant – ett kaxigt barn med två 

tjejer vid sina axlar och som kallar sig själv för “the fire blaster.” Han är turneringens uppenbara 

stjärna medan Brenner är en okänd underdog. I finalen möter de varandra i Donkey Kong. 

 

Brenner and Eddie both smile confidently. They start walking 

toward the machines. 

YOUNG BRENNER: Good luck, man. 

YOUNG EDDIE PLANT: I don’t need luck, nerd. Cause if I lose 

right now, I go home knowing I don’t got what it takes; a 

nothing, a failure, someone who looked Destiny in the eye and 

blinked. And the Fire Blaster never, ever blinks. 
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Eddie stares unblinking at Brenner as they insert their 

quarters. 

(Hearlihy, 2017, s. 6) 

Repliken från unga Eddie Plant är den som kommer analyseras. I filmen sker ungefär samma 

inledande sekvenser som i manuset men något modifierade. I finalen möts unga Brenner och 

unga Eddie Plant. Brenner säger: “Good luck, man.” och Eddie Plant svarar: “Thanks. You have 

the patterns down pretty good for these games. You’re gonna be tough to beat.” De stoppar in 

mynten. 

 

Utifrån skämtets trogenhet till karaktär, specificitet och användande av referenser kommer vi nu 

undersöka vilka skillnader som gjordes i repliken och hur de påverkade komiken. Valet att byta 

replik förändrar publikens uppfattning av Eddie Plant. I manusets version är han absurdare i sitt 

sätt att tala och fortsätter i sitt osympatiska fotspår. Han pratar om sig själv i tredjeperson, “the 

fireblaster”, och kallar Brenner för “nerd”. Sättet han talar på är komiskt i sin överdrift. I filmen 

har alla spår av komik medvetet försvunnit och Eddies svar tycks vara genuint om att det kan bli 

en tuff match. Vi, publiken, uppfattar därför inte Eddie som lika osympatisk som i manuset, men 

inte heller lika rolig.  

 

Specificiteten i manusets dialog finns i ordval som “the fire blaster” och “destiny”. Det komiska i 

användandet av att tala om sig själv genom sitt smeknamn i tredjeperson ger ordvalet ett komiskt 

djup som inte skulle inträffa om han endast valt att beskriva sig själv som “jag”. Komiken uppstår 

eftersom han använder en precisare beskrivning av ordet “jag” än vad som vanligtvis skulle 

förväntas. Att Eddie använder ord som “destiny” i en mini-monolog inför spelande av Donkey 

Kong är komiskt i dess överdramatiserande av situationen. Repliken från filmen och dess 

avsaknad av ord som använder sig av ovanlig specificitet är en av anledningarna till att den inte 

är komiskt lagd. Referenser används inte i manusets version av repliken och inte heller i filmen. 

Avsaknaden av förändring är dock inte intetsägande då det ger oss information i vad som inte har 

förändrats vilket även är intressant.  

6.3.2 Förändringar visuell komik i Pixels 

Vi kommer i den här delen att analysera ett visuellt skämt som inte existerar i manus men som 

existerar i filmen. Först kommer vi att förklara hur sekvensen utspelar sig i filmen. Med denna 

förklaring gjord kommer det visuella skämtet i ordning analyseras utifrån det som visas eller inte 

visas i bilden, komiska saker runt om i världen och hur det påverkat komiken. 
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Med så många visuellt drivna sekvenser som Pixels har skulle det vara lätt att tänka att den har 

många visuella skämt, men det har den inte. De som filmen har existerar i manus på samma sätt 

som i filmen. Alla sekvenser med de dataanimerade spelkaraktärerna spelas för det mesta seriöst i 

filmen. Det enda visuella skämtet som finns i Pixels som inte finns i manus är Tetris-skämtet. I 

filmen under utomjordingarnas slutattack hör karaktärerna ett Tetris-ljud utanför bild. De tittar 

och kameran följer deras blickar till en byggnad som är omringad av tetrisbitar. En av de fallande 

bitarna skapar en rad och försvinner därför tillsammans med byggnaden. Detta är ett skämt som 

endast ligger i vad vi ser eller inte ser och roliga händelser runt i världen. När det gäller det vi ser 

