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1. Inledning 

Ända sedan jag för första gången såg Edward Scissorhands i 5-års ålder har jag alltid haft ett 

stort intresse för Tim Burtons filmer. Det är något med hans filmer som fascinerar och 

trollbinder mig än idag. Idag räknas han som en av de mest originella och kreativa 

regissörerna och är förmodligen den framgångsrikaste konstregissören. Kanske beror det 

barndomsintresset på att han fortfarande känns som en förvuxen barnunge. Han har 

fortfarande ett barnsligt sinnelag kvar och han använder det för att iscensätta filmer om andras 

barndomstid. 

 

Precis som alla andra mästerliga regissörer så har naturligtvis även han teman och motiv som 

han återkommer till i sina filmer. Hans mest frekventa tema som alltid finns med är den om 

utanförskapet. Hans huvudkaraktärer är alltid utanför det ”normala” samhället och blir alltid 

missförstådda av de andra karaktärerna. Detta kommer sig av att Burton själv kände sig 

missanpassad i det vanliga samhället under sin uppväxt. 

 

Ett annat motiv som han också brukar skildra är den om familjer. Familjerna är för det mesta 

dysfunktionella i hans filmer, även det hämtat från hans uppväxt. Papporna brukar oftast vara 

speciellt negativt skildrade, ibland är de till och med helt frånvarande. Oftast är dessa 

familjerelationer grunden till att karaktärerna är utanför. Men skildringen av dessa ledmotiv 

skiljer sig från film till film, och det är det som denna uppsats ska handla om. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är alltså att ta reda på dels hur dessa teman skildras, alltså om bristen på 

föräldrar och framför allt pappor och temat om utanförskap, det viktigaste temat. Framförallt 

är jag intresserad av sambandet mellan båda teman så huvudsyftet blir att se hur dessa båda 

teman sammanverkar och påverkar varandra. Jag vill också ta reda på hur mycket av Burtons 

egna framställda liv som finns representerat. Dessutom kan man se temat om faderskap som 

en förlängning av skildringen av maskulinitet på film. De båda teman är ihopkopplade och 

nära besläktade så jag hade även tänkt se hur maskuliniteten skildras. 

 

 



 

2 

 

1.3 Frågeställningar 

– Hur skildras teman om manlighet, faderskap och utanförskap i Tim Burtons filmer? 

– Hur påverkar nämnda motiv handlingen? 

– Och är det någon av karaktärerna som fungerar som Burtons alter ego baserat på det han har 

sagt om sitt liv?  
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2. Metod och material 

2.1 Filmer 

Först och främst har jag tittat på ett antal Burtonfilmer. De filmer som analyseras är Kalle och 

Chokladfabriken, Sweeney Todd, Edward Scissorhands och hans båda Batman-filmer. Dessa 

filmer valdes då jag tycker att de på olika sätt visar och illustrerar just dessa motiv om 

faderskap och utanförskap på ett mycket bra sätt. Filmernas huvudintrig utgår i stort sett från 

en samverkan mellan dessa ämnen. 

 

2.2 Litteraturgenomgång 

Tim Burton fascinerar många och det märks på den tidigare forskningen. Det har skrivits ett 

flertal böcker, uppsatser och artiklar om han och hans filmer. Jag har främst använt mig av 

böckerna Tim Burton av Jim Smith & J Clive Matthews, Tim Burton Interwievs sammanställd 

av Kristian Fraga, Tim Burton: The Monster & the Crowd av Helena Bassil-Morozow och 

boken Masculinty: Bodies, movies, Culture av Peter Lehmann. Samtliga böcker handlar på ett 

eller annat sätt om hans filmer eller om mannen rent allmänt. Böckerna är alla skrivna ur olika 

synvinklar och teorier. 

 

Den första boken, Tim Burton Interwievs, är som namnet antyder en intervjubok. Det är en 

antologi, en samling av texter, i detta fall intervjuer. Intervjuerna är gjorda mellan 1988 och 

2005. Den är samlad i kronologisk ordning och visar på det sättet Burtons utveckling både 

som filmskapare och som person. 

 

Tim Burton som bok två kort och gott heter är något av en blandning mellan analys och 

biografi. I kronologisk ordning är det en biografi över alla hans filmer fram till Apornas 

Planet (2001). Den innehåller all viktig fakta som skådespelare, kompositör och information 

om inspelningen. Men den är också analytisk då författarna gör sina egna tolkningar om 

filmerna och dess budskap. 

 

Helena Bassil-Morozows bok The Monster and the Crowd är även den en analytisk bok. 

Helena har analyserat alla Burtons filmer ur ett Jungianskt perspektiv och hur de passar in på 

hans motiv. Och den sista boken Masculinty: Bodies, movies, Cultures är en antologi. Alla 
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texter handlar om mannen och fadern och hur de porträtteras i filmer. Författarna gör sina 

egna tolkningar och slutsatser och boken är därför även den en analys. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Varje film behandlas separat utan någons särskild inbördes ordning. Varje filmsektion 

kommer att inledas med en kort sammanfattning om filmens handling, lite fakta och kuriosa 

om inspelningen innan jag börjar med själv analysen. Uppsatsen inleds med ett par rader om 

manlighet och faderskap som fenomen på film som en presentation av ämnet innan själva 

filmanalyserna introduceras. 

 

Jag har också med en kort genomgång av Tim Burtons liv och karriär. Den mesta 

informationen om honom är hämtade från intervjuer med Burton så allting utgår egentligen 

från det han har sagt där och den mediebild eller alter ego han har skapat i dem. Här nämns 

det också lite om problemen med självbiografi både i Burtons filmer och rent allmänt. 
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3. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras dels de olika sätt man har gestaltat manlighet och faderskap i 

filmer sedan 80-talets början, men även självbiografin som filmfenomen och dess problem. 

 

3.1 Faderskap och manlighet på film 

Synen på kvinnan och modern och kvinnokroppen har ända sedan filmens begynnelse varit ett 

vanligt ämne att skildra och synen på det har varierat genom åren. Men manlighet och den 

manliga kroppen och framför allt faderskap i filmer har under en lång tid stått i skymundan 

och det har generellt sett inte tyckts att det varit tillräckligt intressant att forska om. 1 Det är 

först under senare tid, på 80-talet som debatten började och de första böckerna om ämnet dök 

upp. Idag har det ämnet blivit mer och mer vanligare trots att det fortfarande står i skymundan 

för forskning av kvinnan. Men trots att det är vanligt så ligger det fortfarande något tabu över 

mannen och dess ideal, det är fortfarande ett väldigt förbjudet område och det blir stor 

kontrovers så fort man skildrar mannen och hans kropp på ett ”kontroversiellt” och 

annorlunda sätt.2 Varför det är så kan man bara spekulera om, men det kan bero på att det som 

sagt fortfarande är ett relativt outforskat område att forska i. Till skillnad från forskningen om 

kvinnan och kroppen så är forskningen om mannen och idealen inte alls lika bred eller djup 

och det har inte kommit någon slags ”genombrott” i ämnet så som det brukar i andra ämnen. 

  

Mannen på film har precis som kvinnan på film skildrats stereotypt och onyanserat, speciellt 

under 80-talet. Under denna period var ju mannen den stora hjälten, som var väldigt manlig 

och hård och visade knappt känslor. De spelades ofta av Dolph Lundgren och Arnold 

Schwarzenegger och liknande muskulösa typer. Burton skildrade dock sina hjältar på sätt som 

var ganska ovanliga för den perioden, till exempel är hjältarna i hans filmer nördiga och 

utanför. 

 

Även temat om faderskap är relativt nytt. Precis som temat med manlighet i allmänhet är även 

det outforskat och har länge legat i skymundan för forskningen om mammarollen. I stort sett 

hänger det ihop med synen på manlighet och de två ämnena är nära förknippade. Även här har 

man olika tolkningar och synvinklar. På senare tid har det blivit vanligt att man skildrar 

                                                 
1 Peter Lehmann, Masculinity: Bodies, Movies, Cultures, London:  Routledge 2001, s 2. 
2 Lehmann, s 2, 2001. 
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fadern som en hjälte och räddare,3exempelvis i filmen Ransom (Ron Howard, 1996). Dessa 

pappor kommer oftast från medelklassen och tillhör alltså den typiska amerikanska 

familjefadern, då så många amerikanska familjevärderingar kommer från just medelklassen. 

Fadern har hur som helst blivit något av hjälten inom amerikansk film, speciellt inom 

actiongenren och andra så kallade ”guyflicks”, grabbfilmer.  

 

Dock så har många regissörer på senare tid, så som Spielberg och naturligtvis även Burton, 

börjat gestalta pappor på ett ganska svalt och negativt sätt. Fadern är inte alls den stora hjälten 

han tidigare var utan är nästan lite av en fegis. Barnen i filmerna växer oftast upp utan en far 

och ibland är det bristen på en familjefar som är orsaken till att personen är som den är. Denna 

nya syn beror oftast på att regissörerna i fråga själva växte upp utan en fader eller själva är 

frånvarande föräldrar, enligt regissörerna själva i alla fall.  

 

3.2 Om Tim Burton och hans alteregon 

Tim Burton räknas idag som en av tidernas största och mest inflytelserika regissörer, och en 

av de få som lyckas behålla sin egna personliga stil och ändå vara kommersiell.  Hans filmer 

brukar också för det mesta tillhöra årets mest inkomstbringande filmer, mycket på grund av 

hans fantasi och kreativa utförande och iscensättande av idéerna. Han är som Helena Bassil 

skriver i sin bok The Monster and The Crowd ”The Child with a thousand faces.4” Ett vuxet 

barn med fantastiska idéer helt enkelt.  Men det har naturligtvis inte alltid varit så. Precis som 

de flesta regissörer så har även Burton fått kämpa sig fram innan han blev stor. 

 

Tim Burton föddes 1958 i Burbank, den L. A. förort där alla filmstudior ligger.  Redan som 

liten kände han sig missanpassad i det soliga och ytliga klimatet, något som förstärktes av att 

hans föräldrar inte brydde sig särskilt mycket om honom. Hans far var ständigt frånvarande 

och modern var inte heller särskilt hjälpsam. Därför flyttade han i tidig ålder till sin mormor, 

något som enligt Burton själv räddade och gav honom frihet.5 Det ska dock nämnas att han 

fortfarande träffar sina föräldrar ”every once in a while”.6 

 

                                                 
3 Lehmann, s 10, 2001. 
4 Helena Bassil, Tim Burton: The Monster and the crowd., London: Routledge, 2010, s 1. 
5  Bassil, s 38, 2010. 
6 Kristian Fraga, Tim Burton Interwiews, Jackson: University Press of Michigan, 2005, s 59. 
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Alla dessa förhållanden gjorde Tim väldigt inåtvänd och blyg och han började vid en tidig 

ålder att titta och fascineras av gamla monsterfilmer från 50-talet. Hans stora idol blev 

skådespelaren Vincent Price, en dyrkan som senare kulminerade när han fick chansen att 

jobba med honom. Och än idag är Burton väldigt osocial och har svårt för att kommunicera.   

