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Abstrakt 

Uppsatsen handlar om hur karaktärer i utanförskap gestaltas i film med huvudfokus på Tim 

Burton (1958) och hans positiva freaks. Positiva freaks är karaktärer som anses vara 

annorlunda men som menar väl. Karaktärerna som analyseras i uppsatsen är Edward från 

Edward Scissorhands (1990), Victor från Corpse Bride (2005), Alice från Alice i Underlandet 

(2010) och Jake från Miss Peregrines Hem för Besynnerliga Barn (2016). Syftet med denna 

uppsats är att få en djupare förståelse för Tim Burtons freaks och hur de fungerar som ett nytt 

sätt att gestalta karaktärer för att vinna publikens sympati. I undersökningen har uppsatsen 

använt sig av en litteraturundersökning för att göra en analys av de ovannämnda filmerna och 

se hur Burton har gestaltat karaktärerna i sina filmer utifrån den ”yttre” och ”inre” karaktären. 

I slutdiskussionen så syns det tydligt att protagonisterna på ett eller annat sätt besitter 

egenskaper som skiljer dem från resten av omvärlden. Oavsett om det är fysiska abnormiteter 

eller psykiska så vinner de oftast publikens sympati. Det syns även tydligt att de har 

genomgått en förändring genom tiden där deras inre egenheter blir starkare men även 

osynliga. Man kan helt enkelt hävda att Burtons freaks har vandrat inåt. 
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1.0 Inledning 
 

It’s nice to see an outcast be the hero, to see that just because someone is 

different doesn’t mean they don’t have something to offer and that sometimes 

the people considered normal are actually the monsters. 

(Tim Burton, 2015, s. 27) 

 

Tim Burton är en av Hollywoods mest distinkta regissörer och hans stil är lätt att urskilja i 

mängden av Hollywoods mainstreamfilmer. Burtons konstnärliga stil växte fram tidigt i livet 

då han målade mycket som barn. Den har sedan utvecklats från något som ansågs vara 

konstigt till ett konstnärligt fenomen som har lyckats dra in en publik till både biografer och 

museer. Hans stil fascinerar både konstintresserade och mainstreampubliken då hans verk 

även utmärks av en återkommande tematik som lockar in alla typer av människor. Tim 

Burtons filmer kretsar i största del kring någon typ av ”freak” – karaktärer som på något sätt 

skiljer sig från det normala och de fångar oftast publikens sympati. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Ända sedan begynnelsens tid så har människor fascinerarats av mystiska varelser. Ser man 

tillbaka till uråldrig mytologi så kan man hitta freaks i form av både gudar och monster. 

(Adrian, 1976, s. 9) För mindre än hundra år sedan så fanns det något som kallades för ”freak-

shows” i världen, vilket var en kringresande cirkus där människor med avvikande utseenden 

och egenskaper visades upp i underhållningssyfte (Adrian, 1976, s. 11), men intresset slutade 

inte där. Under filmens tillkomst så skapade George Méliés filmer med freaks i som The 

Dwarf and the Giant (1901) och The Man with the Rubber Head (1901) för att fånga intresset 

hos sin publik. Hans mystiska filmer präglade sig starkt i historien och Méliés är idag känd 

som en av filmhistoriens främsta ikoner.  

 

Filmskapare har genom filmhistorien använt sig mycket av freaks, allt ifrån Nosferatu (1922), 

Frankenstein (1931) och Freaks (1932) till modernare verk som X-men (2000), American 

Horror Story: Freakshow (2014) och The Greatest Showman (2017) för att nämna några få 

exempel. Alla dessa filmer/TV-serier har använt sig av karaktärer som inte passar in i sin 

omgivning, deras utanförskap och hur de förhåller sig till ett liv utanför samhället. Det är dock 

viktigt att påpeka att det även finns en stor skillnad mellan karaktärerna i filmerna. Trots att 
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de alla gestaltas som freaks, så vänder sig filmerna Nosferatu och Frankenstein sig mer åt 

skräckgenren och fokuserar på att gestalta sina karaktärer som monster hellre än människor i 

utanförskap. Freaks handlar främst om människoliknande karaktärer som visuellt kan ses som 

monstruösa men skildras på senare tider som en karaktär med en positiv inre sida som på så 

sätt blir sympatiska. 

 

Tim Burton använder freaks som sina protagonister och låter dessa utstötta karaktärer kliva in 

i rampljuset och föra hans berättelser framåt. Burton (2015, s. 27) hävdar att han kan relatera 

till sina freaks då han själv alltid har känt sig annorlunda från sin omgivning ända sedan han 

var barn. Han brukade ofta måla sina unika bilder i sin garderob och på så sätt fann han sin 

egen värld som sedan blev ikonisk för hans filmer. Det som Burton har gjort annorlunda är att 

han har skapat så kallade ”positiva freaks” –  karaktärer som har goda avsikter och som vinner 

publikens sympati och engagemang. Freaks dominerar ofta hans filmer och ger dem en 

djupare komplexitet. Burton brukar gestalta det normala som något väldigt överdrivet och 

karaktärerna som gestaltar det normala är ytliga, endimensionella och vanligtvis väldigt 

otrevliga. 

 

Burtons freaks är oftast väldigt omtyckta, trots att de vid första anblick kan uppfattas som 

obehagliga så får de snabbt publiken på sin sida. De har oftast goda avsikter med sina 

handlingar och trots att det ibland blir blandade resultat för hur de utför sina handlingar så 

känner publiken en stark sympati för karaktärerna och förstår varför de agerar som de gör. 

Burton har gjort film i nästan 50 år, sedan hans första film Prehistoric Caveman (1971) och 

hans freaks har sällan misslyckats med att locka in en publik till biografer. I den här uppsatsen 

undersöks Tim Burtons freaks för att ta reda på vad det är som gör dem så speciella, samt hur 

de bemöter utanförskapet som de hamnar i på grund av sina besynnerligheter. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för Tim Burtons freaks och hur de 

fungerar som ett nytt sätt att gestalta karaktärer. Utanförskap är något som många människor 

kan relatera till, man behöver inte vara ett vetenskapligt experiment som Edward Scissorhands 

– en av Burtons mest omtyckta karaktärer - för att förstå hur det är att vara annorlunda. 

Utstötta karaktärer och antihjältar har länge varit ett populärt koncept att utforska i 
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Hollywood-filmer och i den här uppsatsen så undersöks just Burtons freaks därför att han är 

en etablerad regissör som har ett återkommande fokus på dessa arketypiska karaktärer.  

 

Användandet av sympatiska freaks är en av många saker som gör Burtons filmer intressanta, 

hans underliga filmer lockar in en publik som antingen kan relatera till, eller finna fascination 

i hans skapelser och berättelser. Därför är det viktigt från ett berättarperspektiv att undersöka 

hur Burton har gestaltat sina positiva freaks.  I uppsatsen så undersöks det hur man skapar 

dessa karaktärer och ifall Burton använder sig av samma vinnande koncept än idag som han 

gjorde för 30 år sedan eller om det har skett en förändring av hur han gestaltar sina positiva 

freaks. Under de senaste åren så har annorlundaskap blivit mycket mer accepterat om man 

jämför med hur det var för 30 år sedan. Har detta påverkat hur Burton gestaltar sina 

karaktärer? 

  

De frågeställningar som kommer att besvaras blir därför:  

 

• Hur gestaltas freaks i Tim Burtons filmer? 

 

Använder sig Burton enbart av karaktärer som ser annorlunda ut, eller använder han sig av 

karaktärer som tänker annorlunda? Hur ser deras plats ut i samhället? Förändras karaktärerna 

under filmens gång? 

 

• Har det skett en förändring hur Burton gestaltar sina freaks under sin filmkarriär?  

 

Har Burtons syn på freaks förändrats under tiderna? Har acceptansen av freaks i nutidens 

samhälle förändrat hur Burton gestaltar sina karaktärer? Finns det en utveckling hur freaks har 

gestaltas i film? Hur ser det ut idag?  
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2.0 Metod och material 
 

2.1 Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna så ska jag göra en analys av protagonisterna i Tim 

Burtons filmer. Jag kommer att titta på hur karaktärsgestaltningen ser ut genom att utgå från 

två teorier som diskuteras av manusförfattaren Syd Field i hans bok Screenplay (1980, s. 48); 

den inre karaktären och den yttre karaktären. Den inre karaktären berör igenkänning, 

karaktärsdriven berättelse och karaktärsmasker. Den yttre karaktären berör relationen till 

omvärlden, utanförskap, individuellt tänkande och den missförstådda hjälten. Jag har valt 

dessa kategorier då de ofta diskuteras i samband med Tim Burton och i andra filmberättande 

sammanhang, de ger även en tydligare ingång i hur man kan betrakta karaktärer och analysera 

dem. Jag har valt filmerna Edward Scissorhands (1990), Corpse Bride (2005), Alice i 

underlandet (2010) och Miss Peregrines hem för besynnerliga barn (2018), eftersom dessa 

filmer på något sätt gestaltar det positiva freaket och de sträcker sig över en tidslinje på nästan 

30 år, vilket gör det lättare att se en eventuell utveckling eller förändring.  