är det ett antal tetrisklossar som sitter runt en byggnad. De klossarna gör sedan en rad som i 

spelet Tetris det gör så att den raden försvinner. Samma sak händer i filmen men här försvinner 

också delen av byggnaden som klossarna satt runt. Det gör att byggnaden kraschar ner. Inga av 

karaktärerna har med denna händelse att göra. De är inte ens med i bilden. Det är ett totalt 

avskuret skämt från resten av filmen. Anledningen till varför detta skämt existerar i filmen men 

inte manus är på grund av att det är ett skämt i kortfilmen som Pixels är en adaption av. Det är en 

liten referens till kortfilmen som lades till under tiden som effekterna skapades. Det är därför 

skämtet känns så isolerat från allting.  

6.3.3 Förändringar situationskomik i Pixels 

Vi kommer i den här delen att analysera hur en scen genomgått förändring från manus till film. 

Först kommer vi att förklara hur sekvensen utspelar sig i manus och sedan kommer vi att förklara 

hur sekvensen utspelar sig i filmen. Med denna förändring tydligt förklarad kommer sekvensen i 

ordning analyseras utifrån skeende, skeendets höjda orimlighet för att bli komisk, karaktärernas 

relation till händelsen och ironi.  

 

Inledningsvis förklarar vi hur det utspelar sig i manus. President Cooper kallar sin bästa vän 

Brenner till Vita huset för att kolla på en video från en mystisk attack. Båda är överens om att det 

ser ut som arkadspelet Galaga. På sida 22 i manus går president Cooper in i situationsrummet för 

att diskutera potentiella lösningar med cheferna för olika säkerhetsposter. Alla kommer med 

seriösa förslag på lösningar. The defense secretary of the navy talar under detta seriösa samtal 

med en assistent: 

 

DEFENSE SECRETARY: Just turkey, plain turkey... Do they have 

chipotle mayo?... Is it fat free? Can I get it on the side 

then? 
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PRESIDENT COOPER: Hold on a second: Jim, are you really 

ordering a sandwich in the middle of a national security 

meeting? 

DEFENSE SECRETARY: I’m sorry, Mr. President. Jennifer asked 

what we wanted. I figured we were gonna’ be here for awhile-- 

PRESIDENT COOPER: (to his Assistant) Just get us a bunch of 

turkey sandwiches, okay?! (sees Navy Sec’s pleading) ...with 

chipotle mayo... (more pleading face) ...on the side. (sighs, 

then to CIA Chief) So someone is attacking us in the form of 

spaceships from a 1980s video game. The question is who? 

(Hearlihy, 2017, s. 23) 

Den situationella komiken i manusets scen handlar om The defense secretary of navys 

beställande av mackor under ett viktigt möte. Scenen fortsätter sedan med en seriös diskussion 

om hur hotet ska hanteras. På sida 24 kommer Brenner in med en rolig kommentar och sedan 

händer detta: 

 

Everyone turns and looks at BRENNER standing there in his 

bright orange shorts. 

ADMIRAL PORTER: Who is this person?! 

DEFENSE SECRETARY: (hopeful) The sandwich guy? 

A beat of silence, 

(Hearlihy, 2017, s. 24) 

Scenens komik är tydlig menat att komma från hur mycket denna man vill ha en macka under ett 

seriöst möte. Med Brenner med i rummet fortsätter den seriösa diskussion om hur det ska lösas. 

Slutligen är det dags för Brenner att gå. 

 

BRENNER: Mr. President, Generals, Admirals, other guys in 

suits, Mr. Efron, Private Benjamin, honored to be of service. 

He walks out, then pokes his head back in. 

BRENNER: Hey, the sandwich guy is waiting out here. (the 

Defense Secretary stands, excited) Just kidding, homie. Stay 

strong. 

The Defense Secretary is crestfallen. Brenner salutes once 

more and leaves. 

