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Sammanfattning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att behandla begreppen möjligheter, hopp och 
framtidsutsikter, kopplat till sagan. Har sagan betydelse för oss idag och i så fall vilken? Kan 
den hjälpa oss att bearbeta känslor och upplevelser och hur påverkar den vår syn på våra 
möjligheter? Genom att jag har analyserat tre nutida sagofilmer av Tim Burton, läst litteratur 
om sagans funktion och betydelse och sedan kopplat samman dem i en diskussion har jag 
kommit fram till att sagan helt klart är relevant idag och kan hjälpa oss att bearbeta problem 
både medvetet och omedvetet. De tre filmer jag har analyserat berör ämnen som i allra högsta 
grad är viktiga för oss som lever idag, som att hitta sig själv, våga stå på egna ben, vikten av 
att höra till, att vara älskad och att älska, ensamhet, utanförskap, att vara annorlunda, olycklig 
kärlek, hopp, fördomar och möjligheter. Genom att sagor oftast slutar lyckligt ger de oss mod 
att våga leva sig in i deras värld och de problem som presenteras, och på så sätt hjälper de oss 
att på ett tryggt sätt bearbeta det vi brottas med. Genom att bli helare människor kan vi möta 
framtiden med andra ögon. 
 

Nyckelord: Hopp och framtidsutsikter.
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Inledning 
 
Möjligheter! Idag kan man se att människor inte upplever sina möjligheter lika stora som vi 

en gång gjorde. Idag ser vi inte lika ljust på våra framtidsutsikter. Även om allt inte är 

becksvart så är det definitivt inte rosaskimrande. Inte för att man ska leva i en total drömvärld, 

självklart så måste det finnas ett visst mått av realism men det gråtöcken av likgiltighet som 

många ser på sin och världens framtid genom kan inte vara hälsosamt. Vad spelar sagan för 

roll i detta sammanhang? I sagor är allting möjligt, gränser tänjs, den lille blir stor och det 

finns alltid hopp. Sagor slutar inte alltid lyckligt men det finns alltid möjligheter. Vad vi vill 

ge våra barn och unga, våra elever är framtidsutsikter och möjligheter och framför allt vill vi 

att de själva ska se dem. 

 

”Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som 

aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall 

bidra till elevernas allsidiga utveckling.”1 

 

Det här citatet är hämtat från Lpf 94 (1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna). För att 

kunna delta i och utveckla yrkes- och samhällslivet så måste man som individ ha 

framtidsutsikter. Man måste få känna att det finns möjligheter. Jag vill undersöka om sagan 

betyder något idag. Är den viktigt för oss i våra liv och i våra elevers liv och kan man genom 

sagan öka vår tro på framtiden? 

 

 

Syfte 

 
Att undersöka om sagan/sagofilmer berör saker som är relevanta för oss idag.  

 

 

 

                                                 
1 Lärarförbundet, (2002), Lärarens handbok, skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, Solna Tryckindustri 
Information, sid.39. 
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Frågeställningar 

 
Har sagan betydelse för oss idag och i så fall vilken? Kan man behandla begreppen 

möjligheter, hopp och framtidsutsikter genom att arbeta med nutida sagofilmer?  
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Sagans värld 

 
”Och Mattias tog hennes hand och ledde henne in genom porten. In till den eviga 

vårens Sunnanäng, där de späda björklöven doftade, där tusen små fågelliv sjöng och 

jublade i träden, där barn seglade med sina barkbåtar i vårens bäckar och diken, och 

där Mor stod på ängen och ropade: ’Kom, alla mina barn!’ Bakom dem låg den kalla, 

frostiga skogen och väntade vinternatten. Anna såg sig tillbaka genom porten ut mot 

mörkret och kölden, och hon ryste. ’Varför är den porten inte stängd’, sa hon. ’Ack 

lilla Anna’, sa Mattias, ’om porten stängs, kan den aldrig öppnas mer, minns du inte 

det?’ ’Jo, nog minns jag det’, sa Anna. ’Aldrig, aldrig mer.’ De såg på varandra, 

Mattias och Anna. De såg länge på varann, och så log de lite. Och sedan stängde de 

porten helt tyst och stilla.”2 

 

Det här är slutet på Astrid Lindgrens saga Sunnanäng. Det är en saga som inte undviker de 

svåra frågorna i livet. Här är allt inte rosarött utan den handlar mycket om ensamhet, lidande 

och död. En sagas viktigaste funktioner är att hjälpa oss att bearbeta vårt själsliv både 

medvetet och omedvetet, det är en fördel att bearbetning inte sker medvetet, och det är inget 

som fungerar om man tar bort de svåra delarna ur berättelsen.. Det lämnar oss bara med 

mindre verktyg att hantera dem i verkligheten. Enligt Bruno Bettelheim som är professor i 

psykologi och psykiatri, behandlar folksagorna dessa ämnen på ett helt annat sätt än nutida 

litteratur såkallade ”snälla sagor”, de nämner varken döden eller åldrandet, gränser för vårt 

livslopp, inte heller vår önskan om ett evigt liv. ”Folksagan däremot konfronterar barnet rakt 

på sak med grundläggande mänskliga förhållanden.”3 Jag hörde en gång Astrid Lindgren säga 

i en tv-intervju ”att man inte ska, skriva till barn som om de vore barn”, jag kan tänka mig att 

det var det här hon menade, barn behöver lika väl som vuxna behandla och lära sig hantera 

det svåra i livet, sagor ger oss alltså inre verktyg att hantera vår omvärld. Det är också viktigt 

att nämna att alla inte är lika positiva till folksagan som Bettelheim utan de ser den som 

bakåtsträvande, men alltför stereotypa könsroller. De anser att ”sagorna hämmar individen 

och förnekar barnets verkliga behov”4. Vissa anser också att sagor är ett sätt att påverka 

morgondagens vuxna att uppfatta saker som samhället vid den tid de skrevs ansåg vara rätt. 

De menar att sagorna inte är tidlösa och universella utan bundna till en kontext. ”…för att 

                                                 
2 Lindgren, Astrid, 1959, Sunnanäng, Uddevalla, Bohuslänningens AB, sid.26. 
3 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.14-15. 
4 Österström, Eva-Kristin, 1990, Sagans fantastiska värld, Specialarbete, Högskolan i Borås, Institutionen 
bibliotekshögskolan, sid.14. 
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indoktrinera barnen till underkastelse under de förhärskande sociala normer, som var vid olika 

tidsperioder i vår historia.”5 

 

Vissa tycker att Bettelheim övertolkar och driver vissa punkter för långt men de flesta är ändå 

överens om att sagan är mycket viktig för barnen både kulturellt och socialt. Jack Zipes som 

är lärare i litteraturvetenskap i USA säger, trots att han tycker att många äldre sagor 

indoktrinerar barnen, så undrar han om ”de nya experimentella sagorna verkligen är befriande 

och når barnet”6. Bruno Bettelheim skriver: 

 

”Just emedan barnen ofta tycker att livet är förvirrande måste de få chansen att förstå 

sitt jag i denna komplicerade värld där de skall finna sig tillrätta. För att kunna detta 

måste de få hjälp att få sammanhang i sitt kaos av känslor. Barnet behöver idéer om 

hur de skall städa inom sig för att sedan kunna skapa ordning i sitt liv.”7 

 

För att kunna skapa ordning så delar barnet upp allt i motsatser8, därför är det så bra att 

karaktärerna i sagorna i stort är ond eller god, det gör allt mycket lättare att förstå och kunna 

hantera. Sagan hjälper oss att integrera vår personlighet. 

 

Barnets personlighet är i begynnelsen odifferentierad, sedan utvecklas detet, jaget och 

överjaget från detta odifferentierade stadium. Alla tre måste integreras i en 

mognadsprocess, trots att de stretar åt olika håll.9 

 

Här kan den förvirring som skapas genom att olika sidor av en vill olika saker bearbetas. 