 

2.2 Material 

Burton har regisserat cirka 40 filmer under nästan 50 år, och för att få en bättre förståelse av 

hans verk och hans påverkan på filmindustrin så använder jag mig av böcker som How to 

Analyze the Films of Tim Burton (2012) av Sun Hee Teresa Lee och Tim Burton: the monster 

and the crowd : a post-Jungian perspective (2010) av Helena Bassil-Morozow. De har väldigt 

intressanta insikter i hur Tim Burton relaterar så starkt till sina filmer och varför han har 

gestaltat sina karaktärer på det sättet som han gör. 

 

För att ge bakgrund till hur freaks har använts i tidigare filmer så kommer jag att använda mig 

av filmvetaren Werner Adrians bok Freaks: Cinema of the Bizarre (1976) då han tar upp flera 

exempel på hur freaks har gestaltats i film genom historien. Jag ska även använda en artikel 

av David Church - doktorand i kommunikation och kultur – som heter Fantastic Bodies 

(2006) där Church jämför hur freaks utnyttjades förr i film på samma sätt som de utnyttjades 

förr i freakshows. 

 

För att undersöka karaktärsgestaltningen och för att få en bättre förståelse för karaktärens 

beståndsdelar så ska jag använda mig av flera böcker som Att skriva filmmanus (2009) av 

Fredrik Lindqvist då den går in med en övergripande blick på hur karaktärer fungerar i filmer. 
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Writing great characters: the psychology of character development in screenplays (1996) av 

Michael Helperin som visar en väldigt romantiserad bild av karaktärsgestaltningar och hur 

karaktärer har fungerat ända sedan sagornas tid och James Ryans Screenwriting from the 

heart: the technique of the character-driven screenplay (2000), som diskuterar hur filmer blir 

bättre genom att först etablera en karaktär som driver handlingen, istället för att låta 

handlingen driva filmen.  

 

Jag kommer även att använda mig av Michael Ryan & Melissa Lenos bok An introduction to 

film analysis: technique and meaning in narrative film (2012) då författarna tar upp det man 

ska söka efter när man ser på film, vad som kännetecknar protagonisten och vad som gör en 

protagonist intressant.  

 

2.3 Avgränsning 

 

Tim Burton är inte endast känd för sina freaks, utan det har gjorts mycket forskning både 

kring hans unika stil med inslag från den tyska expressionismen som är ett återkommande 

tema i många av hans filmer, samt hans återupplivning av animationstekniken stop-motion - 

en animationsteknik som utgår från att flytta föremål med små marginaler och ta flera bilder 

för att skapa illusionen av rörelse.  

 

 Jag har valt att fokusera på Burtons freaks eftersom att använda freaks i filmsammanhang är 

ett annat filmfenomen som har blivit intressant på senare tider. Idag har nästan alla filmer som 

släpps på bio någon koppling till freaks, alltså karaktärer som är annorlunda på något sätt än 

resten av samhället. De befinner sig ofta i utanförskap eller så har de svårt att på annat sätt 

interagera med sin omgivning. I vissa fall gestaltas de genom fysiska abnormiteter och i andra 

fall så har de något på insidan som skiljer de från sin omgivning. Jag har dock valt att inte gå 

för djupt in på freaks i övriga filmer då omfattningen blir för stor. Burtons freaks är något som 

är väl omtalat och något som är återkommande i majoriteten av hans filmer. 

 

There is something visually striking about the circus, and emotionally 

engaging about the outsiders and rejects of society, whom everyone else 

considers freaks. In monster movies sometimes it’s these “freaks” that are the 

most human. (Tim Burton, 2015, s. 25) 
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Burtons unika syn på freaks gör att man får en djupare förståelse för ämnet vilket gör honom 

perfekt i denna typ av undersökning. Burton har regisserat många filmer, och de flesta av de 

filmerna gestaltar oftast freaks. Jag har valt ut de filmer som sträcker sig över en tidsperiod på 

cirka 30 år för att se vad som har skett under den mest framgångsrika perioden under Burtons 

regikarriär. Edward Scissorhands (1990) är filmen som var väldigt revolutionerande för Tim 

Burtons karriär, och det är därför mer intressant att se hur Burton har utvecklats från Edward 

Scissorhands till vår nutid än utvecklingen han har gjort i det förflutna. Det finns många olika 

sätt att undersöka karaktärer, jag har valt att undersöka karaktärerna genom karaktären och 

dess relation till omvärlden. ”Freaks” gestaltas oftast annorlunda än andra karaktärer och 

deras relation till omvärlden är alltid en intressant faktor att ta hänsyn till då freaks ofta 

befinner sig i utanförskap.  
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3.0 Tidigare forskning 

 

3.1 Freak 
Freak är ett ord som har sitt ursprung från engelskan. Enligt Cambridge Dictionary (2018, 

egen översättning) så är definitionen av ordet som ett substantiv - en sak, person, djur eller 

händelse som är extremt ovanlig eller osannolik och det är som ingen eller inget annan av sin 

sort. Synonymer till ordet är monster, mutant, abnormitet och kuf. Det förklaras även som 

någon eller något som är konstigt, misstänksamt eller onaturligt. I uppsatsen så används freaks 

för att beskriva de olika egenheterna hos karaktärer. Författaren Robin Wood (2017, s. 68) 

beskriver ordet freak som någon eller något som existerar utanför det som anses vara normalt 

och menar att ett positivt freak är ett freak som menar väl. Wood (2017, s. 69) använder sig av 

Burtons godhjärtade karaktärer Edward Scissorhands, Pee-Wee Herman och Ed Wood som 

exempel för att förklara vad det är som gör de freaksen sympatiska. Han menar att Burtons 

godhjärtade freaks har en djupare dimension som visar på en tydlig sårbarhet samtidigt som 

de ofta framhävs som väldigt kreativa. Wood (2017, s. 69) gör även en jämförelse och hävdar 

att det finns en stor skillnad mellan Burtons godhjärtade freaks och hans ondsinta freaks, då 

de mer ondsinta freaksen som Pingvinen från Batman Återkomsten (1992) oftast ser sig själva 

som odödliga och inte alls får samma sympati som de godhjärtade freaksen då de istället 

uppfattas som skurkar. 

 

3.2 Historia av freaks i filmer 
Att skapa filmer som handlar om freaks har länge varit ett välkänt fenomen i Hollywood. 

Författaren Werner Adrian diskuterar filmklassiker som gestaltar freaks i sin bok Freaks: 

Cinema of the Bizarre (1976). Adrian (1976, s. 35) berättar hur de första skräckfilmerna The 

Golem (1920) och Nosferatu (1922) var baserade på verkliga människor, Max Schrek – 

mannen som spelade vampyren i Nosferatu blev sminkad och uppklädd som ett groteskt 

skelett, hårlös med enorma öron, utåtbuktande tänder och långa, krokiga naglar. Paul 

Wegener – mannen som spelade monstret i The Golem var gestaltad som en enorm, känslolös 

zombie gjord i lera. Båda dessa karaktärer var baserade på verkliga människor med fysiska 

abnormiteter från freakshower (Adrian 1976, s. 35). Adrian (1976, s. 49) menar dock att det 

monströsa i film ska finnas dolt under ytan för att skapa spänning hellre än att visa förvrängda 

kroppar och ansikten. Det var något som upptäcktes när Tod Browning- skaparen av Freaks 

och Dracula (1931) visade Dracula på biografer och filmen blev en kassasuccé. Publiken 
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ansåg att det var mindre distraherande och mer fängslande att se en karaktär som bar sitt 

monster på insidan än hur det var med filmen Freaks. I Freaks så fokuserade publiken mer på 

att förundras av abnormiteter än att fokusera på karaktärerna. Ett monster på insidan blev 

därför mer lockande än en människa med monströst utseende 

 

3.3 Freaks i filmer idag 
Vad innebär det då att ha monstret på insidan? Författaren David Church (2006) diskuterar 

hur mental ohälsa har blivit allt mer intressant att gestalta i mainstreamfilmer. Det behöver 

inte vara en diagnostiserad sjukdom utan det kan vara allt från galenskap till diagnostiserad 

psykos som inte behöver avslöjas, utan enbart spekuleras. Church (2006) menar att 

”psykologiska freaks” – alltså ”monster på insidan” är mindre anstötliga att visa i film än 

människor med fysiska abnormiteter då de psykologiska handikappen kan hålla sig osynliga. 

