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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att analysera mansbilden av karaktären Edward i filmen 

Edward Scissorhands (Tim Burton, 1990). Genom att studera hans personlighet och 

egenskaper ur olika perspektiv, som kan uppfattas som både manligt och kvinnligt, har 

jag försökt att ta reda på vem denna utstickande karaktär är.  

Med hjälp av genusteorier och jämförelser av tidigare filmatiseringar som Ed  

Wood (Tim Burton, 1994), Sleepy Hollow (Tim Burton, 1999) och The cabinet of Dr. 

Caligari (Robert Weine, 1920) har jag även kunnat fördjupa mig i mansbilden av 

Edward. Jag har dessutom fokuserat kring Tim Burtons säregna filmskapande, men 

också kring stjärnskapet hos Johnny Depp, skådespelaren som Burton ofta samarbetar 

med. 

Edward Scissorhands har visat sig vara en man med både manliga och  

kvinnliga attribut, vilket gör honom till en icke stereotypisk man som saknar hjältemod 

och en muskulös kropp. Trots det så tyder inget på att han är mindre man bara för att 

han har mer eller mindre egenskaper som generellt uppfattas som manliga. Alla 

människor är olika, och besitter blandade egenskaper som kan tolkas som både 

maskulint och feminint. Det är just sådana unika personligheter som är intressanta för 

både Burton och Depp, vilket syns i deras samarbeten kring filmer som tidigare nämnda 

Ed Wood och Sleepy Hollow.  

Maskulinitet går aldrig att fastställa, och därmed kan inte heller mansbilden av  

Edward Scissorhands förklaras som om han har brist på manliga attribut. Han är bara en 

väldigt unik man som aldrig blev helt färdigställd.  

 

Nyckelord 

Mansbild, Edward Scissorhands, Sleepy Hollow, Ed Wood, The cabinet of Dr. Caligari, 
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1. Inledning  
Tim Burton är regissören med en mycket särpräglad stil som uppnått stora framgångar 

med filmer som bland annat Edward Scissorhands (1990), The nightmare before 

christmas (1993), Alice i Underlandet (Alice in Wonderland, 2010) och Dark shadows 

(2012). Hans gotiska och mörka drag är ständigt återkommande i hans verk, vilket gör 

dem i allra hösta grad unika och personliga. Som auteur har han genom åren bara blivit 

större inom filmbranschen, och får ständigt nya fans som beundrar hans konstnärliga 

förmågor. En av hans mest personliga filmer är Edward Scissorhands som är starkt 

kopplad till hans egen uppväxt, och tar upp många olika teman som exempelvis 

utanförskap och könsroller.  

I min uppsats vill jag fördjupa mig i något som jag inte har ägnat så mycket tankar  

åt förrän nyligen, nämligen hur mansbilden av Edward framställs i filmen då han intar 

en helt ny och främmande värld, och hur kvinnorna och männen runt omkring blir 

påverkade av honom. Jämför man denna film med andra senare verk av Burton, kanske 

man även kan hitta spännande skillnader och likheter angående könsrollerna, och andra 

kontraster mellan manligt och kvinnligt bland hans karaktärer.  

Genus är ett intressant tema som idag känns aktuellt i olika sammanhang, och som  

väcker många viktiga frågor, inte minst i filmmediet. Att göra en studie kring hur   

maskulinitet gestaltas i Edward Scissorhands känns intressant och relevant eftersom 

karaktären Edward överskrider normerna för hur en man bör vara och bete sig. Då han 

under en längre tid levt isolerad i ett slott sedan hans uppfinnare hastigt avlidit, har han 

ingen verklighetsuppfattning, och skiljer sig utseendemässigt från sina medmänniskor. 

Eftersom han är en sådan unik man vill jag utföra en närmare genusanalys av honom, 

för att samtidigt närma mig Tim Burtons fantastiska och mystiska värld. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur Edwards manlighet framställs i Burtons film 

Edward Scissorhands, och undersöka hur egenskaper som uppfattas vara manliga, samt 

kvinnliga, skildras hos Burtons övriga karaktärer i andra filmer.  

Edward Scissorhands skiljer sig mycket från övriga storfilmer under 90-talet då  

manligheten stod i fokus, speciellt i actionfilmer, vilket även blir intressant i denna 

undersökning med tanke på Burtons unika stil och de inspirationskällor han besitter. Det 

expressionistiska arvet är exempelvis en tydlig inspiration som har blivit en viktig del 
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av hans filmskapande. Andra filmtraditioner gör sig också tydliga i hans filmer som 

förstärker hans auteurskap, och som blir intressanta i denna undersökning.  

Min frågeställning till denna uppsats kommer därför att bli följande: Vem är  

Edward, och hur framställs mansbilden av honom? 

 

1.2 Metod och teori 

Jag ska genom att titta på Edward Scissorhands göra en analys kring Edwards mansbild 

för att sedan jämföra honom med övriga karaktärer i Burtons senare filmer, med 

speciellt fokus på Ed Wood (1994) och Sleepy Hollow (1999), för att hitta både liknelser 

och skillnader. Utifrån teorier kring genus kommer jag i viss mån även att studera hur 

mannen framställts i övriga filmer under den tid som Edward Scissorhands kom ut, men 

också jämföra med betydligt äldre sådana, genom att exempelvis titta närmare på de 

tysk-expressionistiska filmerna under 20-talet. Jag kommer att jämföra dessa manliga 

attribut med Burtons filmskapande för att se vilken betydelse det kvinnliga och manliga 

får hos hans karaktärer. För att närma mig detta kommer jag även att granska Johnny 

Depp som mediakonstruktion, då han samarbetar mycket med Burton, och genom detta 

format sin egen stjärnpersona. I min forskningsstudie kommer jag att använda mig av 

böcker kring genus som exempelvis: Masculinities in theory: An introduction av Todd 

W. Reeser för att hitta bra och stabila grunder inom genusteorier. Jag kommer även att 

använda övriga böcker som: Weimar cinema and after: Germany’s historical imaginary 

av Thomas Elsaesser, Tim Burton: The monster and the crowd av Helena Bassil-

Morozow och Spectacular bodies: Gender, genre and the action cinema av Yvonne 

Tasker för att jämföra olika stilar och influenser med Burtons verk. Pomerance Murray 

har skrivit om Johnny Depps kändisskap och unika persona i Ladies and gentlemen, 

boys and girls: Gender in film at the end of the twentieth century som kommer att 

användas som bakgrund till min studie om unika karaktärsdrag. Den biografiska boken 

Burton on Burton av Mark Salisbury kommer även att användas till viss del i 

undersökningen, och likaså artiklar som berör Burtons filmer och ämnet genus, och då 

framför allt för filmen Sleepy Hollow. 
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1.3 Bakgrund 
1.4 Tim Burton 

Tim Burton föddes år 1958 i villaförorten Burbank i Kalifornien där han också växte 

upp som barn och tonåring.
1
 Han kände sig utanför och annorlunda till skillnad från 

andra jämnåriga barn, vilket gjorde att han slöt in sig i en egen värld. Ett av hans största 

intressen var att titta på gamla skräck- och monsterfilmer från 50- och 60-talet, särskilt 

dem med Vincent Price i huvudrollen. Som tonåring bar han på en längtan efter att 

kunna röra och kommunicera med andra, och skapade redan då, genom att teckna, en 

karaktär som han identifierade sina känslor med. En mörk man med saxar som händer, 

en symbol för det som var annorlunda. Denna figur skulle senare bli Edward 

Scissorhands, en karaktär ur en av hans mest välkända och personliga filmatiseringar. 

Denna svartklädda karaktär, med en punkig stil och oredat hår delade samma känslor av 

utanförskap som Burton själv. Samtidigt som Edward bar på denna längtan efter att 

kunna röra vid saker, framstod han för Burton som kreativ och destruktiv, vilket 

skapade en viss ambivalens hos denna karaktär.
2
  

Mycket av det som Edward får uppleva i Edward Scissorhands har en stark  

koppling till Burtons unga år i förorten Burbank. Redan under de tidiga skolåren 

upptäckte han att det saknades acceptans, och att man måste anpassa sig till många 

saker bland skolkamrater och lärare. Alla blev kategoriserade i olika fack beroende på 

smarthet och andra personliga egenskaper. Burton själv tillhörde den konstiga kategorin 

eftersom han ofta var tyst och introvert. 
3
 Under tonåren hade han svårt för att 

kommunicera, och var rädd för hur han uppfattades av andra. Han kände sig aldrig lika 

tuff som de andra killarna i skolan, och han kunde aldrig förstå varför deras flickvänner 

valde de elaka och psykotiska killarna före de snälla.
4
  

Striderna med dessa inre känslor från ungdomen skildras i Edward Scissorhand där  

bland annat utanförskapet gör sig starkt påmind. Där finns en rädsla över att inte passa 

in, att vara svag, otillräcklig, omanlig, och att man på så vis aldrig kommer att få den 

man är förälskad i. Filmen är även en reaktion mot kategoriseringen som sker över allt, 

till och med bland stjärnorna i Hollywood. Edward skapades med brister och fortsätter 

att vara den otillräckliga man han är efter sin uppfinnares död. På utsidan är han ett 

monster, men på insidan finns en sårad själ som så många fler än Burton känner igen sig 

i, vuxen som barn.  