Sagor behandlar också många gånger, ” …en serie smärtsamma och förbryllande erfarenheter 

genom vilka barnet, om det lyckas lösgöra sig från föräldrarna, finner sitt sanna jag”10, genom 

att den ena karaktären i sagan lämnar hemmet för att ge sig ut på äventyr medan de andra 

stannar hemma och allt slutar med att den ene av dem får rädda den andra. Vad sagan vill 

                                                 
5 Österström, Eva-Kristin, 1990, Sagans fantastiska värld, Specialarbete, Högskolan i Borås, Institutionen 
bibliotekshögskolan, sid.15. 
6 Österström, Eva-Kristin, 1990, Sagans fantastiska värld, Specialarbete, Högskolan i Borås, Institutionen 
bibliotekshögskolan, sid.14. 
7 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.11. 
8 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.90. 
9 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.96. 
10 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.109-110. 
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lyfta fram är att man inte bör klippa av alla banden med hemmet men en viss frigörelse måste 

till för att man inte ska bli hämmad.11 

 

För att påverka livet på de betydelsefulla planen så måste sagan ge näring åt fantasin, men 

också ”hjälpa dem att utveckla sitt förstånd och att reda ut sina känslor, den måste svara mot 

deras fruktan och förväntningar, ge fullt erkännande åt deras svårigheter och på samma gång 

ge en vink om lösningar på problem som de är ansatta av.”12 Genom att få hjälp att behandla 

dessa delar så får man som individ hjälp att bli en helare människa. Man undertrycker inte 

sina känslor, rädslor, drömmar, förhoppningar eller problem utan bearbetar dem, både 

medvetet och omedvetet. Men hur behandlar man egentligen det omedvetna. Bruno 

Bettelheim skriver att: 

 

 ”Det är inte med förnuftets hjälp som barnet kan förstå och gripa sig an med det 

omedvetna utan genom att komma på förtrolig fot med det, spinna dagdrömmar, 

fundera över, gruppera om och släppa lös fantasin kring sagoelement som anknyter till 

omedvetna drifter. På så sätt anpassar barnet omedvetet material till medvetna 

fantasier och kan arbeta vidare på detta.”13  

 

Man låter saker flyta närmare ytan i sin egen takt. Sagan lägger ofta fram ”ett existentiellt 

trångmål kort och koncist”…”förenklar alla situationer. Figurerna i den är klart tecknade” och 

”det goda och det onda har tagit gestalt i några av figurerna och visar sig i deras 

handlingar”.14 Detta gör det så mycket enklare att ta ställning, identifiera sig med och förstå 

problematiken som sagan lyfter fram. När det gäller att ge en moralisk fostran är sagor 

överlägsna i sitt slag. 

 

”I sagor är det inte så mycket straffet eller fruktan för straffet som avhåller människan 

från brottsliga handlingar utan övertygelsen att brott inte lönar sig. Det är därför som 

sagans ondskefulla gestalt alltid drar det kortaste strået. Det är inte dygdens slutliga 

seger som främjar moralen, utan att barnet dras till sagans hjälte och identifierar sig 

med denne i alla hans strider.”15 

 

                                                 
11 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.112. 
12 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.11. 
13 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.13. 
14 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.15. 
15 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.15-16. 
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Här finns en viktig skillnad att nämna om man jämför sagan med myten. Sagan är mycket mer 

kopplad till oss människor och vår värld, ”sagans hjälte lever lycklig i alla sina dagar här på 

jorden, mitt ibland oss”16, vilket gör det mycket enklare att identifiera sig med karaktärerna. 

Karaktärerna i myterna är så storslagna att man lätt känner sig underlägsen, man kan aldrig nå 

upp till samma standard som hjälten utan bara försöka att bli något lik honom. 

 

I sagan är man näst intill alltid garanterad ett lyckligt slut, till skillnad mot myten, därför 

”behöver barnet inte frukta att släppa fram sitt omedvetna i takt med sagan, eftersom han vet 

att vad han än kan hitta på kommer han att ’leva lycklig i alla sina dagar’.”17 ”Myten är 

pessimistisk medan sagan är optimistisk, trots skrämmande allvarliga inslag.”18 Det finns 

också en tydlig skillnad mellan sagor och fabler. Fabler är moraliserande och vill tala om för 

oss hur vi ska agera, medan sagorna låter det vara upp till oss själva vad vi beslutar och om vi 

vill besluta något. I sagorna kan ”man gå vidare från lustprincipen till realitetsprincipen”19 i 

sin egen takt, när man själv är mogen att fatta beslut som inte bara utgår ifrån mig själv och 

att ha roligt utan också kunna se vad som är förståndigt. I sagan lockas man att utvecklas och 

bli en bättre människa, man utmanas också att bli självständig. 

 

Sagan tar ju som sagt upp många av våra innersta känslor och rädslor och backar varken för 

livsångest eller kärlek. Den erbjuder också vägar att hantera dilemman och samma saga kan 

tala till olika människor på olika sätt och en och samma saga kan betyda helt olika saker för 

samma person under olika perioder i livet. ”Och så levde de lyckliga i alla sina dagar” eller 

”om de inte är döda, så lever de än i denna dag”, dessa två fraser förekommer ofta i sagor.20 

Och de visar tydligt på en viktig egenskap hos sagorna. 

 

”Detta lurar inte barnet att för ett ögonblick tro att man kan leva för evigt, men det 

pekar på det enda som kan ta udden av att vår tid på jorden är så kort: att komma i ett 

verkligt gott förhållande till en annan människa.”21 

 

Det här är ju ett budskap som verkligen är livsviktigt i det individualistiska samhället som vi 

lever i idag. Att ha goda relationer till andra människor, att vi faktiskt behöver andra 

                                                 
16 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.50. 
17 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.40. 
18 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.47. 
19 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.54. 
20 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.17. 
21 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.17. 
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människor. Vi blir ju dem vi är i samspel med andra, vi formar varandra. Sagor kan verkligen 

hjälpa barn som vuxna att hantera vardagen, relationer och konflikter men andra människor. I 

sagan vågar vi släppa fantasin fri och kan på det viset bearbeta våra problem och vårt 

omedvetna. Än hur mycket övernaturliga och fantastiska saker som händer i sagan så kan man 

se att ”när sagans hjälte i slutet har nått fram till sin verkliga identitet (en trygghet i sig själv, 

sin kropp, sitt liv, sin ställning i omvärlden) är han belåten med att vara den han är och inte i 

nått avseende ovanlig”.22 Det här gör att man aldrig lever i en villfarelse, sagan är förankrad i 

verkligheten och man lär sig hantera den. Men har man inte fått bearbeta sina problem i 

sagorna där man vågar ta itu med dem, då kan det istället resultera i en flykt från det 

verklighet man aldrig lärt sig hantera. ”Deras försök att fly verkligheten har sin egentliga 

grund i tidiga formativa erfarenheter, som stod hindrande i vägen för utvecklingen av 

övertygelsen att livet kan mötas realistiskt.”23 Idag har vi som jag tidigare nämnt inte alls 

samma framtidsutsikter, vi upplever inte våra möjligheter som särskilt stora, hoppet har 

nästan gått lite förlorat. Här kan sagan ha en viktig uppgift att fylla om vi bara låter den. 

 

”För att finna en djupare mening måste man kunna överskrida de snäva gränserna för 

en självinriktad tillvaro och tro sig om att kunna komma med ett värdefullt bidrag till 

livet – om inte just nu, så något längre fram. Den känslan är nödvändig för att man 

skall vara nöjd med sig själv och med det man uträttar. För att inte bli en lekboll för 

det nyckfulla livet måste man utveckla sina inre resurser till ett fruktbart samspel 

mellan känsla, fantasi och intellekt. Våra positiva känslor ger oss styrka att utveckla 

vårt förstånd, bara hoppet om framtiden kan stärka oss inför de motgångar vi inte kan 

undgå att möta i livet.”24 

 

 

 

 

                                                 
22 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.71. 
23 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.63. 
24 Bettelhiem, Bruno, 1980, Sagans förtrollade värld, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.10-11. 
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Metod 
 
Jag har analyserat tre av regissören Tim Burtons filmer och sett på dem utifrån perspektivet 

möjligheter, hopp och framtidsutsikter. Filmerna är Edward Scissorhand, Nightmare before 

Christmas och Charlie and the chocolate factory. Jag valde dessa tre filmer pga. att jag 

upplever att Tim Burton är mycket populär bland barn och ungdomar idag. Nutida filmer är 

något som på ett konkret sätt berör deras liv och som kan vara lättare att referera till och få 

upp intresset för. Jag har använt mig av en dramaturgisk analys, som utgår ifrån en 

dramaturgisk modell vilket är det sätt på vilket en film är uppbyggd. Vilka byggstenar man 

använt sig av för att få filmen att hålla ihop och driva framåt.25 Jag har också använt mig av 

en såkallad innehålls analys där syftet är ”att se de fördomar som finns i filmen och hitta de 

dolda budskapen”26.   