Church (2006) diskuterar även hur mental ohälsa skapar ett intressant narrativ i filmer, då 

publiken får följa karaktären och inte riktigt förstå vad som händer förrän karaktären vet det. 

Det skapar ett mysterium i handlingen som oftast får sin förklaring i slutet. Church (2006) 

lägger fram exemplet i Fight Club (1999) där huvudkaraktären, en man med 

personlighetsklyvning, tror att han har en vän som är med och bildar deras klubb, men det 

visar sig vara en sida av han själv, vilket avslöjas i slutet. Church (2006) berättar om hur 

människor med abnormiteter eller handikapp används i filmsammanhang idag och han menar 

att det sällan görs kritiska studier om filmer som gestaltar handikapp eftersom det finns för 

många likheter mellan det och det välkända fenomenet av freak show som förr exploaterade 

människor och deras abnormiteter. Till exempel i Tod Brownings Freaks (1932) som visade 

de handikappade ”freaksen” genom ett skräcknarrativ. Filmen försökte dock skapa sympati 

för karaktärerna då de blir misshandlade och vanskötta av en ond cirkusdirektör men skaparna 

misslyckades med den tanken då karaktärerna i slutändan utvinner hämnd och vanställer en 

vacker kvinna. På så sätt så blev filmen en skräckfilm och människor med abnormiteter blev 

då sedda som monster. 
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4.0 Teori 
 

4.1 Den inre karaktären 
Den inre karaktären representerar en karaktärs bakgrund (Field, 1980, s. 49) alltså det som 

hände innan filmen börjar, vem karaktären är egentligen, hens bakgrund, hur hen växte upp 

och så vidare. Man använder sig av karaktärens bakgrund för att etablera vem karaktären är. 

 

4.1.1 Igenkänning 

Det finns och kommer alltid att finnas tusentals olika metoder för att kunna skapa intressanta 

karaktärer. Manusförfattaren Michael Halperin (1996, s. 6) menar att alla karaktärer 

härstammar från sagorna som objekt för att berätta en historia, medan Michael Ryans – dekan 

för kommunikation och teateruniversitetet i USA - och Melissa Lenos - professor i 

kommunikationsmedia (2012, s. 169) - hävdar att karaktärer är simulerade människor med 

psykologiska dimensioner. Oavsett hur man skapar olika karaktärer så förklarar manusläraren 

Fredrik Lindquist (2009, s. 83) att det viktigaste med en karaktär är att få publiken 

känslomässigt engagerad, man vill att publiken ska känna sympati och medlidande när 

karaktärerna möter motgångar och hinder.  

 

Lindquist (2009, s. 84) diskuterar att det viktigaste är att en karaktär i en film är som en 

människa och att man tar de psykologiska egenheterna i åtanke när man skriver karaktären, 

deras kroppsliga förutsättningar och den miljö som de har växt upp i. Man ska kunna se 

skillnad på två karaktärer om man ställer de bredvid varandra, de ska reagera annorlunda i 

olika situationer och deras bakgrund ska avgöra hur de tar beslut i filmer.  

 

Lindquist (2009, s. 108) specificerar vad huvudperson innebär och menar att det är den 

karaktären som publiken följer på sin väg till målet. Man kan som manusförfattare skriva 

berättelsen så att huvudpersonen tvingas visa vilka de är genom besluten de tar. Till exempel 

om man vill visa att en karaktär är snål så kan man sätta den i en situation där den antingen 

ställs framför en annan karaktär i behov av välgörenhet eller ett annat dilemma där karaktären 

tvingas visa sitt sanna jag (Lindquist, 2009, s. 110). Dessa val som karaktären gör påverkar då 

på ett eller annat sätt berättelsen. 

 

4.1.2 Karaktärsdriven berättelse 
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Manusförfattaren James Ryan (2000, s. 34) menar att en stark karaktär gestaltar vad det 

innebär att vara mänsklig och förklarar att karaktärer ska vara komplexa, flexibla och fulla av 

överraskningar. Man ska tillåta karaktären att styra berättelsen och inte tvärtom. Ryan (2000, 

s. 106) diskuterar hur en karaktärsdriven berättelse skapar spänning. Han berättar om hur han 

spenderade en dag med sin styvfar och analyserade honom som en karaktär i en film. Han såg 

hur hans styvfar skällde ut människor i sin omgivning och högljutt ventilerade alla sina tankar 

och åsikter. Han föreställde sig hur mycket drama den karaktären kunde hamna i om han 

inkluderade den i olika scenarion.  

 

Ryan (2000, s. 32) menar att en karaktärsdriven berättelse gör det enklare att bygga sin 

handling då det blir mer sanningsenligt och verklighetstroget när karaktärerna inte behöver 

anpassa sig för handlingen, vilket är något som en publik uppskattar. Han menar att det är 

viktigt att tillåta karaktärer att reagera realistiskt i olika situationer, oavsett vad man vill ska 

hända i berättelsen. Ken Dancyger – professor i film och TV och Jeff Rush – professor i film 

och media (2013, s. 225) menar att det finns många fördelar med att skriva om en outsider då 

det skapar ett intresse hos publiken då man inte vet hur karaktären ska reagera. 

 

4.1.3 Karaktärsmasker 

Michael Halperin (1996, s. 103) berättar om hur karaktärer bär olika metaforiska masker för 

att visa på karaktärers komplexitet, dock hävdar han att dessa masker inte gör en karaktär 

lögnaktig eller ondsint, snarare så ger maskerna en mänsklighet samt en mångsidighet till 

karaktärerna. Människor visar ofta olika ansikten eller beteenden beroende på sociala 

sammanhang, till exempel så beter man sig annorlunda när man umgås med sin familj till 

skillnad från sina vänner. Författaren Helena Bassil-Morizow (2010, s. 52) diskuterar Burtons 

sätt att använda sig av olika masker och missledande utseenden. Hon menar att Burton kan se 

bakom masken och se hur de skräckinjagande karaktärerna innerst inne är sårade och skygga, 

tvingade att bära en mask som genom det yttre skrämmer sin omgivning. Filmvetaren Paul A. 

Woods (2002, s. 8) diskuterar också masker i Burtons filmer och menar att maskerna som 

Burtons karaktärer bär är väldigt bokstavliga i form av kostym och smink och hävdar att även 

om man döljer något med en mask så kan andra märkliga saker läcka ut genom oväntade 

handlingar. Till exempel hur karaktärer som tvingas anpassa sig - förr eller senare bryter sig 

fria och då är de mycket värre än de var från början. Kyle Alkema och Adam Barkman 

diskuterar masker i boken A Critical Companion to Tim Burton (2017). Alkema och Barkman 

(2017, s. 186) berättar om Batmans komplexa personlighet i Burtons Batman Återkomsten 
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(1992) och menar att Batmans personlighet är som ett pussel – alla delar finns där men det 

kan ta tid innan alla avslöjas, ibland är personlighetsdragen till och med motsägelsefulla. 

Batman visar på att vara grubblande, samtidigt som han vid flera tillfällen visar sig vara 

komisk, han har även en stark moralisk kompass, men han viker sig inte för att döda skurkar. 

Alkema och Barkman (2017, s. 188) diskuterar en scen i Batman Returns (1992) där Batman 

träffar karaktären Catwoman då de båda är omaskerade, där säger de att de båda är trötta på 

att bära masker. Alkema och Barkman (2017, s. 188) menar att det är Burtons sätt att visa att 

det är Bruce Wayne – Batmans alter ego – som är masken som Batman bär - och inte tvärt 

om. 

 

4.2 Den yttre karaktären 
Den yttre karaktären representerar det som händer med en karaktär under filmens gång (Field, 

1980, s. 52). Det innebär att man gestaltar var karaktären befinner sig under filmens gång och 

hur karaktären vanligtvis sysselsätter sig. Man visar även hur karaktären reagerar till 

händelser, vilka relationer karaktären har och vad karaktärerna gör när de är ensamma. Man 

visar karaktärens vilja och karaktärens handlingar. Till skillnad från den inre karaktären så 

sträcker sig endast narrativet av den yttre karaktären under filmens speltid. 

 

4.2.1 Relation till omvärlden  

Författaren Helena Bassil-Morozow (2010, s. 28) diskuterar Burtons protagonister och 

påpekar att det finns en stark tematik i hur de förhåller sig till samhället. De vill sällan vika 

sig för de tydliga normerna och skaffar sig ofta en alternativ värld att förhålla sig till. Bassil-

Morozow (2010, s. 29) menar att karaktärerna ofta beter sig som barn i det sammanhanget att 

barn ofta anser att allt är märkligt och vill därför finna sina egna lösningar. Burtons 

protagonister visar därför publiken hur man kan lyfta fram individuellt tänkande, även fast det 

går emot normerna som samhället har etablerat. Författarna Adam Barkman och Antonio 

Sanna (2017, s. xiii) diskuterar Burtons karaktärer i boken A Critical Companion to Tim 

Burton och hävdar att the Penguin – skurken i Batman Returns (1992) ska representera det 

som händer med en karaktär när dess groteska yttre gör att den blir förvisad av samhället. 

