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1 Inledning
Sagor utspelar sig oftast i en värld som inte är förankrad i verkligheten. Karaktärerna är oftast 

fiktiva. Sagor innehåller magi, talande djur, mytologiska väsen och är för det mesta riktade till 

barn. Sagor behöver inte vara i bokform utan kan även ta sig form i den visuella världen. 

Många filmer har gjorts om figurer från kända sagoböcker, men även nya sagoberättelser har 

skapats av olika filmregissörer. Tim Burton är en regissör som i de flesta filmer han skapar, 

rör sig inom sagornas värld. I sin ungdom skapade Burton en karaktär som hade häcksaxar till 

händer, vilket senare blev filmen Edward Scissorhands. Filmen är en rörande saga om den 

oskuldsfulle och känslomässigt sköre unge mannen Edward. Edward är en skapelse av stadens 

excentriske uppfinnare som bor i ett kråkslott högt uppe på kvarterets bergstopp. Uppfinnaren 

försökte göra Edward så snarlik en fullständig människa som möjligt, men dog olyckligtvis 

innan han hann avsluta sitt mästerverk, med den lilla, men ack så viktiga detaljen; händerna.

Burton leker med fantasin och låter sig inte begränsas i sitt berättande utan släpper in dig som 

åskådaren i en värld som tar med dig bortom fantasins gränser ackompanjerad av musik som 

speglar dess själ. Detta är utmärkande för regissören Tim Burtons filmer. 

    

        

1.2 Syfte och Metod
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka om det finns några särskilda tematiska drag 

som återkommer i Burtons filmer. Mina resonemang senare i uppsatsen kommer att 

förtydligas med hjälp av Burtons filmer. Bland annat The Nightmare Before Christmas (1993) 

vars DVD innehåller Burtons första två kortfilmer Vincent (1982) och Frankenweenie (1984).

    Den litteratur jag kommer att använda mig av är: Alison McMahan’s  

bok The films of TIM BURTON-  Animating Live Action in Contemporary Hollywood, denna 

bok studerar ingående hans filmer gällande uppbyggnad och stil, Mark Salisburys bok Burton 

on Burton är en bok som i princip skrivits tillsammans med Burton själv om hans filmer och 

yrkesliv samt Paul A Woods bok Tim Burton - A Child’s Garden of Nightmare som innehåller 

ett flertal intervjuer av olika journalister med Burton och medverkande skådespelare.

3



2 Tim Burton 
Timothy William Burton föddes den 25: e augusti i Burbank, California, USA, 1958. Los 

Angeles stadsdelen Burbank är en liten stad på cirka 100 000 invånare.

    Burton erkänner själv att han som barn var någorlunda destruktiv. Han kunde slita huvudet 

av sin brors dockor och terrorisera grannbarnen och lura dem att utomjordingar hade landat 

hos dem. Han sökte tillflykt från sin omgivning genom att sitta framför tv: n och se på 

skräckfilmer. Att drömma sig bort i filmernas värld vid någon av stadens biografer var en 

omtyckt tillflyktsort. Burton kände tidigt att han inte riktigt hade den relation till sina 

föräldrar som förväntas, vilket ledde till att han vid tolv års ålder flyttade till sin mormor.1 

    När Burton växte upp var hans främsta intressen att läsa böcker av Edgar Allan Poe och att 

teckna. Redan som ung började han rita på figuren Edward Scissorhands och skrev den dikt 

som kom att bli manus till kortfilmen Vincent (1982). 

    Han älskade även att se på skräckfilmer från Storbritannien. Han var ett stort fan av Ray 

Harryhausens arbeten: Jason and the Argonauts (1961) och The Seventh Voyage of Sinbad 

(1958).2 Burton berättar:”I knew his name before I knew any actor’s. Ray was, and remains, a 

very special artist and, watching his films, I could always feel the artistry behind his work. 

Like a lot of people, I was inspired by him and am where I am today in part because of him”.3 

En annan av hans favoriter var skräckfilmsskådespelaren Vincent Price. 

    Den unge Tim Burton kände ofta, bland annat pga sina intressen, att han inte passade in i 

den normativa bilden av hur en person i hans ålder skulle vara eller bete sig. Andra barn 

spelade hellre fotboll än att se på skräckfilmer.4  Detta kan man även uppmärksamma i ett 

flertal av hans filmer, till exempel hans hyllningsfilm Vincent.5 Men Burton säger också att 

han trots allt inte var så annorlunda. ”I did what any kid likes to do: go to the movies, play, 

draw. It’s not unusual. What’s more unusual is to keep wanting to do those things as you go 

on through life”.6

1Mark Salisbury, Burton on Burton, London: Faber and Faber 2006, s.  I
2Timothy Shaner, Mark Salisbury, Tim Burtons Corpse Bride – An invitation to the Wedding, New York: 
Newmarket Press 2005, s. 7
3 Ibid.
4 Ibid.
5 http://www.timburtoncollective.com/( 2006-11-18)
6Salisbury, Burton on Burton,  s. 16
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2.1 Mannen med barnasinnet
Efter High School 1979, började Burton studera på California Institute of Art. Burton kände 

direkt att animation var det han ville hålla på med inom film. Efter några praktikperioder kom 

