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Abstrakt 
Syftet med min uppsats har varit att undersöka mönster som binder samman normen, 

barnet och döden i Tim Burtons verssamling The melancholy death of Oyster boy and 

other stories. Detta gör jag med hjälp av en tematisk och komparativ metod för att 

undersöka motivet konflikten mellan barnet och samhället i boken i jämförelse med 

traditionell och subversiv barnlitteratur. Jag inleder med en översikt av hur konflikten 

mellan barnet och samhället sett ut i barnlitteratur, där drar jag även paralleller till 

Burtons bok. Därefter gör jag en analys av relationen mellan föräldrarna och barnen i 

boken i jämförelse med subversiv och traditionell barnlitteratur, för att visa på hur detta 

motiv kommer fram i Burtons bok. Jag går sedan över till att diskutera relationen till 

andra karaktärer, samt barnet och normen, för att sedan avsluta med en översikt av 

motivet döden i barnlitteratur och hur detta motiv framkommer i Burtons berättelser. 

 

Nyckelord 

Tim Burton, tematisk analys, komparativ, subversiv, traditionell, barnlitteratur, norm, 

konflikten samhället och barnet, döden, hybriditet.  

 

Tack 

Till dem som varit mig behjälplig i skrivandet av uppsatsen. 
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1 Inledning 
Tim Burton är en känd filmregissör, producent och manusförfattare, som växte upp i en 

förort till Hollywood. I Tim Burton: a child's garden of nightmares skriver Paul Woods 

om Burtons uppväxt. Enligt Woods ska Burton ha upplevt ett utanförskap i sin relation 

till sina föräldrar, eftersom de var som han beskriver det ”hyper-normal parents”, och 

Burton själv kände sig som en ”misfit”, vilket ledde till att Burton redan tidigt sökte sig 

till det fantastiska och skräck.1 Något som senare kom att inspirera honom till att skapa 

sina egna illustrationer. Det var början på Tim Burtons relation till det gotiska och till 

skräck, och som har influerat fler utav hans filmer, så som Nightmare Before Christmas 

(1993) eller Edward Scissorhand (1990), där Burton både varit med som regissör och 

som manusförfattare. Det som är mindre känt är att Tim Burton även har gett ut en bok, 

The melancholy death of Oyster boy and other stories (1997). Det är en samling av 23 

berättelser med illustrationer gjorda av Burton själv. Berättelserna är på vers med 

återkommande motiv som utanförskap och förtryck. Burtons berättelser är en form av 

satir, där han på ett provocerande och humoristiskt sätt skildrar avvikande barn och 

deras konflikt med samhället. Berättelserna har i likhet med hans filmer drag utav det 

gotiska och det fantastiska med inslag av skräck. De liknar klassiska barnsagor eller så 

kallade ”Cautionary tales”. Som originalversionen av Rödluvan där Rödluvan blir 

slukad av vargen för att hon inte lyssnade på sin mamma från början.  Berättelser vars 

syfte var att sända ett tydligt budskap till barn, för att varna eller skrämma dem till att 

vara försiktiga och tänka sig för.      

 Burton kritiserar kravet på normalitet i sina berättelser, vilket han gör 

genom att skriva om barn som utmanar normen. I detta fall barn som är hälften 

människa och hälften något annat. Jag kommer på vissa ställen referera till dessa barn 

som hybridbarnen. Det som blir intressant här är samhällets reaktion på avvikandet mot 

normen, och hur denna konflikt är skildrad. Jag vill i denna uppsats visa hur konflikten 

mellan barnet och samhället framställs i The melancholy death of Oyster boy and other 

stories, och den funktion barnet har i berättelserna. Eftersom jag tycker att Burton med 

sin bok gör en väldigt intressant poäng i just hur man betraktar det som är annorlunda. 

Även om han använder teman och motiv som är mycket vanliga i barnlitteratur, så vill 

jag i min uppsats visa att han gör det på ett sätt som känns nytänkande. 

 

 

                                                 
1 Paul A. Woods. (red.), Tim Burton: a child's garden of nightmares, Rev. ed., Plexus, London, 2002.s. 5 



  
 

2 

1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att analysera hur Burton framställer de avvikande barnen i 

samhället och vilken funktion detta fyller i texten.  Därför har jag valt att diskutera 

normen eller kravet på normalitet som en grundläggande princip i Burtons verk, där han 

kritiserar ett samhälle som inte har rum för originalitet. Det innebär också att jag vill 

undersöka hur Burton skildrar normaliteten i samhället och vilka konsekvenser det får 

för det avvikande barnen. Min tes är att det i Burtons verk finns mönster som binder 

samman barnet, normen och döden. 

I kontrast till ett konservativt samhälle har Burton valt att trasa sönder den 

traditionella bilden av barnet som något oskyldigt och okränkbart, och avbildar dem i 

sin bok som hybrider med sin andra hälft bestående av något dött eller ätbart. De är 

hybrider, med kombinationer mellan människa, mat, skräp eller maskin. Det är ett 

samhälle där barnen står utanför sina föräldrars beskydd, då föräldrarna inte vill kännas 

vid deras barn. Hybridbarnens avvikande från normen är något som ofta korrigeras 

under berättelsens gång, oftast på brutala sätt, då det i samhället inte verkar finnas plats 

för någon som är annorlunda.  

 

1.1.1 Frågeställningar 

 

1. Vilken funktion fyller de avvikande barnen i de olika texterna?  

2. Vad finns det för samband mellan barnet, normen och döden i berättelserna? 

3. På vilket vis skiljer sig Burtons skildring utav utanförskapet jämfört med annan 

barnlitteratur?   

 

1.2 Metod 

I uppsatsen använder jag mig utav en tematisk metod och en komparativ metod för att 

analysera återkommande teman i Tim Burtons verssamling The melancholy death of 

Oyster boy and other stories, med en fördjupning i barn- och ungdomslitteratur för stöd 

för analysen av tema och motiv. Detta för att kunna sätta Burtons bok i en bredare 

kontext, och göra det möjligt att skifta mellan kontexten och texten i min analys. Jag har 

valt att göra en litteraturhistorisk och socialt inriktad undersökning av normen inom 

barnlitteratur och maktstrukturer för att se hur olika faktorer i Burtons verk bidrar till att 

utveckla olika teman. Neil Gaimans böcker, Coraline och MirrorMask, dyker upp som 
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ett återkommande exempel på barnlitteratur, då båda böckerna behandlar teman som 

utanförskap och förtryck, med motiv som maktförhållandet mellan vuxna och barn.  

Jag kommer som jag redan tidigare nämnt att titta närmare på bokens tema 

och olika motiv.  Då ett motiv är ett återkommande mönster i en berättelse som kan 

variera från allt mellan olycklig kärlek till hämnd, så känner jag att döden och 

konflikten mellan barnet och samhället är ett återkommande mönster i Tim Burtons 

verssamling.  För att avgränsa mig kommer jag hantera konflikten mellan barnet och 

samhället som bokens centralmotiv, med andra ord bokens tema. 2 Vid sidan av 

centralmotivet kommer jag även titta närmare på motiv som döden och normen, då även 

de är återkommande mönster i berättelserna. Andra motiv som kommer tas upp och 

diskuteras i samband med Burtons bok är utanförskap och förtryck.  

Att genomföra en tematisk analys kändes mest aktuellt. Detta eftersom att 

genom att analysera de mest utmärkande dragen i The melancholy death of Oyster boy 

and Other stories så hoppades jag kunna hitta mönster i konflikten mellan samhället och 

barnet, och hur man kan knyta det till normen, barnet och döden.  