Hans ensamhet leder till ett plågats psyke som gestaltas som en skurk som kräver hämnd av 

det samhället som har skapat honom.  
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4.2.2 Utanförskap – förhållande till samhället 

Utanförskap är något som ofta resonerar med hur freaks förhåller sig till samhället. De passar 

sällan in vilket gör att samhället vanligtvis avvisar dem och de tvingas leva i ensamhet. 

Radosław Osiński - författare i boken A Critical Companion to Tim Burton (2017, s. 180) 

diskuterar karaktären Willy Wonka i Burtons Charlie and the Chocolate Factory (2005) och 

menar att Willy Wonka gestaltar en karaktär som inte vill växa upp. Willy Wonka lever 

ensam i en chokladfabrik där han är frånkopplad från världen och har svårt att visa empati 

eller förståelse för andra människor. Filmen gestaltar samhället som en värld som inte passar 

sig för att bygga relationer - uppbyggt av ytliga och konstgjorda människor som har blivit 

korrupta av konsumtion, själviskhet, nöje och våld. Willy Wonka flyr därför in i en värld där 

han kan förlita sig på föremål och produkter som stärker hans kreativa arbete hellre än 

mänskliga relationer. 

 

4.2.3 Individuellt tänkande och gruppen 

Bassil-Morizow (2010, s. 174) menar att Burton ofta går in för att lära ”vanligt folk” en läxa, 

speciellt i Mars Attacks! (1996) där han öppet låter sina monster utvinna hämnd på 

förortsmänniskor och i stora drag krossa hela samhällets strukturer och få publiken att tänka 

till. Floren Christol - författare i A Critical Companion to Tim Burton (2017, s. 161) 

diskuterar karaktären Pee-Wee i Burtons film Pee-Wee’s Big Adventure (1985) och menar att 

även Pee-Wee utmanar samhällets normer då karaktären inte böjer sig för resten av världen 

som är gestaltad enligt det amerikanska patriarkatet där männen ses som grova och starka, till 

skillnad från Pee-Wee som mer eller mindre gestaltas som en asexuell vit man med 

personlighetsdrag från ett barn.  

 

Även författaren Radosław Osiński diskuterar hur Burtons karaktärer uttrycker sitt 

individuella tänkande. Osiński (2017, s. 182) förklarar hur karaktären Willy Wonka i Burtons 

Charlie and the Chocolate Factory (2005) har gjort sig själv till ett monster istället för att 

försöka anpassa sig till samhället som han anser vara källan till hans lidande. Osiński menar 

att ”monstret” till en ”normal” är liknande vad en homosexuell person är till en heterosexuell 

person utifrån den homofobiska föreställningen, att en homosexuell person är ett freak och en 

fara för den sociala ordningen vilket är varför normala människor oftast ogillar freaks. 

Osiński (2017, s. 183) menar att det normala blir förlöjligat i Burtons filmer och de 

egenheterna som karaktärerna visar blir på så sätt äkta och autentiska. 
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4.2.4 Den missförstådda hjälten 

Helena Bassil-Morozow (2010, s. 51) menar att begreppet ”monstruöst” är samma sak som 

missförstådd enligt Burton och att den karaktäristiska arketypen symboliserar den introverta, 

kreativa utbölingen som han kan relatera så starkt till. Författaren Maria Dicieanu diskuterar 

Burtons hjältar i boken A Critical Companion to Tim Burton (2017, s. 140) och menar att alla 

Burtons missförstådda hjältar delar samma mål, att passa in i deras omvärld och få 

människorna i deras närhet att acceptera dem. I de flesta fall så kan dock inte karaktärerna 

passa in utan att behöva möta konsekvenserna av det. Dicieanu (2017, s. 142) hävdar att 

istället för att stiga över resten av världen och vara överordnade, så försöker Burtons hjältar 

att interagera och bli en del av samhället, även ifall det innebär att de måste degradera sig till 

det ”normala”. Dicieanu påpekar dock det faktumet att Burtons ”normala” är en ouppnåelig 

standard som de flesta av hans hjältar inser och drar sig ofta tillbaka till sin egen värld. 

Dicieanu använder Burtons bok The Melancholy Death of Oyster Boy & Other stories (1997) 

och Burtons film Big Fish (2003) som exempel. Barnen med märkliga utseenden i The 

Melancholy Death of Oyster Boy & Other stories vill endast bli älskade och accepterade av 

sina föräldrar, medan William Bloom i Big Fish endast vill att hans pappa ska vara ärlig mot 

honom och berätta sanningen hellre än hans överdrivna historier. Dicieanu menar dock att 

dessa hjältar oftast inte får sin vilja igenom utan tvingas dra sig tillbaka. Oyster Boy blir 

offrad av sina föräldrar i hopp om at de ska få ett normalt barn och William Bloom accepterar 

sin pappas historier för att kunna försonas med honom på hans dödsbädd. 

Dicieanu (2017, s. 144) menar att kärnan i Burtons verk är att han omfamnar det monströsa 

och försätter sina karaktärer med kunskap, visdom och ett syfte. Han representerar den 

ensamme och utstötte som tittar in på det vardagliga med en vilja att passa in. Han skapar en 

plats där alla monsteriteter och egenheter blir accepterade och får en chans att uppfylla sina 

önskningar att få interagera med världen som de så gärna vill vara en del av. Paul A. Woods 

(2002, s. 5) diskuterar Burtons barndom och hans kärlek för monsterfilmer som sedan 

uttryckte sig i hans konstverk. Han berättar om hur Burtons föräldrar var ”hyper-normala” och 

hade svårt att förhålla sig till deras introverta och märkliga son, Burton använde då sin fantasi 

för att få en tillflyktsort att gömma sig i. Ian Nathan (2016, s. 8) diskuterar hur Burton 

använder sina filmer som terapi för att bearbeta sin barndom. Hans freaks speglar mannen 

som han är eller vill vara.  
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5.0 Analys 

 

5.1 Edward Scissorhands (1990) 
 

5.1.1 Synopsis: 

Edward Scissorhands handlar om en man som har saxar istället för händer. Edward upptäcks 

av en äldre dam i början av filmen. Efter flera år efter att ha bott ensam i ett slott med en 

vetenskapsman som har gått bort, så tvingas han ändra hela sitt liv och flytta in med damen 

och hennes familj. Filmen följer Edwards kamp att passa in i sin omgivning trots sina skarpa 

saxar. Edward blir snabbt populär i grannskapet där han flyttar in på grund av sina 

konstnärliga talanger och han hjälper alla han kan både med att klippa häckar och hår. Dock 

så tar allt en vändning när damens dotter ber Edward om hjälp att begå ett brott. Människor 

börjar misstro honom och han blir i slutet utstött från samhället och drar sig tillbaka till ett liv 

i ensamhet där han fokuserar enbart på sin konst. 

 

5.1.2 Analys: 

Den inre karaktären – Karaktären före filmens start 

Edward blev skapad av en vetenskapsman som ville undersöka om det var möjligt att skapa en 

maskin med hjärta, tanken att i slutändan ha den perfekta människan. Edward blev i princip 

uppfostrad av vetenskapsmannen som läste böcker för honom för att utbilda honom om 

omvärlden. När vetenskapsmannen sedan dog så blev Edward lämnad ensam för att ta hand 

om sig själv, trots sitt handikapp att inte ha några riktiga händer, vilket resulterade i hans 

skygghet, ensamhet och rädslan för att förstöra det han rör vid. 

 

• Igenkänning 

Edward Scissorhands är vid första anblick väldigt otäck när han kliver ur skuggan på 

vinden i det stora slottet. Det spelas mystisk musik när han blir upptäckt av den äldre 

damen i det stora, spöklika slottet och dramatiska ljudeffekter när man får se Edwards 

saxar, nästan som ett monsters entré. Det är först när Edward kliver in i ljuset och man 

får en närmare blick på hans ansikte som man inser att han inte är ett monster. Edward 

är skygg och ser rädd ut när damen försöker hjälpa honom. När han följer med damen 

hem så uppvisar han samma rädsla när han blir introducerad för något okänt men även 

en nyfikenhet att lära sig hur det fungerar. Edward kämpar med att anpassa sig till sin 



15 
 

omgivning och blir snabbt omtyckt så länge han hjälper människorna i grannskapet, 

dock så finns rädslan för hans saxar alltid underliggande och när Edward slutligen 

begår ett misstag så vänder sig omgivningen sig emot honom.  