Burton slutligen till Disneys animationsgrupp. Det tog däremot inte lång tid för Burton att 

upptäcka att Disney inte var hans stil. Under denna tid hade Disney en ekonomisk krisperiod, 

de senaste filmproduktionerna hade kommit att bli kommersiella floppar. Animationsgruppen 

stängdes och under nästan ett helt år fick Burton jobba på egen hand, men detta var för honom 

bara positivt då han fick möjligheten att jobba med sina egna filmprojekt. Ett av dess projekt 

var bland annat hans första animerade kortfilm Vincent.7  Filmen är en svartvit stop-motion 

film om pojken Vincent Malloy.8 I sin beundran av Edgar Allan Poe transformeras Vincent i 

sin fantasivärld till Vincent Price. Burton fick i denna film chansen att jobba med sin 

favoritskådespelare med samma namn.9 Succén som Vincent bar med sig gav Burton modet 

att göra ytterligare en kortfilm vid namn Frankenweenie, vilket öppnade dörrarna för större 

projekt som storfilmen Pee-Wee’s Big Adventure.  Efter att ha regisserat sin första storfilm 

kom allt fler jobberbjudanden till Burton. I Tirards bok skriver Burton; ”To this day, I still 

can’t believe things happened so easily. I think I would have had more trouble getting a job as 

a waiter in a resturant than I did getting hired as a director”.10

3 Tematisk näranalys
Laurent Tirard som skrivit boken Moviemaker’s Master Class menar att ”Signature is what 

makes a truly great director”.11 Man kan känna igen en regissörs säregna drag på samma sätt 

som du känner igen en typisk Picassomålning med dessa abstrakta mönster och förvridna 

figurer. 

    Det räcker med att se ett fåtal av Tim Burtons filmer för att finna specifika drag som 

återkommer i flera av hans filmer. Senare i uppsatsen kommer jag att lyfta fram de specifika 

drag som betecknar just Tim Burton. Slutligen kommer jag att ytterligare exemplifiera de 

utmärkande dragen genom att använda mig av Burtons filmer för att cementera analysen.

7Laurent Tirard, Moviemaker’s Master Class - Private lessons from the world’s foremost directors, New York: 
Faber & Faber 2002, s. 93
8 Stop-motion är en teknisk filmprocess där tekniken får statiska bilder att se ut som om de rör sig. Denna 
arbetsmetod är vanlig vid animationer där man använder lerfigurer eller dockor. Figurernas rörelser får liv 
genom att man delar upp bilderna och filmar bildruta för bildruta, vilket skapar en följsam rörelse.
9 Shaner, Salisbury, Tim Burtons Corpse Bride – An invitation to the Wedding, s. 13
10 Tirard, Moviemaker’s Master Class-Private lessons from the world’s foremost directors, s. 93
11 Ibid. s. 78
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3.1 Sagor, filmmanuskript och produktionsdesign
Samtliga av Tim Burtons filmer har en sagokvalité vare sig han har skrivit manuset till filmen 

själv eller om någon annan manusförfattare skrivit. Burtons första film Vincent är en saga. 

Vincent är en liten pojke som drömmer om att få vara som sin förebild Vincent Price. Som 

åskådare får man se hur han förvandlas från den lilla pojken Vincent Malloy, till den lilla 

pojken Vincent Price med cigarettmunstycke och med en klädsel som liknar den karaktär 

Vincent Price hade i Roger Cormans film Pit and the Pandulum (1961). Vincents 

dagdrömmar går till slut ihop med verkligheten så pass att han inte kan skilja dem åt. Sagan i 

filmen Vincent tar form genom hur Vincent fantiserar om att vara sin förebild samt hur hans 

dagdrömmar visualiseras. Berättarrösten, (som är skådespelaren Vincent Price), läser upp den 

första delen ur dikten Vincent:

Vincent Malloy is seven years old

He’s polite and always does as he’s told.

For a boys his age, he’s considerate and nice

But he wants to be just like Vincent Price.12

Samtidigt som diktens första vers läses upp får man se hur Vincent Malloy förvandlas till 

Vincent Price, (se bilaga bild 1 & 2). Denna förvandling drar åskådaren in i en saga som ändå 

för de flesta inte är helt svår att ta till sig. Sagan har en innebörd de flesta kan förstå eller 

relatera till. Burton själv säger att filmen för honom var,”[…] things you identify with- and it 

acts a kind of theraphy, a release. You make a connection with it. That’s what Vincent  movie 

really was for me”.13 

    Batman (1992) blir en saga på grund av dess fantasifulla handling. 

Bruce Wayne är en ung man som vid ung ålder förlorade sina föräldrar vid ett rån på Gotham 

Citys gator. Bruce ärver sina föräldrars hem, rikedom och även tjänstefolk. Bruce vill råda bot 

på den kriminalitet som härjar på Gothams gator. Han har tillsammans med sin betjänt skapat 

en alldeles egen värld i en grotta som ligger djupt under hans hem. I denna grotta bor det 

fladdermöss eller ”bats” som det heter på engelska. För att kunna verkställa sina planer på att 

förinta det onda i Gotham utan att behöva avslöja sin identitet så förklär sig Bruce till en 

12 http://vincentburton.tripod.com/id1.html
13Salisbury, Burton on Burton, s. 16
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Batman. Han har en mask och mantel med inbyggda vingar som gör att han kan flyga runt 

som en fladdermus runt Gothams byggnader och bekämpa sina fiender. Burton har lyckats 

gestalta originalförfattaren Bob Kanes saga och på film framställt denna varelse på ett sätt 

som får åskådaren att ta till sig handlingen på samma sätt som när man läser berättelsen. 

    Big Fish (2003) är Burtons på en gång hans mest personliga och konventionella film. 

Under den tid som Burton tog sig an manuset till Big Fish hade Burton själv för inte så länge 

sedan förlorat sin far och även själv blivit pappa. Relationen mellan Edward och Will i filmen 

är för Burton närliggande. Burtons sinne för sagor gör att denna film passade honom väl.14 

Big Fish handlar om Edward Bloom som alltid har varit en man med stor aptit på livet. 

Edward har även alltid haft en passion för att berätta målande historier dock något överdrivna, 

för vänner och familj. Edward är en gammal man och döende i cancer. Hans son Will (som 

älskade sin fars historier som barn), vill vid vuxen ålder försöka ta reda på vem hans pappa 

verkligen är. Sagan tar sin form genom hur skådespelaren Albert Finney valt att tolka 

karaktären Edward när han berättar om sitt liv.