Det finns 23 berättelser i The melancholy death of Oyster boy and Other 

stories Varav de finns två olika huvudtyper av berättelser i Burtons bok. Den första 

typen skildrar förhållandet mellan det avvikande barnet och föräldrarna, där barnets 

avvikelse fungerar som ett oöverkomligt problem i deras relation till varandra. Den 

andra typen av berättelser skildrar barnets försök att anpassa sig själv till normen. Även 

här fungerar deras avvikande från normen som ett oöverkomligt problem. Dominerande 

motiv är utanförskap, förtryck och döden. Jag har i min analys främst valt att använda 

mig utav ”Oyster boy”, ”Mummy boy” och ”Anchor baby”.  Både ”Oyster boy” och 

”Anchor baby” använder jag som exempel på relationen mellan barnet och föräldrarna, 

då de båda på ett likartat sätt framställer det avvikande som ett hot mot normen. I 

”Mummy boy” finns det också exempel på en relation mellan barnet och föräldrarna 

men vad som är centralt här är motivet samhället och barnet, det vill säga konflikten 

som uppstår då barnet avviker mot normen. Motivet konflikten samhället och barnet är 

som tidigare nämnt ett centraltmotiv i Burtons bok. Men också ett vanligt motiv inom 

barnlitteratur. Jag kommer dock referera till andra berättelser för att understryka visa 

likheter och skillnader som är relevanta för analysen.  

 

                                                 
2 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund, 2004, s.66.  
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1.3 Tidigare forskning om normen i barnlitteratur 

Jag har inte hittat någon tidigare forskning gjord på The melancholy death of Oyster boy 

and other stories. Därför kommer min analys att vila på en jämförelse med traditionell 

barnlitteratur och subversiv barnlitteratur med fokus på normen. 

Konflikten mellan samhället och barnet är väl representerad inom socialt 

inriktad barnlitteratur. Maria Nikolajeva har i sin bok Barnbokens byggklossar beskrivit 

konflikten mellan samhället och barnet och hur den representeras i barnlitteratur.  

 

Konflikten av typen personen mot samhället innebär att personen möter sociala 

konventioner som hindrar dem från att nå fram till målet eller tvingar dem göra ett 

moraliskt val. Pinicchio måste anpassa sig till samhällets krav, innan han kan bli en 

levande pojke. Holden Caulfield måste acceptera de föreskrivna beteendenormerna. Pippi 

Långstrump levnadssätt är ett uppror mot rådande reglerna.3 

 

Här framställer Nikolajeva konflikten mellan barnet och samhället som olika normer 

och sociala konventioner som barnet måste underkasta sig eller anpassa sig till för att 

uppnå ett särskilt mål. Det finns dock andra exempel på konflikten av den typen barnet 

mot samhället. I Vivi Edströms bok, Barnbokens form tar hon också upp debatten om 

barnet och samhället. Edström skriver att barnboksförfattare i alla tider har använt sig av 

väldigt starka kontraster när de skildra konflikten mellan barnet och samhället.4 Förr var 

det dock vanligare att man valde att skildra barn som fattiga och ensamma.5 Charles 

Dickens Oliver Twist, tas här upp som ett exempel. Oliver Twist är ingen barnbok men 

Edström hävdar att den har blivit formgivande för hur barnboksförfattare skriver socialt 

inriktade berättelser för barn, som då oftast bärs upp av kontrasten mellan det utsatta 

barnet och det känslolösa samhället. 6  

Det finns dock barnlitteratur där konflikten mellan samhället och barnet 

ser ut på ett annat sätt. Om man ska jämföra maktsituationen mellan ett barn och en 

vuxen, så är det den vuxna som har makten, detta då barn i regel inte är ekonomiskt 

oberoende och ofta är beroende av den vuxne för att göra sin röst hörd. Men det finns 

också ett antal oskrivna regler, som dikterar vad den vuxne anser vara normalt beteende, 

det vill säga samhällets normer. Enligt samhällets normer så är barn förväntade att göra 

som vuxna säger. 7 Detta är något som uppfattas som en norm både i barnlitteraturen 

                                                 
3 Nikolajeva (2004), s. 53. 
4 Vivi Edström, Barnbokens form: en studie i konsten att berätta,  

2. uppl., Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994, s. 62. 
5 Edström., s.62. 
6 Edström ., s.62. 
7 Nikolajeva, (2004)  s.17. 
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och i verkligheten.8       

 Alison Lurie i Don't Tell the Grown-Ups: The Subversive Power of 

Children's Literature, skriver om barnlitteratur som underminerar vuxna värderingar i 

den tidsperiod de är skrivna, och kallar denna form av barnlitteratur för subversiv. Ett 

exempel på detta och som även kommer att användas senare i uppsatsen är Neil 

Gaimans två litterära verk Coraline och MirrorMask. I samband med dessa två böcker 

används artikeln ”The Other Mother: Neil Gaiman's Postfeminist Fairytales” skriven av 

Elizabeth Parsons, Naarah Sawers, och Kate McInally, eftersom den diskuterar barnet 

och föräldrarnas förhållande. Men främst för att visa hur även Neil Gaiman använder 

det avvikande som ett hot mot normativet. Båda böckerna är ett exempel på subversiv 

barnlitteratur där barnet bryter mot normen som finns både inom litteraturen och i 

verkligheten. Det hävdas dock i artikeln ”The Other Mother: Neil Gaiman's 

Postfeminist Fairytales” att Coraline och Helena blir tvungna att gå emot den vuxnes 

auktoritet för att rädda sig själva från att fastna i ett oföränderligt stadie i sin 

utveckling.9 Generellt inom subversiv barnlitteratur behandlas dock ofta den vuxna 

auktoriteten som något negativt och motstånd mot denna uppmuntras. Föräldrar ska 

traditionellt enligt Lena Kåreland i Barnboken i samhället ha en fostrande funktion i 

barnboken, här vill dock den vuxne hämma barnets utveckling. Vilket man kan dra 

paralleller till Burton då barnet i hans berättelser hindrar de vuxna från att leva ett 

normalt liv.  

Det finns andra exempel på subversiv barnlitteratur där barnets udda 

beteende blir centralt för berättelsen.  Exempelvis Astrid Lindgrens Pippi Långstrump, 

en stark flicka med en förkärlek för att sova med fötterna på kudden.  En vana som 

skiljer sig från vad man skulle kalla ”normalt beteende”, men som ett barn kanske inte 

skulle finna så konstigt. Man pratar då istället om barn normalitet istället för vuxen 

normalitet.10 Maktförhållandet mellan barn och vuxna ifrågasätts även här, då hon i stor 

sett är ekonomiskt oberoende, och med sin far på havet lever hon utan vuxen tillsyn. I 

subversiv barnlitteratur framställs vuxennormaliteten som en form av en 

förtryckarmekanism, som man bryter mot genom att då införa barnnormalitet och 

upprepade gånger bryta mot vad som anses vara normen.11  

                                                 
8 Nikolajeva, (2004)  s.17. 
9 Parsons, Elizabeth, Sawers, Naarah & McInally, Kate, 'The other mother: Neil Gaiman's postfeminist fairytales', Children's 

literature association quarterly., 2008.s. 375.  
10 Nikolajeva, (2004) s.17. 
11 Nikolajeva, (2004) s.17. 
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Alison Lauries anser dock att det subversiva är en inneboende egenskap 

inom barnlitteratur, vilket Maria Nikolajeva ifrågasätter, då hon menar att tesen om 

barnlitteraturen som subversiv leder oss till frågan om det är möjligt för en vuxen att 

skriva barnböcker där de måste undergräva sin egen maktposition för att ge makten åt 

barnen.12  Mitt val att använda det subversiva och att behandla det som en inneboende 

egenskap i barnlitteratur, är för att visa hur det skiljer sig från Burton, som enligt min 

tolkning har gjort motsatsen. Burton skriver om avvikande barn som finns att finna 

inom subversiv barnlitteratur, men han har valt att frånta barnen all makt och i likhet 

med den traditionella barnlitteraturen placera dem i en socialt, politisk och ekonomiskt 

utsatt position.  

I artikeln ”Djurmetaforik och Djurmetamorfos i senmodern bilderbok” tar 

Maria Lassén-Seger, upp en familjesituation som påminner om många som finns att 

finna i The melancholy death of Oyster boy and other stories, hon använder sig av 

bilderboken Mannen, damen och något i magen (2002) en berättelse av Kim Fupz och 

Eva Eriksson. Det är en berättelse där de unga förälskade parets drömmar och 

förhoppningar om den traditionella familjen krossas när deras barn föds och visar sig 

vara en apa. Seger menar att det ändå finns en vis humoristisk ton i föräldrarnas försök 

att få barnet verka normalt, genom att tillexempel raka av barnet allt hår, men att det 

trots allt finns en allvarlig ton i skammen föräldrarna känner över sitt barn.13 Seger 

menar att boken visar på en moralisk fråga om huruvida föräldrar bör eller ens kan älska 

sina barn villkorslöst. Berättelsen når sin klimax då de skamfyllda föräldrarna beger sig 

till ett zoo där de upptäcker en familj med apor som har ett människobarn, här hade de 

haft möjligheten om de velat byta barnen, men de båda inser att de inte kan ge upp sin 

lilla apa.14 Boken får på så vis ett väldigt utopiskt och traditionellt barnberättelse slut, 

som skiljer sig från Burtons bok. Här kan man se uppenbara likheter och skillnader i 

handlingen och det som skiljer sig är återigen hur man valt att hantera det som är 

avvikande.  