                                                 
1
 Mark Salisbury, Burton on Burton, London, Faber and faber limited, 2006, s. 1. 

2
 Salisbury, 2006, s. 87. 

3
 Salisbury, 2006, s. 87. 

4
 Salisbury, 2006, s. 95. 
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Då Burton senare i livet fick idén att göra en film baserad på sin karaktär Edward  

ansåg hans filmbolag Warner Bros att idén var för udda. Han vände sig därför till 

filmbolaget Twentieth Century-Fox som tillät honom att skapa filmen på hans egna vis.
5
 

Resultatet av filmen Edward Scissorhands blev en publiksuccé med tonårsidolen 

Johnny Depp i huvudrollen som Edward. Han var tidigare känd från 80-tals serien 21 

Jump Street (Stephen J.Canell, Patrick Hasburgh, 1987-1991) och gjorde nu sitt allra 

första samarbete med Burton. Innan Edward Scissorhands blev en filmidé studerade 

dock Burton animation vid California institute of the arts och fick ett jobb som tecknare 

för Disneys filmbolag. Det var först efter det som han började jobba med långfilmer, 

och då blev Pee-wee’s big adventure (1985) hans allra första som blev en stor succé. 

Han fortsatte i samma bana och gjorde fler storartade filmer som fått honom att klassas 

som en av Hollywoods främsta filmregissörer. Han är ännu idag lika aktuell inom 

filmbranschen.  

 

1.5 Edward Scissorhands 

Filmen Edward Scissorhands kom ut år 1990 och blev både regisserad och producerad 

av Tim Burton i samarbete med bland annat Denise Di Novi. Den handlar om Edward, 

en man som har blivit konstruerad av en gammal uppfinnare i ett äldre slott. Edward är 

utrustad med saxar till händer, och det är tänkt att han en dag ska få mänskliga sådana, 

men innan dess hinner uppfinnaren dö av ålderdom och Edward tvingas leva med de 

vassa händer han besitter.  

En sminkförsäljerska, vid namn Peg, besöker en dag slottet i hopp om att få visa 

upp sina produkter, och stöter då på Edward som hon gärna vill hjälpa. Hon tycker synd 

om Edward som lever ensam i slottet, och tar därför med sig honom till sitt hem där han 

sedan får träffa hennes familj och grannskap. Han blir förälskad i familjens dotter Kim, 

som dessvärre blir skrämd av honom. Dessutom har hon en överkontrollerande pojkvän 

vid namn Jim. Familjens vänner och grannar beundrar däremot hans karaktär och 

talanger i att klippa trädgårdsbuskar och frisyrer, vilket gör honom mycket omtyckt i 

förorten.  

Edward trivs till en början bra i det helt nya och främmande pastellparadiset, men  

allt vänds upp och ner när han medverkar vid ett inbrott. Kim och Jim, med sina vänner, 

lockar med honom till Jims hus för att göra inbrott i hans egna hem, vilket slutar med att 

Edward blir inlåst och får skulden till hela händelsen. Alla vänder sig plötsligt emot 

                                                 
5
 Salisbury, 2006, s. 84.  
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honom, då grannarna anser att han är farlig och familjen börjar tro att han saknar moral. 

Kim inser dock hur godhjärtad och oskyldig han är till det som har hänt, och gör till sist 

allt för att hjälpa honom ur situationen. Hon ber därför Edward fly tillbaka till slottet, 

och följer efter honom för att kontrollera att han klarar sig oskadd från polis och nyfikna 

grannar. Jim dyker också upp på slottet, men med helt andra avsikter. Han slåss med 

Edward och i självförsvar dödar Edward Jim genom att sticka honom i magen, och han 

faller ut genom ett fönster. Edward och Kim vet att de inte hör ihop och måste ta farväl 

av varandra efter den dramatiska händelsen. Utanför slottet, där alla nyfikna invånare 

samlats, meddelar Kim att Edward och Jim dödade varandra i striden, vilket får alla att 

vandra hem i tron om att Edward är död. 

Som gammal berättar Kim just den här historien om Edward för sitt barnbarn som  

till sist undrar om han fortfarande lever på slottet, vilket Kim tror att han gör. Hon 

förklarar i slutscenen att innan han kom till dem snöade det aldrig, men att det efter hans 

vistelse i deras villaområde alltid har snöat varje vinter. 
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2. Analys 

 
2.1 Vem är Edward? 
Johnny Depps udda roll som Edward Scissorhands kan betraktas som sagolik i denna 

fantasifulla berättelse, där en värld utanför vår verklighet presenteras. Han vistas i ett 

gotiskt, mörkt slott på en kulle som avgränsar till en förort med pastellmålade hus. 

Människorna som bor där lever i ett 50-tals inspirerat samhälle med stereotypiska 

hemmafruar, och arbetande män. Ungdomarna däremot lever i ett 90-tal med den tidens 

mode och upproriska tankegångar. Det är minst sagt en uppseendeväckande upplevelse 

för Edward att komma till denna värld, ett postmodernt samhälle där allt känns 

främmande och nytt, precis som för oss åskådare. Bland sina grannar är han en 

spännande varelse som inte liknar någon av dem. Som Russel. A Potter säger i sin 

artikel ”Edward Schizohands: The postmodern gothic boy” så föddes Edward inte till 

människa, utan blev skapad som en sådan.
6
 

I en av de scener där Edward blickar tillbaka till den tid då hans uppfinnare levde,  

får vi i hans minne se honom bli undervisad i vett och etikett av sin skapare (Vincent 

Price). Han läser upp ett stycke för Edward om hur man på bästa vis serverar te, men då 

läsningen blir för tråkig, går han istället över till att läsa dikter som underhåller Edward. 

Vid detta lag har inte Edward blivit en fulländad man, då vissa kroppsdelar inte kommit 

på sin rätta plats ännu, men hans medvetande finns där. Hans förmåga att ta till sig 

lärdomar och att utveckla ett språk blir möjlig trots att han ännu inte besitter en egen 

manlig kropp.
7
 Uppfinnarens plötsliga död betyder inte bara att Edwards chans att bli en 

färdigställd man med mänskliga händer går förlorad, utan att han även går miste om 

viktiga kunskaper kring saker som rör exempelvis etik och moral, och socialt 

uppförande. Detta skapar stora konsekvenser för Edward under berättelsens gång efter 

att han förflyttats till förorten.  

Eftersom Edward blev skapad till en man innebär det även att han inte vuxit upp  

från nyfödd till vuxen som vanliga människor. Todd W. Reeser diskuterar i sin bok 

Masculinities in theory: An introduction att människan redan från födseln blir anpassad 

efter sitt kön, och uppfostras till att bli en man eller kvinna.
8
 Är man pojke får man 

vanligtvis bära mörka kläder och leka med bilar och vapen, för att sedan bli vuxen och 

förälskad i en kvinna. Edward, som inte har varit med om en naturlig födelse, och att bli 

                                                 
6
 Russel A. Potter, “Edward Schizohands: The postmodern gothic boy”, Postmodern culture: An 

electronic journal of interdisciplinary criticism, 1992, nr 1. 
7
 Potter, 1992, nr 18. 

8
 Todd W. Reeser, Masculinities in theory: An introduction, Wiley-Blackwell, 2010, s. 72. 
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uppfostrad som en pojke för att sedan bli en man, förväntar sig därmed inte att agera på 

ett sådant manligt sätt som hör till det vardagliga mönstret.  

Edward har inte skapats till ett monster som man vid första anblick kan tro när Peg  

gör sin första visit hos honom i slottet. När han ber henne att inte gå sin väg, och kliver 

fram i ljuset inser man snabbt att han inte är ond, och att hans saxhänder faktiskt är hans 

riktiga händer. Med sin smala figur är Edward läderklädd med bälten och andra 

metalliska delar som håller ihop honom. Han är mycket blek med skärsår och ärr i 

ansiktet som orsakats av hans vassa händer, och har ett par bruna och stora uttrycksfulla 

ögon. Som person är han godhjärtad, men bär på en inre osäkerhet och sorgsenhet efter 

att hans skapare har avlidit. Bland sina medmänniskor i förorten visar han uppskattning, 

vänlighet och nyfikenhet, men är också i många främmande situationer mycket blyg, 

klumpig, nervös, osäker och tyst. Hans sätt att visa känslor på tydligast sätt är genom 

hans stora ögon, men också genom hans talangfulla och arbetsamma händer. Det finns 

en viss fascination kring dessa saxar bland grannarna i förorten, som bär på flera olika 

attribut, och som lockar på många olika sätt.  

 

2.2 En händig man 
Då Edward anländer till Pegs hem får han tillgång till hennes mans kläder, och blir på så 

vis genast mer generaliserad och manlig till utseendet. De kvinnliga grannarna har dock 

redan innan detta skede fått syn på främlingen medan de anlände, och är nyfikna på vem 

denna nykomna Edward är. De är snabba med att meddela varandra om händelsen, och 

möts upp för att besöka Peg och bjuda in sig själva till en grillfest i deras trädgård. 