    Burton har genom både filmmanus och produktionsdesign, gett Edwards historier ett 

detaljrik utseende. Exempelvis när Edward kommer till Spectre. I Spectre är gräset så mjukt 

att ingen i staden går runt i skor, utan alla vandrar omkring barfota. Genom ljus och 

färgsättning på gräset har Burton fått det att se ut som det mjukaste gräset någonsin skådats. 

Även ögonblick som när den unge Edward möter kärlekens i sitt liv och vid sina äldre år ser 

tillbaka på denna stund och säger: 

    ”När man träffar sitt livs kärlek sägs det att tiden stannar upp. Och det är sant. Men när 

tiden går igång igen går den extra fort för att hinna ifatt”.15 

    I samma stund som Finney uttalar denna replik så har Burton bokstavligen stannat upp 

tiden mellan karaktärerna. När Edward går fram mot den unga flickan kan han flytta på alla 

föremål omkring honom. Exempel utspillda popcorn som står stilla i luften, då Edward flyttar 

på dem faller de lätt ner på golvmattan. När Edward väl är framme hos flickan så gestaltar 

Burton tidens sätt att hinna ifatt sig själv genom att snabba upp scenen och låta allt omkring 

komma ifatt, (se bilaga bild 3 & 4). Sådana fantasifulla och otroligt detaljrika scener är ett 

typiskt signum för just Burton. 

    Tim Burtons film Edward Scissorhands är en typisk saga, där Edward är en konstruktion 

skapats av stadens uppfinnare. Sagan visuella fantasi i Edward Scissorhands träder fram redan 

i filmens intro. Här har Burton låtit sin fantasi leva ut till fullo. Introt börjar med att tittaren 

14 Ibid, s. xix
15Ljudspår, Extramaterial, Big Fish, Albert Finney. 
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släpps in genom en stor trädörr. Innanför dörren står en spökliknande staty täckt av 

spindelnät, därifrån leder bilden till en hård och kall trappa, även den täckt av spindelnät. 

Vidare leds åskådaren in i huset. Därefter får man se flera olika uppfinningar som kan klippa 

saker helt själva och robotliknande figurer gjorda av stål som försöker utföra mänskliga 

rörelser. Sedan görs en fade-out över till ett klipp med en massa pepparkakor som blinkar 

över bildskärmen för att sedan visas i en samlad grupp.16 De är av alla dess former, som 

hästar, grisar, stjärnor, gubbar, gummor och hjärtan. Sedan visas en bild på ett par händer som 

snabbt slår över till en scen där en gammal man ser ut att ligga död på golvet. Därpå görs en 

dissolve över till en bildruta på fallande snö och som avslut görs en fade-out över till en 

bildruta på slottet som Edward bor i (se bilaga bild 5 & 6).17 

    Huruvida vi åskådare kan ta till oss sagor handlar om smak samt om hur öppensinnad 

åskådaren är. Att Edward är en ung man med häcksaxar som händer är en historia som vi 

åskådare kan finna en logik i, även om vi vet att det osannolikt skulle inträffa i det verkliga 

livet. Burton har genom att lägga in vardagliga problem och nära relaterade känslor som 

exempelvis utanförskap, skapat en övertygande saga för åskådaren, trots de konstraster som 

existerar

    Edwards kamp att passa in och hantera känslor som kärlek, svek och hat i det lilla samhället 

är en situation de flesta människor kan relatera till. Åskådaren kan förstå Peg Boggs 

medkänsla för Edward samt att det finns en underliggande förståelse till hennes välmenande 

försök att sminka bort Edwards ärr så att han inte ser så skrämmande ut i kontrast till den 

trevliga pojke hon upplever honom att vara. Peggs presenterar Edward för de andra invånarna 

i den lilla förorten, genom att samla ihop alla till en grillfest. Under grillfesten finner de flesta 

invånare blandade känslor av motbjudande och nyfikenhet medan några tar emot honom helt 

fördomsfritt. Fast filmen i sig är en saga så tar den upp vardagsproblem relaterat till vår 

verklighet, vilket troligen är orsaken till att åskådaren accepterar den.

    Burtons sätt att gestalta Edward och hans sköra situation får troligtvis åskådaren att känna 

en viss sympati för Edward men ger även förståelse för varför vissa saker inte kan ske, fast 

världen som åskådaren presenterats för är en fantasivärld.

    Edwards nya upplevelser, som när han exempelvis får träffa Kim Boggs för första gången, 

får honom att känna saker han inte upplevt förut, åtminstone inte på samma sätt. Edward 

känner hur hjärtat rusar sin egen väg inom honom, han blir generad och känner hur hela hans 
16 En så kallad fade-out tonar gradvis ut slutet på en bildruta mot svart, och fade-in i enhetlighet ljusar upp 
bildrutan från det svarta.

17 En dissolve kortar ner slutet på bildruta A och början på bildruta B så att de ytterligare ett steg skapar en mer 
enhetlig bild.  
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väsen blir främmande för honom. Dessa känslor av att bli kär vid första synen av någon, är 

något som vi åskådare kan känna igen och relatera till i Burtons saga om Edward 

Scissorhands.  

    Samma mönster kan vi även se i introt på Kalle och Chokladfabriken (2005). Introt börjar 

med att man får se flera skorstenar som ryker för fullt. Åskådaren får se detta ur en 

kameravinkel som får det att kännas som om du flyger omkring bland dessa skorstenar. Sedan 

flyger kameran ner i en av skorstenarna och inuti ser det ut som om det rinner ner choklad 

efter de cylinderformade skorstensväggarna. Vidare därifrån tas man in till ett rum där 

chokladen massproduceras och på ett band gjuts ut i formar av maskiner. Den åker vidare på 

detta band och kommer fram till flera fläktar som torkar den, samtidig så trycks den ut i små 

rutor. Därefter hissas chokladen upp i små hissar fram till små ballonger som flyger iväg med 

chokladen till inslagningsrummet. Väl där slås den in i sina olika omslag och är man riktigt 

uppmärksam kan man se att det är Willy Wonka själv som slumpvist lägger in gyllene 

biljetter i vissa chokladkakor. Sedan paketeras och frankeras chokladen för att sedan köras 

iväg till flera olika länder världen över (se bilaga bild 7 & 8). 