 

• Karaktärsdriven berättelse 

Edward Scissorhands är inte en karaktärsdriven berättelse då Edward nästan aldrig tar 

egna beslut som påverkar handlingen. Han beter sig mest som ett föremål som 

påverkas av sin omgivning. Han gör allt som han blir tillsagd, men han bidrar med ett 

nytt perspektiv som ifrågasätter varför saker görs på ett speciellt sätt. Han tillför en 

väldigt oskyldig syn på världen, speciellt när den äldre damens make Jim försöker lära 

Edward rätt och fel genom att fråga vad Edward skulle göra med en upphittad 

resväska fylld med pengar. Dottern Kim hävdar att de reglerna är dumma då om hon 

själv hade hittat resväskan så hade hon gjort samma val som Edward, alltså 

överlämnat pengarna till sina nära och kära istället för polisen. Hans nya perspektiv på 

saker förändrar karaktären Kim som i slutändan blir förälskad i honom.  Men när det 

kommer till karaktärsdriven berättelse så tillför han inte speciellt mycket. Det kan bero 

på att han inte har ett speciellt mål i filmen, han leds enbart av hans vilja att passa in. 

Ryan (2000, s. 32) diskuterar hur en karaktärsdriven berättelse ger en karaktär friheten 

att reagera realistiskt, trots att Edward reagerar realistiskt i de situationerna som han 

försätter sig i, så finns det ingen handling som han styr över, utan snarare så är det 

handlingen som styr honom. 

 

• Karaktärsmasker 

Edward kan man tydligt se att han bär en så kallad karaktärsmask. Hans utsida är en 

stor kontrast mot hans insida. Man kan vid första anblick se honom som ett monster 

som kan döda vem som helst med en enkel handrörelse, men hans handlingar visar på 

motsatsen. Han äter maten med extrem försiktighet och han kämpar med att sätta på 

sig kläder i rädsla över att förstöra dem. Det ger Edward en djup komplexitet som 

visar publiken att trots sitt otäcka utseende så menar han ingen illa. 

 

Den yttre karaktären – Karaktären under filmens gång 

Under filmens gång så får Edward utmana sig själv att använda sina händer för att skapa 

konst. Hans relation med damen som har hämtat honom från det gotiska slottet uppmanar 
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honom att använda sitt handikapp som en gåva. Hans relationer med människorna i förorten 

blir både hans succé men i slutändan även hans undergång.  

 

• Relation till omvärlden 

Edward har en väldigt speciell relation till omvärlden. Han blev skapad av en 

vetenskapsman som gav honom allting för att göra honom till en människa - förutom 

händer. Vetenskapsmannen dog av hög ålder innan Edward var färdig, vilket tvingade 

Edward till ett liv i ensamhet ända fram tills han blir upptäckt och förd till ett 

förortssamhälle. Hans tidigare hem var ett stort slott med en väldigt stark gotisk stil, 

en stark kontrast till förortsamhället i pastellfärger och plastsnö. Efter ett liv i 

ensamhet så blir även människorna en utmaning för Edward. Han möter alla 

människor med försiktighet och nekar ingen, vilket i slutändan gör så att han hamnar i 

trubbel när den äldre damens dotter Kim ber honom att bryta sig in i ett hus.  

 

Church (2006) menar att Burton har ett annorlunda tillvägagångssätt när det kommer 

till hur han gestaltar sina karaktärer, som Edward med saxar till händer. Burton hade 

själv sagt att Edward Scissorhands är ett svar till det hemska sättet som samhället ser 

på människor som är annorlunda. Edward blir som en symbol för de inre känslorna 

som att man inte passar in och oförmågan att känna sig förstådd och älskad.  

 

• Utanförskap – förhållandet till samhället  

Edward visar en ständig vilja att vilja vara en del av samhället, men han är i slutändan 

kvar på utsidan och blickar in. Människorna i hans omgivning försöker få honom att 

leva efter samhällets normer och regler. De sminkar honom, klär honom annorlunda 

och försöker ge honom ett jobb som frisör. Edward gör sitt bästa för att anpassa sig till 

alla regler, fast med saxar till händer så blir även en så enkel handling som att använda 

kniv och gaffel en utmaning.  

 

• Individuellt tänkande och gruppen 

Edward uttrycker individuellt tänkande som inte relateras till av världen som han lever 

i. Kanske beror det på det som Dicieanu (2017, s. 142) nämnde om den ouppnåeliga 

standarden som det påhittade samhället lever efter. Som publik så förstår man var 

Edwards frågor kommer ifrån. Det som anses vara ”normalt” i filmen, känns väldigt 



17 
 

onormalt även för tittaren, till exempel den överdrivet rena miljön eller de starka 

färgerna som karaktärerna bär. 

 

• Den missförstådda hjälten 

Edward är den perfekta representationen av den missförstådda hjälten som delar 

många likheter med Frankenstein. Hans huvudmål är att passa in med människorna i 

sin omgivning istället för att höja sig över dem. Han gör sitt bästa för att acceptera 

deras seder och blir både sminkad och uppklädd för att passa in. Han söker efter 

acceptans igenom filmens gång men i slutändan så drar han sig tillbaka till ensamhet 

för att inte skada någon, som Dicieanu (2017, s. 142) diskuterade kring Tim Burtons 

missförstådda hjältar. 

 

5.2 Corpse Bride (2005) 

 
5.2.1 Synopsis: 

Filmen handlar om Victor som ska giftas bort till en okänd kvinna för att förstärka sin familjs 

status. Dagen före bröllopet så träffar Victor sin trolovade Victoria och faller för henne, men 

efter att han misslyckas med att uttala sina äktenskapslöften får han i uppdrag av prästen att 

öva på dem. Han söker ensamhet i skogen och råkar där säga sina äktenskapslöften till ett lik 

som tar med honom till underjorden för att förbli hennes make. Filmen följer Victors kamp att 

ta sig tillbaka till den vanliga världen, men han inser under filmens gång att underjorden inte 

är så hemsk så han bestämmer sig för att stanna. Dock så hävdar reglerna att han måste vara 

död för att få stanna i underjorden och när Victor ska ta sitt liv så återfinner han Victoria och 

bestämmer sig för att stanna i den vanliga världen med henne.  

 

5.2.2 Analys: 

 

Den inre karaktären – Karaktären före filmens start 

Victor har levt sitt liv som en fiskhandlares son vars familj plötsligt blivit rika. Han visar på 

konstnärliga talanger både när han målar av en fjäril och när han spelar piano vid flera 

tillfällen. Hans föräldrar är inte kära i varandra vilket kan vara anledningen till varför han 

själv inte tror på ett kärleksfullt äktenskap och är därför orolig för att gifta sig. 
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• Igenkänning 

Som i den klassiska Burtonformeln så har denna film karaktärer som går emot 

samhällets normer och finner en alternativ värld där de blir accepterade och passar in. 

Victor ifrågasätter samhällets regler och visar vid flera tillfällen att han inte håller med 

om normerna. Världen är grå och nästan helt färglös, människorna rör sig nästan som 

robotar och visar inga känslor, till skillnad från underjorden som är full med färger och 

liv.  

 

• Karaktärsdriven berättelse 

Corpse Bride är en karaktärsdriven film där handlingen anpassas efter Victor och hans 

handlingar. Han tar aktivt beslutet att gå ut i skogen och öva på sina löften och sedan 

så kämpar han för att komma tillbaka till den vanliga världen, han lyckas till och med 

en gång innan han blir tillbakadragen till underjorden. Han utsätts för hinder och 

förändras som en karaktär under filmens gång, tills han inser att han vill stanna i 

underjorden där han blir accepterad.  

 

• Karaktärsmasker 

Människorna i underjorden är alla färgglada och har märkliga utseenden som kan 

uppfattas som otäcka till en början, dock så förstår man att de döda inte har några onda 

avsikter. Dessa döda människor dansar, sjunger och är lättsamma, till skillnad från 

människorna i den vanliga världen. De levande människorna fokuserar främst på 

pengar, materialistiska ting och status, medan de döda visar omtanke, kärlek och 

förståelse. De levande ser oftast arga ut medan de döda ofta ler eller ser nöjda ut, detta 

gör så att man blir lurad av den grundläggande uppfattningen att de döda ska vara 

onda monster när det faktiskt är de levande som har onda avsikter. 

 

Den yttre karaktären – Karaktären under filmens gång 

Victor som inte gillar tanken på att vara gift hamnar i en situation där han bokstavligen måste 

ge upp hela sitt liv för att vara gift. Något som han under filmens gång försöker fly ifrån. 