Redan då har de förstått att denna Edward är annorlunda och mystisk på ett 

extraordinärt sätt. Det är han som senare under grillfesten får mest uppmärksamhet för 

sina händer bland alla de inbjudna grannarna. Männen skojar om hans skarpa handslag 

och barnen vill spela sten, sax och påse med honom. Men det är kvinnorna som framför 

allt vill stjäla hans uppmärksamhet i denna scen, då det tycks finnas en slags sexuell 

dragningskraft kring Edward och hans händer som de öppet diskuterar med varandra 

om.
9
 Den sluga hemmafrun Joyce är den som dras mest till honom, och när hon 

diskuterar mystiken kring honom med de andra hemmafruarna frågar hon: 

 ” Do you imagine those hands are hot or cold? And just think of what a single 

snip could do…”  

Vilket hon får till svar av en annan hemmafru: 

                                                 
9
 Potter, 1992, nr 13. 
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 “Or undo.”
10

 

 

Trots Edwards brister på ordinär manlighet och utseende finns det en viss  

attraktion hos honom som kvinnorna faller för. Han är mystisk, annorlunda, kanske 

farlig och besitter en talang som de alla blir imponerade och sexuellt upphetsade av. 

Förutom att klippa buskage i filmen agerar Edward också som frisör, och klipper 

kvinnornas och deras hundars hår. För Joyce blir detta en särskild upphetsande fysisk 

upplevelse när hon får känna Edwards saxar som klipper av hennes hår. När det 

planeras att Edward ska öppna en skönhetssalong i trakten tillsammans med Joyce vill 

hon ta steget längre, och försöker utnyttja Edward sexuellt under visningen av salongen. 

Hon tar hjälp av hans saxar för att klippa upp sin dress, och Edward som inte förstår vad 

som pågår, blir rädd och flyr därifrån. Han äger känslor, och vet vad kärlek innebär 

eftersom han är förälskad i Kim, men besitter inga sexuella kunskaper. Detta märks 

tydligt då han senare möter upp Pegs familj och förklarar vad som hände i salongen, 

som om det vore en vardaglig och normal händelse.  

Reeser diskuterar i sin text om att vi ofta har fördomar om vad mannen är för  

något. Det manliga könsorganet får en viss roll, då många män och kvinnor anser att det 

är en stor del av maskuliniteten, och även en viktig del av sexualiteten. För många 

innefattar helt enkelt det manliga könsorganet om vad en man är, vilket även skapar en 

viss besatthet hos vissa män och kvinnor. Det finns även andra delar av kroppen som 

representerar manlighet, som exempelvis skäggväxt, men det tenderar inte att ha samma 

symboliska styrka för vad en man är, som det manliga könsorganet har.
11

 När vi pratar 

om maskulinitet är vi dåliga på att uppmärksamma andra aspekter av den manliga 

kroppen enligt Reeser, men för hemmafruarna är ju faktiskt Edwards händer en del av 

hans manlighet som de attraheras av. Joyce är den som vill ta steget längre, och kan 

tänkas vara den som ser mer av Edwards manlighet än enbart hans händer. Burton har 

själv i en intervju berättat om den sexuella spänningen som fanns i luften i hans 

förortsområde där han växte upp, vilket han kan ha blivit en möjlig inspiration för sitt 

skapande av karaktären Joyce som pervers i filmen.
12

 Hon attraheras av Edward för att 

han är annorlunda, och dras kanske inte till vanliga män. Men genom att bara vara en 

man finns det naturligtvis en viss attraktion hos Edward som inte behöver involvera 

hans händer. 

                                                 
10

 Edward Scissorhands, Tim Burton, Twentieth Century-Fox, 1990. 
11

 Reeser, 2010, s. 74. 
12

 Salisbury, 2006, s. 90. 
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Förutom den sexuella attraktionen som råder kring Edwards saxar finns det även en viss 

feminin och hushållsaktig sida av honom, och hans vassa händer. Han hjälper gärna Peg 

i köket med matlagning, och hackar sallad och skär upp kött till alla vid matbordet. Så 

mycket mer av det husliga arbetet genomför han inte, och han får aldrig en riktig roll 

som hemmafru i filmen. Men med tanke på influenserna från 50-talet, då kvinnan alltid 

stod i köket, finns det en viss förankring med det feminina.  

Enligt Reeser finns det en tanke om att könet är ett så kallat kontinuum, alltså en  

sammanhängande helhet med manlighet på ena sidan och kvinnlighet på andra sidan, 

och att vi ständigt rör oss mellan dessa punkter. Manligheten är aldrig stillastående vid 

en fast punkt, och när man som man eller kvinna utför olika saker känner man sig alltid 

mer eller mindre maskulin eller feminin. Spelar man baseball är man mer manlig än när 

man lagar mat i köket, som kan kännas feminint exempelvis.
13

 Utan att belysa 

skillnaderna mellan vad som är manligt och kvinnligt på detta vis kan man istället även 

fråga sig om vi människor kanske redan har en viss mängd av manlighet och 

kvinnlighet i oss, oavsett kön. Beroende på den kultur man växer upp i, agerar man med 

vissa karaktärsdrag som är könsrelaterade, och som kan verka mer eller mindre 

manligt.
14

 Då Edward inte växt upp med läran om manliga och kvinnliga attribut har 

han lite svårt för att se skillnad på dem, och vet antagligen inte riktigt själv var han står i 

relation med sig själv, sina händer och det manliga och kvinnliga. 

Edwards händer får flera olika betydelser för handlingen i filmen, inte bara som  

något sexuellt, feminint, eller estetiskt utan de är också känslomässigt kopplade till 

honom. Han kan uttrycka rädsla genom att darra med dem, vilket vi ser i salongscenen 

med Joyce, och när han känner sig skrämd eller hotad drar han dem emot sig som för att 

skydda sig. Han kan till och med uttrycka ilska genom att riva sönder tapeter och sticka 

någon till döden, vilket sker i slutscenen där han tar död på Jim. I ren panik råkar han 

även skära Kims lillebror Kevin i ansiktet då han i en tidigare scen räddar honom från 

att bli påkörd av en bil. Han knuffar undan Kevin från vägen, och viftar med sina vassa 

händer framför hans ansikte för att kolla om han klarat sig. Han hade inga avsikter att 

skada honom, men blir panikslagen och hamnar i chocktillstånd vilket hans händer inte 

kan styra över.  

Att Edward är en känslomässigt lagd man råder det ingen tvekan om, och många  
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av de känslor han visar ser alltså åskådaren genom hans sätt att uttrycka sig med hjälp 

av händerna. Helena Bassil-Morozow har i sin bok Tim Burton: The monster and the 

crowd skrivit om just Edwards uttrycksfulla händer. Hon menar att människors händer i 

filmens värld är mer vältaliga än ansikten, och att Edwards ansikte är så pass stelt att 

han inte kan uttrycka några komplexa känslor som pågår i hans inre. Det är hans händer 

som speglar hans osynliga känslor genom att just darra och skaka bland annat.
15

 Jag 

anser själv att det ligger en sanning i detta, men jag tycker även att Edward stundvis har 

förmågan att visa känslor med ansiktet mer än med händerna, särskilt i close-up 

scenerna där fokus ligger på hans ansiktsuttryck. Hans stora ögon kan visa både glädje, 

sorg, svartsjuka och ilska som blir ännu mer övertygande i samband med filmmusiken. 

Jag tycker därför att det är fel att påstå att han har ett stelt och helt oförändrat ansikte 

genom hela filmen. Edward har samma förmåga att visa känslor med sitt ansikte som 

alla andra karaktärer i filmen. Inte minst i slutscenen då han skiljs åt från Kim genom en 

kyss. Medan Bassil-Morozow förmodligen skulle påstå att Edwards ansikte är 

uttryckslöst i den stund som Kim säger att hon älskar honom, tycker jag mig se att han i 

denna scen visar många känslor på en och samma gång. Hans intensiva blick uttrycker 

både överraskning och lättnad, men också kärlek och sorg. 

Att visa känslor öppet anses generellt vara en typisk kvinnlig egenskap, medan  

mannen ofta står oberörd och visar ett stelare uttryck. Edward hamnar här någonstans 

mitt i mellan det feminina och maskulina uttryckssätten. Han kan visa en sådan feminin, 

känslosam sida av sig själv, både med ansikte och händer, men samtidigt bli uttryckslös 

med en tom blick, som om han inte vill visa, eller vet vad han känner. Han agerar 

däremot aggressivt i scener där hans ilska och sårbara sida tar över, vilket kan ses som 

ett typiskt manligt raseriutbrott taget ur en actionfilm. Av hans gångstil och rörelser att 

döma ser man inga tecken på att Edward rör sig feminint. Det är en stel gångstil som 

inte heller kan ses som maskulin helt och hållet.  