    Det som skiljer Kalle och Chokladfabriken från Edward Scissorhands intro i utseendet är 

animationen. I övrigt är introt lika fantasifullt och lekfullt som i Edward Scissorhands och 

man ser direkt att det är Burtons skapelse. Även interiören i filmen ger åskådaren en chans att 

själv, med sin fantasi, välja var berättelsen utspelar sig. Burton säger själv att ”it has both an 

American sensibility and a British sensibility. It’s interesting because you dont really know 

where it takes place. It gives it its kind of fabel-like quality”.18 

    Burton har i filmen till skillnad från boken valt att lyfta fram Willy Wonka mer i denna 

saga och ägnat tid åt att visa mer varför han var en sådan godisfantast. Det syftar till att visa 

vem han var, enligt Burtons tolkning. Fabriken är som att gå genom Wonkas komplicerade 

och underliga hjärna. Han förklarar även mer ingående orsaken till varför Wonka stängde ner 

fabriken för tjugo år sedan. Burton har även valt att inte framställa Wonka som en fadersfigur. 

Burton menar att man alltid har försökt att framställa Wonka som en faderfigur och att man 

även försökt göra Charlie speciell. Burton har valt att göra på detta vis för att vara 

originalberättelsen trogen i möjligaste mån. Burton anser att Wonka inte passar i fadersrollen 

och att Charlie heller inte är speciell. Charlie var enligt Burton som alla andra osynliga barn. 

Det var troligen heller inte Roald Dahls mening med karaktären.19

18Ljudspår, Extramaterial, Kalle och Chokladfabriken - Designer Chocolate, Tim Burton.
19 Ljudspår, Extramaterial, Kalle och Chokladfabriken - Under the Wrapper, Tim Burton
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    ”För mig var han en av de första som lyckades blanda ljus och mörker […] humor och att 

vara politiskt inkorrekt och allt det som både barn och vuxna älskar”20, säger Burton om Dahl. 

Tim Burtons fru Helena Bonham Carter säger i en intervju att Burton har samma syn på barn 

och livet som Roald Dahl. 

    Manus och design i filmer är något som Burton alltid lagt tonvikt på. Ett exempel på detta 

är hur Burton valde att gå till väga med att filma Oompa-Loompas. Istället för att använda sig 

av flera olika personer så har Burton använt sig av en och samma person som spelar Oompa-

Loompas för att få dem att verkligen se likadana ut, sedan har han med hjälp av 

specialeffekter massproducerat figuren. 

    Han har även när det gäller ekorrarna som tar hand om nötterna skaffat ett helt team som 

tränade upp dessa ekorrar till att göra alla saker i filmen, endast i närbilder på attacken som 

sker mot Veruka, ett av barnen, så har man använt dataanimerade ekorrar. 

    Chokladen som rinner i chokladvattenfallet och i chokladfloden är med omsorg designad. 

Med förtjockningsmedel, färg och vatten har man lyckats få fram den näst intill identiska 

konsistensen på flytande choklad. Gräset som växer inne i Pinewood är gjort av grön 

karamellfärg och socker så det ska gå att äta på riktigt men ändå se ut son tunna fina grässtrån. 

Denna noggrannhet och sinne för detaljer är något som kännetecknar Burton. Felicity Dahl 

säger i en intervju om filmen, ”Willy Wonka, han var ett geni när det gällde att skapa choklad 

och Tim Burton har nog också sådana egenskaper”.21

    Det kan även göras en hel del personliga anknytningar till dessa sagor i förhållande till 

regissören Tim Burton. Burton säger själv att de tematiskt gemensamma nämnarna endast 

behöver personlighetsdrag som att: ha problem med att kommunicera eller upprätthålla 

relationer, vara något sluten eller vara en person som lever i sin egna lilla värld, eller att vid 

tidig ålder inneha ett djupt rotat och skadat förflutet när det gäller familjerelationer.22Alla 

dessa drag kunde Burton relatera till när det gällde karaktären Willy Wonka. Även hos 

karaktären Edward Scissorhands när det gäller hans rädsla för mänsklig kontakt och 

interaktion. Burton tror att några av de saker han tar till sig hos karaktären Charlie, bland 

annat var den känslan man hade i skolan när ingen lade märke till en. När människor tänker 

tillbaka så minns dom dig inte. Charlie har inte blivit påverkad, de är en öppenhet och 

enkelhet hos honom som Burton känner igen sig i. Han svarar för den positiva sidan hos 

Burton medan Willy representerar hans mer komplicerade och noggranna sidan.23  

20 Ljudspår, Extramaterial, Kalle och Chokladfabriken -, Chocolate Dreams, Tim Burton.
21 Ljudspår, Extramaterial, Kalle och Chokladfabriken -  Under the Wrapper, Felicity Dahl.
22 Ljudspår, Extramaterial, Kalle och Chokladfabriken – Chocolate Dreams, Tim Burton.
23 Salisbury, Burton on Burton, s. 227
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    Det satiriska sätt som Burton har valt att gestalta det lilla samhället i Edward Scissorhands 

förklarar hans uttalanden om små samhällen i Salisburys bok: ”Growing up in surburbia was 

like growing up in a place where there’s no sense of history, no sense of culture, no sense of 

passion for anything”.24 Burtons beskrivning av saknad av identitet i mindre samhällen 

förtydligas med pastellfärgade hus och även näst intill pastellfärgade karaktärer (se bilaga).