 

Tim Burton, vars filmer jag valt att analysera, växte upp i Burbank, California. Som barn satt 

han ofta och tecknade serier och såg på gamla filmer. När han blev äldre gick han på 

California Institute of the Arts där han studerade animation. Efter det började han att arbeta 

för Disney, där lät de honom utveckla sina egna projekt men många av dem ansågs vara 

olämpliga för barn och släpptes därför aldrig. Han fick sitt genombrott när skådespelaren Paul 

Reubens såg ett av hans tidigare verk och kände att han skulle vara perfekt för att regissera 

filmen Pee-Wee´s Big Adventure, den släpptes 1985 och efter det har det bara gått uppåt.27 

 

’The nightmare before Christmas’ är inspirerad av en dikt som Tim Burton skrivit och filmen 

kom ut 1993. Filmen hamnar inte endast under en gener utan går under fantasy, familjefilm, 

musikal och animation.28 Filmen är tillåten från 11 år. 

 

’Edward Scissorhands’ är inspirerad av en bild som Tim Burton tecknade som tonåring och 

den filmen kom ut 1990. Filmen går under genrerna komedi, romantik, fantasy och drama. 

Filmen är tillåten från 11 år.29 

 

                                                 
25 Nemert, Elisabet & Rundblom, Gunilla, 2004, Filmboken, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.26. 
26 Nemert, Elisabet & Rundblom, Gunilla, 2004, Filmboken, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.100. 
27IMDb Inc., IMDb (Internet Movie Database), http://www.imdb.com/name/nm0000318/bio, 12-01-06. 
28IMDb Inc., IMDb (Internet Movie Database), http://www.imdb.com/title/tt0107688/, 12-01-06. 
29IMDb Inc., MDb (Internet Movie Database), http://www.imdb.com/title/tt0099487, 12-01-06. 
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’Charlie and the chocolate factory’ är gjord utifrån Roald Dahls bok med samma namn och 

boken utgavs för första gången 1964 i USA,30 Tim Burtons film är gjord över fyrtio år senare, 

2005. Filmen går under genrerna äventyr, komedi, fantasy och drama. Filmen är barntillåten 

alltså från 0 år.31  

 

För att få en tydlig koppling till skolan och visa på vikten av det ämne jag behandlar har jag 

använt mig av Lpf 94 Läroplanerna är en förordning som utfärdas av regeringen och som 

skolorna ska följa. Det finns två olika sorters mål för det offentliga skolväsendet att 

förverkliga, strävansmålen som skolan skall sträva för att eleverna skall uppnå och 

uppnåendemålen som skolan ska se till att eleverna uppnår. 

 

                                                 
30IMDb Inc., IMDb (Internet Movie Database), http://www.imdb.com/name/nm0001094/, 12-01-06. 
31IMDb Inc., IMDb (Internet Movie Database), http://www.imdb.com/title/tt0367594, 12-01-06. 
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Tim Burton som sagofilmsmakare 

 
Vad är det som gör Tim Burtons filmer till sagofilmer? Med vilka element bygger han upp 

sina sagovärldar? Man kan fråga sig om dessa tre filmer jag valt att analysera och andra filmer 

han har gjort hade klassats som sagofilmer om de haft en annan regissör. Både ‘Charlie and 

the chocolate factory’ och ‘The nightmare before Christmas’ har ett mycket tydligt sagotema 

där den lilla övervinner de stora, där man lyckas med det alla drömmer om, att utföra det 

omöjliga och våga tro och följa sina drömmar. Med ’Edward Scissorhands’ är det lite 

annorlunda, där är det istället ett klassiskt Frankenstein tema som filmen bygger på, 

uppfinnaren som skapar ett monster. Monstret försöker sedan passa in i samhället men 

misslyckas och jagas tillbaka till slottet där han kom ifrån. Men ändå så klassas filmen som en 

sagofilm. Hur kan det komma sig? Det finns ju filmer som bygger på än mer overkliga 

händelser men som ändå inte klassas som sagofilmer. Svaret är ju att Tim Burton använder sig 

av sagoelement.  T.ex. så snöar det i början över ’20 centurey logotypen’ i filmen ’Edward 

Scissorhands’ vilket genast försätter betraktaren i en speciell stämning. Ramberättelsen är 

också en farmor som vid nattningen av sitt barnbarn berättar en saga. I förtexterna till både 

’Edward Scissorhands’ och ’The nightmare before christmas’ så används ett spretigt och lite 

mystiskt typsnitt med stora anfanger och den förstnämnda filmen så roterar bokstäverna 

dessutom lite. Redan där är sagokänslan placerad, något mystiskt och fantastiskt är på väg att 

inträffa. Förtexterna i ’Charlie and the chocolate factory’ står i guld vilket också är ett tecken 

på att det inte är något helt vanligt som kommer att inträffa. Musiken är mycket betydelsefull 

i Tim Burtons filmer precis som den är i alla filmer. Musiken förstärker och förtydligar 

uttryck och ofta så kan hela innebörden i en scen försvinna om man tar bort musiken i de 

flesta fall försvinner i alla fall den större delen av upplevelsen. Musiken är alltså viktig för 

våra associationer och vår upplevelse att det är en sagofilm vi tittar på. Musiken till 

förtexterna i de tre filmer jag analyserat, musik som också återkommer senare i filmerna, är 

sorglig, dramatisk och mystisk. Självklart kan man associera till annat än sagor när man hör 

sådan musik men tillsammans med de andra elementen så går tankarna åt det hållet. Viktigt 

att nämna är också att Tim Burton redan som ung startade ett samarbete med Danny Elfman 

när han komponerade musiken till en av Tim Burtons tidigare filmer ’Pee-wee´s Big 

Adventure’ (1985) och efter det har samarbetet fortsatt med t.ex. ’Beeteljuice (1988)’, 

’Batman’ (1989) och ’Batman Returns’(1992). Han har komponerat musiken till alla de tre 

filmer jag analyserat ’Edward Scissorhands’ (1990), ’The nightmare before christmas’ (1993), 
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där han också sjunger huvudrollen Jack’the Pumpkin King’ Skellingtons sånger, och ’Charlie 

and the chocolate factory’ (2005) och många fler av Tim Burtons filmer. Danny Elfman ses 

som en av Hollywoods främsta kompositörer.32 

 

 

                                                 
32 IMDb Inc., IMDb (Internet Movie Database), http://www.imdb.com/name/nm0000384/bio, 12-01-06. 
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Filmanalyser 
 
The nightmare before Christmas 

 
Dramaturgiskamodellen 

 
Premiss 

 
Försök inte vara någon annan, bara du är dig själv bäst. 

 

 

Förtexter 

 
Musiken är mystisk och lite sorglig och typsnittet som används är spretigt och har stora 

anfanger. De förstärker varandra och ger samma budskap. 

 

 

Anslag 

 
Allt börjar med en berättarröst som säger:  

 

”Twas a long time ago, longer now than it seems. In a place that perhaps, You´ve seen 

in your dreams. For the story, that you are about to be told. Took place in the holiday 

world, of old. You´ve probably wonderd, where holidays come from. If you haven´t, 

I´d say, it´s time you begun.”33 

 

Samtidigt får vi se en åkning uppifrån i en utvald dunge i en skog. Vi följer trädstammarna 

ner till marken och ser att vart och ett av träden representerar en högtid, ingången till en 

högtid. Dörren till Halloween öppnas och dramatisk och mystisk musik hörs… 

 

Detta anslag skapar en framåtrörelse genom att den gör oss nyfikna. På ett pampigt, mystiskt 

och lite skrämmande sätt får vi veta att det finns en värld som vi inte känner till ’The world of 

holiday’. Vi känner igen högtider eftersom att vi firar dem men detta ger dem en ny och 

                                                 
33 Tim Burton (1993), The nightmare before Christmas, Touchstone Pictures. 
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spännande vinkling. Har högtiderna ett liv utanför oss? Anslaget är mycket kort ca 30 

sekunder. Det är inte för än i presentationen man får reda på huvudkonflikten och 

huvudpersonens situation. 

 

 

Presentation/Orkestrering och Fördjupning 

 
Dörren till Halloween öppnas och dramatisk och mystisk musik hörs och vi blir genom en 

sång av karaktärerna själva presenterade för staden Halloween och dess invånare, vars uppgift 

är att skrämmas fast de inte är elaka. Regissören stannar upp lite i berättandet för karaktären 

Sally. Hon är ihopsydd, hon har skapats av Dr Finkelstein som hon hela tiden måste passa 

upp. Hon är fången men längtar bort. Vi får redan i början veta att hon är förtjust i Jack ’the 

Pumpkin King’ I slutet av presentations sången så är det Jack som kliver fram, han rider 

genom staden och det finns ingen som kan skrämmas som han, han är i centrum, han är 

kungen som alla ser upp till. När vi landar i deras värld har de just avlutat årets Halloween 

firande och alla är mycket nöjda, detta var det bästa året hittills säger alla. Men tycker 

verkligen alla det? Är det så att den man minst kan ana inte är helt nöjd med situationen? Här 

är filmens huvudkonflikt, Jack ’the Pumpkin King’ är trött på att skrämmas.  