(Hearlihy, 2017, s. 26) 

I manus leder samma händelser fram till mötet. Mellan 00:22:54 till 00:23:56 diskuterar de hur 

problemet ska lösas. Utbytet med The defense secretary of the navy som pratar med assistenten 

och president Cooper som frågar vad han håller på med är inte med. Brenner kommer in med 
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samma roliga kommentar som i manus. Admiral Porter frågar: “Who is this guy?” och först nu 

kommer första benämnandet om mackor då The defense secretary of the navy hoppfullt säger: 

“Sandwich guy?” Cooper presenterar Brenner som sedan förklarar vad han tror ligger bakom 

attacken. Scenens situationella komik kommer från Brenners utstickande beteende från 

ministrarna och hur han kommenterar på omgivningen. Det finns även mer flörtsam rivalitet i 

scenen mellan Brenner och Violet än i manus. Ett exempel på detta är Brenners kommentar efter 

att Violet ställt en fråga: “Does she really get to talk twice, she’s not even at the grown ups 

table?” som resulterar i en arg blick från Violet. Precis som i manus kommer de fram till att 

Brenner borde lämna. Tillagt är när Brenner tar farväl säger han hej då till: “Gandalf and Harry 

Potter in the same room, imagine that” till två personer vi hittills inte sett i scenen: en gammal 

kvinna och en kille med glasögon. Scenen avslutas dock nästan exakt som i manuset med att 

Brenner kollar ut och säger: “Oh, the sandwich guy is here.” The defense secretary of the navy 

lyser upp och Brenner säger: “Fooled you” och han ser besviken ut.  

 

Utifrån situationkomikens ändringar i skeende, skeendets höjda orimlighet för att bli komisk, 

karaktärernas relation till händelsen och ironi kommer vi nu att undersöka vilka skillnader som 

gjordes i scenen och hur de påverkade komiken. Hur Pixels scen har ändrat situationens skeende 

är tydligt. Fokus som i manus lades ned på att en minister är hungrig flyttades till Brenner och 

hur annorlunda han är från de seriösa kostymklädda personerna. Första sekvensen om mackorna 

är borta och först när Brenner är med i scenen kommer mackor på tal. Detta gör att den slutgiltiga 

punchlinen när Brenner ljuger och säger att mackorna är här inte landar lika starkt som i manus 

där det ges mer uppbyggnad. Filmens situation ger istället mer utrymme till Brenner - extra 

flörtmoment och roliga kommentarer.  

 

Detta leder oss till karaktärernas relation till situationen. I manuset finns mer komisk fokus på 

The defence secretary of the navy, en karaktär vi aldrig tidigare träffat och knappt ser igen. I 

filmen ges mer komisk fokus till filmens huvudperson, Brenner, och hans romans. Filmen har 

gjort ett tydligt val att det roliga ska komma från honom vi följer och inte karaktärer vi inte följer. 
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7.0 Diskussion 

Våra frågeställningar för analysen var: 

- Vilka förändringar i dialogen, visuella skämt och situationskomedin sker och finns det 

samband mellan de tre olika filmerna? 

- Vad betyder de förändringarna för komedin som finns i de tre filmerna? 

 

Vi börjar med att besvara första frågeställningen om det finns samband mellan filmernas komiska 

förändringar. Den utvalda dialogen från Baksmällan utvecklade komiken som redan fanns i 

manuset och byggde på den. Förändringen var mer sann till karaktären än dialogen var i manuset 

och använde sig av specificitet som inte fanns i manuset. Den utvalda dialogen från Horrible 

Bosses genomgick många ändringar och lade till en voice over. Den utvalda dialogen från Pixels 

valde att helt ta bort komiken från dialogen i manuset och valde istället att göra karaktären mera 

empatisk. Kan vi hitta ett samband mellan filmernas dialogförändringar? Vi kan konstatera att 

den analyserade dialogen i filmerna alla genomgått förändringar. Hur dialogen ändrats är 

annorlunda för samtliga. Baksmällan förbättrade dess komiska dialog genom att vara mera 

specifik och sann till karaktären. Horrible Bosses förändrar nästan allt som sades och i vilken 

ordning. Pixels förändrar poängen med dialogen. I manuset var dialogen menad att belysa 

karaktärens egoism på ett komiskt sätt medan filmen tar bort komiken och egoismen. Ett 

samband kan därmed finnas mellan filmerna Horrible Bosses och Pixels förändringar i och med 

att de inte förhåller sig till manus intention utan byter ut intentionen.  

 

Finns det samband mellan förändringen i filmernas visuella komik? Mönstret för Baksmällans 

förändringar upprepar sig. I manus är bebisen en del av den visuella komiken men i filmen 

används bebisen på olika kreativa sätt. Återigen utvecklade Baksmällan manusets komiska 

intentioner. Horrible Bosses förändrade scenens visuella komik och fokuserade mer på en av 

karaktärerna än i manuset. Filmens scen är komisk, precis som manusets, men förändrad. 