    Ett annat exempel där Edward talar om för jätten Karl i Big Fish, att det kanske inte är han 

som är för stor utan att staden Ashton kanske är för liten för honom, är en parallell man kan 

dra till Burtons egna liv och hans syn på Burbank där han är uppväxt. 

3.2 Tragedi
”I tragedin efterbildas en allvarlig, i sig själv avslutad handling av visst omfång och skriven 

på ett förskönande språk, vars utsmyckning är varierande med hänsyn till dess plats i dramat; 

formen är dramatiskt, icke berättande”.25 

    Jan Stolpe har gjort en översättning av Aristoteles skrift Om diktkonsten där kan man läsa 

att, ”I en tragedi måste således ingå följande sex delar, efter vilkas beskaffenhet man kan 

avgöra vad det är för slags tragedi man har att göra med: fabel, karaktärer, text, tankegång, 

sceneri och musik”.26

    Ett annat signum typiskt för Burton är hur han gärna använder sig av tragedin i sina filmer. 

Burtons karaktärer är oftast personer som står utanför samhället och är missförstådda.

     Big Fish handlar om säljaren Edward Bloom och hans fantastiska möten på 

försäljningsresor landet om. Han talar kärleksfullt om sin fru, den underbaraste kvinnan och 

kärleken på jorden, men egentligen så ser Edwards dagliga liv helt annorlunda ut. Hans liv 

som säljare går inte så jättebra och han spenderar sina år med att pendla fram och tillbaka 

mellan sin fru i hemstaden Ashton och sin älskarinna i staden Spectre. Edward pratar om hur 

han räddar staden från att dö ut, detta är egentligen en metafor till hur Edward fascineras av 

en ung utstött flicka som bor i Spectre. Hennes hus håller på att förfalla och i sitt fördärv tar 

henne med sig. Han berättar även historier om kriget, där han träffade ett par siamesiska 

tvillingsystrar som han sedan hjälper att komma till Amerika. Alla dessa historier berättar han 

hela tiden för sin son Will. Som barn älskade Will att höra de fantasifulla historierna, men 

som vuxen vill han veta vad som är sant och vad som är överdrivet i sin fars historier. Will 
24 Ibid. s.90
25 Per Erik Ljung, Anders Mortensen, Texter i poetik: från Platon till Nietzsche - ARISTOTELES - Om 
diktkonsten, Lund: Studentlitteratur 1988, s. 24 
26 Ibid.
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känner frustration över att hans far fortfarande för honom är en enda stor gåta. Will känner 

frustration då varken han eller hans far Edward verkar kunna skilja på sanning och påhitt i 

hans historier. Tragedin i filmen uppstår genom Wills känslor gällande sin far, men även 

genom Edwards syn på livet. Han försöker dölja den svaga sidan hos sig själv genom att 

försköna sanningen.

    Den underliggande tragedin i Edward Scissorhands är känslan av att vilja passa in bland de 

andra i samhället och hans tappra försök att göra det. Även Edwards längtan efter att bli rörd 

eller kunna beröra någon annan, som förhindras på grund av hans saxliknande händer, är en 

tragisk känsla som göms under den humor som finns i filmen. 

     Inspirationen till att göra Corpse Bride fick Burton av Joe Ranft som berättade för honom 

om en gammal östeuropeiska 1800-tals folksaga. Sagan var bara några rader lång och 

involverade en död brud. Burton byggde vidare på denna historia och den kom nu att handla 

om en ung man som blivit tillsagd att resa hem till sin by för att viga sig med sin trolovade. 

När sedan förlovningsringen olyckligtvis hamnar på en mördad ung kvinnas finger och hon i 

sin tur förklarar sig vara hans rättmätiga fru, tvingas den unge mannen att resa ner till ´the 

land of the dead´, för att ställa hela den otursamma händelsen till rätta, samtidigt som hans 

fästmö i ´the land of the living´, smäktar efter hans återkomst.27 
    Tragedin i Corpse Bride kan vara två saker. Visst ligger det väl en tragisk ton över Victors 

otur när det gäller hans försök att äkta Victoria, men nog ligger det en lite mer hjärtskärande 

historia över Emilys tragiska öde. Detta med tanke på att hon blev mördad samma natt som 

hon skulle gifta sig, av sin egen trolovade Lord Barkis. Längre in i filmen får Emily reda på 

av gamle Gutknecht att hennes äktenskap med Victor endast gäller tills döden skiljer dem åt 

och det har den ju redan gjort. Det enda sättet att rädda deras ogiltiga äktenskap är att Victor 

går med på att repetera löftena till Emily i The land of the living och sedan dricka tidlöshetens 

vin som får hans hjärta att sluta slå och på så vis tillåts äktenskapet. Victor går med på detta 

men väl uppe i The land of the living händer det en hel del saker som leder till att Victor och 

Victoria möts igen. Emily inser i denna stund att hon inte kan ge Victor samma tragiska öde 

som hennes eget. Hon tittar på Victor och säger ”Jag stod som brud… men mina drömmar 

rycktes ifrån mig och nu… har jag stulit någon annans. Jag älskar dig Victor, men du är inte 

min”.28 Emily känner sig till slut fri och glad och denna glädje grundas till del i att Victor 

känner detsamma. 

27Shaner, Salisbury, Tim Burtons Corpse bride an inventaion to the wedding, s. 18

28 Ljudspår, The Corpse Bride, 2006
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    Emilys öde kan tolkas som tragiskt, då hennes dröm om att en dag stå brud och uppleva den 

sanna kärleken, inte uppfylls.