 

Den unge Burton hade dock en talang för att teckna och rita. Han ritade framför allt motiv 

från sina mardrömmar och fick även inspiration från sin omgivning. Dessutom skapade han 

egna kortfilmer som dels var stopmotion teknik och dels vanliga stumfilmer. 1976, vid 18 års 

ålder fick han stipendium till den prestigefyllda skolan CalArt, grundad av Walt Disney. Tre 

år senare blev han anställd hos Disney som insåg hans stora talang och 1981 fick han sitt 

första uppdrag som animerare för filmen Micke och Molle (1982). Han fick dock sparken 

därifrån, då han enligt egen utsago inte kunde rita rävar på ett vackert sätt.7 Han fick istället 

arbeta med filmen Taran och den magiska kitteln (1985). Ganska snart stod det klart att han 

hade en egen vision som inte överrenstämde med Disneys klassiska familjestil. Det var här 

under Disneytiden som han skapade sin första film Vincent 1982. 

 

1985 efter att ha gjort Frankenweenie kontaktades han av skådespelaren Paul Reubens som 

erbjöd honom at göra en långfilm av hans humorkaraktär Pee-Wee Herman. Burton 

accepterade och filmen blev hans långfilmsdebut.  

 

Filmen blev en oväntad succé, något som gjorde att han regisserade Beetlejuice. Efter att även 

den filmen blev en succé fick han så regissera Batman, vilket förvandlade honom till en 

superkändis och Hollywoods nya favoritregissör. Plötsligt ville alla göra film med honom.  

1990, efter att ha gjort Edward Scissorhands, blev han plötsligt mer personlig och började 

mer och mer ta kontroll över sina egna produktioner. Ända sedan dess har han fortsatt att göra 

personliga filmer inbäddat i Hollywoods kommersiella värld vilket är rätt unikt i dagens 

Hollywood.  

 

Jag nämnde ovan att de flesta av hans filmer är stora suceer och hans senaste verk Alice i 

Underlandet (2010) har redan blivit årets näst mest inkomstbringande film. Och han kommer 

nog att fortsätta skapa suceer efter suceer en lång tid. Så länge han fortsätter med sina visuella 

uttryck och påhittiga idéer kommer folk att flockas och köa utanför biograferna.  

                                                 
7 Fraga, s 2, 2005. 
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Ett annat signum som utmärker hans filmer är att en av karaktärerna, oftast huvudkaraktären 

är en spegling, ett alterego av Burton själv. Burton ser oftast sig själv i någon av karaktärerna 

och det är oftast anledningen till att han väljer att filmatisera något. Och det är oftast här i det 

självbiografiska problemet uppstår. För som jag skrev ovan så är det vi vet om Burton det han 

själv har sagt i intervjuer och liknande. På det viset blir det snarare en medial konstruktion av 

Tim Burton, en bild av honom han själv har valt att visa för andra. 

 

Det mesta av det han säger stämmer säkert, men en del har han säkert lagt till för intervjuerna. 

Det är också detta som är det största problemet med biografier i allmänhet, man vet inte allt. 

Det man vet har man hämtat från intervjuer, antingen personen i fråga eller från närstående 

som berättar eller så har man hämtat fakta från böcker, internetsidor och annat material. Så 

precis som i Burtons filmer finns det en risk för att filmen blir en konstruktion av den verkliga 

personen än en sann avbild av personen.  

 

Ett annat problem är att biografierna ibland kan vara ”styrda” åt ett håll. De ansvariga för 

filmen vill att man ska se personen på ett visst sätt, så därför visar man bara hans positiva 

sidor eller hans negativa sidor allt för att åskådarna ska ha en helt annan åsikt än man kanske 

hade i början och tycka som dem. Detta gäller även för Burtons filmer. Även om karaktärerna 

i hans filmer inte är helt ensidiga kan man ända känna stor sympati för dem då Burton har 

gjort de positiva dragen mer framträdande än de negativa, allt för att vi ska känna sympati för 

dem. Man bör ta biografifilmer med en hel nypa salt, och detsamma gäller även för Burtons 

karaktärer. 
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4. Analys 

4.1 Filmanalys av Batman 

Baserad på Bob Kanes seriefigurer handlar filmen om Bruce Wayne, som efter att hans 

föräldrar mördats skapar sig en alternativ identitet, Batman, vars syfte är att skrämma och 

förhindra skurkarna som härjar i Gotham City. När den nya superskurken Joker börjar 

terrorisera staden blir det en kamp mellan de båda ”skapelserna” över vem som ska regera 

över staden.  

 

Ansedd av många kritiker som en av Burtons och faktiskt också 80-talets bästa filmer blev 

filmen en bombastisk jättesuccé och 1989 års mest inkomstbringande film. Den har också 

blivit en modern klassiker. Figuren har filmatiserats i flera omgångar, den kanske mest kända 

är tv-serien och den efterföljande filmen från 1960- talet med Adam West i huvudrollen, en 

fånig och glad produktion. Burton var väldigt mån om att röra sig långt borta från den 

tolkningen och istället presentera sin egna mörkare och mer gotiska version av sagan, något 

som skulle bli hans signum i nästföljande produktioner. Han valde också att flytta 

inspelningen till England, dels för att slippa undan hysterin men också för att det var 

proffsigare och skickligare medarbetare där.8 Han fick också kritik för att ha valt Michael 

Keaton till huvudrollen. Men de blev nöjda med Jack Nicholson som Jokern, enligt skaparen 

Kane själv det ultimata valet. Kritikerna var också i stort sett positiva över filmatiseringen och 

gav den bra betyg.  

 

Batman är enligt många en typisk Burtonfilm, den första av hans typiska filmer skulle man 

kunna säga. Inte nog med att omgivningarna är typiskt mörka och gotiska så som det brukar 

vara i hans filmer, men de innehåller alla hans typiska motiv. En huvudkaraktär eller i detta 

fall snarare hans alter ego som är missförstådd av samhället, en frånvarande familj och 

sambandet mellan dem och Burtons igenkännande i huvudkaraktären. Dessa motiv 

introduceras som sagt i denna film och skulle som redan nämnts återvända i de flesta av hans 

filmer. Även den negativa synen på pappan och mannen i allmänhet finns representerat här.   

 

 

                                                 
8 Fraga, s 21, 2005. 
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4.1.1 Synen på manlighet  

Det första som slår en är synen på både Batman och Bruce Wayne i filmen. Burton ville att 

man skulle gå på djupet av karaktären, att ta reda på varför en vanlig människa väljer att ta på 

sig en fladdermusdräkt då han tyckte att anledningen som den ges i serietidningen var alldeles 

för löjlig. Istället var hans tolkning att han klädde ut sig för ”the visual impact and theatrical 

effect.”9. Han klädde ut sig för att bli någon helt annan i princip vilket gör honom till något 

mer än en så kallad ”vigilante” som han framställs som i serietidningarna, säger Burton. Allt 

detta bidrar till att synen på de båda karaktärerna känns helt annorlunda och fräscha jämfört 

med andra tolkningar av Batman och Bruce Wayne.  

 

Karaktärerna skildras som två motsatser när det gäller synen på manlighet vilket är lite 

fascinerande. Dels har vi ju Bruce Wayne som trots sin rikedom och sin gentlemannastatus 

ändå är väldigt blyg och osocialt kompetent. Han är inte den hunkiga snygga typen som får 

alla kvinnor vilket annars brukar vara standarden i amerikanska actionfilmer filmer. Istället är 

han en vanlig ”average Joe” kille, en typisk amerikansk kille med andra ord. Han är varken 

muskulös eller särskilt ung eller något sådant. 

 

Istället känns denna Bruce i Michael Keatons tolkning nästan som en tönt och nörd. Till 

exempel bär han glasögon vilket bidrar till den nördiga känslan och vilket även bidrar på sikt 

till känslan av utanförskap. Han har inte heller någon lycka hos damerna och bor med sin 

butler i sin stora herrgård. Att skildra en hjälte på detta sätt var rejält ovanligt vid denna 

tidpunkt. Normen under period, 80-talet, var ju annars att hjälten var väldigt manlig och 

maskulin, typ Dolph Lundgren eller Arnold Schwarzenegger som jag även nämnde ovan 

Keatons tolkning påminner snarare om Tim Burton själv än de tidstypiska hjältarna från 

epoken, och kan också ses som det självbiografiska inslaget i filmen. Parallellt med det 

skildras Batman som tuff och hård. Han är inte rädd för att ta i med hårdhandskarna. Denna 

Batman dödar till och med, vilket inte hade hänt sedan 1940-talet. Burton och 

manusförfattarna gjorde honom lite hårdare och tuffare och mer skoningslös. 

 

Jokern och hans riktiga identitet Jack Napier skildras däremot mer som på ett typiskt 

stereotypt manligt sätt. Jack Napier är nämligen en gangster och buse med allt som ingår. Han 

har en älskarinna som han inte bryr sig särskilt mycket om, han dödar sin chef för att själv ta 

                                                 
9 Fraga, s 27, 2005. 
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över organisationen och är en typisk filmgangster kan man säga. Men när han förvandlas till 

Jokern blir han nästan som en clown, ett förvuxet barn. Hans kostym, hans ansikte och hans 

beteende, allting blir clownlikt och han tar allting med ett skratt till och med när han mördar. 

Hans offer dör till och med skrattande.  

 

4.1.2 Synen på faderskap  

Som jag nämnde förut så är filmen en typisk Burtonfilm, och det stämmer in då hans båda 

teman finns representerade i filmen. Trots de traditionella inslagen finns det ändå saker och 

detaljer som sticker ut och är otypiska. Alla dessa saker bidrar till filmen stämning och 

spänning och borde nämnas och tas upp. Jag ska nu skriva hur dessa ämnen tas upp och visas 

och hur de påverkar handlingen. 

 

Sällan har man nog sett en film där frånvaron av föräldrar påverkar huvudkaraktären och hans 

handlingar så mycket. Samtidigt har man nog inte heller sett en film där båda antagonisterna 

är ansvariga för varandras skapelse. Jag skulle vilja påstå att av alla Burtons filmer är det nog 

Batman som är den mest trogna hans teman, men också den otrognaste.  

 

Burtons version är trogen förlagan på det viset att Waynes föräldrar blev rånmördade när han 

var en liten pojke och sedermera tas om hand av deras vän och butler Alfred. Det är också 

denna händelse som delvis ligger bakom hans beslut att klä ut sig till fladdermus för att stoppa 

brottslingarna. 

 

Denna händelse sätter fortfarande djupa sår i Bruce Wayne. Han plågas fortfarande av minnen 

från föräldrarna han aldrig fick chansen att lära känna och det hemska mordet på dem, och det 

kan man se i filmen. Ett exempel på det är scenen när han går till deras grav och lägger en 

blomma på den, en händelse som i sin tur leder till att den kvinnliga huvudkaraktären Vicki 

Vale börjar intressera sig för honom. Det är också därför Bruce är blyg och osocial enligt mig. 