Hans förändring sker under sitt ofrivilliga äktenskap med liket där han slutligen kommer fram 

till att han älskar Victoria och vill gifta sig för att leva sitt liv med henne. 
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• Relation till omvärlden 

Det är enkelt att koppla Victors reaktioner till underjorden till det som Bassil-

Morozow (2010, s. 29) berättar om Burtons karaktärer och deras barnsliga syn på 

deras omgivning. Victor anser att allt i underjorden är märkligt och även fast han är 

uppvuxen i den vanliga världen så tycker han ändå att även den världen är märklig. 

Burton (2005) hävdar bakom kulisserna i Corpse Bride att problemet som Victor 

upplever är inte att den ena världen är bättre än den andra, utan att hans problem är att 

vara fast mellan de två världarna. Den vanliga världen är hans hem och även där 

Victoria bor, men han blir ändå lockad av underjordens värld då människorna som bor 

där är fria från alla restriktioner som finns i den vanliga världen 

 

• Utanförskap – förhållandet till samhället  

Victor befinner sig utanför samhället oavsett vilken värld han lever i. I den vanliga 

världen så ses han som en fiskhandlares son som genom tur har lyckats bli rik, något 

som anses vara väldigt skamligt i de rikas ögon. Han lever väldigt isolerat och man 

märker tydligt att han är ovan vid sociala interaktioner då han är väldigt nervös i 

majoriteten av filmen. När han befinner sig i underjorden så är han den enda 

karaktären som är vid liv, vilket fortfarande gör honom till en utomstående karaktär 

som aldrig är en del av sin omgivning. Han hittar dock förståelse hos Victoria, 

kvinnan som han är kär i då hon delar samma värderingar om kärlek som Victor. Det 

gäller även Emily, liket han gifter sig med av misstag som vill älska och bli älskad av 

honom. Åsikten om kärlek är det som uppfattas som underligt, vilket gör att Victor, 

Victoria och Emily uppfattas som freaks i andra människors ögon, speciellt i den 

vanliga världen. 

 

• Individuellt tänkande och gruppen 

Victor och Victoria uttrycker tankar som inte förstås av omgivningen till exempel att 

de vill gifta sig på grund av kärlek hellre än status. Under filmens gång så drar Victor 

slutsatsen att de döda inte är monster, utan de som faktiskt håller med om hans 

värderingar. Man kan även se Burtons vilja att lära vanligt folk en läxa när han tillåter 

den vanliga världen och underjorden att mötas. De döda från underjorden skrämmer 

livet ur de vanliga människorna och människorna slåss för att bli av med dem. När det 

sedan upptäcks att de döda är avlidna nära och kära till människorna så inser 

människorna att de döda inte är monster och de spenderar resten av de dödas 
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begränsade tid i den vanliga världen i harmoni. Alltså så visar Burton att man inte ska 

döma för tidigt. Det som man kan tro är ett monster kan vara en förlorad 

familjemedlem. 

 

• Den missförstådda hjälten 

Liket som Victor gifter sig med passar perfekt in i kategorin som den missförstådda 

hjälten. Hennes huvudmål är att bli älskad och accepterad av filmens protagonist och 

hon sätter i slutändan Victors behov framför sina egna och släpper honom till Victoria 

så de kan leva ett liv i lycka. Victor försöker i början anpassa sig till hur den normala 

världen ska vara, trots att han skiljer sig ifrån resten av samhället på grund av hur han 

tänker. Människorna med ett robotliknande beteende är i princip omöjlig för Victor att 

efterlikna, och även fast han inte heller finner samhörighet i underjorden så får man 

ändå känslan över att de resonerar bättre med hur han vill att världen ska vara. 

 

5.3 Alice i Underlandet (2010) 

 
5.3.1 Synopsis: 

Alice i underlandet handlar om Alice som förväntas gifta sig med en man som hon knappt 

känner. Hon inser dock att hon inte är redo och följer efter en kanin och faller ner i ett hål som 

leder henne till Underlandet. I den vanliga världen så ansågs Alice vara märklig och 

lättdistraherad av sin omgivning, hon nämner saker som de i hennes omgivning anser vara 

löjliga eller omöjliga. När hon kommer till Underlandet så befinner hon sig plötsligt i en värld 

där alla i hennes omgivning accepterar henne och dessutom idoliserar henne som en hjälte. 

Alice reser igenom världen och inser att den röda drottningen har förstört världen med sin 

järnhand och hon måste kriga mot henne för att befria underlandet från förödelsen. Hon får 

hjälp av den vita drottningen att finna ett vapen för att kunna slåss mot den röda drottningens 

best och segrar i slutändan. När hon återvänder till den vanliga världen så använder hon sig av 

kunskapen hon har fått i underlandet till att förändra sitt liv. Hon avviker från förlovningen 

med den okända mannen och startar istället en karriär som låter henne resa runt i världen. 

 

5.3.2 Analys: 
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Den inre karaktären – Karaktären före filmens start 

Alice upptäckte underlandet redan som liten men ansåg att det bara var en dröm. Hon var 

väldigt nära sin pappa som barn som aldrig förnekade hennes fantasi utan snarare så 

uppmuntrade han till den. Han sade till henne att hon är skvatt galen, men att alla de bästa 

människorna är det också. När pappan går bort så tvingas Alice leva med sin mamma som har 

en väldigt ytlig inställning som Alice ifrågasätter, något som man märker att hon ofta har 

gjort.  

 

• Igenkänning 

Alice i Underlandet följer Burtonformeln då Alice ifrågasätter samhällets normer. I 

början av filmen så hävdar hennes mamma att Alice är oanständigt klädd och Alice 

ifrågasätter vem det är som bestämmer vad som är oanständigt och ifall hennes 

mamma skulle ha på sig en pottfisk på huvudet om det ansågs vara anständigt. När 

hon sedan blir informerad om att en man som hon inte älskar ska fria till henne så 

lämnar hon mannen när han står på ett knä, säger att hon behöver ett ögonblick för att 

samla sig innan hon flyr till underlandet. 

 

• Karaktärsdriven berättelse 

Alice är liksom Victor en tydlig protagonist som leder sin egen berättelse. I 

underlandet så sätts Alice för olika prövningar för att avgöra om hon är hjälten som 

ska rädda underlandet ifrån den onda drottningen eller inte. Hon kvarhåller sin 

inställning att ifrågasätta allt i sin omgivning och hon tar aktiva beslut för att styra sin 

berättelse. När hon möter blodhunden Bayard så försöker han övertala henne att göra 

sig redo för att dräpa ett monster, Alice säger då ifrån och menar att det är hennes 

dröm och hennes värld, så det är hon som bestämmer vilken väg hon ska gå. 

 

• Karaktärsmasker 

Människorna och varelserna i Alice i underlandet kan som i underjorden i Corpse 

Bride - ses som freaks då de inte ser ut som ”vanliga” människor. Tweedledee och 

Tweedledum är identiska tvillingar som är korta och runda, Hattmakaren är dramatiskt 

sminkad med slitna kläder och den onda drottningen har ett ovanligt stort huvud. De 

ser annorlunda ut men det representerar inte deras insida. Den galna hattmakaren till 

exempel, ser vänlig och rolig ut med orange rufsigt hår och färgglada kläder, men 

bakom den glada fasaden så lurar ett mörker som representerar hans galenskap. Alice 
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ser normal ut men det är inom henne som hela underlandet existerar, därför så bör man 

inte luras av deras yttre. 

 

Den yttre karaktären – Karaktären under filmens gång 

Under filmens gång så får Alice upptäcka sitt värde. Hon går från att vara en överklassflicka 

som fantiserar hur det skulle vara att flyga, till en krigare som slaktar ett monster med ett 

svärd. Hennes vilja i underlandet är att komma hem till den vanliga världen, men när hon ser 

lidandet som hennes vänner i underlandet utsätts för så ändras hennes uppfattning och hennes 

vilja blir då att rädda världen och alla hon bryr sig om. 

 

• Relation till omvärlden 

Alice har liksom Victor det som Bassil-Morozow (2010, s. 29) kallar för den barnsliga 

synen som fler av Burtons karaktärer har. Hon får dock en mer accepterad syn på 

underlandet och mot slutet av filmen så ifrågasätter hon inte längre saker som kan 

uppfattas som märkligt. Flera karaktärer i underlandet är bekanta med Alice då de 

hävdar att hon besökte underlandet som barn, förmodligen det som vi känner till som 

den klassiska Disneys Alice i Underlandet (1951). Alice är i denna film vuxen, men 

hon har fortfarande kvar det barnsliga tänket. Författaren Ian Nathan (2016, s. 153) 

berättar hur Tim Burton aldrig gillade den klassiska versionen av Alice, han ansåg att 

hon var irriterande och konstig, därför så gjorde han en version som han själv kunde 

relatera till – tystlåten, introvert och inte helt bekväm i den hon är. Alice uppdrag i 

filmen är att utforska sitt inre och inse vem hon faktiskt är och vad hon vill göra, även 

i den vanliga världen. 