     Något som är viktigt att nämna när det gäller Burton och hans sätt att oftast använda sig av 

temat tragedi i sina filmer så slutar aldrig någon av hans filmer, i motsats till de flesta 

tragedier, olyckligt. Alla tragiska händelser får ett lyckligt slut på grund av att han vänder på 

tragedin så pass att det blir ett lyckligt och ibland kärleksfullt slut, särskilt med tanken på 

historien i Big Fish. Även om filmen mellan raderna är en tragisk berättelse så är det också en 

film som får många åskådare att le, efter att de sett filmen.

3.3 Gotik 
Gotiken är en stil och epok som föddes i Europa runt 1100- talet och kom att bli representerad 

av hela Europa på 1500-talet. Karaktäriserande för gotiken är de närmast skelettartade 

stenstrukturerna, den mörka dova miljön, det vertikala utseendet samt de fantasifulla 

skulpturala utsmyckningarna. Arkitekturen är gåtfull.29 Även höjd och luftighet eller 

spetsbågen kännetecknar gotiken. Naivt övernaturliga och mystiska detaljer som sublim 

poetik är också kännetecken för gotiken.

     Men gotiken tar också sina former i musik, litteratur och film. Mattias Fyhr menar att 

filmer som Frankenstein (1931) och The Monk (1969) är filmer som blandar både skräck och 

gotik. Han menar att filmer som innehåller rena gotiska aspekter bland annat är Das Kabinett  

des Dr. Caligari (1919), The Bride of Frankenstein (1953) och Cat People (1942).30

    Ett bildspråk som tidigt visade kännetecken av gotik är de vampyr- och skräckfilmer som 

gjordes under stumfilmseran. Senare filmer som Ed Woods Plan 9 From Outer Space (1959) 

bär också influenser av gotik kan man hävda.

    Redan i Burtons första animerade kortfilm Vincent kan man se gotiska aspekter som träder 

fram bland annat genom den dystra miljön och stämningen och den sublima poetiken. När 

Vincents mamma i filmen ropar,”If you want you can go outside and play, it’s sunny outside 

and a beautiful day”. Varpå Vincent svarar“I am possessed by this house, and I can never 

leave it again”. Vincent får då en sammanställd synvilla av sina fantasier och ser sin hund, sin 

faster som doppas i vax, hans vackra och odödliga fru. Slutligen så kollapsar Vincent på 

golvet. Kameran zoomar ut och lämnar Victor i ett enda stor mörker där han citerar Poe’s The 

29Hugh Honour, John Fleming, A World History Of Art, sixth edition, London : Laurence King 2002, s. 387
30Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna - Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, Lund: Ellerströms 2003, s. 
118
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Raven,”And my soul from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted 

nevermore”.31

    Men det finns andra gotiska grunddrag som: de pyramidformade lamporna, de långa 

silhuettrapporna, slingrande panelerna, skruvade takfönster och fjäderbläckpennan.32Alla 

dessa aspekter skapar tillsammans en gotisk atmosfär.

    Filmen Batman genomsyras av den gotiska andan. Batman lever i en stad vid namn 

Gotham City, en stad med mystiskt lurande skuggor som slingrar sig längs väggarna. Staden 

har en dysterhet som fyller nattens gator med sina betongbyggnader och grindar av stål. 

Gotham City är en gotisk stad i den moderna tiden istället för den klassiskt gamla medeltida 

gotiska stadsmiljön.33 

    The Nightmare Before Christmas var för sin tid den mest genomtänkta och komplicerade 

stop-motion animerade film som skapats. Även om det inte är Burton själv som har regisserat 

The Nightmare Before Christmas så kan man ändå se att Burton tidigt börjar sätta sin prägel i 

denna film med figurer som Jack Skellington och den mörka gotiska miljön.

    I Sleepy Hollow (1999) är det inte bara miljön som är gotisk utan även kläderna. Sedan har 

filmen även gotiska aspekter som mörker, skräck, det övernaturliga och onda samt medeltida 

interiör blandat med lite rokoko. McMahan skriver att Paul A Wood anser att Sleepy Hollow 

var Burtons första gotiska skräckfilm i hans karriär. McMahan själv anser att Sleepy Hollow 

är ett”[…]  examples of modern Gothic, with their gloomy and mysteroius settings, menacing 

or nostalgic soundtracks, the oppressive weight of the past upon the present […]”.34

    Filmen utspelar sig år 1799 och Burton har lyckats fånga den tidens miljö och fascination 

för det främmande. Ichabod Crane jobbar som rättsmedicinsk polisdetektiv, med viktoriansk 

vetenskapsstil. Hans uppgift är att åka ut till Sleepy Hollow och lösa de mord som skett i byn 

på mycket kort tid. När han väl anländer får han reda på att mördaren är en huvudlös ryttare 

som rider omkring och halshugger folk i jakten på att återfinna sitt eget huvud, enligt gammal 

sägen.

Filmen har synligt gotiska skräckfilms element, som man ofta kan se i de gamla 

skräckfilmerna, främst de regisserade av Roger Corman och speciellt de filmer där Vincent 

Price hade huvudrollen.35

    
31Alison Mcmahan, The films of TIM BURTON -  Animating Live Action Contemporary Hollywood, New York : 
Continuum 2005, s. 85
32Ibid. s. 84
33Pauls A. Woods, A Childs garden of Nightmare, London: Plexus 2002, s. 41
34Mcmahan, The films of TIM BURTON -  Animating Live Action Contemporary Hollywood, s. 67-68
35 Ibid. s. 68
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3.4 Skådespelare
Något som inte borde gå en åskådare obemärkt förbi när de ser en Burtonfilm är hur han gärna 

använder sig av skådespelare som Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton och 

Lisa Marie. Lisa Marie medverkar i filmerna, Mars Attacks (1996), Sleepy Hollow och Ed 

Wood. Helena Bonham Carter medverkar i filmerna Apornas Planet, Big Fish, Corpse Bride, 

samt Kalle och Choklad Fabriken.