Han är rädd för att komma någon för nära av rädsla för att han ska förlora dem så som han 

förlorade sina föräldrar. Det tar ett bra tag innan han blir förtrolig med Vicki och låter henne 

veta alla hans hemligheter och besvikelser.  

 

Det är som sagt också hans föräldrars bortgång som ger honom motivationen och 

inspirationen till att klä på sig dräkten och ge sig ut bland Gotham Citys brottslingar. Han vill 



 

12 

förhindra att fler familjer splittras och förstörs på grund av våldet och kriminaliteten. Det 

kanske mest tydliga exemplet på detta ges i filmens inledning när en ung pojkes föräldrar blir 

skjutna och rånade av två unga brottslingar, en kuslig och ironisk inledning som ger tydliga 

parareller till Bruces tragiska historia. Skillnaden är väl dock att det för denna pojke slutar 

hyfsat lyckat, då han räddas av Batman. Bruce hade ju inte någon Batman som räddade 

honom. Det kanske också är därför Batman inte känner någon ånger eller skuld över att döda, 

någonstans tycker han att det rättfärdigar hans föräldrars död och att skurkarna förtjänar det 

eftersom de tog hans föräldrar från honom och på så sätt är de själva delvis skyldiga till att bli 

infångande.  

 

Allt detta är alltså hämtat från serietidningen, så det är ju inte något som Burton lägger till, 

som brukar vara fallet med hans filmer. Men däremot så har Burton lagt till egna idéer och 

koncept för att de ska passa hans vision. Det mest tydliga exemplet på detta är när Burton i 

samarbete med manusförfattaren Sam Hamm kom på iden att låta en ung Jack Napier vara 

den som mördar Bruce Waynes föräldrar för att ytterligare visa på likheten mellan dessa 

karaktärer, att de är mer lika än vad de och man själv först tror10. På det viset är båda 

figurerna skapta av varandra, för utan Jack skulle inte Batman ha funnits och hade inte 

Batman puttat ner Jack i fräsande syra skulle inte Jokern ha funnits. Detta påpekas också i 

filmen.  

 

Trots att Bruce riktiga far alltså är borta har han ingen brist på en fadersfigur i sitt liv. 

Familjevännen och butlern Alfred tog på sig ansvaret att sköta om unge Bruce och har på så 

vis funnits genom hela hans uppväxt och även i hans vuxna liv. Det är Alfred som har lärt 

Bruce allt om livet och han har i princip uppfostrat honom. Alfred är det närmaste Bruce 

kommer till en far, och mycket riktigt känns tolkningen av honom som en typisk 

faderskaraktär. Michael Gough spelar honom som en väldigt snäll, men ansvarstagande 

karaktär. Det är han som tar hand om allting i hemmet och är på det viset mer lik en 

traditionell butler. Han lagar mat, betalar antagligen också räkningar och är i stort sett husets 

herre.  

 

För att återknyta till synen på manlighet kan man säga att det passar in i filmens syn på 

manlighet. För samtidigt som själva butler karaktären i sig är stereotyp så gör Alfred saker 

                                                 
10 Jim Smith & J Clive Matthews, Tim Burton, London: Virgin Books, 2002, s 10. 
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som kanske kunde och kan ses som kvinnligt, matlagning och tvätt och allt det. Precis som 

alla andra manliga bilder i filmen så är även denna omkullkastad på ett befriande sätt. Alfred 

är alltså det närmaste Bruce har till far, och det märks att han är tacksam över att han har 

honom, och Alfred är säkert lika glad han över att ha fått Bruce. Deras relation verkar också 

mycket vara ett typiskt fader-son förhållande så som det brukar se ut när båda är vuxna.Alfred 

är också den enda som vet om att Bruce är Batman, och han hjälper honom ofta med de olika 

uppdragen. Han hämtar information om olika brottslingar, han hjälper till att uppdatera 

Batmobilen med de senaste uppfinningarna och jag tror också att han hjälper till med 

kostymen. På det sättet blir han mer än en typisk fadersfigur, han blir mer som en hjälpreda 

och assistent som hjälper till och är oumbärlig för Bruce. Det här är dock inte tillagt till 

filmen, utan allt är hämtat från Bob Kanes originalserie där Alfred var likadan som han är i 

filmen, så det kanske inte borde räknas på samma sätt. 

 

4.1.3 Synen på utanförskap 

Batman är även en typisk Burtonfilm då det innehåller hans andra tema som han alltid 

återvänder till, den om utanförskapet. Även detta introduceras i denna film, då filmen som 

sagt fungerar som en introduktion till Burtons värld. Utanförskapet skildras precis som 

faderskaptemat och manlighetstemat som motsatser mellan de två identiteterna men även som 

likheter mellan de två antagonisterna precis som de två andra motiven 

 

Utanförskapet presenteras väldigt tydligt och klart i filmen. Och som jag även nämnde så är 

det stora kontraster och motsatser mellan Batman och Bruce Wayne. Om vi tar Bruce Wayne 

framställs han som en av stadens kändisar och en av deras största hjältar. Bruce älskar 

verkligen Gotham City och han sitter i flera föreningar och organisationer som sysslar med 

välgörenhet och andra liknande ändamål. Han anordnar också flera fester och sammankonster 

uppe i sin stora herrgård. Detta visar på hans sociala status på ett lyckat sätt.  Bruce har många 

och rika bekantskaper, men de blir aldrig mer än det. Wayne verkar aldrig trivas i deras 

sällskap, han riktigt längtar till att festerna och gästerna tar slut och går hem. Det är kanske 

detta drag som förstärker och förtydligar Bruce som osocial och blyg i närheten av andra 

personer. Han trivs bäst ensam med Alfred, det är där han känner sig som mest hemma. 

Därför känns det passande och lite ironiskt att det är som Batman han trivs bäst. Det är där 

han har sitt rätta element. Han slipper prata eller umgås med någon allt för länge och genom 

dräkten och masken slipper han visa vem han är och på så vis slipper han vara blyg och 
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inåtvänd. Som Batman ger han uttryck för all den styrka, ilska och aggressivitet han bär 

inombords som Bruce Wayne. 

 

Paradoxalt nog är det också som Batman han är utanför och missförstådd av det vanliga 

samhället. Både polisen, de kriminella och folket i allmänhet misstror honom. Polisen tycker 

att han också bör räknas som en brottsling då han själv mördar och misshandlar skurkarna, 

och dessutom kan de ju inte ha någon som gör deras jobb för då skulle de bli utan arbete. Så 

de är väldigt angelägna om att fånga in honom och ta reda på vem det är som gäckat dem. De 

misstror honom fullt ut men vissa fascineras ändå av honom och kan inte låta bli att tycka att 

det är lite roligt ändå. 

 

Skurkarna i sin tur är rädda för honom, men jag tycker ändå att det verkar som om de ser 

honom som en myt eller legend. De är inte säkra på om han verkligen existerar men det de har 

hört om honom förskräcker dem ändå och de passar sig ändå riktigt noga. De som faktiskt har 

mött honom är antagligen döda eller i kraftig chock och är därför inga pålitliga källor. Så även 

inom skurkvärlden är han missförstådd. 

 

Slutligen har vi den övriga stadsbefolkningen. Det är hos dem utanförskapet märks allra 

tydligast.  De vet inte var de har honom eller vad de tycker om honom.  Även hos folket 

verkar han mer som en lokal legend eller myt. De som har sett honom får alltid det 

bortförklarat, de har förmodligen sett något helt annat eller så har vittnena ansetts som 

pundare eller knarkare. Samtidigt verkar folket ändå imponerande av det Batman gör och 

vissa, som reportern Alexander Knox, gör allt för att hitta och intervjua Batman.  Folket 

känner sig också som sagt kluvna till Batman. En del tycker att han är den största brottslingen 

medan vissa andra undrar om han samarbetar med polisen. Batman har helt enkelt inga 

vänner, han är helt ensam till skillnad från Bruce Wayne som har alla dessa bekanta och 

vänner att umgås med.  

 

Det är naturligtvis ytterligare en ironisk och paradoxal sak med filmen som det kan vara kul 

att jämföra och titta på. Det är först mot slutet av filmen polisen och folket inser att Batman är 

på deras sida då de skapar en signal som visar då de behöver hans hjälp. Jokern är även han 

utanför, men eftersom han tillhör skurkarna räknas det inte. 
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Även om detta tema kanske inte påverkar handlingen lika mycket som det förra temat gör så 

gör även den sitt till.  

 

4.1.4 Samverkan mellan nämnda teman. 

Så hur sammanverkar dessa teman med varandra? Jo, som jag skrev innan så har man sällan 

sett dessa två teman påverka en films handling så mycket. Själva huvudhandlingen i sig 

kanske inte påverkas så mycket men den bakomliggande anledningen till själva handlingen 

påverkas. Dessa två teman tycker jag är själva orsaken till att handlingen är som den är. Det 

blir en psykologisk verkan och effekt verkar det som. Allt kan också förklaras med 

psykologins hjälp, tycker jag. Bruce är själv rädd för fladdermöss och beslutar sig för att 

skrämma skurkar med samma medel, och på det viset blir det nästan som om han själv 

konfronterar sin rädsla. Lägg därtill också hans föräldrars bortgång och det blir väldigt 

psykologiskt.  

 

Utanförskapet i sin tur är en direkt följd av föräldrarnas bortgång. Det var det som formade 

Bruce och gjorde honom blyg och osocial och svårt för att lita på människor. Och 

utanförskapet är ju också själva anledningen till att Batman fungerar som karaktär. Han trivs 

bäst när han är ensam och utanför helt enkelt. Tillsammans bildar dessa ämnen en grogrund 

för handlingen och är alltså den första av Burtons filmer med dessa teman. 

 

4.1.5 Tim Burtons alter ego 

Slutligen vill jag också nämna något om det självbiografiska. De flesta av Burtons filmer har 

en eller flera karaktärer där man kan känna igen Burton, ett alter ego med andra ord. I Batman 

råder det ingen tvekan om att Burtonkaraktären är Batman själv och till en liten del även 

Bruce Wayne. Batman är som Burton själv. Han är utanför det normala samhället, han är 

missförstådd av den övriga befolkningen och han känner själv att han inte passar in i detta 

samhälle. Han har inte alltför många vänner, trivs bäst när han är ensam och slipper uttrycka 

sig så mycket. Allt detta låter ganska likt Burton själv, och det var nog därför som han valde 

att ge sig i kast med filmatiseringen tror jag. Man kan också se lite av Burton i Bruce Wayne. 