 

Något som är intressant med den onda drottningen är att hela hennes sällskap består av 

freaks. Freaks är de enda människorna som den onda drottningen accepterar då hon 

visar en stark osäkerhet kring storleken på hennes huvud. Annorlundaskap firas alltså 

av drottningen istället för att straffas. Drottningen, även fast hon gestaltas som ett 

”negativt freak” har ändå en historia som har gjort henne till den hon är. Hennes 

lillasyster vann föräldrarnas kärlek och hon är även älskad av folket, något som 

drottningen inte är. Drottningen vill helst vara älskad men hon kommer till slutsatsen 

att det är bättre att vara fruktad än älskad, liknande Pingvinen i Batman Återkomsten 

(1992). 
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• Utanförskap – förhållandet till samhället  

Alice är inte ett freak i den benämningen att hon ser annorlunda ut, dock så är hon ett 

freak i andra människors ögon på grund av sitt beteende som uppfattas som 

lättdistraherad och drömmande. I den vanliga världen så tycker folk att hon pratar för 

mycket och säger absurda saker som är otänkbara och inte bör nämnas. Det normala 

samhället har även där den omöjliga standarden som man tydligt kan se i de övriga 

filmerna. I underlandet däremot så är hon inte utanför på samma sätt. Karaktärerna i 

underlandet accepterar Alice, till och med den onda drottningen accepterar henne av 

misstag. Drottningen menar att någon som är så konstig som Alice passar in perfekt i 

hennes kungarike. 

 

• Individuellt tänkande och gruppen 

Alice har liksom Victor ett väldigt individuellt tänkande i jämförelse med resten av 

samhället. Hon uttrycker tankar och idéer som de flesta ”normala” människorna anser 

vara helt galna. Till exempel idéer som att flyga, att föreställa sig män i klänningar och 

kvinnor i kostymer, eller att inte gifta sig för status. Även Alice kan kopplas till det 

som Osiński (2017, s. 182) berättar om, då hon inte heller visar en förmåga att 

upprätthålla ett heterosexuellt förhållande. Istället så lämnar hon sin trolovade och ger 

sig ut för att skaffa sig i en karriär. Hon styr berättelsen på sitt eget sätt och ger inte 

vika för människors åsikter om henne.  

 

• Den missförstådda hjälten 

Alice är mer en faktisk hjälte än en missförstådd hjälte. Den missförstådda hjälten har 

som huvudmål att passa in i sin omgivning vilket Alice aldrig gör. Hon visar istället 

stolthet i att visa vem hon faktiskt är och tar på sig en rustning, höjer sitt svärd och 

besegrar en farlig best för att rädda underlandet och alla som bor där. När Alice ställs 

inför ett val att välja konformiteten och anpassa sig till det vanliga samhällets normer 

så väljer hon istället att fly. Till skillnad från de tidigare karaktärerna så söker inte 

Alice efter acceptans, utan snarare efter ett syfte. Hon vet inte vad hon vill utan bara 

det som hon inte vill, och i slutet av filmen så har hon insett att hon kan vara sin egen 

hjälte. 
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5.4 Miss Peregrines hem för besynnerliga barn (2016) 
 

5.4.1 Synopsis: 

Filmen är en adaption av en bok med samma namn. Filmen handlar om Jake, en ung pojke 

som förlorar sin farfar under mystiska omständigheter. Jakes farfar har under hela Jakes liv 

berättat hur han som barn levde i ett barnhem där alla hade besynnerliga talanger. Efter 

farfaderns död så blir Jake övertalad av sin terapeut att åka till ön där barnhemmet sägs ha 

funnits, han hittar barnhemmet och alla besynnerliga barn och inser att det finns en 

organisation som hotar att förgöra dem. Jake känner inte riktigt att han passar in med de 

besynnerliga barnen eftersom han själv inte har någon besynnerlighet. Det visar sig till slut att 

hans besynnerlighet är att se de monster i organisationen som annars är osynliga för resten av 

omvärlden. Filmens monster är besynnerliga människor som har försökt att uppnå odödlighet 

genom ett experiment som gick fel. Experimentet lämnade dem som tomma monster som 

måste äta ögon från besynnerliga barn för att återgå till sin mänskliga form. Jake använder sig 

av sin egen besynnerlighet för att rädda barnhemmet och alla som bor där. 

 

5.4.2 Analys: 

 

Den inre karaktären – Karaktären före filmens start 

Jake har växt upp med sin farfars berättelser om Miss Peregrines hem för besynnerliga barn 

och har alltid haft ett intresse för dem. Hans farfar var ofta barnvakt till honom när han var 

liten men han verkar glidit isär med sin farfar efter hans farfar blivit diagnostiserad som 

dement. Jakes dröm som liten var att bli utforskare, något som hans pappa ansåg var onödigt 

då allt redan har blivit upptäckt. När hans farfar dog så blev Jake övertalad att träffa en 

terapeut då han hävdar att det var ett monster som dödat hans farfar. Jakes föräldrar verkar 

inte vara intresserade av att lyssna på honom, de föredrar att han pratar med sin terapeut 

istället för dem. 

 

• Igenkänning 

Jake är inte ett freak i den bemärkelsen som Edward. Han ifrågasätter inte heller 

samhällets normer som Alice och Victor gör. Han är främst en introvert tonårspojke 

som försöker hitta ett syfte i sitt liv och det som gör honom speciell. Det som främst 

utmärker honom från resten av samhället är att han tror på sin farfars berättelser om 
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besynnerliga barn och monster med tentakler. Men liksom den klassiska 

Burtonformeln så finner Jake en alternativ värld där han blir accepterad och de tror på 

honom. 

 

• Karaktärsdriven berättelse 

Jake anser att den enda som någonsin har förstått honom är hans avlidna farfar och tar 

det därför väldigt hårt när han dör. Så hårt att hans föräldrar misstänker att han är 

galen och skickar honom till en terapeut för att reda ut sin mentala hälsa. Även i denna 

film så kan man tydligt se hur samhället eftersträvar det ”normala”. Grannskapet som 

Jake bor i är nästan en exakt kopia av grannskapet där Edward Scissorhands bor i och 

oavsett hur omvärlden ser på Jake så ser han från publikens perspektiv helt normal ut. 

Man skulle kunna tro att Jake blir styrd av sin familj och hans omgivning, men från 

filmens start så blir det uppenbart att Jake styr sin egen berättelse och man ser tydligt 

hans eftersträvan att vara nära karaktärerna med besynnerliga egenskaper, han vill 

själv vara speciell och känna att han kan göra en skillnad i världen. Något som gör att 

han rymmer från sin pappa, startar ett räddningsuppdrag för att rädda Miss Peregrine 

och överger hela sitt liv för att spendera evigheten med de besynnerliga barnen. 

 

• Karaktärsmasker 

De klassiska freaksen kommer när Jake anländer till Miss Peregrines hem för 

besynnerliga barn och träffar de barnen som bor där. Barnen är de som direkt kan 

kännas igen som freaks. En flicka med en mun på baksidan av hennes huvud, 

tvillingar som är så skräckinjagande att de måste täcka sina ansikten med masker, en 

pojke som består av bin och flera andra med fysiska abnormiteter. Dock så är de alla 

vänliga barn på insidan, trots sitt skrämmande yttre. De accepterar Jake, trots att han 

ser ordinär ut.  

 
Den yttre karaktären – Karaktären under filmens gång 

Filmen börjar när Jake är i tonårsåldern och känner sig irrelevant. Hans föräldrar lyssnar inte 

på honom utan skickar hellre iväg honom till en terapeut. Han blir förälskad i en av de 

besynnerliga barnen och han tar ledning när Miss Peregrine blir kidnappad av monster. Hans 

vilja att bli accepterad av de speciella barnen avgör vilka beslut han tar genom filmens gång. 

Han beskriver sig som harig i början av filmen men det förändras under filmens gång. 



26 
 

 

• Relation till omvärlden 

Barkman och Sanna (2017, s. xxi) menar att filmen är som en X-Men berättelse fast i 

Burtons egen stil. X-Men (2000) är en superhjältefilm som kretsar kring karaktärer 

med speciella krafter som lever i ett hem tillsammans där de lär sig kontrollera sina 

krafter och isolerar sig från omvärlden. Jake vill inte konformera sig till hur samhället 

vill att han ska vara, han låter inte människorna i hans omgivning säga till honom att 

han är galen, utan han litar på sin farfar och ger inte upp idén om de besynnerliga 

barnen förrän han hittar dem.  
 