 

2 Analys 

I analysavsnittet av denna uppsats kommer jag främst använda mig utav tre av Burtons 

berättelser, ”Oyster boy”, ”Mummy boy” och ”Anchor baby”. Jag kommer även 

                                                 
12 Nikolajeva, (2004) s.33. 
13 Maria Lassén-Seger, Andersson, Maria & Druker, Elina (red.), Barnlitteraturanalyser, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 
s.117. 
14 Maria Lassén-Seger, s. 117. 
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referera till andra berättelser i boken som är relevant för analysen, vilket jag gick in 

närmare på i metodavsnittet. 

Första delen av analysavsnittet består av en komparativ analys av 

förhållandet mellan hybridbarnen och föräldrarna. Detta gör jag genom att dra 

paralleller till traditionell och subversiv barnlitteratur.  

 Andra delen av min analys är centrerad runt barnens relation till andra. Jag 

går därefter över till att diskutera barnet och normen. Med fokus på hur barnen i Burtons 

berättelser är annorlunda, samt vad funktionen av de avvikande barnen blir. Analys 

delen avslutas med en tematisk analys av motivet döden och hur döden framställs i 

Burtons verk. 

 

2.1 Barnet och konflikten med föräldrar 

I likhet med vad många barnboksförfattare gjort före Burton, så bygger Burton upp en 

värld där det är starka kontraster i konflikten mellan barnet och samhället. Burton 

skriver från barnets perspektiv och kritiserar ett samhälle med nolltolerans för 

originalitet. I likhet med barn i de traditionella barnberättelserna som har Charles 

Dickens Oliver Twist som mönster, så är barnen i Burtons berättelser också utlämnade 

utan vuxet skydd.15 Det är berättelser om det utsatta barnet, men också om det 

avvikande barnet. I både fallet med Oliver Twist och Tim Burtons hybridbarn så handlar 

det om oönskade barn som samhället inte vill ha. Barn som egentligen inte gjort något 

fel, utan det är snarare att deras existens är oönskad och därför är de ett problem. Vilket 

då oftast leder till att de får uppleva samhällets grymhet. Eftersom de står utanför 

någons beskydd så är de också väldigt hjälplösa, då det är de vuxna som har den 

egentliga makten. Trots denna likhet mellan Dickens och Burtons sätt att skildra det 

utstötta barnet så finns det ändå en väldigt avgörande skillnad, Dickens berättelse får ett 

lyckligt slut, medan Burton valt att skildra det utstötta barnet som ett fel som måste 

korrigeras, vilket generellt leder till väldigt brutala slut på hans berättelser. Men i 

formen så är dock Burtons berättelser väldigt likt den modellen för socialt inriktade 

barnlitteratur som Vivi Edström tar upp i Barnbokens form, då berättelserna i detta fall 

bärs upp utav konflikten mellan barnet och samhället. 16 

Ett återkommande mönster i Burtons verssamling är motivet samhället 

mot barnet. Detta är sig inget konstigt, då det i barnlitteratur är väldigt vanligt att man 

                                                 
15 Edström, s.62. 
16 Edström, s.62. 
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på ett eller annat sätt skildrar maktstrukturer mellan barn och vuxna. Lena Kåreland 

skriver i sin bok Barnboken i samhället att spänningar mellan barn och vuxna i 

barnböcker är vanliga, då det uppstår en maktkamp på olika plan.17 Den makten som 

oftast utövas i barnlitterära texter är en makt som oftast anses komma utav ojämlika 

relationer mellan barnet och den vuxne.18 I detta kan man se en väsentlig skillnad 

mellan subversiv och traditionell barnlitteratur. I traditionell barnlitteratur är 

barnkaraktärer i större utsträckning bundna till sina föräldrar, på gott och ont. I 

subversiv barnlitteratur gestaltas föräldrars auktoritet som en förtryckarmekanism som 

barnet måste göra revolt emot.     

 I The melancholy death of Oyster boy and other stories påminner 

maktförhållandet mellan barnet och föräldrarna om maktstrukturer som finns att 

återfinna i traditionell barnlitteratur. Men hur uppstår då den här konflikten mellan 

samhället och barnet i Burtons berättelser? Om man börjar med att titta på det hela 

utifrån barnet, och den traditionella bilden utav barnet som något oskyldigt och 

okränkbart. Burton har i sin bok vridit om synen på barnet och här gjort barnet till något 

avvikande. Något som är viktigt att uppmärksamma är att barnet i sig inte gör något för 

att gå emot normen, tvärtom så försöker barnen många gånger i Burtons berättelser att 

anpassa sig efter normen. Vilket är något som de aldrig riktigt klarar av. På andra sidan 

utav detta har vi föräldrarna. I de traditionella sagorna brukade föräldrar spela rollen 

som beskyddare för sina barn. De vill skydda barnen från det svåra livet och hålla dem i 

ett stadium av oskuldsfullhet.  Sagan brukar fortskrida genom att på ett eller annat vis ta 

bort de vuxnas inflytande, för att utmana barnet på något vis, och oftast slutar det med 

att barnet lär sig något från det.19 I barnboken kan det förekomma föräldrar som 

försummar sina barn, men de brukar då vara deras enda funktion i berättelsen, och 

genom att försumma barnen tillåter de dem att utforska världen.20 I Burtons berättelser 

är föräldrarna inga beskyddare av sina barn. Deras funktion är inte heller att genom 

försummelse låta sina barn att växa individer. Tvärtom så spelar de här ofta rollen som 

förövare. Ett exempel på detta är berättelsen om ”Oyster boy”, där huvudkaraktären 

med samma namn som titeln blir mördad och uppäten utav sin far.21 I motsats till sagan 

så försvinner aldrig den vuxnes inflytande från berättelsen, utan många gånger är det de 

vuxna som påverkar handlingen i boken snarare än barnen, vilket gör att den vuxnes 

                                                 
17 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s 14. 
18 Lena Kåreland, s.14. 
19 Nikolajeva, (1998) s.17. 
20 Nikolajeva, (2004) s.87. 
21 Tim Burton, The melancholy death of Oyster boy & other stories, Faber, London, 1998, s.45. 
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inflytande framställs som absolut och oföränderligt. Ett undantag till detta är berättelsen 

om ”Mummy boy” där karaktären med samma namn som berättelsen, dör som en 

konsekvens av andra barns handlingar. Barn förknippas rent symboliskt med framtiden, 

utifrån detta skulle man kunna tolka denna inställning mot det annorlunda som 

oföränderlig, då deras beteende aldrig blir korrigerat i berättelsen.   

 De vuxnas inflytande i The melancholy death of Oyster boy and other 

stories kan relateras till böcker som Coraline och MirrorMask av Neil Gaiman. 

Coraline är en berättelse om en flicka vid namn Coraline som när de flyttar till ett nytt 

hus, finner en dörr till en ny värld där hennes andra föräldrar finns, föräldrar som är allt 

som hennes riktiga föräldrar inte är. Det som är mest i fokus i denna berättelse är 

Coralines relation till sina föräldrar, särskilt hennes riktiga mamma och hennes andra 

mamma. Coraline är till en början väldigt fascinerad av den nya världen och uppskattar 

de andra föräldrarnas tydliga olikhet från hennes riktiga föräldrar, som båda är väldigt 

upptagna i sina arbeten och har väldigt lite tid för Coraline. Detta vänder dock när de 

andra föräldrarna börjar bete sig allt mer underligt, de vill att Coraline ska stanna hos 

dem föralltid som deras dotter. I MirrorMask kretsar handlingen kring samma tema. Där 

handlar det om Helena som tillsammans med sina föräldrar jobbar på en cirkus. Hennes 

dolda önskan är att leva ett normalt liv. När hennes mor kort efter ett bråk mellan dem 

kollapsar och blir tvungen att tas ett till sjukhus, klandrar Helena sig själv för att hon 

önskat sig ett normalt liv. Helena hamnar efter ett underligt möte med tre artister en natt 

i en annan värld. Hon hamnar i staden av ljus som sakta håller på slukas av skuggor. 