Horrible Bosses visuella komik förändras likt skämt i dialog - komiken justeras men bygger 

fortfarande på samma sceniska grunder. Pixels var besvärlig att analysera eftersom existerande 

visuell komik var svårfunnen i både manus och film.  

 

Finns det samband mellan situationkomikens förändringar? Återigen utvecklar Baksmällan 

komiken i manuset, utan att gå emot dess intentioner. Filmen upphöjer den redan absurda 

situationen genom att Mr. Chow nu hoppar upp på Phils axlar och är naken. Scenariot är dock 
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densamma som manusets, bara med små justeringar som förhöjer humorn. Horrible Bosses 

förändrar den analyserade scenen, slutscenen, mycket. Det är fortfarande en situationskomisk 

scen men bygger på ett helt annat scenario. Vad denna situationskomiska förändring främst gör är 

att behålla Nick som en sympatisk karaktär till skillnad från manuset. Pixels förändring i 

situationskomedin är logisk, i och med att fokus i filmen ligger mera på Adam Sandler än en 

okänd skådespelare och karaktär. 

 

För att sammanfatta sambanden funna mellan filmernas förändringar är de oftast olika. Endast 

inom en av kategorierna, skämt genom dialog, tycktes vi kunna finna en konstant förändring - 

studiokomedier förändrar dialog. Med skämt genom dialog kunde vi dock inte finna ett samband i 

sättet dialog förändrades. Vi känner dock att fler än tre filmer bör undersökas för att kunna finna 

dessa samband i förändringar.  

 

Vår andra frågeställning var: “Vad betyder de förändringarna för komedin som finns i de tre 

filmerna?” Baksmällan tycktes ha de mest positiva förändringarna. Skämten i dialogen blev mer 

specifika och sannare till karaktären, den visuella komiken utvecklades och situationskomiken 

justerades något. Horrible Bosses gjorde förändringar som inte lika sant höll sig till manusets 

komiska intentioner och därför kändes förändringarna något poänglösa. Både manuset och filmen 

var komiska men ändringarna tillförde inte mera komik. Pixels gick emot manusets komiska 

intentioner i skämt genom dialog och dialogen är i filmen inte menad att vara komisk. Liknande 

sker i situationskomiken där scenens komiska motor i manuset är generalen som vill ha en macka 

men i filmen är Brenner som inte passar in i rummet.  

 

Av de analyserade filmerna är Baksmällan den som bäst adapterat manusets komik. Med bäst 

menar vi att filmen var trognast till manusets komiska intentioner och inte genomgick 

förändringar i vad som skulle vara kul. De gånger filmen förändrade skämten från manus höll sig 

fortfarande filmen till samma komiska poäng manuset gjorde, istället för att gå emot dess 

intentioner som den analyserade komiken i Horrible Bosses och Pixels ibland gjorde. Vi tror 

detta kan ha med att regissören, Todd Phillips, var med och skrev manuset för filmen medan 

regissörerna för de andra två filmerna inte var delaktiga i manusprocessen. Deras icke deltagande 

i manuset gjorde att olika visioner bildades och humorn därför skiljer sig åt mer. Detta kan 

kopplas samman med Todd Phillips citat i inledning om hur subjektiv humor kan vara. Vår 

slutsats är att komedimanus kan vara svåra att adaptera eftersom manusförfattarens humor kan 

skilja sig från regissören vilket skapar en dissonans i filmens adaption av humorn.  
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8.0 Förslag till vidare forskning 

Vi anser vår analys vara för liten för att kunna ge absoluta svar om hur humor adapteras från 

manus till studiokomedier. Vi hoppades kunna hitta mönster, men det finns så många sätt humor 

kan förändras. För att kunna hitta mönster tror vi fler filmer behöver analyseras i en undersökning 

som är mycket större än vår. Om vi hade hittat mönster mellan våra filmer, mer än faktumet att 

de förändras, skulle vi ändå inte med säkerhet kunna påstå att dessa förändringar är vanliga för 

studiokomedier. För att kunna göra det behöver fler än tre filmer analyseras.  
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