• Utanförskap – förhållandet till samhället  

Jake liksom Alice strävar inte efter att vara en del av samhället. Däremot så vill han 

vara en del av de besynnerliga barnen. Han har hört om berättelserna ända sedan han 

var liten och han känner att han inte riktigt passar in i det ”vanliga” samhället - som 

liksom Burtonformeln har ouppnåeliga krav på hur människor bör leva. Hans pappa 

tycker att det är bra att Jake umgås med andra människor i sin egen ålder då Jake 

berättar att han träffat två killar från ön de besöker. Dock så var det en lögn och Jake 

var egentligen i Miss Peregrines hem. När sanningen kommer fram så antar pappan att 

Jake har fått ett mentalt sammanbrott och försöker ge honom utegångsförbud. Jakes 

mentala hälsa ifrågasätts under filmens gång av alla förutom de besynnerliga barnen, 

Miss Peregrine och hans farfar.  

 

När Jake var yngre så försökte han bevisa barnens och Miss Peregrines existens men 

blev utskrattad. Han konfronterar då sin farfar om det. Han menar att eftersom hans 

farfar kom från polen under andra världskriget så har farfadern förändrat verkligheten. 

Jake hävdar att hans farfar var en jude i nazist-Tyskland som skickades iväg för att bo 

med andra ”speciella” barn under Miss Peregrines skydd. Han säger att det fanns 

monster i Polen som ville döda de som var annorlunda. Farfadern väljer då att avsluta 

diskussionen. Det finns en tydlig symbolik i detta då man kan koppla det till 

verkligheten. Historikern Karin Kvist Geverts (2016) berättar att under andra 

världskriget så blev nästan 200,000 funktionsnedsatta människor dödade av 

vårdpersonal då de inte ansågs vara värda att leva. 
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Kanske så har Jake som sin farfar, en psykisk diagnos som publiken aldrig får reda på? 

Kanske så tror Jake att de besynnerliga barnen är verkliga fast de i själva verket bara 

existerar i hans huvud? Liksom det som Church (2006) berättade om när han använde 

exemplet Fight Club (1999). Men i detta fall så kanske sanningen aldrig kommer fram 

och man tror istället att det är ett lyckligt slut för Jake, fast han egentligen har tappat 

verklighetsuppfattningen totalt. 

 

• Individuellt tänkande och gruppen 

Jake uttrycker individuellt tänkande eftersom att han tror på något som ingen annan 

gör. Han låter berättelserna som hans farfar berättade för honom som barn vara hans 

guide till hur han vill att världen ska vara. Han ansåg under en lång tid att farfaderns 

sagor endast var sagor och att det inte fanns någon sanning bakom dem. Men när han 

inser att det finns på riktigt så försöker han berätta det för människorna i sin 

omgivning, exempelvis hans pappa. Jake upplever dock inte det som Osiński (2017, s. 

182) menar med att Burtons karaktärer har svårt att upprätthålla en heterosexuell 

relation och istället vänder sig mot föremål. Jake har ett kärleksintresse i filmen och 

han kämpar för att vinna hennes hjärta. 

 

• Den missförstådda hjälten 

Jake är nästan motsatsen till en missförstådd hjälte. Han försöker inte att anpassa sig 

till det ”normala” samhället, han söker inte heller efter acceptans hos sin familj, 

däremot så vill Jake vara en del av de besynnerliga barnen och vill desperat ha sin 

egen besynnerlighet så han kan få vara en del av dem. Han inser under filmens gång 

att hans besynnerlighet att vara ett vittne är att kunna se de monster som vill döda de 

besynnerliga. Dessa monster är vanligtvis osynliga för alla utom Jake och tidigare - 

hans farfar. I slutet så accepterar han sin besynnerlighet och letar upp de besynnerliga 

barnen som han stannar hos för gott. Tillsammans så kan han uppfylla både sin 

barndomsdröm att bli utforskare, samtidigt som han får vara en del av något större. 
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6.0 Slutdiskussion 

 

Tidigare i uppsatsen så ställdes dessa frågor;  

 

• Hur gestaltas de positiva freaksen i Tim Burtons filmer? 

 

• Har det skett en förändring hur Burton gestaltar sina freaks under sin filmkarriär?  

 

I uppsatsen så har jag kommit fram till att de positiva freaksen gestaltas av Tim Burton som 

väldigt mänskliga i en värld med ouppnåeliga krav på hur människor bör vara. Han använder 

sig inte enbart av karaktärer som ser annorlunda ut eller som har en fysisk mutation. På senare 

dagar så verkar det som att Burton främst använder sig av karaktärer som antingen ifrågasätter 

samhällets normer eller enbart tänker annorlunda. Oftast befinner sig Burtons karaktärer i ett 

samhälle där de står utanför på ett eller annat sätt. Protagonisterna delar sällan uppfattning 

med människorna i sin omgivning och de flyr därför in i en annan värld där de finner 

acceptans eller lärdomar som de tar med sig tillbaka till sina egna världar. Karaktärerna har 

ofta en utveckling då de finner sin plats i världen, oavsett om det är deras ursprungliga eller 

alternativa värld. 

 

Förändringen som man kan se i Burtons gestaltning är att hans freaks har på ett sätt vandrat 

inåt. Edward Scissorhands sågs som det klassiska freaket med en kroppslig abnormitet medan 

Jake är det som Werner Adrian (1976, s. 49) beskrev som att hålla monstret dolt på insidan. 

Det som även går att notera är att Edward var ett freak i en normal värld, men genom åren så 

har protagonisten snarare blivit en karaktär som är omgiven av freaks, dessutom så har det 

inre freaket hos protagonisterna blivit starkare. Edward är väldigt annorlunda på utsidan men 

på insidan så är han väldigt logisk och reagerar realistiskt till alla situationer som han hamnar 

i. Victor reagerar också realistiskt, han har inga fysiska abnormiteter utan endast ett 

annorlunda synsätt. Alice har ett väldigt annorlunda synsätt, då hon accepterar det onormala 

och alla freaks i underlandet, hon bryter från flera normer i den vanliga världen och accepterar 

sina egenheter. Jake skulle man kunna hävda är det största inre freaket, då hans mentala skick 

diskuteras ofta under filmens gång. Church (2006) diskuterar hur man genom narrativet kan 

hålla publiken från sanningen för att skapa spänning. Med tanke på alla ledtrådar som filmen 

försätter tittaren med, så kan det vara en rimlig slutsats att Jake faktiskt har blivit galen och 
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världen som Miss Peregrine existerar i - endast finns i hans huvud. Även Alice ifrågasätter om 

hon har blivit galen, men hennes historia kan man återkoppla som en dröm, då det är hur hon 

tidigare har förklarat underlandet. Hennes historia avslutas med att hon använder kunskapen 

och lärdomarna från underlandet för att förändra hennes liv. Jake lämnar många lösa trådar i 

sin historia. Han lämnar den vanliga världen för att leva med de besynnerliga barnen för evigt 

i en plats där han aldrig åldras. Något som nästan låter för bra för att vara sant.  

 

Church (2006) diskuterar om att freaks nuförtiden gestaltas som ”psykologiska freaks” som 

kan hålla sig gömda. Dock så menar Church (2006) att det finns en problematik även med 

psykologiska freaks, nämligen att filmer som gestaltar mental ohälsa görs oftast av människor 

som inte har diagnoserna själva, och visas för en publik där majoriteten inte heller har en 

diagnos, vilket görs att filmerna blir vinklade på ett väldigt subjektivt sätt. De som har 

diagnoserna får inte komma till tals, utan det blir endast gestaltat hur omvärlden uppfattar 

dem. När man forskar om Tim Burton så får man dock en förståelse att han relaterar väldigt 

starkt till sina freaks. Sun Hee Teresa Lee (2012, s. 48) diskuterar hur det finns en koppling 

mellan Burton och hans karaktärer, vilket man tydligt ser i hans filmer. Alla Burtons 

protagonister relaterar till någon del av honom själv, då de är alla påhittiga och konstnärliga. 

De fångar publikens sympati och bidrar till ett helt nytt sätt att gestalta karaktärer – något som 

bör forskas vidare om. Det vore intressant ifall det finns ett vinnande koncept i Burtons 

karaktärsskapande. Något som bidrar till att fler författare och regissörer kan skapa 

framgångsrika filmer själva genom denna unika formel. Fler människor än Burton kan relatera 

till hur det är att vara annorlunda och det finns mycket intressant att undersöka kring detta 

fenomen. I The world of Tim Burton (2015, s. 26-27) så får Burton frågan om varför alla hans 

karaktärer består av missförstådda hjältar som inte kan representera sig själva och Burton 

berättar då att han alltid har kunnat relatera till de utstötta karaktärerna eller känslan att allt 

han rör vid förstörs. Därför vill han gärna se den utstötte karaktären vara filmens hjälte, eller 

med hans egna ord: 

 

It’s nice to see an outcast be the hero, to see that just because someone is 

different doesn’t mean they don’t have something to offer and that sometimes 

the people considered normal are actually the monsters. 

(Tim Burton, 2015, s. 27) 
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