Wayne är trots att han är rik, blyg och osocial och trivs inte i människors närhet. Han har 

också svårt för att komma någon nära. Även det låter likt Burton.Kanske kan man se dessa 

båda karaktärer som en förlängning och spegling av Burtons riktiga personlighet, att Batman 

och Bruce Wayne blir som alter egon och reflektioner av honom själv. 
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Men jag tycker också att man kan se lite av Burton i Jokern, väldigt lite. Ibland känns 

regissören som ett förvuxet barn. Han har fantasin och lekfullheten kvar och han tar nästan 

allting med ett skratt och är lite av en clown ändå.  Jokern är en något mer överdriven version 

av samma personlighet. Han är bokstavligt talat en clown, komplett med kostym och allt. Han 

är också väldigt lekfull och kreativ med sina mord. Och precis som Burton tar han också 

allting med ett skratt, till och med när han mördar folk till vänster och höger. Jag nämnde 

även att folk bokstavligen talat dör med ett leende på läpparna, Jokern dödar de med någon 

sorts gas vilket skapar ett leende som fastnar när de dör. Ibland känns även Jokern som ett 

barn. 

 

Detta är några av likheterna jag tycker att man kan hitta och se mellan Burton och Jokern, och 

därför tycker jag också att Jokern fungerar som någon sorts förlängning och spegling av 

regissören. 

 

4.2 Kalle och Chokladfabriken 

Baserad på Roald Dahls klassiska barnbok handlar filmen om den fattiga pojken Kalle som 

vinner en biljett till chokladmakarens Willy Wonkas fantastiska chokladfabrik. Där blir han 

guidad tillsammans med fem andra barn och deras föräldrar, och tack vare att han inte är 

bortskämd eller en snobb blir han snabbt Wonkas favorit och får ta över fabriken.  

 

Filmen är som sagt baserad på boken av Roald Dahl. Han är en av 1900-talets mest lästa och 

älskade barnboksförfattare.  Han är också en av de mest filmade författarna. Nästan alla av 

hans verk har filmatiserats på ett eller annat sätt och resultaten har också varierat och är mer 

eller mindre lyckade.  

 

Kalle och chokladfabriken har filmatiserats tidigare, fast då som musikal 1971 med Gene 

Wilder i huvudrollen. Roald Dahl själv skrev manuset till den filmen, men han blev kraftigt 

missnöjd med resultatet och ville inte gärna se en ny version.  Det dröjde ända till 1998 innan 

det äntligen blev klart, men då hade han redan dött. Hans änka och barnbarn fick förhandla 

istället. Att det blev just Tim Burton som fick äran att regissera beror på att han var den enda 
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de gillade och den enda som kunde överföra Dahls fantasier på ett lika fantasifullt sätt. 

Dessutom var Burton ett fan av boken sedan barndomen, så det var också ett plus.  

 

Trots att Johnny Depp var Burtons original val från första början frågade bolaget andra 

personer, som Jim Carrey, Nicolas Cage och Brad Pitt. Burton fick dock som han ville  och 

Johnny Depp fick rollen som Willy Wonka. Helt trogen originalet är dock Burton förstås inte 

utan han har lagt till en del saker, för att de ska passa hans ändamål och bli sådär härligt 

”Burtonska” som det brukar bli, men mer om det i nästa del. 

 

4.2.1 Utanförskap och faderskap i filmen 

 Även Kalle och Chokladfabriken är en typisk Tim Burton film. Man kan hitta de flesta 

typiska Burtonmotiven här, och det temat som kanske är den mest framträdande är om familj 

och faderskapet. Även här är faderns frånvaro en anledning till att huvudkaraktären beter sig 

som han gör, och precis som i Batman finns det även här alternativa familjeförhållanden. Man 

hittar även utanförskapstemat här. Det är på det här viset filmen mest skiljer sig från Dahls 

bok.  I boken och i första filmen får man nämligen inte veta något om Willy Wonkas liv.  Man 

får ingen förklaring till varför han är så excentrisk och knasig, han bara är det. 

 

I ett försök att förklara Willy och göra honom lite mänskligare lade Burton och 

manusförfattaren till ett helt stycke om hans barndom och hans förhållande med hans egen far. 

Detta förhållande visar sig senare i sann Burtonanda vara grunden till utanförskapet och 

knasigheten. Och av alla knasiga och excentriska karaktärer i Burtons värld så är Willy 

Wonka den allra mest excentriska och knasigaste. Han bor ensam i en fabrik där hans enda 

sällskap är pyttesmå oompa-loompier som gör allt åt honom i princip. Willy går knappt ut, 

och han har inga vänner förutom just oompa-lompierna. Jag tror att det är denna ensamhet 

som har gjort honom lite smågalen och udda. När han lite motvilligt, verkar det som, bjuder in 

barn beter han sig allmänt otrevlig och snäsig mot dem. Man får intrycket av att han hatar 

barn, att han tycker de är ett otyg. Fast just dessa barn, förutom Kalle då, är ouppfostrade otyg 

och man kan förstå varför Willy hatar dem så mycket. 

 

Men Willy är dock minst lika otrevlig mot de vuxna. Han snäser av dem och är lika sarkastisk 

mot dem som han är mot barnen, även om han beter sig lite mer respektfullt mot de vuxna. 

Kort sagt, han har ingen aning om hur man borde bete sig mot folk eftersom han inte har haft 
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någon som sagt åt honom. Detta tillsammans med att han bara umgås med pyttesmå oompa-

loompier och bor i ett slott tycker jag verkligen förtydligar och förstärker utanförskapstemat. 

 

Ett annat inslag som också gör tydligt att Wonka är utanför samhället är att befolkningen inte 

vet något om honom. De pratar om honom hela tiden och det tisslas och tasslas med rykten, 

folket är inte ens säkra på om han existerar. Även detta är ett mycket bra exempel på 

skildringen av utanförskap. I tillbakablickarna på Willys barndom drivs verkligen 

utanförskapet till sin spets. Där får man veta att han hade tandställning, en väldigt konstig 

sådan. Just tandställningar är ju en sådan sak barn kan bli mobbade för, och väldigt utanför.  

 

Även Kalle känns utanför. Han bor med sin familj i ett fattigt hus där man måste spara på 

varje slant och precis som Willy verkar Kalle inte heller ha några vänner. Han är en sådan 

pojke som håller sig för sig själv och som umgås med sin familj framför något annat. Han är 

just ett sådant barn som brukar skildras stereotypt inom barnlitteratur och filmer, ett sådant 

barn som brukar användas för att man ska sympatisera eller känna igen sig med någon. 

  

Men som jag nämnde tidigare så är Wonkas relation till fadern huvudanledningen till att 

Wonka är utanför och så antisocial. På det viset liknar det andra Tim Burton-filmer. Det 

framställs väldigt tydligt att det är fadern som är anledningen till Willys personlighet och 

beteende vilket jag faktiskt tycker gör Willy lite mer sympatisk och varm. Fadern, spelad av 

Christopher Lee, porträtteras här som den typiska filmfadern skulle man kunna säga. Han bryr 

sig och älskar sin son väldigt mycket tror jag men han kan bara inte uttrycka det på ett bra 

sätt. Det är nog därför han är så strikt och överbeskyddande. 

 

Pappan vars namn man aldrig får veta jobbar som tandläkare och är väldigt besatt av att folk 

ska ha rena och starka tänder. För Willy som älskar choklad och annat godis är det här svårt 

och när han berättar för pappan att han vill bli chokladmakare istället för tandläkare är det den 

avgörande faktorn som leder till att Willy rymmer hemifrån och tar avstånd från sin far. Han 

har inte träffat sin far på många år och såren finns fortfarande kvar. Till exempel har han 

fortfarande svårt för att säga ordet ”föräldrar” och han har svårt att lita på vuxna och ser dom 

som opålitliga. Det är också på grund av detta som han beter sig som ett förvuxet barn utan 

hyss. Det är först mot slutet och tack vare Kalle som Willy återförenas med sin far och inser 
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allt han har missat genom åren. Det är alltså återigen Burton som skildrar det han skildrar 

bäst. 

 

4.2.2 Andra fader‐son‐förhållanden 

 Filmen kryllar också av många andra fäder/son förhållanden. Dels har vi förhållandet mellan 

Kalle och hans far som skildras som ett ”normalt” förhållande. Pappan älskar sin son väldigt 

mycket och gör allt för att han ska vara lycklig, trots deras väldiga fattigdom. Det är detta 

faktum som har format Kalle och hans personlighet, och han är väldigt lycklig med sin familj. 

Till skillnad från Willy så har Kalle också en mamma som även hon älskar sin son väldigt 

mycket. Vi får inte veta något alls om Willys mamma, hans pappa uppfostrade honom helt 

själv verkar det som. Detta kanske också har påverkat Willy en hel del, han har ju trots allt 

svårigheter med att yttra ordet ”föräldrar”.  

 

Vi har också relationen mellan Kalle och Willy som enligt mig kan ses som ett alternativt 

förhållande.  Inte nog med att Willy väljer ut Kalle till att bli hans arvtagare, Kalle flyttar 

dessutom hela sitt hus in till Wonkas fabrik och bor där. Dessutom så är själva förhållandet i 

sig lite som ett väldigt konstigt och annorlunda förälder/barn förhållande.  Men här är det 

Kalle som är den mogna och vuxna och Willy är den barnsliga och omogna. Kalle blir tillslut 

lite av en son till Wonka, den son han aldrig haft men säkert önskat sig. Willy i sin tur blir 

något av en fadersgestalt åt Kalle under tiden de är i fabriken och det är mycket tack vare 

Kalle som Willy börjar förändra sig och inte blir lika reserverad och konstig som han var förut 

utan han börjar öppna sig mer och mer och återupptar till slut kontakten med sin far. Det hela 

blir en början till en fin fortsatt vänskapsrelation med Kalle och hans familj. Precis som 

Batman så är även Kalle och chokladfabriken ett exempel på hur Burtons båda huvudteman 

samarbetar.   

 

4.2.3 Tim Burtons alter ego 

Vart kan man då hitta det ”Burtonska” inslaget i filmen? Jo, det råder inga tvivel om att 

Wonka är Burtonkaraktären i denna film. Han är konstig, excentrisk, udda, väldigt osocial, 

lite läskig ibland men briljant på det han gör och lite av ett geni inom yrket. Och nästan allt 

han gör blir en succé. Alla dessa personlighetsdrag och beskrivningar låter också väldigt likt 

Tim Burtons egen personlighet, och ibland tycker jag till och med att det inte finns någon 

tydlig gräns mellan den påhittade och den verkliga figuren. Man kan kanske se Kalle som den 
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figuren Willy- och Burton önskade att de var i den åldern men också som de borde vara just 

nu. Detta säger jag eftersom det anspelas och görs väldigt tydligt att Kalle är den raka 

motsatsen till Willy, så det kanske återigen speglar på två olika sidor av Tim Burton precis 

som det gör i Batman. Kanske visar dessa motsatser på en hemlig önskan hos Tim Burton om 

att bli som alla andra. Slutligen kan man alltså säga att Wonka är den figur som mest 

påminner om Burton och hans riktiga persona.  