      

Sally har rymt från vetenskapsmannen genom att sprätta upp sömmen till sin arm, hon 

gömmer sig på kyrkogården och plötsligt dyker Jack upp men han ser inte henne. Han sjunger 

en sång om sin olycka och hon får veta hans innersta känslor. Jack är trött på all ära och 

berömmelse, han har en tomhet i hjärtat som inget kan fylla. Han längtar efter något han själv 

inte vet vad det är. Han sjunger: 

 

”But who here would ever understand, that the Pumpkin King, with the skeleton grin. 

Would tier of his crown? If they only understood. He´d give it all up if he only 

could…”34 

 

Sally förstår, hon längta själv bort. Trots detta går hon tillbaka till Dr Finkelstein, hon är 

beroende av sin arm och han är den enda som kan sy fast den. Jack vandrar omkring planlöst 

och med sig har han spökhunden Zero. Dagen efter Halloween börjar planerna för nästa års 

Halloween friande. När ämbetsmannen, som vi inte vet mer om än att det är han som håller i 

                                                 
34 Tim Burton (1993), The nightmare before Christmas, Touchstone Pictures. 
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allting som händer i staden han håller ihop allt han är som en ordförande eller borgmästare, 

kommer till Jacks hus med ritningar och planer är han inte hemma, han har varit borta hela 

natten. Jack har vandrat i skogen hela natten och nu på morgonen har han kommit fram till 

dungen med högtidsträden vi fick se i anslaget. Han kikar in i julen men ser ingenting och 

vänder sig om. Men en snöpust drar ner honom till julen. Han blir helt fascinerad. Han ser 

glädje, godis, leksaker och massor av färger, ingen som skräms och ingen som är död. Han 

uttrycker sin glädje och stämmer upp i en sång, han sjunger: 

 

”And in my bones I feel the warmth that´s coming from inside. The empty place 

inside of me is filling up. I simply cannot get enough I want it, oh I want it. Oh I want 

it for my own.” 35 

 

Han får syn på jultomten och får idén om att nästa år då ska julen vara hans. Varför är det bara 

vissa som ska få ha det roligt och mysigt och göra människor glada. I staden är det kaos, Jack 

är borta och borgmästaren är förtvivlad. Men Jack återvänder full av energi, nu ska det bli 

stadsmöte. Han försöker förklara för Halloween stadens invånare om julens glädje, att det är 

roligt och fint. Men de fattar inte i deras värld går allt ut på att skrämmas. Han lägger då 

istället fram det som att julen vore skrämmande och Santa Claus får namnet Sandy Claws 

istället och alla är med på idén. Nästa år är julen vår. Men inom sig är han ledsen, han ville 

förmedla känslan som julen ger men de förstod inte. Jack utför experiment för att hitta de som 

gör julen magisk, en formel, något logiskt, för glädje känslan, men utan att lyckas. Plötsligt 

tänker han, det är nog inte så svårt det här med julen och han säger: 

 

”Just because I cannot see it. Doesn´t mean I can´t belive it.”36 

 

 Jack delar ut uppgifter till alla i staden för att förbereda julen, de tre värsta busungarna ska 

kidnappa jultomten men de får absolut inte föra honom till Oogie Boogie, som är den elakaste 

figuren i staden. Bara Sally är orolig, hon tycker inte att allt känns bra. 

 

Den drivande karaktären 

Det är Oogie Boogie, han är en fara som lurar i bakgrunden. Det är inte han som sätter igång 

hela händelse förloppet i filmen. Men det är han som är ansvarig för att den kan sluta i 

                                                 
35 Tim Burton (1993), The nightmare before Christmas, Touchstone Pictures. 
36 Tim Burton (1993), The nightmare before Christmas, Touchstone Pictures. 
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tragedi. De tre busungarna är lite av hans utsträckta hand i staden, de är de som tar dit 

jultomten. Oogie Boogie är med i slutstriden och han besegras, han genomgår ingen 

utveckling under filmen.  

 

Antagonisten 

Det är jultomten, han genomgår ingen utveckling heller under filmens gång. Han är lika god 

som Oogie Boogie är ond.  Han står emot Oogie Boogie, är hans motsatts. Det är inte han som 

i egentlig mening besegrar Oogie Boogie utan det är protagonisten, som är Jack, men han 

krossar mycket symboliskt en av krypen som en del av Oogie Boogies kvarlevor innan han 

ger sig iväg för att ställa allt till rätta.  

 

Huvudkaraktären, protagonisten 

Det är Jack, ’the Pumpkin King’. Det är han som förändras under filmens gång, går från 0 till 

100. Det är han som har huvudrollen i filmen, det är han vi hoppas på och lider med. När 

filmen börjar är Jack hyllad och ärad. Det finns ingen som kan skrämmas som han är kung i 

Halloween staden och alla ser upp till honom. Men innerst inne är han ledsen, ingenting känns 

meningsfullt och han känner sig tom. I sin förtvivlan och sökande efter mening upptäcker han 

julen och han tror att det är svaret på allt. Julen ska bli hans och han försöker bli jultomten. 

Men allt går i stöpet och han inser vad han håller på med och vem han egentligen är. Han 

ställer allt till rätta med jultomten och julen och börjar själv se fram emot nästa halloween. I 

slutet så hittar han sig själv, allt han sökte fanns där hemma men han var tvungen att gå en 

omväg för att hitta det. 

 

Sidoroller/Biroller 

Jag tänker nämna en av sidorollerna/birollerna och det är den mest framträdande, Sally. Sally 

belyser den utveckling som Jack gör genom att själv utvecklas. Hon har en så kallad 

skuggroll. Hon längtar precis som han bort till något annat. Hon är fysiskt fången i Dr 

Finkelsteins hem medan Jack är psykiskt fången i sin förtvivlan och känsla av meningslöshet. 

Genom list undkommer Sally Dr Finkelstein, hon förgiftar maten för honom så han somnar 

och hon hoppar ut genom fönstret, hon går då sönder, men hon har med sig nål och tråd så att 

hon kan sy ihop sig själv. Både Jack och Sally utvecklas mot frihet. 
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Närmaste relation/Husdjursrollen 

I den här filmen är det husdjuret, som är spökhunden Zero som är den närmaste relationen. 

Han är Jacks ständige följeslagare och försöker alltid hjälpa till. Jack blir aldrig helt ensam. I 

slutscenen när Jack och Sally kysser varandra ser man hur Zero flyger uppåt och bortåt. Inte 

för att Zero försvinner ur Jacks liv men nu behövs han inte på samma sätt. Sally är Jacks nya 

följeslagare. 

 

 

Konfliktupptrappning 

 
Förberedandet för julen är konfliktupptrappningen. Alla hjälps åt att fixa julklappar, 

problemet är bara att de blir hemska och skräckinjagande istället för fina. Renarna som ska 

dra släden är gjorda av skelett och julklapparna ligger inte i en säck utan i en gravkista. Jack 

har också låtit sy upp en tomtedräkt åt sig. De tre värsta busungarna har kidnappat jultomten 

och Jack säger åt honom att han inte behöver oroa sig, nu får han ta semester, Jack ordnar 

med julen. Jultomten blir bestört, och trots att Jack sagt åt busungarna att de inte får ta 

jultomten till Oogie Boogie så är det precis dit de för honom. Sally försöker att stoppa det hon 

fruktar ska bli en katastrof, genom att sprida dimma över området så skelett renarna inte ska 

kunna lyfta. Men det misslyckas för Zero har en lysande nos och lyser vägen. Sally är mycket 

orolig för sin älskade Jack.  