Helena blir misstagen för skuggornas prinsessa som försvunnit strax efter hon stulit en 

amulett från den vita drottningen, vilket leder till att den vita drottningen faller in i en 

komaliknande sömn. Helena märker att drottningen och premiärministern liknar hennes 

far och mor och erbjuder sig att hjälpa dem, detta ovetandes om att de är bevakade av 

skuggornas drottning som misstagit Helena för sin dotter. I dessa två böcker 

underminerar barnen upprepade gånger sina föräldrars vilja.   

 Det som är väsentligt här är att det är föräldrarnas negativa handlande 

som står i centrum för berättelserna. Trots detta finns det också väsentliga skillnader. 

Coraline och Helena är exempelvis mer aktiva deltagare i sina berättelser än Burton 

karaktärer. Det som är intressant är dock relationen mellan föräldrarna och barnet. I 

både Coraline och MirrorMask handlar det om att bryta ner modern för att de båda 

protagonisterna ska kunna mogna som kvinnor och växa upp.22 Det är ett scenario som 

                                                 
22 Parsons, s.375. 
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påminner om det som finns i berättelserna ”Oyster boy” och ”Anchor baby” fast här är 

det ett omvänt förhållande. Här är det föräldrarna som måste bryta sig fri från barnet för 

att kunna leva ett normalt liv. I ”Mummy boy” är föräldrarnas roll inte lika 

framträdande, vilket ger individer som representerar mentaliteten i samhället möjlighet 

att gå in och korrektera det som är normbrytande. Inget barn lär sig något i Burtons 

berättelser, och inte heller går de vidare i livet till vuxenvärlden.  

 

2.2 Barnet och relationer till andra 

Några få berättelser i The melancholy death of Oyster boy and other stories beskriver 

dessa avvikande barns relation till varandra, och i deras interaktioner med varandra 

uppstår ofta en ny problematik. Berättelsen om ”Stick boy and Match girl”23 är ett 

exempel på detta. Det är en berättelse om en sticka som blir kär i en tändsticka. Denna 

historia illustrerar vad som händer när två olikheter möts i Burtons bok. ”But could a 

flame ever burn for a match and a stick? It did quite literally; he burned up pretty 

quick.”24 Deras två olikheter var oöverkomliga, vilket ledde till den ene karaktärens 

död. Att två olikheter inte går ihop representeras även i ”Anchor baby” där en sjövarelse 

och en människa blir kära. Även här visar sig deras olikheter vara för stora och i båda 

fallen slutar det olyckligt för paren.  

Voodoo girl25är ett annat exempel på en karaktär som har visa svårigheter 

i sitt kärleksliv, hon har hypnotiserande ögon som hon använder för att göra män till 

zombies. Hon verkar ha ett behov av att kontrollera dem för att kunna ha dem i sin 

närhet, för kommer de för nära så åker nålarna längre in i hennes hjärta.26 Vilket gör 

henne mer eller mindre inkapabel att ha ett normalt förhållande till en man. 

Pin Cushion Queen är en karaktär som liknar Voodoo girl till utseendet, och i likhet 

med Voodoo girl ger hon intrycket av att hålla sig borta från alla andra där hon sitter på 

sin tron. ”Life isn‘t easy for the Pin Cushion Queen. When she sits on her throne pins 

push through her spleen.”27 Precis som i fallet med Voodoo girl så distanserar Pin 

Cushion Queen sig till andra i hennes omgivning, men i stället för hypnotiserande ögon 

så sitter hon på en tron. Detta verkar dock orsaka henne lika mycket smärta att sitta 

ensam på sin tron som de gör för Voodoo girl att ha människor nära. En annan karaktär 

                                                 
23 Burton, s.1. 
24 Burton, s.3. 
25 Burton, s.51. 
26 Burton, s.59. 
27 Burton, s.93. 
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som vänder sig bort från vanliga människor är Junk girl, som beskrivs mer som ett ting 

än en riktig flicka; ”There once was a girl made out of junk”. ”She was always 

unhappy”28, hon var inte nöjd med sitt liv eller sin situation, det enda som var positivt i 

hennes liv var en man som hette Stan. Men hon istället för att försöka vara lycklig med 

Stan så tog hon sitt eget liv. Vilket förstärker intrycket av att två olikheter i Burtons bok 

är ett oföränderligt problem, som inte ens kärlek kan överkomma. 

Det finns två fall då det här med att vara annorlunda, att vara avvikande är 

beskrivet som någorlunda positivt i Burtons berättelser. Den första berättelsen är ”The 

girl with many eyes”, där flickan ändå beskrivs som ganska vacker, och de uttrycks 

faktiskt här att det är trevligt att känna en flicka med så många ögon. Det enda som 

framförs som negativt är den möjligheten att flickan skulle börja gråta.29 Men även i 

denna berättelse finns det lite utav ett betraktande på avstånd, en distansering från 

karaktären, ett oförstående inför det avvikande. Man ser tillexempel på bilden att det är 

en till synes normal person över vars ryggtavla de står en massa frågetecken när hen 

tittar på flickan. Ett annat exempel på en flicka som benämns i något positiv term är 

”The girl who stares”. I likhet med många andra karaktärer så är hon också annorlunda 

och benämns enbart med sitt kön och vad som utmärker hennes som avvikande, ”At 

anyone or anything, she seemed not to care”.30 I likhet med ”The girl with many eyes” 

kan man anta att hon uppfattas som avvikande eftersom hon konfunderar sin omgivning. 

Men istället för att illustrera denna förvirring med bilder har Burton här valt att uttrycka 

det i texten: “ She'd stare at you for hours, and you'd never know why”.31 Trots detta 

avståndstagande och förvirringen så är inget direkt negativt uttryckt emot henne. Detta 

kan dock bero på att hon i slutet verkar ta avstånd från de som gör henne annorlunda ” 

She finally gave her eyes a well-deserved rest”.32 

 

2.3 Barnet och normen 

Om man jämför karaktärerna i The melancholy death of Oyster boy and other stories 

med karaktärer som Coraline, Helena och Pippi upptäcker man att det finns en betydlig 

skillnad dem emellan. Även om alla karaktärerna bryter mot samhällets normer så sker 

detta på olika sätt. I fallet med Coraline, Helena och Pippi så bryter alla tre mot normen 

med sitt sätt att agera, deras beteende gör revolt mot den vuxna auktoriteten. Burtons 

                                                 
28 Burton, s.89. 
29 Burton, s.25. 
30 Burton, s.11. 
31 Burton, s.17. 
32 Burton, s.21. 
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karaktärer däremot gör detta i mindre utsträckning genom sitt agerande. Det som är 

uppseendeväckande med Burtons karaktärer är deras utseende och att de är statiska 

karaktärer. De är passiva och arbetar inte aktivt emot normen i samhället, utan det är 

snarare själva deras existens och identitet som går emot normen. Här kan man dra 

paralleller till Maria Lasséns-Seger analys av Mannen, damen och något i magen, där 

hon också tar upp att mannen och damens traditionella familjedrömmar krossas utav 

apan som damen föder fram.33 I denna berättelse har apan i likhet med karaktärer som 

Oyster boy inte gjort något fel i sig, utan fokusen här är snarare på det faktum att barnet 

i sig själv är avvikande, till deras föräldrars stora fasa/skam. Skillnaden är dock, att i 

likhet med många barnberättelser så slutar Mannen, dammen och något i magen 

lyckligt, eftersom mannen och damen väljer att acceptera det som är annorlunda med 

sitt barn och se bortom detta. Föräldrarnas kärlek till barnet övervinner här deras första 

reaktion till barnet. Till skillnad från Burtons berättelser där de aldrig kommer över 

barnens avvikande utseende och att de hellre försöker korrigera felet istället för att 

acceptera barnet som det är.  