Edward hamnar som sagt någonstans mitt i mellan, men med en feminin antydan  

av känslosamhet. Sådana här definitioner om vad manlighet och kvinnlighet innebär 

håller inte i längden enligt Reeser, eftersom det alltid finns män som visar feminina drag 

och kvinnor som visar maskulina drag. Motsatserna mellan de båda könen som 

definierar och formar maskulinitet exempelvis är egentligen ostabila, då mannen och 

kvinnan i granskningar inte alltid lever upp till de egenskaper som visar att de är av 
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motsatt kön.
16

 Det finns många feminina aspekter i maskuliniteten enligt Reeser, som i 

sin diskussion tar upp den känsliga mannen: 

”The sensitive man, for instance, is one brand of masculinity dependent not on 

a rejection of femininity but on its necessary incorporation into what a man is 

or should be.”
17

 

 

Maskulinitet och femininitet kan alltså inte räknas som raka motsatser, då alla kan  

ha en viss mängd av det ena eller av båda könen. Att agera mer maskulint i en situation 

behöver egentligen inte innebära att man beter sig mindre feminint, och tvärt om. 

Kanske är man för hård mot Edward om man försöker placera honom i ett bestämt 

maskulint och feminint fack, eftersom han är en skapad man. Han besitter en känslig 

sida som kan ses som feminin, men som lika väl skulle kunna ses som maskulin med 

tanke på Reesers synpunkter. Vad gäller händerna symboliserar de både en feminin 

Edward som skapar kreativa frisyrer och är händig i köket, och en maskulin Edward 

som klipper trädgårdsbuskar, och som utstrålar en slags farlig sex appeal. Dessa saxar 

imponerar minst sagt, men i slutet av berättelsen sker en enorm vändning då Edward 

med dessa händer plötsligt blir utpekad som ett skadegörande monster.  

 

2.3 Ett monster 

En monsterlik uppenbarelse är synonymt med ordet missförstådd, och monstret är en 

metafor för den inåtvända och den kreativa som blir utstött, enligt Burton själv. Till en 

början kan denna monsterlika varelse verka klumpig, asocial och till och med verka ful 

och otrevlig, men den ohyggliga uppenbarelsen är bara en mask som det stackars 

monstret tvingas bära på. För att försvara sig kan deras överreaktioner till händelser 

uppfattas som aggression eller också som förvirring.
18

 Men hur hemska dessa skapelser 

än ser ut på utsidan, så är de djupt olyckliga och sårade på insidan. Dessa signalement 

stämmer in på klassiska skräckmonster inom film och litteratur som exempelvis Mary 

Shelleys Frankensteins monster och Bram Stokers Dracula, men de stämmer även in på 

Burtons egna verk. Han lyfter fram dessa monsterliknande karaktärer i flertalet av sina 

filmer, som exempelvis Pingvinmannen i Batman Returns (1992), den huvudlöse 

ryttaren i Sleepy Hollow, och hunden i Frankenweenie (2012). De monsterlika dragen 

har blivit ett kännetecken inom hans filmskapande, och man får ofta se vad som döljer 
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sig på insidan av dessa speciella karaktärer. Det finns en ömtålig själ hos dem som 

Burton vill komma åt, och han tar alltid sin tid till att identifiera deras känsliga punkter 

och svagheter bakom deras persona.
19

 

Edward i Edward Scissorhands är även han ett exempel ur Burtons skara av  

monsterkaraktärer, och som påminner särskilt mycket om Frankensteins monster. 

Edward bär på samma dilemman och tvivel, då han saknar sin far/skapare med en 

existentiell sorgsenhet över att inte vara färdigställd som man. Han tvingas leva med det 

han har, och passar inte in bland de andra invånarna som i slutet av filmen utvecklar ett 

hat mot honom.
20

 Det är svårt för Edward att leva upp till deras förväntningar, och det är 

när han inte accepterar deras krav som allt vänds upp och ner. Till en början beundrades 

han för att vara exceptionell och talangfull, och fyllde hemmafruarnas tråkiga vardag 

med aktiviteter. Men nu börjar rykten sprida sig i grannskapet efter händelsen mellan 

Joyce och Edward i salongen. Joyce vänder på situationen och påstår i ett telefonsamtal 

med en av grannfruarna att han försökt ge sig på henne, men att hon lyckades fly undan 

honom i sista stund. Hon uttrycker här även en falsk oro för Pegs tonårsdotter Kim, som 

bor under samma tak som Edward, och menar att hon kan bli utsatt för våldtäkt.  

I samma veva blir Edward lurad till att följa med Kim och de andra till Jims hus för  

att göra ett inbrott som inte fullföljs enligt planerna. Edward blir inlåst då larmet går, 

och de andra flyr från platsen, medan Kim förgäves försöker övertyga de andra att 

vända och hjälpa honom att ta sig ut. Jim vägrar eftersom han inte vill bli påkommen 

och anmäld av sin egen far som äger huset. Edward grips av polisen när de anländer till 

huset, och när han hamnar på polisstationen dyker Peg och hennes make Bill upp. De 

tror att han utfört brottet själv, och när de frågar om någon lurat med honom till huset 

tiger han för Kims skull. Efter att Edward släppts fri från polisen diskuteras en fråga om 

etik vid familjens middagsbord som Edward svarar fel på, vilket förhöjer oron kring 

hans kunskapsbrister om rätt och fel i samhället. Kim försöker stå på hans sida i 

diskussionen eftersom hon är väl medveten om att han är helt oskyldig till inbrottet, 

men de andra menar att hon bara förvirrar honom.  

När familjens årliga julfest ska äga rum når allt sin absoluta klimax. Edward skär  

Kim i handen av misstag under tiden han skulpterar ett isblock i trädgården, och senare 

sker samma sak med Kevin och en av grannarna. Jim råkar också ut för hans vassa saxar 

då han går i mellan för att slå honom, vilket gör att Edward reagerar i självförsvar. 
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Grannarna som har samlats ute på gatan blir vittne till hela scenariot, och de är alla 

rädda för Edward som i deras ögon plötsligt har blivit ett farligt monster.  

Då han skadade Kim i handen samma kväll fick han ta emot hånfulla ord från Jim,  

och flydde från platsen. I ilska vandaliserade han hos grannarna, vilket fick dem att 

ringa polisen. De tror att han har blivit galen och ond, men det hela handlar bara om 

missförstånd. Kim är den enda som tycks förstå hans klumpiga misstag med Kevin och 

de andra, och ber honom därför att fly, vilket han också gör med både grannar och polis 

efter sig. Edward flyr då tillbaka till slottet och ensamheten i insikt om att han inte 

passar in i samhället med de andra.  

Likt Frankensteins monster blir Edward missförstådd och skrämmer människor  

ofrivilligt. Hur mycket han än försöker att anpassa sig till livet som en vanlig man så 

räcker det i slutändan inte till. Både Edward och Frankensteins monster kan inte ändra 

på sig själva och flyr därför till sist från mänskligheten. Många av dessa konflikter gör 

sig tydliga även i filmatiseringarna av Shelleys roman, och den mest välkända versionen 

av Frankensteins monster är James Whales Frankenstein (1931) med Boris Karloff i 

huvudrollen.
21

 Likt Edward känner man som åskådare mer empati än rädsla för honom, 

och hans försvarslöshet uttrycker sig genom hans händer. Händerna är en symbol för 

svaghet och ofullkomlighet i filmen, och eftersom han inte kan hantera något språk 

gestikulerar han mycket med dem, samtidigt som han har ett skakigt kroppsspråk.
22

 

Även detta är en egenskap som han delar med Edward eftersom även han uttrycker sig 

mycket med sina händer och sin kropp. En skillnad mellan de båda berättelserna 

däremot finns hos deras föräldrar/skapare. Medan Frankenstein övergav sitt monster i 

skräck, så dog Edwards skapare av ålderdom. Han framställs som en godhjärtad och 

generös version av den gotiska och galna vetenskapsmannen, men som överger Edward 

oavsiktligt.
23

 Med tanke på hans godhet hade Edward kunnat bli en riktig gentleman 

med egenskaper som vilken människa som helst, utan några psykiska och fysiska 

brister. Ambitionen till att bli en sådan idealisk man finns hos Edward redan under hans 

uppbyggnad, men det ofärdiga resultatet visar dock en mosterlik, näst intill grotesk man 

som i ett isolerat slott inte utvecklats till fullo för att kunna leva ett normalt liv bland 

vanliga människor. 