 

 

Konfliktlösning 

 
Jack ger sig ut på sin ’segerfärd’ han delar gladeligen ut julklappar problemet är bara att de 

skräms. Barnen blir rädda och föräldrarna ringer polisen. Alla låser sina dörrar, de är rädda 

och ett larm går ut efter Jack. De till och med skjuter efter honom. Samtidigt försöker Sally 

rädda jultomten från Oogie Boogie så jultomten i sin tur kan rädda Jack. Jack och skelett 

renarna blir nedskjutna och hela Halloween staden sörjer, människostaden sörjer också för nu 

måste julen kanske ställas in. Nere på marken bland resterna av släden kommer Jack till 

insikt, vad är det han har gjort? Varför blir ingenting som man har tänkt sig? Han ville ju bara 

ge dem något fantastiskt. Men skit sak samma tänker han till slut, jag gjorde i alla fall mitt 

bästa och jag gav dem verkligen historier att berätta och för en stund så nuddade jag nästan 

himlen. Han säger: 
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”And for the first time since I don´t remember when, I felt just like my old bony self 

again. And I, Jack, the Pumpkin King. That´s right. I AM the Pumpkin King! And I 

just can´t wait untill next Halloween.”37 

 

Jack har hittat tillbaka till sig själv, men han måste ju ställa allt till rätta med julen. Oogie 

Boogie har nu tillfångatagit både jultomten och Sally och han försöker just döda dem när Jack 

kommer tillbaka och räddar dem. Efter en kamp så får Jack tag i en av Oogie Boogies 

sömmar, han drar i en tråd och Oogie Boogie rispas upp. Insidan som bara består av kryp och 

maskar sprids och jultomten trampar sönder en av dem. Jultomten är något upprörd och Jack 

säger: 

 

”I hope there´s time.”38 

 

Och jultomten svarar: 

 

“To fix Christmas. Of course there is. I´m Santa Claus!39  

 

 

Avtoning 

 
Jultomten byter ut presenterna. Det blir glädje i människostaden och likadant i Halloween 

staden när Jack kommer tillbaka. Halloween staden får snö av jultomten och glädjen Jack 

sökte, fanns redan i Halloween staden, trots att han inte kunde se den, men nog blev den ännu 

lite större än den var innan. Han förstår också att Sally älskar honom och att han älskar henne. 

Han sjunger: 

 

”My dearest friend. If you don´t mind I´d like to join you by your side. Where we can 

gaze into the stars. And sit together now and for ever. For it is plain as anyone can 

see. We´re simply meant to be!”40 

 

De kysser varandra i månens sken och Zero flyger ovanför. 

                                                 
37 Tim Burton (1993), The nightmare before Christmas, Touchstone Pictures. 
38 Tim Burton (1993), The nightmare before Christmas, Touchstone Pictures. 
39 Tim Burton (1993), The nightmare before Christmas, Touchstone Pictures. 
40 Tim Burton (1993), The nightmare before Christmas, Touchstone Pictures. 



 

 18

 

Musiken har en mycket viktig roll i filmen. Karaktärerna sjunger ofta och även annars är 

musiken nästan alltid med i bakgrunden. 

 

 

Innehållsanalys 

 
Jack ’the Pumpkin King’ längtar bort, han är inte nöjd med sitt liv. Trots att han är ärad och 

berömd så är det något som fattas. Han har en tomhet i hjärtat. Han upplever att det inte finns 

någon som förstår honom. Han känner sig ensam och vilsen. Pga. sin förtvivlan ramlar han in 

i julen där han upplever att allt han söker finns och han vill ha det. Julen ska bli hans säger 

han och nog kämpar han för det. Han kämpar för att hitta en logisk förklaring till julglädjen. 

Han lägger ner hela sin själ i att förverkliga julen. När han lyckas med det kommer han att 

känna sig hel tror han. Men han kommer till insikt när allt går i stöpet och hans ’segerfärd’ 

över himlen med julklappar till barnen slutar i tragedi. Vad är det han har gjort? Vad är det 

han har försökt att uppnå? Han inser att han inte är jultomten, han försökte vara någon han 

aldrig kan bli. Han är ju Jack ’the Pumpkin King’ och nu börjar han längta till nästa 

Halloween. Jack försökte vara, han försökte bli någon annan än sig själv. Vad den här filmen 

vill säga är att bara du är dig själv bäst. Det är ingen mening att försöka att vara någon annan. 

Den säger vidare att trots att man har all ära och berömmelse som finns så kan man vara 

olycklig om man inte mår bra på insidan, om man är ensam. Goda relationer till andra 

människor är en mycket stor del i om vi ska känna oss tillfreds med våra liv. I filmen blir Jack 

på slutet kompis med jultomten och så blir han och Sally ett par. Filmen vill meddela att för 

att må bra så måste det börja på insidan och att allt du söker kan finnas på hemmaplan (Sally). 

Men ändå är det viktigt att prova sina vingar, att ge sig iväg och hitta/uppleva nya 

personer/saker (jultomten). Det är viktigt att våga och att öppna sina ögon. Jack var fången på 

ett psykiskt plan, hans resa mot frihet förtydligas av Sally som är fången på ett fysiskt plan 

hos Dr Finkelstein. Hon rymmer ifrån honom men måste alltid komma tillbaka. Dr 

Finkelstein har skapat Sally. Han har sytt ihop henne och han tycker att hon är hans. Hon 

rymde en gång genom att sprätta upp sömmarna i armen men ett liv utan arm är ju inte särskilt 

trevligt. Det är också Dr Finkelstein som kan sy ihop henne igen. Men genom att ta saken i 

egna händer, genom att handla med en stor portion list så lyckas hon rymma. Hon förgiftar 

hans mat så att han somnar och hoppar sedan ut från fönstret men hon har nål och tråd så att 

hon kan sy ihop sig själv. Hon är fri, hon har tagit kontrollen över sitt liv. Att hon är ihopsydd 
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har alltid varit en begränsning, hon är skapad av någon, det har det varit ett bevis för att hon 

tillhör någon. Men nu när hon är fri kan hon använda den egenskapen, som gör henne unik, 

till att bl.a. försöka frige jultomten. Hennes händer kan komma in genom galler för att knyta 

upp jultomtens bundna händer samtidigt som hon lockar bort Oogie Boogie med sitt ben som 

sticker fram i en annan del av rummet. Nu lyckas hon inte helt och hållet men Jack kommer 

och tillsammans så friger de honom. Filmen vill här säga att man aldrig kan vara ägd av en 

annan människa eller äga en annan människa. Alla behöver sin frihet och den svaga kan alltid 

övervinna den starka med list. Den säger vidare att du är i kontroll över ditt liv, du kan ta 

kontrollen i ditt liv. Den vill också meddela att du är bra som du är. Dina egenskaper är vad 

som gör dig unik, ta vara på dem då kan du komma långt. Gör bara ditt bästa det räcker, 

tillsammans med andra kan vi nå ännu högre.   
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Edward Scissorhands 

 
Dramaturgiskamodellen 

 

Premiss 

 
Det finns inte plats för den som är annorlunda. 

 

 

Förtexter 

 
Det börjar med att det snöar över ’20 centurey logotypen’. Musiken finns redan där när 

förtexterna börjar tonas in och ut. Musiken är mystisk och lite dramatisk liksom typsnittet och 

på det sätt det utformas. Bokstäverna placeras som en konform som är smalare till vänster och 

bredare till höger, dessutom rotera texten alltid lite. Känslan är helt igenom mystisk och bilder 

från filmen visas i bakgrunden och man börjar att bli nyfiken 

 

 

Anslag 

 
Det snöar och vi ser en herrgård på ett berg en bit bort. Bilden dras bakåt och vi upptäcker att 

det är filmat med subjektiv kamera. Det är en äldre kvinna som tittar ut genom fönstret, och vi 

går från det kalla vinterlandskapet in i värmen och ljuset i huset. Kvinnan ska natta sitt 

barnbarn. Men flickan vill inte somna, utan undrar var snön kommer ifrån. Den historien är 

alldeles för lång svarar flickans farmor, vi får ta den en annan kväll. Men flickan insisterar, 

och hennes farmor börjar att berätta. 

 

”Let´s see…I guess it would have to start with…scissors! Well, there are all kinds of 

scissors. And once there was even a man who had  scissors for hands. You know the 

mansion on top of the mountain. A long time ago an inventor lived in that mansion. 

He made many things, I suppose. He also created a man. He gave him insides, a heart, 

a brain, everything. Well almost everything.”41 

 

                                                 
41 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
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Hon berättar vidare att uppfinnaren var väldigt gammal och att han dog alldeles innan han 

hann slutföra den man han skapade. Så mannen blev lämnad kvar själv. Ofullständig och 

ensam, men han hade ett namn, Edward. Vi får se hur Edward står och tittar ut över staden. 

En sorglig lite mystisk musik ligger hela tiden i bakgrunden. Anslaget är 2,25 minuter långt 

och det skapar helt klart en framåtrörelse. En man med saxar till händer, men hur går det till? 

Han är alldeles ensam och hur ska han klara sig? Vi har blivit engagerade och nyfikna. Detta 

är också huvudkonflikten. Vi förstår att han är i ett stort underläge. Vi jämför med oss själva, 

hur skulle vi klara oss med saxar till händer i vårt liv? Det känns helt omöjligt.  