Det finns dock vissa berättelser där karaktärerna försöker vara mer 

”mänskliga”, till exempel i ”Oyster boy steps out”, då han klär ut sig till människa med 

en människomask med ett ditmålat leende på. Titeln för en tillbaka till “The melancholy 

death of Oyster boy“ där de finns en vers som går ” Everyone wondered, but no one 

could tell, When would young Oyster boy come out of his shell?”34, vilket kan 

aktualisera frågan om den kronologiska ordningen i den här boken. Då den börjar med 

bilden från ”Oyster boy steps out ”och titeln The melancholy death of Oyster boy and 

other stories. Berättelsen ” The melancholy death of Oyster boy” kommer sedan i 

mitten av boken (där hans död skildras), sedan avsluta boken med den korta berättelsen 

”Oyster boy steps out” och samma bild som på framsidan av boken. Hans öde 

genomsyrar på så vis hela boken.     

 Oyster boy är dock inte den enda som gör ett försök att passa in. I 

berättelsen om Stain boy ”Of all the super heroes, the strangest one by far, doesn't have 

a special power or drive a fancy car”35, handlar det om en pojke som i likhet med sina 

karaktärsfränder inte verkar kunna göra någonting för att förändra sin avvikelse till 

något positivt. Han är en superhjälte som inte kan flyga eller simma, hans enda speciella 

                                                 
33 Maria Lassén-Seger, s.117. 
34 Burton, s.37. 
35 Burton, s.26. 
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talang är att lyckas få en tvätträkning som är ”sky-high”.36 I likhet med Oyster boy så 

finns det två berättelser om Stain boy i Burtons bok. Den första berättelsen illustrerar 

egentligen bara på vilka vis Stain boy avviker mot normen. Medan den andra berättelsen 

om Stain boy i likhet med den andra berättelsen om Oyster boy skildrar problematiken 

med Stain boys avvikelse från normen. I ”Stain boy's special Christmas” får Stain boy 

en ny ren uniform som han är jättelycklig över, eftersom Stain boy annars är en pojke 

täkt av smuts. På illustrationen på sidan ler Stain boy lyckligt över att vara ren, detta 

varar dock inte länge då smutsen verkar vara en del av Stain boys natur och ”Those wet, 

greasy stains started forming again”.37 Vilket leder till att berättelsen slutar med att 

Stain boy gråter. Händelserna uttrycker problematiken för någon som är annorlunda att 

leva ett normalt liv. Karaktärens medvetenhet om sin egen olikhet verkar också endast 

leda till karaktärens lidande. 

I ”Anchor baby” berättas berättelsen ur moderns perspektiv. Där handlar 

det om en sjövarelse av kvinnligt kön, som blir kär i en människa vid namn Walker.  

Trots att de är två helt olika varelser väljer kvinnan här att lämna havet för att vara med 

honom. Detta leder dock inte till att de kommer närmare varandra, utan det driver dem 

snarare längre ifrån varandra. De skaffar ett barn som ska föra dem närmare varandra. 

På grund av deras olika natur så är detta barn dock inte som en vanlig baby. Barnet är 

istället grått och hårt och där navelsträngen skulle ha suttit hänger en lång kedja, som på 

illustrationerna binder henne vid barnet.38 I likhet med berättelsen om Oyster boy så gör 

hen inte heller sina föräldrar lyckliga, utan tynger snarare ner dem. Walker spenderar 

mer tid på land och hon blir lämnad ensam med barnet, vilket till sist drar ner henne till 

havets botten.39 Här är det dock både barnet och dess mamma som representerar det 

som är avvikande, då hon inte alls är mänsklig, och barnet bara är det på sin fars sida. 

Bebisen är också en av de få karaktären i Burton boken som inte har ett kön. Detta är 

anmärkningsvärt då Burton annars är noga med att ha karaktärens kön eller namn i 

titeln. Barnet i sig är passivt och livlöst, och avbildad som en sten med knappt 

urskiljbara ansiktsdrag. 

Omgivningen syn på dessa barn som ett fel som man kan lösa genom att ta 

bort dem, förenklas utav karaktärernas passivitet och livlöshet. I ”Oyster boy” finns det 

flera exempel på den här livlösheten som verkar representera karaktärerna i boken; “Mr. 

                                                 
36 Burton, s.27. 
37 Burton, s.57. 
38 Burton, s.110. 
39 Burton, s.111. 
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and Mrs. Smith had a wonderful life. They were a normal, happy husband and wife.40 

Understrykningen på “normal” är för att de är en tyngdpunkt man bör uppmärksamma, 

för när Robot boy kommer in i deras liv blir de allt annat än lyckliga. Dessa barn verkar 

inte heller så lyckliga över att finnas. Vilket föreslår att karaktärerna är ytterst medveten 

om sin egen avvikelse, och att det är den medvetenheten som framkallar deras 

medlidande. Som de beskriver Robot boy;” He just lay there and stared, not living or 

dead.” 41 Robot boy är dock en av de få karaktärerna där det faktiskt uttrycks att han 

växer upp: ”And Robot boy grew up to be a young man. Though he was often mistaken 

for a garbage can”.42 Trots detta förändras aldrig Robot boys karaktär då han är lika 

passiv och livlös i början som han är i illustrationen i slutet av berättelsen där han ligger 

med en tom och död blick, och hans huvud fullt av skräp.43 Så även om han inte dog så 

behandlas han inte heller som levande, han behandlas inte som död, för de döda får 

oftast större respekt än en soptunna, utan han behandlas precis som många andra 

karaktärer i The melancholy death of Oyster boy and other stories som en livlös tingest.  

Detta förstärks utav att han inte har något eget namn annat än Robot boy, vilket han har 

gemensamt med många andra karaktärer i Burtons bok.  De flesta objektifieras genom 

att endast bli omnämnda med sitt kön och sin hybriditet.   

 

3 Motivet döden i barnlitteratur 

Ett motiv är ett återkommande mönster i en berättelse, detta kan variera från allt mellan 

vänskap till hämnd. Det finns en skillnad mellan centralmotiv och bimotiv, 

centralmotivet kan även kallas bokens tema.44 Huvudmotivet kan vara ett, men sen kan 

även varje kapitel vara fokuserat kring ett speciellt motiv. Teman och motiven kan vara 

både explicita, det vill säga öppna eller implicita, dolda eller underförstådda. Det som är 

bland det vanligaste motivet rent generellt inom barnlitteraturen är sökandet, detta kan i 

stort sett vara efter vadsomhelst. Det kan vara ett sökande efter en person, en skatt eller 

lycka, men de kan också handla om identitetssökande.45    

 Om man ser rent generellt på The melancholy death of Oyster boy and 

other stories så skulle man kunna se döden som centralmotivet. Döden har annars varit 

ett svårt ämne att skildra i barnlitteraturen och har många gånger även varit tabubelagt, 

                                                 
40 Burton, s.5. 
41 Burton, s.5. 
42 Burton, s.9. 
43 Burton, s.8. 
44 Nikolajeva, (2004) s.66. 
45 Nikolajeva, (2004) s.67. 
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men har trots detta ändå skildrats på olika vis. Det är igenom att undersöka böckerna 

som vi får en inblick på hur man ser och har sett på döden, både i samhället som 

böckerna ges ut i och det samhälle de skildrar.46 Döden som motiv i barnlitteratur har 

dock genomgått en väldigt stor förändring. Som motiv så var döden ett väldigt vanligt 

motiv på 1800-talet.47 Detta var mycket på grund utav den höga barndödligheten, men 

också som resultat av att flera generationer bodde tillsammans och därför var döden en 

vanlig företeelse i barnens liv. Kristendomen har också påverkat synen på döden i den 

västländska världen, man såg inte längre döden som en tragedi och det var inget man 

heller gjorde några större väsen om.48     

 I samband med att andra världskriget tog slut så förändrades detta allt mer 

eftersom levnadsstandarden blev bättre, vilket gjorde att döden blev till något mer 

främmande och skrämmande för människor. Allt fler dog på sjukhus istället för i 

hemmet. Fler barn klarade sig till vuxen ålder. På grund av detta blev döden något som 

barn inte vanligtvis utsattes för som tidigare. Därför kom det att betraktas som ett 

olämpligt ämne i barnlitteratur. Motivet kom dock tillbaka under 60-70 talen.49 Det var 

dock inte förrän under1970-talet som döden framträdde som ett övergripande ämne i 

barnboken.50 Dödsmotivet kan ha olika betydelser i barnböcker. I Ewa Wikanders bok 

Johan är död, återger det första kapitlet dramatiskt hur en fyraåring blir överkörd. 