    Innan Burton bestämde sig för att använda sig av skådespelaren Michael Keaton i filmen 

Beetlejuice (1988) så besökte Burton Keaton i dennes hem och såg då att han passade utmärkt 

som karaktären Beetlejuice. ”I didn’t know him that well, I didn’t know his work, but he’s 

crazy. Michael is manic, livewire  and he’s got these great eyes. I love peoples eyes and he’s 

definitely got a wild pair”. 36 Burton anser att det finns en viss frihet för skådespelare att spela 

en karaktär, bakom en mask. Han växte upp med att se på Lon Chaney och Boris Karloffs 

filmer som oftast innehöll karaktärer bakom maskerade ansikten. Att skådespelares talang 

skulle döljas bakom dessa masker tycker Burton inte stämmer överhuvudtaget. 

    Att ge Keaton frihet, var för Burton en magisk upplevelse och för Keaton en stor tillgång 

enligt honom själv.37  

    Mark Salisbury skriver i sin bok Burton on Burton att han sagt”[…] any time an actor is 

able to immerse himself behind something, I just love it, because you get to see another side 

of him”.38 Burton säger även om Keaton att”[…] I always found him to be very compelling 

and real, wich is particulary difficult in a fantastical setting. It’s a very underneath the surface 

kind of service that those characters provide for the movies”.39

    Burton menar att man kan se denna sort förändring även hos Johnny Depp i filmen Edward 

Scissorhands samt hos Jack Nicholson som Joker i filmen Batman. 

    Burtons och Depps första samarbete var i filmen Edward Scissorhands. Anledningen till 

varför Burton använde sig av Depp i filmen, var att vid detta tillfälle så hade Depp fastnat i ett 

fack som tonårsfavorit i tv-serien 21 Jump Street.40 

    ”He longed for something completely different. And so he was perfect for the role of 

Edward”.41  Burton säger att han tycker om att jobba med Depp för att han alltid vid varje 

36 Ibid. s. 55
37 Ibid.
38Salisbury, Burton on Burton, s. 108
39Ibid.
40 Tirard, Moviemaker’s Master Class - Private lessons from the world’s foremost directors, s. 99
41 Ibid. 
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tagning provar nya sätt att förmedla scenen och sin karaktär, ingen scen blir den andra lik. 

Den bidragande orsaken till att Burton fastnade för Johnny Depp är hur han som person 

förvandlas och växer samman med sin karaktär men att han utöver det har egenskapen att vara 

fysisk och rolig. I Sleepy Hollow tycker Burton att, trots de förändringar som gjordes av 

huvudkaraktären Ichabod från originalet lyckades Depp behålla den pryda och lite ynkliga 

personligheten hos karaktären.42  Burton gillar Depps sätt att jobba med karaktären”He lives 

in his head but then he’s forced to open up and become physical, not because he wants to but 

because he has to”.43 

    Burton har sagt att iden bakom att jobba med karaktären Ichabod var att försöka finna 

samma elegans och skönhet i agerandet som Vincent Price, Christopher Lee eller Peter 

Cushing gjorde.44

    Vad Burton mer gillar hos både Michael Keaton och Johnny Depp är att de inte är 

efterapare utan att de karaktärskådespelar. Vilket gör att de genomgår en förvandling för varje 

ny roll.

    Vad Keaton och Depp har gemensamt enligt Burton är att de jobbar på samma sätt som 

stumfilmsskådespelare. Det är en specialitet hos skådespelare som han gärna ser att de har, 

eftersom han tycker att de besitter den tekniken och kan ge karaktärerna ett annat sorts djup.45

3.5 Danny Elfman
Alison McMahan skriver i sin bok The Films of TIM BURTON- Animating Live Action in  

Contemporary Hollywood att tre nyckelelement beskriver Tim Burton som regissör. Dessa tre 

element är manus, produktionsdesign och Danny Elfmans musik. 

Det är näst intill omöjligt att inte lägga märke till kompositören Elfmans och Burtons 

samarbete när det gäller att skapa film. Elfmans musikaliska prägel har satts genom den musik 

han huvudsakligen har komponerat för Burtons filmer. Musiken förklaras oftast som 

kompositioner med mörka och gotiska toner. Den karaktäriseras även som musik med en 

tonvikt på toner som går i moll, med djuphet och frekventa dissonanser både på en melodisk 

samt harmonisk nivå.46

42Salisbury, Burton on Burton, s. 177
43Ibid.
44Ibid.
45 Ljudspår, Extramaterial, Batman – Featurette, Ljudspår, Extramaterial, Edward Scissorhands – Featurette.
46Mcmahan, The films of TIM BURTON -  Animating Live Action Contemporary Hollywood, s. 193
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    Elfman komponerar musik genom att höra tonerna i sitt huvud, sedan väljer han ut ett 

passande instrument. När han väl har valt ut ett instrument kan ha skriva ner noterna på ett 

notpapper.47

    Burton och Elfmans första samarbete var vid inspelningen av Pee-Wee’s Big Adventure. 

Burton och Paul Reubens gick tillsammans och frågade om Elfman var intresserad av att göra 

musiken till deras film. Burton visade sig vara ett fan av bandet Oingo Boingo som Danny 

Elfman själv var med och startade. Bandet blandade salsa och reggaerytmer i sin musik. Detta 

var musikaliska influenser som Elfman burit med sig från en musikalisk resa genom Afrikas 

länder. Denna resa kom att prägla mycket av Elfmans framtida skapelser inom 

musikvärlden.48

    Elfman och Burton har liknade smak när det gäller musik så det fortsatta samarbetet är 

enligt McMahan inte förvånande. Från hans Oingo Boingo - tid är det klart att Elfman, precis 

som Burton, har ett intresse för de sagolika aspekterna av döden. Elfman gillar även 

monsterfilmer precis som Burton och han såg det som en ära att få träffa Vincent Price under 

inspelningen av Edward Scissorhands. Dock var det filmer som: Jason and the Argonauts,  

The Seventh Voyage of Sinbad och The Day the Earth Stood Still, som inspirerade Elfman att 

bli kompositör.49

    Burton och Elfman tycker om att sätta musikaliska teman till de olika händelserna och 

karaktärerna i en film. I Corpse Bride spelar karaktären Victor ett pianostycke, detta stycke 

kommer sedan genom hela filmen att bli Victors signatur. 