 

 

Presentation/Orkestrering 

 
I staden nedanför herrgården på berget står husen i perfekta rader, gräsmattorna är välklippta, 

allt är otäckt rent och prydligt och alla hus har pastellfärger liksom deras bilar. Den första vi 

möter är Peg Boggs, som är en hudvårds- och sminkförsäljerska för företaget Avon, i sitt eget 

grannskap. Hon är en person med ett stort hjärta fyllt av empati. Hon går bl.a. till en mycket 

ensam hemmafru, Joyce som älskar när det kommer manliga reparatörer till sitt hem. Efter en 

mycket dålig försäljningsdag får Peg för sig att åka upp till slottet som formar sig mörk och 

skrämmande mot den lilla pastellstaden. Vägen är krokig men när hon kliver innanför 

grindarna får hon se en helt fantastisk värld. Buskar och träd är klippta i de mest fantastiska 

former. Inne i herrgården som är kal, kall och skrämmande möter hon Edward och till att 

börja med så blir hon skrämd. Han ser ut att vara beväpnad när han går emot henne, men så 

ser hon att det är hans händer. Han har saxar till händer. Han har rufsigt svart hår och är 

mycket blek med märkliga ärr i ansiktet. Hon märker snart att han är oerhört försiktig och 

snäll, hon märker också att han är helt ensam så hon beslutar sig för att han ska följa med 

hem. Alla i den lilla pastellstaden tittar storögt när de kommer och telefonerna går varma. Vi 

blir också presenterade för Pegs familj genom att hon visar kort på dem för Edward. Det är 

hennes man Bill, hennes son Kevin och hennes dotter Kim som är ute och kampar med några 

kompisar och med sin pojkvän Jim..  

 

Den drivande karaktärer 

Det är Peg som sätter igång hela händelseförloppet, i och med att hon åker upp till herrgården 

och framför allt genom att hon tar med sig honom ner till staden och in i sitt hem. Hon 

genomgår ingen utveckling under filmen utan står redan från början på Edwards sida och står 
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kvar där när filmen slutar. Hon är snäll och god rakt igenom hela filmen. Hon står inte fysiskt 

med i slutstriden men då befinner sig istället hennes dotter där. 

 

Antagonisten 

Det är Jim som är Kims pojkvän. Han är från första gången han träffar Edward negativt 

inställd mot honom och behandlar honom illa. Han genomgår heller ingen utveckling under 

filmens gång utan beter sig illa hela tiden. Han är med i slut striden och blir också besegrad 

där. Han försöker döda Edward men blir istället själv dödad. 

 

Huvudkaraktären, protagonisten 

Det är Edward, han utvecklas verkligen under filmen. Han lever helt ensam uppe i herrgården, 

han har ingen som älskar honom eller som han kan älska. Han är socialt missanpassad och 

mycket tafatt. Han blir kär i Kim, den amerikanska helyllekillens tjej och man kan tro att han 

är utan chans. Men i slutet av filmen har hon lämnat Jim och talar om för Edward att hon 

älskar honom. Även om de inte kan vara tillsammans, eller fast han har förlorat alla de vänner 

han först fick i staden så älskar hon honom och han henne, det är hans seger. I den här filmen 

är det huvudkaraktären/protagonisten som också innehar huvudrollen, det är honom 

identifierar oss med, vi hoppas på och lider med. 

 

Sidoroller/Biroller 

Kim har en sådan roll i filmen. Hon har en så kallad kontrastroll, hon är olik huvudkaraktären 

men hon utvecklas i och för sig på ett likartat sätt. Hennes utveckling belyser Edwards. Hon 

går från att tycka att Edward är besvärlig och i vägen pga. att han är annorlunda till att älska 

honom. Hon utvecklas också från att alltid göra som hennes pojkvän säger till att tänka själv 

och gå sin egen väg, trots vad Jim och alla andra tyckte. 

 

Närmaste relation 

Den närmaste relationen fungerar bara i relation till huvudrollen och så är det i det här fallet 

med uppfinnaren. Han finns med för att vi ska få vet och förstå bättre var Edward kommer 

ifrån. För att vi ska förstå varför han är som han är och känner som han känner. Vi får en 

inblick i han bakgrund, tragedier och glädje ämnen. Den enda person som Edward någonsin 

har känt har dött och det är dessutom han som har skapat honom, det är inte konstigt att han är 

vilsen. 
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Likaren 

Här har vi två personer, det är både Bill och Kevin. För det är i umgänget med familjen som 

det märkliga i Edwards situation blir tydligt på ett annat sätt. När allt är helt vanligt som vid 

middag bordet blir det ännu tydligare att han är annorlunda. Bill blir arg när han tror att 

Edward har gjort inbrott, och Kevin blir rädd när Edward med sina saxfingrar försöker kolla 

hur det är med honom när han nästan blivit påkörd. På det sättet skulle nog de flesta av oss 

reagera. De andra två i familjen är mycket mer samlade inför att Edward inte är som alla 

andra. Kim är inte det i början men i slutet är hon precis som sin mamma. 

 

 

Fördjupning 

 
Allt är svårt för Edward. Att ta på sig de nya kläderna han fick av Peg blir ett problem och att 

äta mat med kniv och gaffel är helt hopplöst. Livet i pastellstaden fortsätter som vanligt. På 

morgonen går alla ut ur husen samtidigt och alla åker till jobbet precis samtidigt. Grannarna är 

extremt nyfikna och ställer till med en grillfest hemma hos Peg för att få träffa Edward. Alla 

gillar honom och han är i centrum. Joyce stöter till och med på honom. Han klipper alla 

buskar och träd i grannskapet i fina former. Pegs man, som tycker att det är besvärligt med 

tonårsdöttrar, och son har Edward redan träffat personligen men inte hennes dotter som har 

varit och kampat med några vänner. Hon kommer hem oanmäld mitt i natten och går in på sitt 

rum för att lägga sig, men det är det rummet Edward har fått låna. Det blir kaos och de 

skrämmer nästan varandra till döds. Det blir inte bättre av att Edward har varit förtjust i Kim 

sedan han såg henne på kort första dan han kom. Kim är mycket missnöjd och kan absolut 

inte fatta varför de ska behöva ha honom där. Vi får också möta Kims pojkvän Jim. Jim är 

frustrerad och längtar efter uppmärksamhet men han har en stöddig attityd. Jim har rika 

föräldrar men de struntar fullkomligt i honom. Hans föräldrar köper en massa prylar som de är 

så rädda om att de låser in och skaffar larm till huset. Till slut blir det inte bara träd och 

buskar han klipper utan även hundar och människor och aldrig har grannskapet varit så nöjda 

med sina frisyrer. Edward hamnar på TV också och alla är mycket intresserade av honom. 

Vissa tycker att han bör operera sig och tipsar honom om doktorer som kanske kan hjälpa 

andra tycker att han bör öppna en egen frisörsalong och absolut behålla saxarna. Annars vore 

han inte speciell säger de. Men Peg säger: 
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”No matter what, Edward will always be special.”42 

 

Kim börjar se på Edward med andra ögon. Men Edward får inget lån på banken för att kunna 

öppna en salong. 

 

 

Konfliktupptrappning 

 
Jim vill att han och Kim ska gör inbrott hemma hos honom och stjäla hans föräldrars grejer 

för att sälja dem vidare, föräldrarna får ändå ut pengar på försäkringarna. De lurar med 

Edward för att han ska öppna dörrarna med sina fingrar. Larmat går och Edward bli av 

misstag inlåst. De lämnar honom där fast Kim gör allt för att de ska stanna. Men de åker och 

polisen kommer. Edward fängslas men han berättar inte vad som har hänt pga. att han vill 

skydda Kim. Hela grannskapet blir som förbytt, ingen vill ha något med honom att göra 

förutom Peg och hennes familj. Kim får nu också upp ögonen för vad för slags ung man Jim 

egentligen är. Edward är ledsen och känner sig orättvist behandlad och han blir förkrossad 

över att alla tycker illa om honom. Han ville bara göra det som var bäst för dem som han 

tycker om. Edward behöver inte åka i fängelse men när alla tycker illa om honom känns det 

som om han är i ett ändå. Familjen Boggs ska ha sin årliga julfest. Vad de inte vet är att ingen 

tänker komma på den nu när Edward fortfarande bor hos dem. Kim upptäcker något ute. Det 

snöar, men där de bor brukar det aldrig snöa. Hon går ut och ser att det är Edward som gör en 

isskulptur och det flyger flingor i luften. Kim dansar i dem. När Edward klättrar ner från 

stegen han stod på så kommer Jim och skräms. Edward gör en hastig rörelse och råkar ge Kim 

en skråma i handen så hon börjar blöda. Jim ger sig genast på Edward och anklagar honom 

och säger åt honom att låta henne vara, annars dödar han honom. Kim säger att det inte är 

någon fara men Jim ger sig inte. Peg hjälper sin dotter stoppa blodet och sätta på plåster. När 