Resten av boken handlar om vilka konsekvenser detta får för barnets familj.51 Många 

motiv i dagens barnböcker kan kallas för problem eller problemorienterade, där 

berättelsen är centrerat runt ett problem, som man då oftast löser innan boken slut. 

Dessa problem kan vara föräldrarnas skilsmässa, styvföräldrar, syskonrivalitet, fysisk 

eller mentalt handikapp, homosexualitet m.m.52  

 

3.1 Döden som motiv i Burtons berättelser 

I The melancholy death of Oyster boy and other stories har vi hittills fått se det 

avvikande barnens roll och funktion i berättelserna, samt deras relation till omvärlden. 

Döden i Burtons verk kommer oftast som samhällets reaktion på det som är avvikande. I 

avsnittet ”Barnet och normen” diskuteras vissa av karaktärerna och deras försök att 

                                                 
46 Anne-Marie Bergh, & Bergius, Elisabeth, Döden i barnlitteratur: en studie grundad på ett av Bibliotekstjänsts temaregister = 

[Death in childrens̀ literature] : [a study of one of Bibliotekstjänsts̀ bookindex on different themes], Högsk. i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Examensarbete,Borås, 2003, s. 1. 
47 Nikolajeva, (2004) s.68. 
48 Nikolajeva, (2004) s.69. 
49 Nikolajeva, (2004) s.69. 
50 Edström, s.58. 
51 Edström, s.59. 
52 Nikolajeva, (2004) s.69. 
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uppfylla normen. Något som visade sig vara omöjligt för karaktärerna då deras 

avvikande natur fungerande som ett oöverkomligt problem, vilket enbart ledde till 

karaktärens vemod. Karaktärernas död är oftast en konsekvens av att de inte kan 

anpassa sig till samhällets normer. Döden finns dock inte enbart representerad i 

handlingen i berättelserna, utan finns även i skildringen utav karaktärerna. Som tidigare 

nämnt är Burtons karaktärer platta och endimitionella. De beskrivs som passiva och 

ibland nästintill livlösa. Normen och döden hänger i berättelsen ihop rent 

handlingsmässigt då döden oftast dyker upp som resultat av samhällets reaktion på 

barnet.       

 Det tydligast mönstret i boken är det som är starkast framställt, 

onaturligheten hos karaktärerna. Denna onaturlighet verkar vara en form av schema 

kring vad Burtons värld är konstruerad och utvecklad runt. I form av osynliga regler 

som säger att dessa barn inte är naturliga (alltså finns det en norm för hur barn skall vara 

i samhället). Då dessa barn inte passar in så kan man diskutera barnens funktion i dessa 

berättelser, hur de ofta är ihopsatta med livlösa tingestar eller passiva djur. Det är i 

relation till denna avvikelse som handlingen utvecklas kring.   

Maria Nikolajeva har i Bilderbokens pusselbitar uppmärksammat Lennart 

Hellsings ”nonsens” text Ägget.53 Där menar hon att Hellsing använder ägget som en 

metafor för ett barn. Ägget representerar ett litet barn som ännu inte uppnått sina 

ambitioner, men har i likhet med larven i sin puppa något hoppfullt över sig, då ägget 

har möjlighet att utvecklas. Här kan man dra en parallell till Burtons bok och hans 

barnkaraktärer i jämförelse med barnlitteratur i stort. I berättelsen om ”Mummy boy” 

möter vi bilden av en mumie som ska föreställa ett barn, till skillnad från ägget så är det 

inget som talar för att denna karaktär kan växa och utvecklas. Eftersom bilden kommer 

före texten så innebär detta att man redan innan man börjat möta texten har 

konfronterats med döden. Denna hybriditet är något som är väldigt talande för Burtons 

karaktärer, som oftast består av hybridbarn som är en kombination av döda ting och 

barn. Detta är väldigt talande, eftersom döden här är representerad på två vis. Antingen 

är döden redan i början av berättelsen närvarande, då barnet delvis är ett livlöst ting, 

eller så blir berättelsen illavarslande då barnet delvis är något ätbart, som en mogen 

frukt. Där alternativen är att antingen äta frukten eller att låta den ruttna. Ett exempel på 

detta är berättelsen om ”Melon head”. Det är en berättelse om en pojke med ett huvud 
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som en mogen melon. För en vanlig frukt hade detta varit det ultimata tillfället att 

plocka och äta frukten, eftersom alternativet är att låta den ruttna. 

 

There once was a morose melon head, 

who sat there all day 

and wished he were dead. 

But you should be careful 

about the things that you wish. 

Because the last thing he heard 

was a deafening squish.
54

 

 

Melon head längtar efter döden, en önskan som går i uppfyllelse som effekt av andras 

handlande. Historien om Melon head är dock annorlunda då han till skillnad från 

exempelvis Oyster boy inte blir uppäten. Melon head verkar sakna syfte, och är 

medveten om sitt avvikande utseende vilket bara verkar göra honom olycklig. Han är en 

mogen melon som antingen väntar på att bli äten eller ruttna. 

I Mummy boy pratar föräldrarna med doktorn om vad som är fel på deras 

barn, föräldrarna har dock inte en lika framträdande roll som i Oyster boy. Det som 

utmärker Mummy boy från Burtons andra karaktärer är att han är en mer aktiv och 

dynamisk karaktär som precis som Pippi aktivt bryter mot normen. 55 Vilket är något 

som bör anmärkas vid, då detta generellt inte är fallet med barnen i Burtons bok. 

 

With the other young tots 

he only played twice, 

an ancient game of virgin sacrifice. 

(But the kids ran away, saying, "You aren't very nice.") 

Alone and rejected, Mummy Boy wept, 

then went to the cabinet 

where the snack food was kept. 

He wiped his wet sockets with his mummified sleeves, 

and sat down to a bowl of sugar-frosted tanna leaves.56 

 

Mummy boy är en annorlunda pojke som tydligen inte vet hur man ska bete sig runt de 

andra barnen och när han försöker leka med dem gör han det på ett vis som anses som 

opassande för barn. Som resultat av detta blir han lämnad ensam och får mer eller 

mindre trösta sig själv. Han får dock till sist en vän i form utav en mumiehund.  

 

The boys and girls had all started to play, 

but noticed that thing that looked like a papíer mâché. 

"Look, it’s a píñata," 

said one of the boys, 

"let's crack it wide open 

                                                 
54 Burton, s.94-95. 
55 I tidigare barnlitteratur så var det så att barn skulle lyssna på sina föräldrar, om de inte gjorde det så lärde det sig en läxa av det, 

tillexempel att man ska lyssna på sina föräldrar.  
56 Burton, s.79-81. 
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and get the candy and toys." 

They took a baseball bat 

and whacked open his head. 

Mummy Boy fell to the ground; 

he finally was dead. 

Inside of his head 

were no candy or prizes, 

just a few stray beetles 

of various sizes. 57 

 

Men precis som i ”Oyster boy” så är det inte Mummy boys handlande utan snarare 

utseende som leder till hans död. Här är det dock andra barn i berättelsen som går in och 

avslutar hans liv. En pojke som genomgår ett liknande öde är Char boy. Berättelsen 

handlar om en pojke som vanligtvis får kol i julklapp, vilket han är mycket lycklig över. 

Enligt sägnen ger Jultomten kol till olydiga och dumma barn, men ett år får Char boy en 

riktig present istället för en klump av kål, något som bara verkar orsaka förvirring hos 

Char boy. Berättelsen slutar med att han precis som Mummy boy blir misstagen för 

något annat, i detta fall en utbrunnen eldstad och han blir bortsopad ut på gatan.58 

I ”Roy, the toxic boy” möter vi toxic boy, som till skillnad från många av 

de andra hybridbarnen har vänner som kallar honom Roy men för alla andra är han mer 

känd som ”that horrible Toxic Boy”.59 Toxic boy är en pojke som älskar allt som är mer 

eller mindre skadligt för både andra människor och miljön. Han dör senare på grund 

utav att han sätts ut i en trädgård för frisk luft. 60 Att han dog av den friska luften var en 

olyckshändelse och förbryllade hans omgivning. Men han dog likväl som resultat utav 

att han var annorlunda och inte kunde passa in.  