 I förorten går Edward från att vara en attraktiv man till att bli farlig, aggressiv och 
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monsterlik. Då han vandaliserar hos grannarna genom att bland annat sticka hål på 

bildäck blir han näst intill kriminell genom att utföra denna brottshandling. Han känner 

sig utanför och missförstådd av alla, och hyser ett specifikt hat mot Jim som han 

möjligtvis blir mer påverkad av än vad han är medveten om. Det är kanske inte bara 

ilskan som får Edward att bli våldsam, utan även under påverkan av Jim som agerat 

våldsamt mot honom från första början. Man upplever maskulinitet i relation till sin 

egen kropp, men även i relation till andras kroppar som Reeser belyser i sin 

genusteori.
24

 Reeser skulle möjligtvis hävda att Jim är den stereotypa tuffa sportkillen 

som kopplar sin manliga kropp med styrka från sin träning: 

” To show and to talk about the male body in football context, for instance, 

might be a way to reveal the male body as strength, as speed, as agility, and 

might provide a link between the male body and competition or violence.”
25

 

 

Kanske får Edward på detta vis en bild av vad maskulinitet innebär, och att det är  

därför Kim dras till Jim eftersom han på detta vis är en riktig man. Edward har inte 

mycket kunskap om mansbilden, och har inte mycket annat att jämföra med, så genom 

att agera våldsamt själv kanske han känner sig mer som en man? Jim själv har 

antagligen en stereotypisk bild av hur mannen ska vara och se ut i sitt huvud, som han 

blivit påverkad av genom kulturen. Man ska vara stor, stark och beskydda sin flickvän 

genom våld om det dyker upp en inkräktare exempelvis. Det finns en nära relation 

mellan maskulinitet och iakttagandet, då sättet en man tittar på är vanligt för att utforma 

maskulinitet, mycket på grund av att män visuellt skapar vissa typer av kroppar som 

motsvarar till deras idéer om könet.
26

 Edwards iakttagande av Jim leder kanske till en 

idé om hur en man ska se ut och bete sig, eftersom incidenten med bilddäcken och 

sabotagen av trädgårdsbuskarna sker precis efter hotet från Jim. Men det kan vara 

endast en aggressiv reaktion till orättvisan han utsätts för, och för hans övertygelse om 

att han är för annorlunda, och för monsterlik för att någonsin kunna passa in. 

 

2.4 Dr Caligaris sömngångare  

Formmässigt är Edward Scissorhands en särpräglad film i gotisk anda med inspiration 

från punkkulturens alienerade symbolik, men också från den tysk-expressionistiska 

filmtraditionen där de kantiga skuggorna markerar Edwards ovanliga existens. Framför 
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allt är det styrkan och enkelheten från expressionismen som Burton beundrar, och som 

han anammat i Edward Scissorhands.
27

 Vad som annars kännetecknar den tyska 

expressionistiska filmkonsten, som tog fart på allvar under 1920-talets början, beskrivs i 

Thomas Elsaessers bok Weimar Cinema and after: Germany’s historical imaginary. 

Den ovanliga ljussättningen, de stiliserade scendekorerna och skådespelet är unikt för 

dessa filmer med kantiga ytor, och med ett klaustrofobiskt inre. Dessutom bär de ofta på 

drag från tyska gotiska skräckberättelser och folksagor.
28

 Kroppsspråket är även något 

som utnyttjas till fullo i expressionistiska filmer. Bland de mest välkända och viktiga 

filmerna som tillhör expressionismen finner vi bland annat: The cabinet of Dr Caligari 

(Das cabinet des Dr. Caligari, Robert Weine, 1920), Nosfaratu (Friedrich Wilhelm 

Murnau, 1922), Dr Mabuse, der Spieler (Fritz Lang, 1922) och Metropolis (Fritz Lang, 

1927).  

Weines The cabinet of Dr Caligari anses vara den största skräckfilmen under  

stumfilmens era, och satte inte bara den expressionistiska filmen på kartan, utan gjorde 

avantgarde rörelsen till ett utflöde av den sjuka hjärnan med snedvridna perspektiv, 

drömlandskap, mord, förödelser och plågade skuggor. Protagonisternas yrande 

kroppsspråk och ångestfulla ansikten symboliserade en ny subjektivitet och inre natur, 

men den ansågs även vara ett skämt för den kommande trenden inom psykoanalysen, 

och en föraning enligt filmteoretikern Siegfried Kracauer, av Hitlers makt över folket.
29

 

Filmens handling kretsar kring två vänner och en kvinna, vars liv blir tragiskt påverkade 

av en resande hypnotisör vid namn Dr Caligari, och hans medium Cesare som uppträder 

på karnevaler. Ett antal mord sker under deras besök i de tre vännernas stad, och en av 

dem blir även offer för Cesare som visar sig vara den sömngående mördaren som dödar 

på Dr Caligaris order. Han beordras även att döda kvinnan Jane, men vägrar på grund av 

hennes skönhet.  

Burton har alltså fått mycket inspiration till sina filmer från den  

expressionistiska eran, och vad det gäller Edward Scissorhands kan man se många 

likheter med just The cabinet of Dr Caligari. Stilistiskt sätt påminner framför allt slottet 

i Edward Scissorhands mycket om den expressionistiska stilen som visas i The cabinet 

of Dr Caligari med asymmetriska fönster bland annat. Studerar man karaktärerna mer 

ingående så är Cesare på många sätt lik Edward med sin smala kropp i en liknande 

mörk dress, bleka ansikte, och med sina stora svartsminkade ögon, som i den stund han 
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första gången blir väckt av Dr Caligari är väldigt intensiva och uttrycksfulla. Hans 

utsträckta händer i denna scen påminner även om Edward, då han efter inbrottet i Jims 

hus går mot polisen med sina saxhänder uppsträckta i luften. Denna påtagliga likhet är 

enligt mig ännu ett bevis för att Edward faktiskt kan uttrycka känslor med både ansikte 

och händer.  

Händerna är generellt en viktig uttryckskälla och symbol i både Edward  

Scissorhands och The cabinet of Dr Caligari, som är mycket framträdande bland de 

flesta karaktärerna. Close-up bilder visar exempelvis Kims hand som fångar snö när hon 

dansar isdansen, och Edwards mänskliga händer slås i spillror i den stund hans 

uppfinnare dör, och tappar dem på golvet. The cabinet of Dr Caligari är även välkänd 

för att på ett överdrivet sätt visa känslor med kroppsspråk och ansiktsuttryck, och även 

här visas close-up scener av endast händer som symboliserar skräck och rädsla bland 

annat. 

Likheten mellan Cesare och Edward är även att de blir styrda av sina fadersfigurer,  

men att Edward efter uppfinnarens död istället blir styrd av förortsinvånarna som han 

hamnar hos. Båda bryter även vid ett tillfälle mot andras viljor som leder till 

konsekvenser för dem båda, och i Cesares fall ramlar han ihop och dör efter 

kidnappandet av Jane. Likt Edward kan man även dra paralleller med Frankensteins 

monster när Cesare flyr från sin skapares kontroll, och kanske vänder han sig till och 

med emot honom medvetet i den stund han kidnappar Jane istället för att döda henne. 

Man vet dock inte helt säkert om Cesares nattliga utflykter är planerade av Caligari eller 

om det är hans eget initiativ. Cesare kan i vilket fall ses som Caligaris dubbelgångare 

som blir förkroppsligad genom sin skapares upproriska tankar, och som blir en tydlig 

motsats till Caligaris egen enväldighet.
30

 Cesare är även den som ersätter Caligaris 

sexualitet enligt Elsaesser, vilket syns i scenen då Caligari lockar in Jane i sitt tält för att 

visa upp den sovande Cesare. Hon blir fascinerad till en början när han öppnar upp 

kistan för henne, men blir sedan skrämd av Cesare då han blinkar åt henne med ena 

ögat, och flyr därför i skräck. Den sexuella antydan i scenen är svår att undgå, och 

Caligaris förmåga att hypnotisera blir ett barnsligt försök till att kompensera den 

attraktion och ungdomliga mod som saknas hos honom. Hans uppförande gentemot 

Jane kan tolkas som ett slags blottande genom sitt uppvisande av Cesare.
31

  

Det finns tydliga sexuella kopplingar i Edward Scissorhands som liknar scenen ur  
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The cabinet of Dr Caligari och som rör Cesares ungdomlighet. På samma vis som 

Caligari vill utnyttja Cesares ungdomlighet för att själv känna sig ung, vill även Joyce i 

Edward Scissorhands känna sig yngre genom att utnyttja Edward i frisörsalongen. En 

del av Edwards manlighet i filmen utstrålar på så vis en slags ungdomlighet som 

attraherar de något äldre hemmafruarna. Varken Cesare eller Edward har någon kontroll 

över vad som händer i scenerna, och vet inte ens om att de besitter en sexuell aura som 

andra vill styra över. 

Under Weimarkulturen som växte fram under 20-talet förändrades det sociala  

samhället och allt ifrån storstäder och moderniteter till nya livsstilar, nyare kvinnor och 

ny heminredning uppmärksammades, men som inte skildrades i de fantasifulla filmerna. 

De ville näst intill tabulägga de förändrade könsrelationerna som allt mer formade 

Weimar societeten medan den stärktes ekonomiskt. Kravet kring mångtydligheter fritog 

inte den sexuella identiteten från att verka omvänd eller svävande, och de manliga 

protagonisterna i dessa Weimar filmer var tillåtna att vara dekadenta, barnsliga, svaga 

och att inta symboliska positioner som vanligtvis kodas som kvinnligt. Klassidentiteten 

framställs tydligt i Weimar filmen, och den sociala klassen blev till och med viktigare 

än den sexuella definitionen där kvinnligheten och kvinnans kropp som erotisk inte var 

lika uppenbar.
32

 Enligt flera filmkritiker finns det dock dilemman av manliga självbilder 

och manlig sexualitet i Weimar berättandet. Exempelvis skildras homosexualitet för 

första gången i filmen Different from the others (Anders als die Anderen Richard 

Oswald, 1919) med Conrad Veidt i rollen, som även spelar Cesare i The cabinet of 

Caligari. Filmen öppnade upp diskussioner kring homosexuella rättigheter, och även 

Veidt själv anses ha varit homosexuell i det verkliga livet. Även Marnau som bland 

annat regisserat Nosfaratu anses blanda in homosexuella antaganden bland sina 

karaktärer då han själv var homosexuell.
33

  

Kracauer menar att det finns en lekfullhet med bisexualiteten i många av dessa  

filmer, och att det ofta rör sig kring triangeldrama där de båda männen ofta är bästa 

vänner, och visar en tydlig och ibland ödesdiger, men sällan en verbal attraktion för 

varandra.
34

  En sådan attraktion tycker jag mig själv finna mellan de två vännerna 

Francis och Alan i The cabinet of Dr Caligari som båda är förälskade i Jane, men som 

lovar varandra att fortsätta sin vänskap, vem av dem hon än väljer. Att döma av deras 

kroppsspråk och ansiktsuttryck i den stund de skakar hand om saken finns det någon 
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slags intimitet mellan dem som uttrycker starka känslor för varandra, men jag tror också 

att intrycket av detta förstärks i stumfilmer där skådespelare jobbar mycket med 

kroppsspråk för att förmedla starka känslor.  