 

För att sammanfatta kan man säga att även Kalle och chokladfabriken är en ärketypisk 

Burtonfilm, både till form och till innehåll. Precis som Batman och hans andra filmer 

innehåller denna film alla de motiv och teman Burton skildrar. Trots att Wonka kanske är den 

av Burtons alla karaktärer som är minst utanför samhället är han samtidigt den allra mest 

excentriska och udda av dem alla. Faderskapsrelationen är det som är det mest tradionella 

Burtoninslaget i hela filmen, och precis som i Batman är det den största anledningen till att 

huvudkaraktären känner sig vilsen och missanpassad.  

 

4.3 Edward Scissorhands 

Det här är en av Tim Burtons mer ovanliga filmer. Till skillnad från de andra filmerna som är 

adaptioner så är denna baserad på Burtons egen originalidé. Burton berättar att när han var 

yngre brukade han rita återkommande syner som uppkom hos honom och stannade kvar 

jättelänge. En av dessa syner var en man med sax händer. Efter att han blev filmare ville han 

genast göra en film om sin figur, och han fyllde på teckningarna med flera nya skapelser.11 

.Burton berättar vidare att för honom representerade Edward tonåren, den period där man som 

mest känner sig missanpassad och missförstådd speciellt om man som Burton själv växte upp 

i förorterna.12 Först tänkte han sig filmen som en opera men det blev ganska snabbt till det 

han kan bäst: sagor. Han har alltid varit ett fan av sagor, därför blev filmen också en saga. Till 

mångas förvåning med tanke på det personliga innehållet skrev han inte manuset själv utan 

han överlåt det till Caroline Thompson, en vän till honom som han träffade via deras 

gemensamma agent. Thompson hade enligt Burton exakt samma cyniska och satiriska syn på 

förorten som han själv hade, allt detta efter hennes manus First Born som handlar om ett 

aborterat foster som spökar för sin mor.13 Utifrån detta manus såg alltså Burton likheterna 

med sina egna tankar om Edward och gav henne jobbet som manusförfattare. Ett annat plus 
                                                 
11 Smith & Matthews, s 100, 2002. 
12 Smith & Matthews, s 101, 2002. 
13 Smith & Matthews, s 102, 2002. 
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enligt honom var att Thompson var mer verbal och uttrycksfull än honom och kunde omsätta 

idéerna till bilder och ord. Trots dessa fantasiinslag säger Burton att filmen handlar om att 

”not being able to touch, to communicate. Its about  being at odds with your own body”.14 

 

Filmen var den första av många samarbeten med Johnny Depp, och det var också den filmen 

som blev Depps genombrott. Och eftersom filmen är så pass personlig och självbiografisk 

tänkte jag börja med att skriva om just där 

 

4.3.1 Burtons självbiografi 

Som jag skrev ovan så är denna film kanske den mest självbiografiska och personliga film 

Burton skapat och producerat. Det är i alla fall definitivt den mest autobiografiska och mest 

typiska Tim Burtonfilmen. Att se Edward Scissorhands är som att se en spelad och 

fantasifylld version av Burtons egen uppväxt i förorten. Därför är det inte heller konstigt att 

man kan se så många likheter mellan framför allt Edward och Burton men också mellan 

Burton och de andra karaktärerna.  

 

Till att börja med så har vi ju såklart Edward, vars utseende nästan påminner om Burton själv. 

Han är blek, klädd i svart och har en burrig frisyr som även den är helt i svart. Han är också 

väldigt blyg och har svårt för att kommunicera och uttrycka sig och är väldigt fåordig. Efter 

ett tag blir Edward också missförstådd av de övriga invånarna i förorten och blir jagad till sitt 

slott men befolkningen tror att han är död. 

 

Lägg också märke till att Edwards skapare är spelad av Vincent Price och sambandet ökar 

ännu mer. Vincent Price var ju en av Burtons barndomsidoler, hans hjälte och mentor. På det 

här viset blir kopplingen mellan Edward och Burtons riktiga personlighet bara ännu mer 

tydlig och klar. De tvivel man kanske hade om att filmen är en autobiografi suddas ut med 

den här kopplingen. Det är här det blir klart för var och en att det handlar delvis om Burtons 

självbiografi och är mer än bara ytterligare en saga.  

 

En annan sak som också är väldigt självbiografiskt är att filmen utspelar sig i förorten precis 

som Burtons riktiga liv. Burton gör verkligen allt för att skildra livet i förorten som en plåga 

och ett riktigt helvete. Både husen och kostymerna är skildrade med ljusa glada pastellfärger 

                                                 
14 Fraga, s 31, 2005. 
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som lila, blått, gult och så vidare. Invånarna är också riktiga skvaller älskare som får reda på 

allt som pågår och sprider det vidare. Med tanke på att Burton verkligen vantrivdes bland 

förorten och alla dess invånare är det ingen större överraskning att det skildras så i filmen. 

 

Till sist vill jag också nämna förhållandet mellan Edward och den övriga befolkningen som 

först förtjusas av Edward men senare blir förskräckta, något som leder till att Edward bara 

ökar sin missanpassning och känslan av utanförskap. Även detta passar naturligtvis in på 

Burton själv som kände sig missanpassad under hela sin uppväxt och som aldrig passade in 

bland de normala, som i sin tur inte heller tyckte at han passade in bland dem.15 Baserat på allt 

detta kan man alltså säga att detta är Tim Burtons film från början till slut och inte bara till 

tematiken. Det här är så personligt det kan bli utan att göra en biografi eller dokumentär om 

Burton.  

 

4.3.2  Synen på faderskapet 

En Tim Burtonfilm skulle inte vara komplett utan att innehålla de typiska Tim Burtonmotiven 

och de hittar man naturligtvis även här. Förutom utanförskapet som jag skrev om ovan så 

innehåller filmen även faderskapstemat. Även här hittar man flera olika fäder/son 

förhållanden.  

 

Dels har vi förhållandet mellan Edward och hans riktiga ”far”, mannen som uppfann honom. 

Vi får inte veta särskilt mycket om uppfinnaren innan han dör. Det vi får veta är att det är han 

som uppfostrade Edward, lärde honom rätt och fel och lärde honom att man ska vara artig och 

bete sig väl. Tyvärr hann uppfinnaren inte lära honom allt. Han skulle precis ge honom händer 

då han sorgligt nog dör. Vi får aldrig reda på vad han egentligen lärde Edward om världen 

utanför. Min tolkning av det är att han förmodligen överhuvudtaget inte alls lärde honom 

något om världen utanför. Han tänkte ju bara använda honom inomhus i sitt slott, och inte alls 

använda honom utanför det. Därför var det inte nödvändigt att lära honom om världen då det 

som sagt inte var menat att han skulle se den.  

 

I övrigt är uppfinnaren som en typisk pappa eller snarare som en filmpappa. Han lär sin ”son” 

allt om mänskligheten och hur den fungerar och han älskar sin son med hela sitt hjärta. Med 

tanke på att Burton inte pratar särskilt varmt om sin egen far så funderar jag på om inte 

                                                 
15 Fraga, s 5, 2005. 
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uppfinnaren representerar den far Burton önskar att han hade. Han såg ju upp till Vincent 

Prince och avgudade honom som en far. Med hans insats som Edwards far kanske det 

uppfyller hans önskan på ett filmigt och nördigt sätt. 

 

Vi har också en annan faderskapsrelation i filmen, den mellan Edward och hans adoptiva far. 

När Edward hamnar hos familjen Boggs blir han snabbt upptagen som en av familjen och en 

del av samhället. Fadern i familjen spelas här av Alan Arkin och heter Bill. Och det finns 

likheter mellan honom och Vincent Prices faderstolkning men också skillnader naturligtvis. 

Till skillnad från Vincent Price mer idylliska porträtt av fadern så är väl Arkins porträtt det 

som mest liknar Burtons riktiga far, och enligt Tim Burton också ett typiskt porträtt av alla 

andra amerikanska förortspappor där ute. Till skillnad från de andra papporna i filmerna ovan 

så är faktiskt inte denna far så frånvarande utan är det närmsta Tim Burton och Edward 

Scissorhands kommer till en normal far. 

 

Och visst känns Arkin som en typisk förorts far, i alla fall för de som sett många filmer och 

serier som utspelar sig just där. Han älskar sina barn, sin familj och sitt liv men han vet inte 

hur han ska visa det på ett bra sätt. Man får intrycket av att han är lite känslomässigt 

frånvarande. Det finns en scen i filmen där familjen sitter och äter middag och Edward 

berättar plötsligt att grannfrun tog av sig kläderna framför honom. Bill hör inte ens detta utan 

fortsätter bara att snacka som om ingenting har hänt. Det är scener som den här som jag 

tycker fungerar som exempel på det känslomässigt frånvarande. Han älskar som sagt sin 

familj men är trots det ändå någonstans i sin egen värld. Han är där för sin familj, de träffar 

honom varje dag och på det viset skiljer han sig lite från de andra papporna i Burtons filmer 

vilka är helt frånvarande. Om det har med att det är självbiografiskt att göra eller inte vet jag 

inte men lite konstigt är det tycker jag att göra ett sådant porträtt när Burton inte alls var nära 

sina föräldrar. Fast bara för att Burton inte var nära sin far behöver det inte betyda att hans far 

var frånvarande och det är kanske det som denna film vill visa. Bara för att Edward/Tim 

känner sig utanför, missanpassad och har svårt för att visa sina känslor och knyta an till någon 

behöver det inte betyda att hans far har svårt för att acceptera honom eller älska honom. Det 

kanske är någon sorts sätt för Burton att visa att han trots allt uppskattade sin far och ville visa 

det i filmen.  
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4.3.3 Synen på manlighet 

Skildringen av manlighet är i mångt och mycket ganska lik den av faderskap, men det finns 

naturligtvis även skillnader då filmen även innehåller stereotyper.  Den främsta skillnaden och 

kanske den viktigaste är Kims pojkvän Jim. Han är även den av karaktärerna som känns mest 

stereotyp. I en film där majoriteten av figurerna känns levande och originella är det lite skumt 

att ha med en sådan stereotyp fast i och med att filmen trots allt är en saga kanske man inte 

borde bli så överraskad ändå. Hur som helst, Jim är den typiska sportfånen och en riktig 

buffel. Han är argsint och rejält okänslig. Han förstår inte hur Kim kan välja en sådan känslig 

kille framför honom. Han är väldigt egoistisk och han har inte heller någon respekt för andra, 

känns det som ibland.  

 

I stort sett är han alltså den typiska sportfånen som man alltid hittar i amerikanska college och 

ungdomsfilmer och som ingen riktigt gillar. Det som är ironiskt med just karaktären Jim är att 

han spelas av Antony Michael Hall. Hall var under denna period mest känd för att spelat i 

John Hughes ungdomsfilmer i stil med Breakfast Club (1985) och liknande. Han var medlem i 

det som man kallade för ”the brat pack”. Han brukade alltid spela den känsliga och blyga 

tönten som inte hade allt för mycket socialt umgänge eller vänner. I den här filmen spelar han 

alltså en helt motsatt karaktär, det som brukar kallas för ”against type casting” på filmspråk. 