 

Brie Boy had a dream he had only had twice, 

that his full, round head was only a slice. 

The other children never let Brie Boy play... 

... but at least he went well with a nice Chardonnay.61 

 

Något som är väldigt vanligt bland Burtons hybridbarn är framförallt att deras 

onaturlighet att koncentrerad till huvudet. Vilket är väsentligt eftersom huvudet är en 

vital del utav kroppen och inget som går att ändra hursomhelst. Brie boy har även han 

ett onormalt stort huvud, hälften barn, hälften ost. Han är inte heller accepterad utav sin 

omgivning och får därför inte vara med att leka, men han går åtminstone bra med ”a 

nice Chardonnay”.62 Vilket visar att de ser på honom som mat snarare än en varelse med 

                                                 
57 Burton, s.85-87. 
58 Burton, s.103. 
59 Burton, s. 63. 
60 Burton, s.67. 
61 Burton, s.75. 
62 Burton, s.75. 
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känslor och tankar. Burtons hybridbarn är inte värda mer än vad omgivningen anser 

dem vara vettiga att använda till och de som de inte kan använda dör för att de är 

annorlunda.  

”The melancholy death of Oyster boy” tar sin börjar när ett ungt par gifter 

sig vid havet. Kvinnan önskar sig ett barn, önskan går i uppfyllelse. Inget blev dock som 

det tänkt sig de fick ett barn som var dels mussla dels människa, en liten hybrid, en 

oönskad komplikation. De kallade honom Sam eller ”that thing that looks like a 

clam”.63 Inget blev som de tänkt sig med detta underliga barn, han var något 

främmande, något otäckt som medförde ångest och stress i hemmet. Detta på grund utav 

ett barn som de inte kunde acceptera som sitt eget.64 När maken börjar uppleva 

impotensproblem går de till doktorn för råd. ”I can't be sure, but the cause of the 

problem may also be the cure. They say oysters improve your sexual powers. Perhaps 

eating your son would help you do it for hours!”65 Doktor ger fadern rådet att äta Oyster 

boy som en lösning eftersom han upplevs som problemet, han är alltså inte en varelse 

vars liv någon värdesätter. Han är istället ett problem, men genom att dö så får han här 

ett syfte. Den natten smyger fadern in till sin sons rum, i skydd av mörkret står han och 

tittar på Oyster boy och fingrar en kniv. ”Son, are you happy? I don't mean to pry, but 

do you dream of Heaven? Have you wanted to die?”66 Oyster boy öppnar sina ögon men 

ger inget svar. Här ser man hur passiv Oyster boy är som karaktär då han knappt 

reagerar då fadern kommer in för att utföra dådet. Efter mordet så äter fadern upp 

resterna av Oyster boy. Men de ger honom trots allt en begravning vid vattnet med ett 

enkelt kors som försvinner vid nästa tidvatten våg. De fäller någon enslig tår och går 

sedan hem för att börja om igen, stärkta utav offret som var Oyster boy, fast denna gång 

ska de önska sig en flicka. Oyster boy är härmed reducerad till ett obehagligt minne. Det 

som är viktigt att betona här är att Oyster boy inte dog för att han gjort något fel. Han 

har inte aktivt brutit mot normen som tillexempel Pippi67, men han som skapelse är fel 

eftersom han inte ser ut som alla andra vilket man också ser tydligt på illustrationerna. 

Som resultat av detta så märks han som avvikande och därmed oönskad. Vilket leder till 

att ingen uppskattar honom som en levande varelse, tvärtom verkar alla vara rörande 

överens om att han är att skylla på för alla problem och det blir som en naturlig 

övergång att han är lösningen. Utav denna anledning skulle man också påstå att ett 

                                                 
63 Burton, s.37. 
64 Burton, s.35. 
65 Burton, s.43. 
66 Burton, s.43. 
67 Nikolajeva, (2004) s.17. 
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annat tema i ”Oyster boy” är ytlighet, eftersom det egentligen är vad han är och hur han 

ser ut som spelar roll och inte individen i sig själv, som i berättelsen har en passiv roll. 

Berättartekniken är annorlunda när karaktären ska dö. Då berättaren 

inleder berättelsen så sker detta i dåtid och i form av ett minne. Som i ”Mummy boy” 

börjar han med att säga ”there once was (min kursiv)”, samma användning av ordet 

”was” finns i ”Oyster boy”68, men man skulle kunna argumentera att döden är ännu mer 

tydlig i ”Oyster boy”. Redan i titeln på boken vet man att Oyster boy kommer dö, när 

man sen börjar läsa berättelsen så möts man först utav bilden av en kyrka vid havet, 

ännu en förvarning om vad som komma skall. Berättelsen börjar och slutar med ett kors 

vid havet och fotspår som leder bort, och den slutar precis som den börjar med ett nytt 

liv. Oyster boy är en oönskad pojke som delvis liknar en människa men han kommer 

som en oönskad komplikation i sina föräldrars annars lyckliga liv. ”But normal? Not 

quite. This unnatural (min kursiv) birth, this canker, this blight, was the start (min 

kursiv) and the end (min kursiv) and the sum of their plight (min kursiv).”69 Han är ett 

barn som inte passar in och inte är önskad, på varje bild i den korta berättelsen finns 

hans ensamhet och utanförskap porträtterat. Han är ett passivt och melankoliskt barn 

men när han står öga mot öga med sin egen död så ler Oyster boy70, resterna av hans 

kropp används sedan som ett potensmedel för att skapa ett nytt liv.  

  

4. Slutdiskussion 

Det samhälle Tim Burton beskriver är ytligt och konservativt, det är ett samhälle där det 

inte finns plats för ett annorlunda barn och där det bästa de kan hoppas på är att på något 

sätt vara ”nyttiga” för samhället omkring dem alternativt att inte vara en belastning. 

Oyster boy var ett passivt och melankoliskt barn men när han möter sin egen död så ler 

han71, och hans död används som potensmedel för att skapa ett nytt barn. I Anchor 

babys fall så var kvinnan en sjövarelse, hon var icke mänsklig och hon gjorde allt för att 

fånga Walker och knyta honom till sig. Men deras olikhet gjorde att de i slutändan inte 

kunde vara tillsammans, precis som i ”Stick boy and Match girl”. Barnet som blir till 

mellan sjövarelsen och människan Walker representerar summan av de båda 

föräldrarna. Ett barn som i slutändan tynger ner dem och drar ner sin mor till botten av 

havet, där hon hör hemma. 

                                                 
68 Burton, s.32. 
69 Burton, s.33. 
70 Burton, s.44. 
71 Burton, s.44. 
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Normaliteten verkar vara en grundläggande princip för denna värld, detta 

är en princip som tar sig i uttryck i olika former och skepnader och bygger upp Burtons 

värld. De slutsatser som är rimligast att dra efter att ha gjort den här analysen, är dels att 

Burton sakta men säkert bygger upp dessa barns öde. I fallet med Oyster boy så är det 

subtila detaljer som kyrkan vid vattnet, den melankoliska stämningen och fotspåren som 

är på väg bort. Barnen i böckerna är representerade som hybrider med sin andra hälft 

som något dött eller något ätbart. Detta gör att de dels inte betraktas som varelser med 

levande känslor utan att de i flesta fall ses som något ”not living or dead”.72 De är 

oföränderliga och har i flesta fall väldigt korta livspann. Oavsett om de dör innan 

berättelsen slut så verkar deras avvikelse binda dem till ett olyckligt liv. Föräldrarna 

som rent traditionellt ska vara beskyddare för sina barn lämnar här barnen försvarslösa 

mot ”samhällets inverkan” och de blir på grund utav att de är ensamma och utsatta offer 

för normen. 