    Burton säger att Elfman med sin musik förstärker den emotionella tonen i hans filmer och 

att hans musik har samma tyngd i det narrativa berättandet som bildspråket.

Elfman säger att det är enkelt för honom att sätta musik till skissade bilder. När han ser 

materialet Burton arbetar med så hör han musiken direkt i sitt huvud. ”[…] There’s a 

sensibility that we share that just seems to work”.50 

    Elfman säger även att när det gäller Burton så vet han aldrig vad han kommer att få för 

material att jobba med. Elfman menar även att han under arbetet av Beetlejuice lärde sig att 

inte i så stora drag fundera ut musikstycken i förväg. Detta på grund av att han tvingades att 

göra om hela soundtracket till Beetlejuice, då det han först hört i sitt huvud var helt 

annorlunda än vad som sedan passade filmen. När han jobbade med musiken till filmen 

47Ibid. s.195
48Ibid. s.193
49Ibid. s.198
50 Ljudspår, Extramaterial, Edward Scissorhands -  Soundbites, Danny Elfman.
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Batman tillsammans med Burton så insåg han att det var bäst att börja jobba med musiken 

från grunden.51

4 Sammanfattning
Syftet med föreliggande uppsats har varit att genom att studera Burtons filmer visa hur hans 

säregna drag träder fram i de filmer han regisserat, samt lägga fram vilka dessa säregna drag 

är genom exempel. Med starka narrativa stildrag i filmmanuskript och produktionsdesign, där 

bruket av sagornas värld, gotik och val av musik har en talande roll, har Burton i sina filmer 

visat sin omgivning sitt signum. Burton är en regissör som älskar att tänja på gränserna, leka 

med fantasin till sitt yttersta och ta åskådaren tillbaka till barndomen. Burton är en man som 

har mycket av sitt barnasinne kvar. 

    Att Burton under sin uppväxt influerats av stumfilmseran och ett evigt tittande på 

skräckfilm har mycket sannolikt påverkat hans sätt att jobba med film. Hans första intryck av 

film har burit med sig en avgörande roll för hans utveckling inom filmskapandet och 

filmvärlden. 

    Är då dessa egenskaper en nackdel? Begränsar han sig i sitt filmskapande genom sitt val att 

bygga upp sina filmer? Svaret på det skulle kunna vara Burton sätt att tolka levnadssituationer 

i berättelsen som presenteras i filmen Edward Scissorhands och tenderar att bygga om världar 

till mer sagolika platser, vilket bidrar till att han inte når fram till alla tittare. Detta på grund 

av att det kan uppfattas som förlöjligande av ett ämne som en åskådare finner viktigt.

Edward Scissorhands är en film som skulle kunna uppfattas som ett förlöjligande av vad den 

egentligen handlar om gällande levnadssituationer i mindre samhällen just på grund av 

Burtons sätt att överdriva och leka med ämnet (se bilaga bild 9). Det skulle kunna uppfattas 

som ytligt och att Burton med sitt sätt att jobba bidrar till att han inte kommer handlingen på 

djupet i sina filmer.

    Handlar det kanske ändå inte i slutänden om smak? Även om Burton möjligtvis begränsar 

sig i sitt sätt att arbeta, är smak inte något som han kan påverka. Många som gillar Burton 

uppskattar honom just för hans lättsamhet när han hanterar allvarliga ämnen. 

    Med sina kännetecken har Burton fått oss åskådare att känna igen hans filmer. 

Ingen annan regissör är honom lik, men det är inte endast Tim Burton som har lyckats sätta 

sin egen prägel på sina filmer. Regissörer som David Cronenberg, Jean-Pierre Jeunet, Pedro 

Almodovar och David Lynch har även de en personlig prägel på sina filmer.52 
51Ibid.
52Tirard, Moviemaker’s Master Class - Private lessons from the world’s foremost directors, s. 79
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    Avslutningsvis skulle jag vilja citera Tim Burton själv ”I dont think anybody can see any of 

my films and not know immediately that it’s mine”.53

53Ibid. s. 95
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Frankenstein ( James Whale, 1931)

Plan 9 From Outer Space  (Edward D. Wood Jr, 1959)

The Monk (George McCowan, 1969)

Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919)

The Bride of Frankenstein (James Whale, 1953)

Cat People ( Jacques Tourneur, 1942)

The Raven (Roger Corman, 1963)

Frankenweenie (Burton, 1984)

Pee-Wee’s Big Adventure (Tim Burton, 1985)
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The Nightmare Before Christmas (Henry Selick, 1993)

Ed Wood (Tim Burton, 1994)

Mars Attacks (Tim Burton, 1996)

Beetlejuice (Tim Burton, 1988)

Planet of the Apes (Apornas planet,Tim Burton, 2001)

      

Bilaga - Skärmbildskompendium

23



          Bild nr1                              

                                    Vincent Malloy

         Bild nr2               

                                Vincent Price 
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                   Bild nr 3

               Big Fish

               

               Bild nr 4

Edward Scissorhands
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                        Bild nr 5 Intro

                      

                      Bild nr 6 Intro

                   

                   

                 

Charlie and the Chocolate Factory
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Bild nr 7 Intro

    

Bild nr 8 Intro

Eward Scissorhands
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Bild nr 9 Förortssatir 
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