Dubbelgångarna Cesare och Edward däremot visar endast starkare känslor för det  

kvinnliga könet då båda faller för Janes, respektive Kims skönhet, vilket inte går att 

motbevisa med några som helst argument från min sida. Då Edward besitter många 

kvinnliga attribut, som många gånger stämmer väl överens med Weimarfilmens manliga 

protagonister, finns det inget som direkt tyder på att han är homosexuell. Framför allt är 

det Edwards godhet och sårbarhet som Kim faller för hos honom, utan någon som helst 

beundran för den manlighet som Joyce tycks se, och som hon förknippar med hans 

annorlunda utseende och hans skarpa händer. Framställningen av Cesare i The cabinet 

of Dr Caligari är mer monsterlik än något annat som tyder på att han rör sig feminint 

eller maskulint, eller besitter några andra egenskaper som förstärker eller försvagar 

honom som en man.  

Som tidigare sagt finns det inga bestämda sätt för hur man är mer maskulin eller  

mer feminin, eftersom så många behärskar olika egenskaper som kan tolkas som 

manligt och kvinnligt i olika avseenden. Det är alltså näst intill omöjligt att fastställa 

olika tecken av maskulinitet, då uttrycket hänger samman med så många olika saker, 

och inte står som självständigt. Maskulinitet är inte heller den faktiska skillnaden mellan 

heterosexualitet och homosexualitet enligt Reeser, men mycket väl ett språkligt 

agerande för att försöka separera dem.
35

 

 
2.5 En roll för Depp 

Under inspelningen av Edward Scissorhands utvecklades en slags vänskap mellan 

Burton och Johnny Depp som har blivit mycket värdefull för bådas karriärer. Depp 

gjorde ett stort intryck på Burton i den känslomässiga rollen som Edward, och gav 

honom därför fler liknande och utstickande roller i sina filmer som exempelvis: Ed 

Wood (1994), Sleepy Hollow (1999), Kalle och chokladfabriken (Charlie and the 

chocolate factory, 2005) och Alice i Underlandet (Alice in Wonderland, 2010). I 

intervjuer har Depp själv uttryckt att han undviker roller i storfilmer för att istället rota 

sig i de roller som är mer känslomässigt komplexa, och samarbetar gärna med regissörer 

som han har utvecklat en vänskap med. I boken Ladies and gentlemen, boys and girls: 

Gender in film at the end of the twentieth century av Murray Pomerance lyfts Depp fram 
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i ett kapitel där det står att han är uppskattad för att gå sin egen väg i filmbranschen, och 

att han besitter en ovanlig image som förknippats med rebelliska och historiska 

skådespelare som James Dean och Marlon Brando. Hans integritet och skarpsinnighet 

resulterar ofta i roller som gestaltar sårbarhet hos en osäker och utstött person, och som 

förstärker en maskulin identitet. Hans karaktär är både stark och känslig.
 36

  

I en intervju med Antonio de Baecque för tidningen Cineaste berättar han att  

rollen som Edward Scissorhands fortfarande är den mest viktiga roll som han någonsin 

har gjort, och som fört honom dit han idag befinner sig i sin karriär.
37

 I intervjun 

avslöjar han inte bara sitt intresse för orättvisa och vad som betraktas som normalt och 

onormalt, utan även sin stora kärlek till stumfilmer: 

 

Silent cinema is still the most important cinema to me. I’m not really interested in 

watching most of contemporary cinema. (---) It’s very easy to say the words, “I love 

you” or “I hate you,” but to express that without words, that’s the key. What I admire 

about those guys is what they were able to do with just their eyes and body language.
38

 

 

Depps fascination för stumfilmens era, och sättet att uttrycka sig med ögon och  

kroppsspråk är något som han själv anammar i sitt eget skådespeleri, vilket märks 

speciellt mycket i Edward Scissorhands, och som jag tidigare diskuterat om. Bland sina 

förebilder nämner han bland annat Charlie Chaplin, vars gångstil han har inspirerats av i 

rollen som Edward. Vid en närmare granskning av filmen märker man även att han 

utnyttjar denna gångstil i specifikt komiska scener, då han exempelvis skyndar sig ut 

från salongen efter att Joyce försökt förföra honom. Som åskådare blir mansbilden av 

Edward på så vis svagare, och utifrån hans kroppsspråk uppfattar man honom mer som 

klumpig och komisk än manlig, då han inte har en aning om vad som nyss skett bakom 

draperiet med Joyce.   

Depps varierande skådespeleri har diskuterats mycket, och i media har det  

Resonerats kring hans sexuella läggning då han flera gånger har spelat udda roller som 

är mer feminina än maskulina. Han hävdar dock själv att hans olikhet, som många 

gånger skiljer sig från andra skådespelares roller, konstruerar honom som en känslig 

man vars naturliga sårbarhet har gjort honom starkare, mer insiktsfull, och mer 
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uppmärksam på olika mänskliga perspektiv och uppfattningar.
39

 Depps unika 

stjärnpersona är individuell, och saknar en helt klar definition eftersom han är mycket 

formbar i sitt skådespelande. Hans skådespeleri har alltså inget med hans sexuella 

läggning att göra, men han sätter sig gärna in i de karaktärer som känner sig annorlunda 

och missförstådda.  

 

2.6 Ed Wood och Sleepy Hollow 
Efter Edward Scissorhands fick Depp just en sådan annorlunda roll som regissören 

Edward D. Wood Jr. i Burtons film Ed Wood från år 1994. Det är en verklighetsbaserad, 

biografisk film som handlar om den optimistiske, men talanglösa Ed Wood som 

regisserar sina filmer: Glen or Glenda (1953), Bride of the monster (1955) och Plan 9 

from outer space (1959). Han är en social outsider som uppskattar att klä sig i 

damkläder, men som ändå dras till kvinnor. Filmen lyfter upp Eds passion och 

entusiasm för film, trots alla motgångar han möter på vägen, och rädslan för att 

misslyckas. Den skildrar också Eds starka vänskap med den åldrade skådespelaren Bela 

Lugosi som spelat Dracula, och som fick medverka i en av hans filmer innan han avled.  

Att Ed ibland klär sig i kvinnokläder i offentliga sammanhang i filmen visar att  

han vågar vara sig själv, och att han är trygg med den han är. Han besitter en unik 

läggning som heterosexuell transvestit, och anser att kläder för kvinnor är mer bekväma 

än dem för män. I filmen nämner han dessutom att han växt upp frivilligt med att bära 

kläder som tillhörde hans mor. Damkläderna lugnar ner honom i stressade och förargade 

situationer, och han bär dem stundvis under sina filminspelningar, men även i rollen 

som Glen/Glenda i sin egen film Glen or Glenda.  

Det finns de män som känner en slags åtrå till att ikläda sig rollen som en kvinnlig  

karaktär för att på så sätt kunna förstå den andre, och se själv vad det innebär att vara i 

kvinnans fysiska position.
40

 Detta perspektiv är något som Ed själv tycks vilja närma sig 

då han klär sig i kvinnokläder, och eftersom han fortfarande är maskulin i sitt beteende 

med dessa kläder vore det fel att tolka honom som homosexuell. Till synes är han 

annars en glad och stilig man som bor med sin flickvän Dolores, och som till en början 

är helt omedveten om att han lånar hennes kläder. Hon lämnar honom senare eftersom 

hon skäms över hans feminina sida och hans speciella filmteam. Ed som inte alls skäms 

för den han är hittar snart en annan kvinna som accepterar hans ovanliga personlighet, 

och som älskar honom för den han är.  
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Det finns en likhet mellan karaktärerna Ed Wood och Edward Scissorhands då  

båda besitter feminina attribut och uttryckssätt trots att de är heterosexuella, men det 

finns även en stor skillnad mellan deras personligheter då Ed är utåtriktad, medan 

Edward är mer inåtvänd. Mansbilden av de bägge karaktärerna ligger långt ifrån den 

mansbild som ofta framställs i actionfilmer, och som blev stora under 80-talet.  

Med sina muskulösa kroppar öppnade actionhjälten upp en ny vision av den  

manliga identiteten inom populärkulturen som än idag är stor inom filmbranschen. 