Barn- och ungdomslitteratur har tidigare använts som ett medel för att lära 

barnen om ”ondskan” i världen.73 I ”Oyster boy” kommer ondskan ifrån de vuxna, som 

ska ha barnets bästa för sig, och barnen hamnar i en situation som liknar den i Charles 

Dickens Oliver Twist, där det utsatta barnet är i centrum. I denna uppsats har fokus dels 

varit att visa hur dessa barn skiljer sig ifrån mängden dels visa på hur detta påverkar 

deras öde och slutligen leder till deras död.  Döden skulle därför också kunna ses som 

ett viktigt tema i boken, därför att döden finns representerad i både i skildringen av 

vissa karaktärer och hur en del av berättelserna är uppbyggd. Jag anser att utifrån de 

förutsättning som är givna dessa barn så blir döden en ofrånkomlig konsekvens.  I 

”Oyster boy”, ”Mummy boy” och ”Anchor baby” framställs döden som en lösning på 

ett problem, när någon inte passar in så är lösningen att samhället förskjuter det. Det 

faktum att de är annorlunda påverkar hela deras livsöde, eftersom de lever i ett 

normkritiskt ytligt samhälle som inte kan bortse från att någon ser annorlunda ut. Det är 

ett synsätt som är synligt inte enbart i samhället som Burton gestaltar utan verkar också 

vara djupt inrotad i barnen själva. Då barnens egen självinsikt ökar deras medvetenhet 

om sin avvikelse mot normen så uppvisar vissa av barnen tendenser till depression och 

ibland självskadligt beteende, som i exemplet Melon head. Melon Head önskar att han 

                                                 
72 Burton, s.5. 
73 Judith Tydor Baumel, My Mother's Voice: Children, Literature and the Holocaust, Shofar. 23.4 (Summer 2005): p147. From 

Literature Resource Center s.1. 
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vore död och inväntar passivt döden, eller Junk girl som hoppar mot sin egen död 

istället för att försöka vara lycklig med Stan som var grannskapets sophämtare. 74  

I denna uppsats har jag undersökt konflikten mellan samhället och barnet 

som ett centraltmotiv i The melancholy death of Oyster boy and other stories, samt 

analyserat motivet döden i Burtons berättelser. Handlingen byggs upp runt normen i 

samhället i Burtons text. Normen för samhället är att man ska passa in, passar man inte 

in är man avvikande och därmed ett problem. Som jag nämner i början av min uppsats 

finns det två huvudberättelser i Burtons bok, antingen skildrar berättelserna barnens 

konflikt med samhället eller så skildrar de barnens försök att anpassa sig efter normen. 

De mönster man kan se i berättelserna är först att handlingen byggs upp runt normer och 

att Burton här kritiserar ett samhälle där det inte finns rum för originalitet.  

 Min tes var at det i Burtons bok finns mönster som binder samman barnet, 

normen och döden. I min analys har jag kommit fram till att funktionen av Burtons 

barnkaraktärer är att de fungerar som ett problem i berättelserna eftersom de bryter mot 

normen. Ett problem som samhället på ett eller annat sätt måste lösa. Det är dessa 

mönster som binder samman barnet, normen och döden i Burtons berättelser, där döden 

oftast bara är en konsekvens på barnets brott emot normen. Döden är dock gestaltad på 

många vis i Burtons berättelser och verkar vara den ultimata lösningen på problemet 

som är de avvikande barnen. Även om barnen försöker anpassa sig till normen, verkar 

det omöjligt för dem att ändra sin egen natur vilket innebär att deras tillstånd är 

oföränderligt. Detta understryks av att de är hybrider som delvis är en del av ett dött ting 

eller något ätbart. Utanförskapet som blir resultatet beror dels på samhällets ovilja att 

acceptera det avvikande barnen, men också på grund av barnens egen medvetenhet om 

sin egen avvikelse. Det är denna medvetenhet som gör att barnen ofta drar sig från att 

skapa relationer med andra karaktärer. Det finns många exempel på detta, som Pin 

Cushion Queen som sitter ensam på sin tron, samt Voodoo girl som måste hypnotisera 

män för att ha dem nära, och Junk girl som blir erbjuden lycka men som istället tar livet 

av sig. 

 Något som jag upptäckt i min uppsats är att det finns många paralleller 

man kan dra till traditionell och subversiv barnlitteratur när man undersöker Burtons 

bok.  De maktstrukturer som Edström beskriver som vanliga inom socialt inriktad 

barnlitteratur finns även att finna i Burtons bok, och det går även att se ett mönster som 

påminner om uppbyggnaden i Charles Dickens Oliver Twist. Det går också att se 
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likheter mellan subversiv barnlitteratur då Burtons karaktärer bryter mot normen i sina 

respektive berättelser. På samma gång måste man också konstatera den väsentliga 

skillnaden. Till skillnad från barnen som Alison Lurie beskriver i Don't Tell the Grown-

Ups: The Subversive Power of Children's Literature, så är det inte barnens beteende 

eller motstånd mot de vuxnas auktoritet som är så viktig i subversiv barnlitteratur som 

hos Burton gör barnen normbrytande. Det viktiga i de berättelserna är inte karaktärerna i 

sig själva, för de är statiska karaktärer. Det som egentligen är normbrytande är 

karaktärernas avvikelse utseendemässigt. Det är där konflikten uppstår.  

 Föräldrar som enligt Lena Kåreland ofta får en fostrande funktion i 

barnlitteraturen agerar här ofta som förövare. Coraline och MirrorMask togs tidigare i 

uppsatsen upp som exempel på när föräldrar inte har en fostrande funktion i barnboken, 

och barnen tvingas göra uppror mot sina föräldrars auktoritet för att inte fångas i ett 

oföränderligt tillstånd. Burtons karaktärer är fast i ett oföränderligt tillstånd och 

utvecklas inte under berättelsens gång.  Det intressanta är också att föräldrarna som har 

auktoriteten istället för att försöka komma över det faktum att deras barn är annorlunda 

väljer att förskjuta sina barn, vilket är ett mönster som skiljer sig från barnlitteratur i 

stort. 

 Det är några infallspunkter som är väsentliga för Burtons verk men som 

tyvärr inte fick utrymme i denna uppsats och som skulle vara intressant att fortsätta 

undersöka. Det hade exempelvis varit intressant att titta på Burtons berättelse utifrån 

genren skräckfantastik för barn, då föräldrarna i Burtons berättelser ofta har rollen som 

förövare och barnen oftast är offer för deras handlande. Det hade varit intressant att 

undersöka funktionen av föräldrarna som förövare, då ett barns död oftast är föräldrars 

värsta mardröm och det hade varit fascinerande att analysera behovet av att hantera 

sådana aspekter inom litteratur, och varför föräldrarna här ofta valts att porträtteras som 

förövare.   

 Intermedialitet är ett forskningsområde som utgår ifrån användandet av 

mer än en medieform. Möjligheten att välja att göra en analys utifrån intermedialitet 

hade således varit möjlig och hade legat nära till hands när det kommer till analys av 

Burtons verk. Det hade varit intressant att sätta illustrationerna i relation till Burtons 

arbete i film, samt analyserat samspelet mellan illustrationerna och texten i boken. Även 

om illustrationerna berördes i uppsatsen så blev denna uppsats inte en intermedial 

analys då mitt fokus framförallt låg på att analyser motivet samhället och barnet. Att 
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analysera boken tematiskt och komparativt ansåg jag var det mest lämpliga 

tillvägagångssättet för att besvara min huvudtes. 

 En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka och som är en 

väsentlig del av Burtons verk är den komik han använder för att skildra barnens öde. 

Användningen av komiken i detta fall kan vara ett sätt att distansera sig från 

händelserna samtidigt som det gör de lättare för läsaren att ta till sig texten. Jag gick inte 

in närmare på komik i min uppsats då det inte fanns utrymme till det, men det är ett drag 

som är starkt i Burtons verk och som mycket väl skulle kunna ligga som grund till 

ytterligare forskning.  

 Genusperspektivet är också något av värde att titta närmare på, eftersom 

Burton konsekvent är noga med att markera ut könet på sina karaktärer redan i titeln. 

Detta är sant för samtliga karaktärer, med undantag för Anchor baby. Rent markant så är 

de längsta berättelsen i boken om pojkar och de är också dem som får livet ifrån taget av 

sina föräldrar, medan de kvinnliga karaktärerna i större utsträckning överlever, men 

lever olyckliga liv. Deras olyckliga liv som är en konsekvens av deras avvikelse leder 

ofta till att de tar livet av sig, vilket inte händer de manliga karaktärerna i boken.
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