Det här var säkert ett högst medvetet val både från regissören såväl som skådespelaren, antar 

jag. Jag gissar på att de gjorde det dels för att överraska publiken men också för att det skulle 

vara kul och för att testa sina gränser. 

 

Antony Michael Hall är förresten inte den ende som spelar i en ”against type” roll. Även 

Johnny Depp, som var en tonårsidol under denna period, såväl som Winona Ryder, som mest 

spelade rebelliska karaktärer, spelar här totalt motsatta karaktärer. Faktum kvarstår dock att de 

flesta karaktärer i filmen, manliga och kvinnliga känns stereotypa och typiskt filmiska 

karaktärer som man har sett i hundratals amerikanska filmer. Varför Tim Burton har valt att 

göra så kan man bara spekulera och gissa sig till. Kanske beror det på att filmen är en saga, en 

genre som i sig är stereotyp. Filmen hade kanske inte blivit en saga om han hade skildrat 

karaktärerna annorlunda.  
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Jag tror att den kanske största orsaken till filmens karaktärer är att det är tänkt att vara en satir 

över förorten och dess invånare. Och i satirer är ju alla stereotyper som ska representera den 

tänkta miljön, så kanske det var Burtons avsikt med att skildra karaktärerna så stereotypt. 

 

4.3.4 Samverkan mellan nämnda teman 

Så hur samarbetar då dessa teman med varandra? Precis som i Batman så har man sällan sett 

en film där dessa två teman påverkar handlingen så mycket. I och med att filmen är så pass 

självbiografisk och beroende av Burtons känslor och tankar om utanförskap så är det ju 

naturligt att filmen också handlar om det. Mycket riktigt handlar Edward Scissorhands nästan 

bara om utanförskap och vilket är ett resultat av en frånvarande far. Det är också faderns 

frånvaro som är anledningen till att Edward blev till den person han blev, precis som de flesta 

personer i Tim Burtons film värld. Det är också på grund av frånvaron som Edward är utanför 

eller snarare isolerad utanför det vanliga samhället. Han har som sagt inte haft någon att lära 

och förbereda honom om världen utanför.  

 

Utifrån detta kan man alltså säga att av alla Tim Burtonfilmer så är det denna som tydligast 

visar på hur hans favoritteman samarbetar då i princip hela handlingen bygger och handlar om 

det. Jag tror inte det existerar någon annan ”mainstream” film som har jobbat med dessa 

teman till denna grad så som man har gjort med Edward Scissorhands, i alla fall har jag inte 

hört talas om någon. Jag, menar utanförskap och frånvarande pappor är ganska vanliga teman 

i filmens värld, det är inte Tim Burton ensam om, men däremot är han nog rätt ensam om att 

använda sig av dessa teman på ett så exklusivt sätt, tror jag, och det kanske är det som gör 

honom så unik, förutom hans visuella stil. Man kan alltså se att dessa samarbetar på ett 

mycket tydligt och synligt sätt och handlingen rör sig just efter dessa teman. Det är också den 

enda av Tim Burtons filmer som har dessa teman om utanförskap och fadersfrånvaro som 

huvudhandling. Alla andra filmer av honom har dessa teman som bakgrunds handling och är 

där för att förklara handlingen och huvudkaraktärens handlingar och psyke. 

 

4.4 Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street 

Filmen utspelar sig i 1800-talets London. Benjamin Barker är nyss hemkommen till London 

efter att ha avtjänat ett långt fängelsestraff. Han är besatt av enda sak: Att hämnas på domare 

Turpin, mannen som mördade hans fru och tog hans dotter Johanna ifrån honom. Benjamin 
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byter namn till Sweeney Todd och flyttar tillbaka in till sitt gamla hus ovanför Miss Lovetts 

pajkonditori som är ökänt för att ha de sämsta pajerna i London. Här startar också Sweeney en 

frisörsalong, det är nämligen hans yrke. Tillsammans kommer de på en strålande ide: De ska 

göra pajer av människorna som kommer in i Sweeneys salong. På det viset får Sweeney sin 

hämnd på mänskligheten och Lovett får nya kunder. I sann Burtonanda uppstår naturligtvis 

dock komplikationer.   

 

Filmen är naturligtvis även den precis som de flesta andra Tim Burtonfilmer baserad på en 

annan förlaga, i det här fallet baseras det på en Broadwaymusikal som i sin tur är baserad på 

berättelserna och myterna om Sweeney och mrs Lovett. Sweeney Todd är en gammal 

berättelse som har berättats i många olika versioner genom åren. Än idag vet man inte vem 

Sweeney Todd var eller ens om han existerade.  

 

Karaktären Sweeney Todd dök upp första gången på slutet av 1800- talet och då i bokform. 

En kortroman publicerades och gavs ut då, och den blev omtalad. Den första filmatiseringen 

kom redan 1925 och då som kort stumfilm. Den första ljudfilmen kom några år senare, under 

1930-talet. Genom åren har det som sagts produceras ett antal olika filmatiseringar om denna 

figur, den ena mer annorlunda än den andra och med olika infallsvinklar än den föregående. 

1972 gjordes så denna berättelse om till en Broadwaymusikal med bland annat Angela 

Lansbury i en av huvudrollerna och legendaren Stephen Sondheim som författare. Musikalen 

blev en succé både hos kritikerna och hos publiken och musikalen vann året efter ett antal 

Tony Awards, bland annat för bästa musikal och bästa manliga och kvinnliga skådespelare. 

Genom åren har också musikalen satts up i nyversioner, både som påkostade musikaler och 

lite mindre påkostade Off-Broadway musikaler.  

 

Det är alltså denna ursprungliga Broadwayversion som ligger till grund för Tim Burtons 

filmatisering av Sweeney Todd. Och på något vis är det passande att det blev just Tim Burton 

som fick uppdraget att regissera då det mörka är hans signum. Filmen fick mycket bra kritik 

och vann många prestigefyllda priser, bland annat en Golden Globe för bästa film, och den 

blev även en liten succé.   
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4.4.1 Synen på utanförskap 

Som jag skrev ovan så är det passande att Tim Burton blev vald som regissör. Inte nog med 

att filmen innehåller de ämnen han är intresserad av, det är också en väldigt mörk, blodig och 

gotisk film, det är kanske också den mörkaste och blodigaste film han har gjort. Filmen, 

precis som andra Burtonfilmer, innehåller hans typiska motiv om utanförskap och frånvaron 

av förälder och i Sweeney Todd görs dessa teman extra tydliga tycker jag. Precis som i 

Edward Scissorhands och Batman är dessa teman grunden till handlingen och påverkar i stort 

sett hela huvudkaraktärens psyke och handlingar. Dessa två teman kan man också se som en 

bladning mellan Edward Scissorhands, då den utgör hela filmens handling, och som Batman, 

då den bara formar filmens handling och grundidé, och det är den rätt unik med tycker jag. 

Det gör också det hela svårare då dessa teman är så pass inbakade i varandra då det ena temat 

är den direkta anledningen till den andra. 

 

Om man börjar med utanförskapet så är det som är filmens egentliga huvudhandling. Den är 

också ovanlig i och med att det är två huvudkaraktärer som är utanför samhället och den är 

också ovanlig genom att utanförskapet skildras på motsatta och djupa sätt. Benjamin kommer 

tillbaka efter avtjänat fängelsestraff och för att undkomma att bli igenkänd byter han namn till 

Sweeney Todd. Han vill helst inte umgås med andra människor och vill hålla sig undan från 

samhället. Han är besviken och arg på de människor som tog hans liv ifrån honom och är 

besviken på hela mänskligheten som han kallar rutten och hemsk. Det är därför den här iden 

med frisör och rakningssalongen funkar så bra. Han slipper prata med människor så mycket 

och samtidigt kan han ta sin hämnd på dem som har gjort honom illa. Paradoxalt nog är det 

just denna frisörsalong som gör honom till en uppskattad och berömd figur i staden. Folket 

imponeras av hans talang och känsla för stil och han vinner snabbt många nya kunder. Men 

trots det trivs han ända bäst när han är ensam med sin sorg och ilska. Det är snarare tack vare 

hans jobb som han kan ta ut sin ilska och frustration på ett lyckat sätt. Istället för att sitta och 

vara arg kan han vara arg på ett mycket mer aggressivt och våldsamt sätt. 

 

Mrs Lovett är även hon en karaktär som är väldigt missförstådd av samhället. Hennes pajer 

och affär är de sämsta i London och hon har numera aldrig besök av gäster. Affären är istället 

mörk, övergiven, full av damm och de enda besökarna numera är råttor och kackerlackor. Och 

pajerna är gjorda av det hon hittar i affären vilket inte är mycket det vill säga. Det är först när 

hon tillagar pajer av människokött hon får uppskattning och beröm för sina goda och ätliga 
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pajer och blir en beundrad invånare i staden precis som hennes partner Mr Todd. Allt detta 

tycker jag är väldigt ironiskt och lustigt, att det är just då och på det sättet de får uppskattning. 

 

Hur som helst, utanförskapet är filmens huvudhandling och det som Sweeney Todd egentligen 

handlar om och är således en viktig komponent till filmens stämning. Det är Sweeney Todd 

som själv har valt utanförskapen och det är den som är orsaken till alla hans handlingar och 

även hans humör. Utanförskapet styr filmens handling framåt och hela filmen känns planerad 

utefter den. 

 

4.4.2 Synen på faderskap 

Sweeney Todd är både lik och olik från andra Tim Burton filmer. En stor olikhet är att 

utanförskapet till en såpass stor del styrs av faderskapsrollen. Till skillnad från de andra av 

Tim Burtons filmer så är det inte bristen på förälder som är den bakomliggande orsaken till 

Benjamins/Sweeneys handlingar, utan här är det istället Sweeneys roll som pappa eller 

snarare bristen på den som är den styrande orsaken till hans handlingar och tankar. Hade inte 

hans älskade dotter Joanna tagits från honom när hon var liten skulle han inte vara den man 

han blev och han skulle inte ha känt den ilska och hämndbegär han känner inför omgivningen. 

Det är alltså hans faderskapsroll som är orsaken till att Sweeney Todd väljer att vara utanför 

och det är den bakomliggande kraften som styr hela handlingen. Det är det som styr Todds 

handlande och anledningen till att han dödar så många människor. Man kan också säga att det 

är det är det som är filmens egentliga handling, hans ilska och hämndbegär som hela tiden gör 

att man blir sugen på att se vad som kommer näst. I det upplägget liknar det nästan en tv-serie 

eller såpa, det kommer hela tiden något nytt och spännande som håller oss intresserade ända 

till slutet. 