Jim och Edward är ensamma tar Jim ut sin egen frustration på Edward, han säger: 

 

”You can´t touch anything without ruining it. Why do you hang around here 

anyway? Get the hell out of here! Get the hell out. Go! Freak!”43 

 

Edward försvinner ut i staden. Efter detta sker den riktiga brytning emellan Kim och Jim, Kim 

har verkligen fått se vem Jim är och säger åt honom att hon inte älskar honom längre. Ingen 
                                                 
42 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
43 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
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utom Kim inser allvaret i vad som har hänt, hur Edward egentligen mår. Kims pappa skickas 

ut att leta efter Edward. Edward klipper av sig de kläder han fått av Peg, förstör de buskar han 

innan klippt så fint sticker, hål på däck. Polisen är nu också ute och letar efter Edward, staden 

är i upplösning. Kim är vansinnigt orolig och hennes mamma säger: 

 

“You know, when I brought Edward down here to live with us I really didn´t think 

things through. And I didn´t think about what could happen to him. Or to us, or to the 

neighbourhood. And now I think that maybe it must be best if he goes back up there. 

Because at least there he´s safe. And we´d just...go back to normal.”44  

 

Peg ger sig också ut och letar efter Edward men Kim får stanna hemma ifall han kommer 

tillbaka, och det gör han. Han försöker ge Kim en kram men säger att han inte kan, han vet att 

han så lätt gör illa människor, fast han inte menar det. De människor som han älskar. Men 

Kim går till honom och lägger hans armar omkring henne. Genom hela filmen har vi fått se 

klipp från Edwards tid med uppfinnaren. Hur Edward kom till och hur uppfinnaren har 

uppfostrat honom. Vi får se hur uppfinnaren dör precis när Edward ska få sina nya händer. 

Händerna går sönder och Edward försöker ta på uppfinnarens kind men råkar då skära honom. 

Jim super med sina polare och de bestämmer sig för att köra hem till Kim, men på vägen 

håller de nästan på att köra på Kevin. Edward räddar honom och när han försöker använda 

sina händer för att kolla hur det är med honom skadar han honom ytligt. Hela staden blir 

förskräckta och de ger sig på honom. Polisen kommer och Kim ser in i Edwards ögon och 

säger spring hem. Polisen sätter efter liksom alla människor från pastellstaden. Polisen 

kommer först ikapp honom, skjuter några skott i luften och säger åt honom att springa hem.  

Han säger också till folket i staden att allt är över det är bara för dem att gå hem. Men de ger 

sig inte, utan beger sig upp mot herrgården. 

 

 

Konfliktlösning 

 
Kim hinner upp dit före pastellfolket, men alldeles efter kommer Jim men en pistol. Han 

försöker döda Edward men Det blir Edward som dödar Jim istället och han flyger ut genom 

fönstret. Människorna från staden är snart framme och både Kim och Edward förstår vad som 

kommer att hända när de ser detta. Edward säger adjö till Kim och hon svarar att hon älskar 
                                                 
44 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
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honom. Så springer hon ner för att möta folket som strömmar upp mot herrgården. Hon 

hittade en extra saxhand och tar med sig den ut. Alla ser att Jim ligger död på marken och hon 

säger att Edward är också är död, att de dödade varandra. Hon håller upp saxhanden som 

bevis och alla går hem. Det är Edward, huvudkaraktären, som avgår med segern, Kim älskar 

honom. Om än det blir en olycklig kärlek eftersom de inte kan vara tillsammans. Jim 

antagonisten besegras, han både dör och förlorar Kims kärlek. Den drivande karaktären Peg 

finns inte med vid konfliktlösningen, här har hennes dotter fått ta över den rollen. 

 

 

Avtoning 

 
Och så är vi tillbaka i barnkammaren, där vi började med en flicka och hennes farmor. 

Farmodern säger:  

 

”She never saw him again. Not efter that night.”45 

 

Flickan frågar: 

 

“How do you know?”46 

 

Farmodern svarar: 

 

“Because I was there”47 

 

Flickan säger: 

 

“You could have gone up there. You still could”48 

 

Farmodern svarar: 

 

“No sweethart. I´m an old women now. I would rather him remember me the way I 

was.”49 
                                                 
45 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
46 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
47 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
48 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
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Vi får se en bild på Herrgården. På Edwards trädgård, där det är finare än någonsin. 

 

Flickan frågar: 

 

”How do you know he´s still alive?50  

 

Farmodern svarar: 

 

“I...don´t know. Not for sure, but...I belive he is. You see, before he came down 

here...it never snowed. And afterwords...it did. If he weren´t up there now, I don´t 

think it woul be snowing. Sometimes you can still catch me dancing in it.”51 

 

Hon småler och vi får se bilder på alla fantastiska isskulpturer Edward gjort och den främsta 

är av Kim när hon dansar i snön. Snön den sprutar ut från herrgården och här börjar 

eftertexterna rulla. Men samma musik som det var till förtexterna. I avtoningen får vi veta att 

Kim och Edward aldrig ses igen, de får båda leva med en olycklig kärlek. Men deras kärlek 

lever kvar och så fort det snöar är det en kärleksförklaring från Edwards sida och så fort Kim 

dansar i snön är det en kärleks förklaring tillbaka. Det är bättre att ha älskat och förlorat än att 

aldrig ha älskat alls. 

 

 

Innehållsanalys 

 
Edward är helt beroende av uppfinnaren. Det är uppfinnaren som har skapat honom och som 

uppfostrar honom. Han är Edwards hela liv. När han dör blir Edward mycket vilsen. För det 

första är han inte fullständig. Han har inga riktiga händer. Det är ett stort handikapp för 

honom. För det andra så blir han helt ensam. Filmen vill visa hur viktigt det är att 

hemmet/föräldrarna rustar barnen så att de klarar sig ute i verkligheten. Att de ger dem alla de 

verktyg de behöver och sedan uppmuntrar dem att släppa taget så de får pröva sina egna 

vingar och lära sig att stå på egna ben. En annan stor fråga som filmen lyfter är hur man ska 

vara normal och passa in. Vad är normalt, och vad händer när man inte passar in i normen? 

                                                                                                                                                         
49 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
50 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
51 Tim Burton, (1990), Edward Scissorhands, Twentieth centuy Fox. 
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Man kan se att Edwards tillvaro är fylld av missförstånd. Han gör illa folk när han menar att 

vara snäll och han skrämmer människor genom att bara visa sig. Filmen är mycket 

samhällskritisk. Den ställer frågan om vem som är mest fången. De som lever i normen eller 

de som står utanför. Den ifrågasätter vilket sorts samhälle vi egentligen har när alla inte får 

plats? Den säger att kärleken är viktigare än alla pengar i världen och det gestaltas genom Jim 

vars föräldrar är rika på pengar men inte på kärlek, vilket gör honom mycket frustrerad och 

okapabel att känna empati. Till att börja med älskar alla i staden Edward, han är annorlunda 

och spännande. Men när saker och ting börjar gå tokigt och en massa missförstånd uppstår är 

de alla mycket snabba att döma ut honom. Filmen vill lyfta frågan till oss, dömer vi ut 

människor, hur snabbt och på vilka grunder? Edward har ett ärligt och rent hjärta och han vill 

alla allt gott. Trots alla motgångar och hinder är det han som avgår med segern, Edward 

vinner kärleken. Den svage vinner till slut. Men Edward kan inte leva tillsammans med de 

andra pga. deras trångsynthet. Filmen ställer här än en gång frågan, vem är det mest synd om? 

Vi får alla lida pga. trångsyntheten. Både de trångsynta och de som blir offer för andras 

trångsynthet. Alla är på ett sätt fångna. Kim är beviset för att vi kan förändras. Vi kan öppna 

våra hjärtan för det annorlunda. Till att börja med vill hon inte ha något att göra med Edward, 

men allting slutar med att hon älskar honom. Hon ger oss ett hopp för framtiden. 
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Charlie and the chocolate factory 
 
Dramaturgiska modellen 

 
Premiss 

 
Genom att ha ett fint hjärta kommer du att nå högre än du någonsin kan drömma om. 

 

 

Förtexter 

 
Det börjar med att det snöar över ’Warner och Bros logotypen’. Musiken är dramatisk och 

förtexterna står i guldbokstäver. Texterna tonas in och ut medan vi får ta en titt in i 

chokladfabriken. Vi åker ner genom en skorsten och så får vi se hur arbetet går till. 