Yvonne Tasker poängterar i sin bok Spectacular Bodies- Gender, genre and the action 

cinema att muskelbyggare som Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone blev 

särskilt stora symboler för den hjälteaktiga och manliga identiteten i filmer, men även 

att Bruce Willis blev en stor actionhjälte med en mer vis och tyst karaktär. Han är lika 

välkänd för sin röst som sin kropp, och hans roll som en vis karaktär införde en annan 

form av maskulint uppträdande som associeras till muskelbyggare.
41

 Här är det inte 

fråga om några feminina sidor, utan att man är stark, modig och manlig rakt igenom, 

både kroppsligt och verbalt. Detta är något som många, framför allt unga män, ser och 

vill leva upp till i dagens samhälle.  

Som Reeser påpekar finns det ingen ursprunglig maskulinitet, då den ständigt  

skapas och ifrågasätts på många olika sätt. Det finns inte en specifik modell som alla 

hänvisar sig till för att uppnå maskulinitet genom att vara och agera som det. 

Maskuliniteten existerar endast som kopior formade genom kulturen som cirkulerar runt 

oss, och inget kan tas som ett ursprungligt original. Reeser nämner även 

Schwarzenegger som många anser är den originella moderna bilden av den muskulösa 

bodybuildern, och som har gett en viss influerande bild av hur den idealiska manliga 

kroppen ska se ut. De män som försöker nå upp till Schwarzeneggers utseende blir 

endast nya kopior av honom, var och en på sina egna hybrida sätt.
42

 De inspirerar i sin 

tur andra män, och den typen av maskulinitet framställs sedan på tv, i filmer och i 

tidningar bland annat. Den originella formen av maskulinitet som är inspirerad av 

Schwarzenegger själv blir alltså brett utspridd genom kulturen, och skapar nya 

influenser, och nya original.
43

  Ed och Edward skulle se ganska små och ynkliga ut 

bredvid Scwarzenegger, men även dessa två skapar ju en viss bild av hur mannen skulle 

kunna framställas. En mer öppen bild av hur en maskulin man skulle kunna presenteras, 

och som inspirerar sina åskådare till att skapa nya manliga ideal. 
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En annan intressant karaktär hos Burton är Ichabod Crane som är hjälten i  

filmatiseringen Sleepy Hollow från år 1999, men som även han befinner sig långt bort 

ifrån de muskulösa actionhjältarna under 80- och 90-talet. Berättelsen är baserad på 

Washingtons Irvings novell The legend of Sleepy Hollow (1820) om en huvudlös ryttare 

som mördar och härjar i en by, och som konstapeln Ichabod vill sätta stopp för. Vägen 

dit är dock lång, och han kantas med hårda strider och häxkonster. Som det står skrivet i 

Susan M Bernardos artikel ”The bloody battle of the sexes in Tim Burtons Sleepy 

Hollow” växlar Ichabod från att vara en kallblodig utredare som undersöker halshuggna 

kroppar till att vara ett uppskrämt vittne som av rädsla svimmar ett antal gånger under 

filmens gång. Vidare påpekar hon att han besitter både en känslig sida av en feminin 

stereotyp, och en rationell sida som är manligt traditionell.
 44

 Vid första anblick verkar 

Ichabod en aning feg och rädd inför uppdraget, då han (likt Edward Scissorhands) börjar 

skaka kraftigt med händerna när invånarnas huvudmän berättar om alla mord som skett, 

och under första undersökningen av en halshuggen man verkar han vara känslig och 

äcklad. Han är dessutom mycket rädd för spindlar, och hoppar upp på stolar när han får 

syn på en sådan inne i sitt sovrum, vilket förstärker intrycket av honom som en feminin 

karaktär. Burton själv har beskrivit honom som en trettonårig flicka i Burton on Burton, 

och menar att han inte är den typiska actionhjälten. I filmen skiljer Ichabod sig lite från 

den litterära karaktären, men man behöll hans anda som den petiga och försagda killen. 

Han lever i sitt eget huvud, och utför fysiska saker bara för att han måste.
45

  

Enligt en annan artikel av David L.G. Arnold som heter ”Fearful pleasures, or ”I  

am twice the man”: The re-gendering of Ichabod Crane” så framställs Ichabod i 

novellen The legend of Sleepy Hollow som en funktionell man, men som ändå rör sig 

mer bekvämt i den kvinnliga kretsen. Han berättar spökhistorier om nätterna, leker med 

barnen och pratar skvaller med andra. Även ifall hans beteende kan tolkas som feminint 

visar han ändå en allmän intellektuell sida som är karaktäristisk för en maskulin 

akademiker.
46

 Den manliga akademikern är även något som visar sig i Depps 

karaktärisering av Ichabod då han uppfattas som högtidlig, men han visar även en tydlig 

motvilja, och tycks vara för fin för att bloda ner sig under sina undersökningar av de 

mördade liken.  

Som Arnold också nämner i sin artikel anses Depps rollkaraktär som Ichabod vara  
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sexig, och hans feminina sida förstärker vår reception kring honom som en maskulin 

närvaro, vilket även gör att vi matchar honom med den vackra Katrina som han faller 

för i filmatiseringen.
47

 Det blir märkbart i Burtons Sleepy Hollow att Depp frambringar 

sin känsliga sida som tillsammans med hans utseende utstrålar en viss manlighet, vilket 

Pomerence menat i sin diskussion kring Depps stjärnpersona. Det finns en viss elegans 

och skönhet i hans agerande samtidigt som han är nervös, känslig och dålig på att 

slåss.
48

 Att Ichabod uppfattas som sexig ligger lika mycket i hans feminina, som hans 

maskulina sida då han inleder en romans med Katrina. Han konkurrerar om att vinna 

hennes hjärta med den mycket stiliga och modiga Brom, men eftersom hon är en 

tankfull och reflexiv kvinna dras hon mer till Ichabod som hon passar bättre 

tillsammans med.
49

 Katrina och Ichabod representerar det lyckliga paret som inte är de 

typiska köns bestämmande motsatserna till varandra. De delar istället varandras styrka 

och svagheter, och känner till varandras rädslor. När ingen av männen från byn vill 

ställa upp på att hjälpa Ichabod i sin jakt efter den huvudlöse ryttaren dyker Katrina 

modigt upp, vilket får honom att utbrista i glädje: ”I am now twice the man”. Här får 

alltså Katrina en hjälteaktig maskulin roll, vid sidan av den feminina.
50

  

Att männen får stöd och finner sin styrka genom kvinnorna är vanligt  

förekommande i Burtons filmatiseringar. I slutet av Edward Scissorhands, där 

slutstriden pågår, samlar Edward på sig mod för att kunna döda Jim tack vare Kim. Kort 

efter att hon hotat Jim med Edwards egen saxhand mot honom inser Edward vad det är 

han måste göra för att få ett slut på striden, och sticker honom därför i magen. I Sleepy 

Hollow får alltså Ichabod hjälp i sin utredning av den modiga Katrina, och i Ed Wood 

får Ed stöd av sin nya flickvän Kathy i både sitt filmskapande, sin sexuella läggning och 

under Bela Lugosis sjukdom och död. Då Depps karaktärer visar feghet, osäkerhet och 

svaghet i svåra situationer kommer kvinnorna till undsättning för att hjälpa dem på 

vägen och lyfter fram deras maskulina sidor. Även ifall de är mer feminina än 

maskulina får de dem att känna sig mer modiga, och kanske till och med mer manliga.  

Istället för att enbart tänka på att båda könen är varandras motsatser, kan man 

 tänka sig att femininiteten är som ett tillägg till maskuliniteten, då maskuliniteten bara 

kan existera till fördel av sitt beroende av det feminina. Enligt Reeser kräver 

definitionen av maskulinitet att det finns ett motsatt kön, och därmed femininitet: 
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I know that I am masculine because I am not a woman, but I need a woman to know 

that I am a man. This gesture- articulating that masculinity is unlike femininity while 

at the same time needing that other- paradoxically becomes one of the defining aspects 

of masculinity.
51
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3. Slutsats 
Karaktären Edward i Edward Scissorhands blev skapad till en man av en uppfinnare, 

och som utan att bli färdigställd får anpassa sig efter livet i villaförorten. Han ses till en 

början som en attraktiv och talangfull man bland alla, och beundras framför allt för sina 

saxhänder. Han utför både manliga och kvinnliga sysslor under filmens gång och rör sig 

flitigt mellan dessa könsroller, som även vi andra människor gör i vår vardag. 

Manligheten är aldrig stillastående, och Edward vet nog inte själv var han står i 

förhållandet mellan det manliga och kvinnliga eftersom han aldrig växt upp med den 

läran.  

Edward uttrycker mycket känslor med händerna som exempelvis rädsla och ilska,  

men visar även mycket blandade känslor med ögonen som blir intensivt framförallt i 

close-up scener, och i samband med filmmusik. Han besitter en känslig sida som kan 

betraktas som feminin, men det känns ändå fel att placera honom i det facket då 

maskulinitet och femininitet inte alltid bör räknas som varandras motsatser. Alla kan ha 

en viss mängd av det ena eller utav båda könen, och att Edward agerar mindre maskulint 

behöver inte innebära att han beter sig mer feminint.  