 

En annan stor skillnad man hittar är att man inte får veta något om Benjamins liv. Vi vet 

ingenting om hans liv, uppväxt eller föräldrar. Så vi får heller inte veta om det påverkar 

honom och hans handlingar på något sätt. Trots att det säkert inte är viktigt för handlingen i 

sig så tycker jag att det hade varit intressant att i alla fall visa en liten glimt av det, åtminstone 

för att visa hur annorlunda hans liv såg ut innan han blev Sweeney Todd. 

 

Filmen kryllar också av andra alternativa familj förhållanden i sann Tim Burtonanda och de är 

minst sagt skruvade och dysfunktionella. En av dem tillhör filmens kärna. Efter att Sweeney 
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gör sig av med sin huvudkonkurrent Adolfo Pirelli, en italienare som egentligen visar sig vara 

en äkta Londonbo och som dessutom känner till Sweeneys riktiga identitet, flyttar Pirellis 

protegé och lärling Toby in hos Mrs Lovett och Todd. Mrs Lovett tar genast pojken till sitt 

hjärta och börjar se honom som sin egen son. Hennes högsta önskan är att hon, Sweeney och 

Toby ska bli en lycklig familj som tillsammans ska läka alla deras sår från förut. Toby i sin tur 

som aldrig haft riktiga föräldrar börjar se Mrs Lovett som sin mor och han ser det som sin 

plikt att skydda henne från allt farligt, inklusive Sweeney som han inte riktigt litar på.  Till sist 

har vi Sweeney själv som varken bryr sig om Toby eller Mrs Lovett utan hans enda önskan är 

att återförenas med sin älskade Joanna. Enligt mig tillhör det här också ett av filmens 

kärnteman. I och med att hela filmen verkar röra sig runt familjen som ett återkommande 

tema, Sweeneys brist på familj och Tobys miserabla liv hos Pirelli tycker jag också att man 

kan se hela situationen som ett parallellt, skruvat och motsatt inslag på samma motiv. Alla får 

äntligen den familj de förtjänar och behöver och de kunde bli lyckliga, men tyvärr uppskattas 

det inte av alla. 

  

Det existerar också ett annat skruvat fadersinslag i filmen. Joanna hamnar hos domare Turpin 

vars kärlek för henne är mer än normal faderkärlek. Turpin älskar nämligen Joanna och hans 

högsta önskan är att gifta sig med henne. Han beskyddar henne från allt och alla, inklusive 

andra friare. Han låser in Joanna i hennes rum och låter henne inte gå någonstans utanför 

rummet. På det viset liknar det en vanlig överbeskyddande målsman ,men är alltså mer än det. 

Det är också en rak motsats mot andra faderrelationer i Burton filmer. Här har hon en far, som 

är alldeles för närvarande och beskyddande för hennes eget bästa. Av alla Burtons familjer är 

det nog denna som är den mest skruvade och dysfunktionella, faktiskt mer än både i Kalle och 

Chokladfabriken och Edward Scissorhands. 

 

Kanske visar detta på att familjer i Tim Burtons värld helt enkelt inte fungerar, att det blir 

dåligt hur man än gör. Eftersom Burton själv hade dåliga erfarenheter av familj ville han 

kanske lägga in detta också för att riktigt visa på det. Men samtidigt måste man också tänka 

på att det är trots allt en adaptation från en musikal och en adaptation från ett manus som 

existerat tidigare. Inget är lagt till som inte redan existerade i originalet, och inga extra 

”Burtonska” detaljer har lagts till filmens handling så det kanske är lite långsökt att tänka så. 

Men tanken slår mig ändå.  
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4.4.3 Samverkan mellan nämnda teman 

Så hur samarbetar då motivet om utanförskap med motivet om föräldraskap? Som jag skrev 

innan så är dessa motiv i stort sett vad hela handlingen går ut på. Mördandet och slaktandet av 

människor är bara en ursäkt och effekt av detta. Dessa teman arbetar i stort sett med varandra 

och om man skulle ta bort något av teman skulle filmen inte kunnat ha samma effekt. Den 

skulle inte ens ha fungerat med bara ett av ämnena eftersom de är så pass insvetsade med 

varandra och med handlingen. Sweeney Todd känns nästan lite sympatisk och man förstår 

varför han agerar som han gör om man har dessa motiv i bakgrunden. Tog man bort en av 

dem skulle han kanske inte kännas lika sympatisk eller medkännande och skurkfaktorn skulle 

ha fördjupats och förstärks ännu mer. Motivet skulle heller inte ha blivit lika tydligt, det skulle 

vara svårt att förstå varför han mördar alla personer. På det här viset ger det en ganska tydlig 

anledning och orsak till alla morden, och det är bara bra. Det finns inte många filmer som har 

dessa ämnen uteslutande som handling, men Sweeney Todd är en av dem.  

 

4.4.4 Tim Burtons alter ego 

Till sist har vi då det självbiografiska inslaget i filmen, det inslag som man  också alltid hittar 

i alla Tim Burtons filmer. Här är det ingen tvekan om att det precis som många gånger förut är 

huvudpersonen Johnny Depp som är Burtons alter ego. Sweeney Todd är återigen väldigt 

osocial och fåordig och trivs bäst ensam. Att han överhuvudtaget funkar ihop med mrs Lovett 

är något av ett mysterium men de är mer lika än vad man först tror.  

 

Det finns också fler likheter mellan Burton och Sweeney. Båda är klädda i svart till exempel 

och båda har liknande frisyrer till och med. Om man vill kan man också se Sweeneys situation 

med Mrs Lovett som ett filmiskt alternativ till Burtons nuvarande liv. Helena Bonham Carter 

är ju hans sambo och om man tänker sig att Johnny Depp är Burtons alter ego blir det hela 

någons sorts överföring av Burtons privatliv till det filmiska. Det hela förvandlas till någon 

sorts skruvad och mörk alternativ till Burtons egna familjeliv. 

 

Ytterligare en likhet mellan de båda figurerna som märks av är framför allt deras mörka 

humör och depressiva och cyniska syn på livet. Herrarna är inga muntergökar precis och det 

speglas i filmen på mer än ett sätt. Filmens stämning till exempel är ett resultat av denna 

cynism. Den är mörkare än alla andra filmer Burton har gjort och det kan man kanske tolka 

som ett resultat av denna mörka syn på livet och mänskligheten. Det står alltså klart att det är 
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Sweeney som är Burtons alter ego i denna film då han är den som kommer närmast Burtons 

egen identitet, eller den identitet han har valt att visa för omvärlden.  

 

4.5 Batman Returns ‐ återkomsten 

Filmen är som titeln antyder en uppföljare till Batman från 1989.  I denna film tampas han 

inte bara med en fiende utan två. Dels tampas han med Pingvinen, ett ”monster” som bor nere 

i kloakerna och som har mörka planer för Gotham City. Samtidigt tampas han också med 

”Catwoman”, som han känner en mäklig attraktion till. 

 

Att det skulle bli en uppföljare till den filmen blev ganska tidigt självklart med tanke på 

vilken enorm succé den första filmen blev. Warner Brothers kontaktade återigen Tim Burton 

eftersom han var den ende som kunde göra en uppföljare rättvisa. Tim Burton sa att han bara 

skulle göra filmen om den inte behandlades som en uppföljare utan som ytterligare en 

tolkning av Batman-mytologin, som en helt självständig Batmanfilm fri från den förra och de 

andra som kommit tidigare.16 Dessutom blev Burton aldrig nöjd med den första filmen, han 

tyckte att bolaget fick för mycket makt och blandade sig in för mycket i produktionen och 

resultatet blev lidande av det. Så han såg detta som en ny chans att lägga in allt det han inte 

kunde i förra filmen och bli ännu mer personlig.17  

 

Ett resultat av beslutet att skilja sig från den första filmen var att stanna kvar och filma i Los 

Angeles istället för att filma i England. Detta betydde också att han bytte ut mycket av teamet 

från förra filmen och således fick filmen en helt ny stil helt annorlunda från den förra, allt för 

att filmen inte skulle ses som en uppföljare18. Det enda som var kvar var Michael Keaton, som 

blev övertygad av Burtons mer personliga stil på denna och var helt inne på hans linje att 

behandla denna som en helt ny film. I stil med denna nya tolkning av sagan ingick också 

Pingvinen som istället för den gangster han var i serietidningen tolkades om till en mer djurisk 

pingvinliknande människa. 

 

Kritikerna blev besvikna över att filmen var så mörk och allvarlig. Det blev också 

snabbmatskedjorna som hade hoppats på en mer familjevänlig film som de kunde sälja 

                                                 
16 Smith & Matthews, s 124, 2002. 
17 Smith & Matthews, s 126, 2002. 
18 Fraga, s 9, 2005. 
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leksaker till. Burton själv blev dock mer än nöjd och tycker denna film är bättre än den 

första.19 

 

4.5.1 Synen på utanförskap  

Precis som de flesta Burton filmer så har även Batman Returns utanförskap som 

huvudhandling. Eftersom filmen trots allt ändå är en uppföljare innehåller den lite av samma 

teman och motiv som den förra Batman filmen. Faktiskt känns filmen rent tematiskt som en 

fördjupning och fortsättning av de teman man hade i Batman. Här har man dock gjort 

karaktärerna och deras bakgrunder och handlingar ännu mer komplexa, djupa och 

mångfacetterade. Inget är vad det verkar på ytan och inget är svart eller vitt. I denna film har 

till och med skurken en bakomliggande psykologisk anledning till sitt agerande och på den 

tiden var det ganska så ovanligt. 

  

Precis som i förra filmen så gör man även hela tiden kopplingar mellan de två antagonisterna 

och visar på hur de är mer lika än olika och att skillnaden mellan gott och ont ibland är hårfin. 

I den här filmen görs det till och med ännu tydligare än i den första filmen och det blir väldigt 

psykologiskt ibland. I filmen är också båda antagonisterna utanför samhället. Lägg också till 

Catwoman/Selina Kyle, som är något av en bladning mellan samhället och ”missfostren” och 

gränsen suddas ut ännu mer.  

 

Om vi börjar med Batman så är han precis som i förra filmen utanför samhället trots att han 

inte är lika missförstådd längre. Numera vet folket att de kan lita på honom och han har blivit 

Gotham Citys och dess invånares beskyddare och hjälte. Men trots det är han ändå utanför 

samhället. Han trivs bäst ensam och folket vet om det. Dessutom vet folket fortfarande inget 

om Batman. Han är fortfarande ett mysterium för dem. Parallellt med det så är Bruce Wayne 

fortfarande stadens ”son”. Han fortsätter att anordna välgörenhetsfester och andra 

tillställningar och han har många bekanta. Föräldrarnas död spökar dock ännu och det är det 

som driver honom vidare som Batman. Han blir också fortfarande förfärad av all kriminalitet 

som pågår i staden och även det är en drivkraft. Man kan alltså se att föräldrarnas frånvaro 

ligger till bakgrund för filmen och dess huvudkaraktär och hans handlingar. På det viset är det 

ytterligare en typisk Tim Burtonfilm 

 

                                                 
19 Smith &  Matthews, s 141, 2002. 
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4.5.2 Synen på faderskap 

Det som är lite ovanligt för filmen och även i Tim Burton filmer i allmänhet är att även 

skurkens motiv och handlingar utgår från familjen och fadern. Det här är det jag menar med 

att likheterna mellan karaktärerna är större än vad man först tror. De har båda likadan 

bakgrund och kommer från liknande förhållanden. Om de ville kunde de båda bli hjälte såväl 

som skurk. Det görs tydligt att det handlar om val mellan rätt och fel. 

 

Pingvinen är alltså karaktären det handlar om. Det vi vet om honom är att han föddes i en 

väldigt rik och välmående familj. Tyvärr föddes Oswald som han egentligen heter missbildad 

vilket föräldrarna såg som en skam och tillslut beslutar de sig för att dumpa honom i 

kloakerna. Där har han levt de senaste åren som Pingvinen. Det är också därifrån han 

terroriserar staden och dess invånare. Så precis som Batman har han själv valt att leva i 

utanförskap. Det enda sällskap han har är sina pingviner och allehanda kriminella gäng. Han 

kommer sällan upp till ytan utan trivs bättre ner i de mörka kloakerna. Precis som Batman i 

första filmen vet stadsbefolkningen inget alls om honom och missförstånden är många. En del 

tror han är en myt som berättas för att skrämma befolkningen. En del andra verkar tro att han 

är någon sorts gangsterboss som styr stadens andra kriminella från kloakerna. De flesta vet 

dock som sagt alldeles för lite om Pingvinen, eller inget alls. Detta är ytterligare något som 

används för att visa på likheterna mellan de båda karaktärerna. Och det görs också som sagt 

väldigt tydligt i filmen att även Batman hade kunnat bli en skurk om han hade velat det. 

  

Precis som i andra Burton filmer så är även familj och faderskap ett viktigt tema i Batman 

Returns. Och även här drar man paralleller mellan Oswald och Bruce. Hela filmen verkar för 

övrigt röra sig runt just denna parallell och hela handlingen verkar också utgå ifrån den. Som 

jag nämnde ovan så blev Oswald övergiven av sina föräldrar vid en tidig ålder och har sedan 

dess levt sitt liv i kloakerna.  Fortfarande spökar dock denna händelse för honom och påverkar 

hans dagliga liv. Han vill inget hellre än att bli sedd som en människa och inte ett djur. Han 

vill bli älskad och uppskattad precis som alla andra för att slippa känna sig så ensam och 

utanför. Tyvärr finns det ingen som uppskattar eller älskar honom förutom hans kära 

pingviner. Det är tack vare affärsmännen Max Shreck och hans sluga plan på att göra Oswald 

till borgmästare som han får all den uppmärksamhet och uppskattning han så länge letat efter. 

Han till och med slutar att bli skurk utan blir istället en motpol till Batman eller en anti-hjälte 

skulle man också kunna säga. Pingvinen hade egentligen ursprungligen en plan på att 
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kidnappa alla förstfödda söner eftersom han själv var förstfödd men i och med maskopin med 

Shreck hamnar denna plan i skymundan till förmån för den nya planen på att bli borgmästare. 

 

Eftersom likheterna mellan karaktärerna är så pass viktig för handlingen tänkte jag nämna ett 

par rader om det. Ingen av karaktärerna är hjältar utan är mer av anti-hjältar, och någonstans 

tror jag också att Bruce vet detta. Batman beslutar sig dock för att avslöja Pingvinen som den 

bluff han egentligen är. Han lyckas med det och plötsligt blir Oswald istället en hatad och 

avskyvärd människa och han återgår till att bli det missfoster han var. Det är också först då 

Pingvinen återgår till sin skuraktiga plan att kidnappa alla förstfödda söner. Denna plan 

kommer sig alltså av att Pingvinen fortfarande plågas djupt av att föräldrarna övergav honom 

när han var liten. Och precis som Batman använder han sin smärta och plågsamhet för att 

skapa kaos men till skillnad från Batman använder han det mot befolkningen istället för på de 

kriminella. Men principen är den samma eftersom båda personerna känner sig svikna av 

mänskligheten och det är utifrån den besvikelsen de hämtar sin ”inspiration”.  

 

Pingvinen är alltså mycket lik Batman på det sättet. De är båda föräldralösa, har inte för 

många vänner och är missförstådda av den stora allmänheten. Faktiskt var det till och med 

först tänkt att Oswald var Batmans lillebror som sedan länge övergivits av samma föräldrar 

Bruce nu sörjde men den planen skrotades snabbt.20 Det står klart att Pingvinen egentligen är 

en mycket tragisk figur precis som Batman och han behöver egentligen bara uppmärksamhet. 

Så jag tycker inte att man borde se Pingvinen som en skurk, snarare som en motpol och i 

förlängningen ett komplement till Batman då de i stort sett känns som likadana karaktärer.  

 

Samtidigt har vi ju Batman som i stort sett är den samma han var i förra filmen. Alfred är 

fortfarande det närmsta Bruce har som fadersfigur och den enda som verkligen bryr sig om 

Bruce. Och fortfarande är det mordet på Bruces föräldrar som inspirerar honom vidare till att 

bli Batman. Återigen kan man säga att de två antagonisterna har fler likheter än olikheter och 

kommer från en likadan bakgrund, och filmen är noga med att peka på detta faktum. Man kan 

alltså säga att familjtemat och bristen på den är det som driver handlingen vidare, och precis 

som i Sweeney Todd är det den direkta handlingen, i alla fall för en av karaktärerna. Det är det 

som driver Batman Returns vidare och skapar intriger och på det viset är även den en mycket 

typisk Tim Burton film.  

                                                 
20  Smith & Matthews, s 126, 2002. 
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Även de övriga karaktärerna påverkas av faderstemat. Dels har vi karaktären Max Shreck 

spelad av Christopher Walken. Han verkar ha ett närmast statiskt förhållande till sin son Chip. 

Han bryr sig om honom på det ytliga sättet men det verkar också vara det enda vi får se. Han 

ser inte ut att verkligen älska honom utan ser honom som ett hinder till och med för att uppnå 

sina mål. Han bryr sig om honom på ett ytligt och affärsmässigt sätt, han verkar inte ens låtsas 

om att det är hans son. Det kanske liknar alla andra rika fader/son förhållanden man ser på 

film och är väl det mest stereotypa i hela filmen. 

 

Till sist har vi också Selina Kyle/Catwoman. Vi vet inget om hennes förhållanden med 

föräldrarna så vi vet inget om hur det påverkar hennes handlingar och humör. Det enda vi får 

veta är att hennes mamma ringer Selina hela tiden och oroar sig för henne, något som Selina 

inte uppskattar särskilt mycket.  

 

På tal om Catwoman så är hon till skillnad från Pingvinen en mer tvetydlig karaktär. Man vet 

inte om hon är skurk eller hjälte. Hon känner sig attraherad till Batman samtidigt som hon ser 

honom som sin värsta konkurrent och fiende. På det viset är hon en mer tydlig antihjälte än 

vad Pingvinen är. Hon är inte god men inte heller ond. Hon kunde ha varit en allierad till 

Batman men också lika gärna varit en fiende. Man vet inget om henne med andra ord, utan 

filmen lämnar det till att man själv får tolka och tänka. 

 

Så man kan återigen säga att detta är en typisk Burton film. Filmen innehåller båda hans 

teman som samarbetar och är en viktig del av handlingen. Båda motiven är ytterst viktiga för 

filmen och det är också filmens handling, faktiskt mycket mer än vad den är i Sweeney Todd 

tycker jag. Allting i filmen kan förklaras med psykologins hjälp så på det sättet är det också 

en väldigt djup och eftertänksam film. 

 

Det står alltså tydligt att filmens hela handling egentligen handlar om dessa teman, allting 

annat känns snarare som en bihandling till den handlingen. Teman är båda beroende av 

varandra och de tillsammans utgör hela handlingen. Filmen hade inte funkat med bara en av 

handlingarna, något hade fattats och filmen hade kanske inte blivit lika bra. 

Sammanfattningsvis kan man säga att båda teman samarbetar på ett heltäckande sätt som man 

inte ser i så många andra filmer och som är rätt unika för Tim Burtons filmer. 
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4.5.3 Tim Burtons alter ego 

Precis som i den första Batman filmen så är det även här Batman karaktären som är det 

Burtonska inslaget i filmen. Precis som Tim Burton är han utstött, har inte för många vänner 

och trivs ensam. Allt detta är som sagt en återupprepning från den första filmen med den stora 

skillnaden att nu har Batman blivit accepterad av samhället som dess beskyddare och de litar 

på honom att rensa upp bland kriminaliteten. I en stad där till och med polisen är korrumperad 

är han den enda som verkligen är helt ärlig. Och han är fortfarande det närmsta Tim Burton vi 

kommer i filmen. 

 

Men för att ytterligare komplicera händelser så har vi också Pingvinen/Oswald. Även han är 

något av Burtons alter ego. För Pingvinen har som redan nämnts många likheter med Batman 

och i förlängningen även med Burton. Han är ensam, missförstådd, har obefintliga föräldrar 

och han har inga vänner förutom sina kära pingviner och kriminella gäng. Och han känner sig 

också sviken och övergiven av samhället och har svårt för att komma någon nära, precis som 

Burton och Batman. Han är helt enkelt en konstig typ precis som Batman och Burton, och 

precis som de två herrarna trivs han också bäst ensam utan en massa människor som stör. Jag 

tror inte att det finns en film där två är huvudkaraktärerna är alter egon av regissören men det 

hittar vi också i Batman-återkomsten. 
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5. Sammanfattning  

Studerar man filmerna så här ingående står det klart att de alla i grund och botten rör sig runt 

samma handling. Allting handlar om bristen på en far, vare sig de är frånvarande eller döda, 

och hur det i sin tur påverkar en eller flera karaktärer och deras beteenden och handlingar i 

filmen. Det är också oftast huvudanledningen till att huvudkaraktären är så missförstådd och 

utanför det ”vanliga” samhället och anledningen till att huvudkaraktären har svårt att lita på 

människor och komma någon nära. Detta har i sin tur samband med Tim Burtons egna liv, 

eller det liv han vill framställa i alla fall. Burton känner också igen sig i huvudkaraktären och 

det är oftast anledningen till att han väljer manus att filmatisera. 

 

Men trots att filmerna har samma grundhandling är de ändå olika, både till innehåll och till 

form. Varje verk iscensätter handlingen på olika sätt och ingen Burton film är lik den andra 

vilket gör att varje film känns unik och nyskapande.  Det är nog detta som har fascinerat och 

fängslat folk så mycket med hans filmer, de olika tolkningarna på samma tema utan att det 

blir tråkigt att se på.  
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