Burton lyfter ofta fram monsterlika karaktärer som ofta är djupt olyckliga och  

sårade på insidan, och Edward är en utav dem. Sorgsen över att inte vara färdigställd 

som man, tvingas han leva med det han har, och passar inte in bland de andra grannarna 

som till slut utvecklar ett hat mot honom. Då han inte lever upp till deras krav vänds allt 

upp och ner, och han utsätts för fara. Likt Frankensteins monster blir han missförstådd 

och skrämmer människor ofrivilligt. Edward delar mycket med Frankensteins monster, 

och i filmen Frankenstein uttrycker även detta monster försvarslöshet genom sina 

händer, och gestikulerar mycket med kroppen vilket symboliserar svaghet och 

ofullkomlighet. Skillnaden mellan Edward och Frankensteins monster finns hos deras 

skapare där Edward övergavs ofrivilligt genom uppfinnarens död, och Frankensteins 

monster övergavs på grund av rädsla.  

Burton beundrar styrkan och enkelheten från expressionismen, och anammar stilen  

från denna filmtradition i Edward Scissorhands. Det finns stilmässigt många likheter 

mellan Edward Scissorhands och The cabinet of Dr Caligari, men även karaktären 

Cesare påminner om Edward med sin smala kropp, bleka ansikte och sina stora ögon 

som är mycket intensiva och uttrycksfulla. Gemensamt för båda filmerna är att händerna 

utgör en viktig uttryckskälla och symbol, då de ofta är framträdande bland de flesta 

karaktärerna. Både Cesare och Edward blir även styrda av sina fadersfigurer, och de 



  
 

26 

bryter mot andras viljor som leder till konsekvenser för dem bägge. Även hos Cesare 

finns det likheter med Frankensteins monster som flyr från sin skapares kontroll. Det 

finns även en sexuell antydan i The cabinet of Dr Caligari som också går att finna i 

Edward Scissorhands. På samma vis som Caligari vill utnyttja Cesares ungdomlighet 

för att själv känna sig ung, vill även Joyce i Edward Scissorhands känna sig yngre 

genom att utnyttja Edward i frisörsalongen. Varken Cesare eller Edward har någon 

kontroll över vad som händer i scenerna, och vet inte ens om att de besitter en sexuell 

aura som andra vill styra över.  

Det finns ingen direkt antydan till att Cesare och Edward är homosexuella utifrån  

deras beteende, då de båda dras skarpt till Jane och Kim i respektive film. Maskulinitet 

är inte heller den faktiska skillnaden mellan heterosexualitet och homosexualitet, men 

mycket väl ett språkligt agerande för att försöka separera dem. 

Johnny Depp som har huvudrollen i Edward Scissorhands gjorde ett stort intryck  

på Burton i denna film, vilket har lett till ett starkt vänskapsband, och fler samarbeten. 

Depp fördjupar sig gärna i de roller som är mer känslomässigt komplexa, vilket han 

också blir väldigt mycket uppskattad för. Genom att gå sin egen väg i filmbranschen 

besitter han en unik image där hans karaktär är både stark och känslig. Han gestaltar 

ofta sårbarhet hos en osäker och utstött person som förstärker en maskulin identitet. 

Depp fascineras även av stumfilmer, och sättet man uttrycker sig med ögon och 

kroppsspråk, vilket är något som han själv har anammat i sitt eget skådespeleri, och som 

är speciellt märkbart i Edward Scissorhands.  

Depp gestaltar gärna de karaktärer som känner sig annorlunda och missförstådda,  

och just en sådan roll fick han i nästa samarbete med Burton som Edward D. Wood Jr. i 

filmen Ed Wood. Ed som klär sig i kvinnokläder besitter den unika läggningen som 

heterosexuell transvestit, och tycks vilja närma sig rollen som kvinna för att själv kunna 

förstå henne, och se vad det innebär att vara i en kvinnas fysiska position. För övrigt är 

han maskulin till beteendet, och har flickvän, vilket utesluter honom som homosexuell. 

Både Ed och Edward Scissorhands besitter feminina attribut och uttryckssätt trots att de 

är heterosexuella, men till personligheten skiljer de sig åt då Ed är mer utåtriktad, 

medan Edward är mer inåtvänd. De båda ligger långt ifrån den mansbild som framställs 

i actionfilmer, där actionhjältarna framställs som allt annat än feminina. De är starka, 

modiga och manliga rakt igenom, både kroppsligt och verbalt. Maskulinitet skapas och 

ifrågasätts ständigt, och därför finns det ingen specifik modell som alla män hänvisar 

sig till för att uppnå maskulinitet.  
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Arnold Schwarzenegger anses av många vara originalet till bilden av den  

muskulösa bodybuildern som har blivit utspridd genom kulturen. Alla som vill se ut 

som honom blir endast kopior. Även ifall Ed och Edward ligger långt ifrån detta 

manliga ideal skapar de ju ändå en viss bild av hur en maskulin man skulle kunna 

presenteras, och som på så vis inspirerar sina åskådare till att skapa nya ideal.  

Ichabod Crane är en annan karaktär hos Burton i filmen Sleepy Hollow som, trots  

att han är hjälte, befinner sig långt bort från de muskulösa actionhjältarna under 80- och 

90-talet. Han besitter både en känslig, feminin sida, och en rationell manlig sida. Dessa 

sidor visar sig tydligt både i originalberättelsen och i Burtons filmatisering. Depp 

frambringar sin känsliga sida som tillsammans med hans utseende utstrålar en viss 

manlighet, och det finns en viss elegans och skönhet i hans agerande samtidigt som han 

är nervös och känslig.  

Edward, Ed och Ichabod får alla stöd och styrka genom de kvinnliga karaktärerna i  

Burtons filmer. De lyfter fram deras modiga sida när de drabbas av feghet och svaghet i 

svåra situationer. På så vis känner de sig kanske även mer manliga. Ett sätt för att 

mindre belysa motsatserna mellan könen är att se på femininitet som ett tillägg till 

maskulinitet; Maskuliniteten kan enbart existera till fördel av sitt beroende av det 

feminina. 

Definitionen av hur en man är och bör vara behöver inte vara en fastställd bild av  

en muskulös kropp, och en modig personlighet eftersom det finns så många olika typer 

av människor, och därav olika egenskaper. Egenskaper som kan tolkas som både 

maskulina och feminina i olika sammanhang. På detta vis går det alltså aldrig riktigt att 

fastställa maskulinitet, då den är så pass obegränsad av en rad olika tecken och saker 

som kan tolkas på olika sätt. Därför är det också svårt att fastställa Edward 

Scissorhands, och de andra karaktärernas positioner i Burtons filmer. Edward är 

annorlunda från alla andra män eftersom han är en konstruerad man, med en annorlunda 

uppväxt och lära. Isoleringen efter uppfinnarens död stänger ute honom från omvärldens 

och kulturens syn på maskulinitet, vilket gör att han blir en helt egen man med en unik 

form av manlighet.  

Samtidigt finns det mycket kring Edward och hans framställande som man som vi  

kan känna igen oss i. Vi genomför saker i vår vardag som kan kännas mer eller mindre 

maskulint och feminint, och vi rör oss ständigt mellan dessa punkter. Som Reeser 

föreslår, har vi kanske redan en mängd av manlighet och kvinnlighet i oss, och beroende 

på den kultur man växt upp i agerar man med vissa karaktärsdrag som är könsrelaterade. 
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Vi kan även uppleva vår egen maskulinitet eller femininitet i våra egna kroppar, men 

också i relation till andra genom jämförelser. Det finns en nära relation mellan 

maskulinitet, femininitet och iakttagandet. Både män och kvinnor skapar visuellt visa 

typer av kroppar som motsvarar till deras idéer om könet genom att se på andra 

människor, vilket påverkar dem mer än vad de tror. Vi känner oss kanske likvärdiga 

eller annorlunda från alla andra.  

Kanske står inte Edward så långt ifrån vår egen värld och uppfattning kring  

maskulinitet trots allt? Förutom att han har fått en annorlunda uppväxt, utan att ha 

placerats i ett könsbestämmande fack vad gäller kläder och leksaker exempelvis, skulle 

han kunna vara precis som vi andra människor. Istället har han blivit en osäker man som 

i brist på kunskap inte själv vet var han står i förhållande till sin manlighet. Han är 

antagligen inte ens medveten om den symboliska styrka som hans manliga könsorgan 

innefattar, och som i allra högsta grad representerar maskulinitet. Men en sak som han 

har gemensamt med oss andra människor är att han i slutet av filmen känner sig utanför, 

annorlunda, och inte helt bekväm i sin egen kropp, som så många andra känner i vårt 

samhälle idag.  

Burton är, med tanke på detta, en mycket viktig regissör som ger plats åt dem som 

är annorlunda i sina filmer, och lyfter upp de ambivalenta män som är män på sina egna 

vis. Han låter godheten vara en av de viktigaste och grundläggande egenskaperna hos en 

manlig karaktär, vilket vi ser i begynnelsen av Edward Scissorhands där uppfinnaren får 

idén om att skapa en människa, en god man utifrån en hjärtformad kaka.  
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