Fantastiska maskiner arbetar på de mest märkliga sätt. Vi ser en hand med lila handske lägga 

en guldbiljett ’a golden ticket’ på fem av chokladkakorna innan de paketeras. På 

förpackningarna står det Wonka och chokladen fraktas ut till alla delar av världen. 

 

 

Anslag 

 
Vi får se en pojke stå på trottoaren och titta på när Wonkas lastbilar åker ut med chokladen. 

En berättar röst säger: 

 

”This is a story of an ordinary little boy named Charlie Bucket. He was not faster or 

stronger or more cleaver than other children. His family was not rich or powerful or 

well connected. In fact, they barely had enough to eat. Charlie Bucket was the luckiest 

boy in the entire world. He just didn´t know it yet.”52 

 

Vi ser Charlie springa in i ett hus snett och fallfärdigt men med rök som kommer ut genom 

skorstenen. Anslaget är bara 30 sekunder långt, men egentligen kan man säga att det redan 

började under förtexterna, där vi fick se bilder från chokladfabriken. Räknar vi den delen 

också till anlaget så blir det 4,15 minuter långt. Anslaget skapar en framåt rörelse genom att 

                                                 
52 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
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det väcker nyfikenhet. Först är det chokladfabriken med guldbiljetterna och sedan så undrar vi 

på vilket sätt Charlie är den lyckligaste pojken i världen. Han verkar ju knappt ha någonting. 

Kanske hör detta ihop på något sätt? Vi får en föraning om huvudkonflikten genom att vi får 

se guldbiljetterna men vi får inte riktigt grepp om vad de innebär. Det enda vi vet är att 

Charlie befinner sig i ett underläge. Han är inte på något sätt mer speciell än andra barn, han 

och hans familj har knappt mat på bordet.  

 

 

Presentation/Orkestrering 

 
Nu får vi möta hela Charlies familj. Charlies mamma som inte arbetar utan är hemma och tar 

hand om sina och hennes mans föräldrar och lagar mat. Charlies mormor som är oerhört snäll, 

morfar Joe som är lika snäll och mycket duktig på att berätta historier, farmor Georgina som 

är snäll och glad men mycket glömsk och farfar George som kan vara rysligt negativ och bli 

arg fort men som har ett mycket stort hjärta. De sover alla tillsammans i en stor säng framför 

den öppna spisen. Vi får också träffa Charlies pappa som arbetar på den lokala 

tandkrämsfabriken, han arbetar mycket men får en väldigt liten lön. Men ibland innebär hans 

arbete vissa överraskningar. Fel formade korkar till tandkrämstuberna dyker ibland upp och 

dem tar han med sig hem till Charlie som använder dem till att bygga en modell av 

chokladfabriken. Idag hittade Charlies pappa en kork som passade perfekt som Willy Wonkas 

huvud. Charlies morfar arbetade på chokladfabriken som ung och han berättar om de mest 

fantastiska recept som Willy Wonka skapade, han lyckades med det omöjliga. Vi möter också 

Willy Wonka som ger ett minst sagt excentriskt uttryck. Det var han som lät bygga upp 

chokladfabriken för efterfrågan på hans choklad var så stor. Willy Wonka var berömd. Men 

spioner infiltrerade Willy Wonkas chokladfabrik och hans recept spreds. Allt gick utför och 

Willy Wonka bestämde sig för att stänga chokladfabriken för alltid. Fabriken stängde och det 

verkade som om det skulle förbli så men en dag så såg de rök komma ut ur skorstenarna igen. 

Fabriken hade startat upp igen men det var ingen som fick sitt arbete tillbaka. Det hela var ett 

mysterium, man såg aldrig till några arbetare, ingen som gick in och ingen som gick ut, och 

heller aldrig Willy Wonka. Det enda man såg komma ut var godiset som tillverkades. Men 

farmor Georgina viskar i Charlies öra att ingenting är omöjligt. Och just denna natt hade det 

omöjliga redan börjat hända. Under natten så lät Willy Wonka sätta upp affischer, så på 

morgonen kunde alla läsa att fem barn skulle få chansen att besöka Willy Wonkas 

chokladfabrik, och ett av barnen skulle få vinna ett fantastiskt pris, mer fantastiskt än någon 
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kunde föreställa sig. Fem guldbiljetter hade stoppats under den vanliga förpackningen till 

chokladkakan och dessa biljetter kan finnas var som helst, i vilken stad, i vilket land, i vilken 

affär och på vilken gata som helst i hela världen. Alla strömmar till affärerna och det blir 

hysteri. Charlie får bara en chokladkaka per år och det är till sin födelsedag. Hans födelsedag 

kommer snart så nog har han väl ändå en chans? Den första som hittar biljetten är Augustus, 

en tjock pojke i Tyskland, Düsseldorf som inte gör annat än äter. Media bevakar jakten på 

biljetterna med spänning. Nästa biljett hittas av en flicka i Buckinghamshrie i England som 

heter Veruca. Hon är van vid att få allt hon vill, annars blir hon tokig. Hennes pappa köper in 

alla Wonka chokladkakor han kommer över och på så sätt får hon sin biljett. Charlie får sin 

födelsedags present lite tidigare och hela familjen ser på med spänd förväntan när han öppnar. 

De hoppas och tror men där finns ingen guldbiljett. Charlie delar med sig av chokladkakan till 

alla i familjen, det blir en högtidsstund. Den tredje biljetten hittas av Violet, en flicka från 

Atlanta, Georgia, hon tuggar jämt på tuggummi och hon måste vinna allt hon är med i. Hon 

bryr sig inte om vad som händer med andra bara hon vinner. Den fjärde hittas av en pojke 

som heter Mike. Han kommer ifrån Denver, Colorado och han är mycket otrevlig. Han gör 

inget annat än spelar krigs tv-spel. Han är mycket smart och räknade ut vilken chokladkaka 

han skulle köpa för att hitta biljetten. Han behövde bara köpa en men han åt inte upp 

chokladkakan för han avskyr choklad. Charlies pappa har fått sparken från tandkrämsfabriken, 

de har köpt in maskiner som gör hans arbete så han behövs inte längre. Morfar Joe visar 

Charlie sin lilla pengagömma, han ger Charlie pengarna och säger åt honom att gå och köpa 

en chokladkaka till och komma tillbaka med den så kan de öppna den tillsammans. De måste 

få en chans till. Charlie köper chokladkakan och de öppnar den tillsammans, men ingen 

biljett. Men en dag när Charlie är ute hittar han pengar i snön, han blir helt spänd, han går in i 

en affär och köper en chokladkaka och där, där finns den. Han har hittat Wonkas sista 

guldbiljett. De vuxna i affären försöker att köpa den av honom men butiksinnehavaren säger 

åt honom att ta den direkt hem och inte låta någon köpa den. Han springer hem, ingen kan 

fatta att det är sant. Morfar Joe lever upp, han till och med dansar. Men Charlie säger att han 

inte ska gå. Han kan sälja den, de behöver ju pengarna. Men farfar George påpekar att: 

 

”There´s plenty of money out there. They print more every day. But this ticket there´s 

only five of them in the whole world and that´s all there´s ever going to be. Only a 
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dummy would give this up for something as common as money. Are you a 

dummy?”53 

 

Charlie svarar: 

 

“No sir.”54 

 

Hans farfar säger: 

 

“Then get that mud off your pants. You´ve got a factory to go to.”55 

 

Charlie blir lycklig och besöket är imorgon. Han ska ha en vuxen med sig och det bli morfar 

Joe och han är nästan mer uppspelt. 

 

Den drivande karaktären 

Det är Wilbur Wonka, Willy Wonkas pappa. Som barn fick aldrig Willy äta godis, det är 

mycket möjligt att chokladfabriken är ett resultat av det uppror han var tvungen att göra mot 

sin pappa, för att frigöra sig och gå sin egen väg. Men pga. Wilbur Wonkas envishet, 

principer och oförmåga att låta sonen leva sitt liv på det sätt som var hans så tar hela historien 

sin början. Det sker en brytning mellan far och son, familjen blir splittrad. Utan Wilbur 

Wonka så hade inte Willy inte behövt göra uppror och kanske hade det aldrig blivit någon 

chokladfabrik. Vi hade i alla fall aldrig fått följa Willy Wonka tillbaka till sina rötter och se 

honom sluta fred med sin pappa. Det är alltså Wilbur Wonka som sätter igång hela 

händelseförloppet. Det är också han som besegras i konfliktlösningen, när han ser att Willy 

har ätit godis hela livet, aldrig använt tandtråd och ändå har lika fina tänder som när han var 

liten. I slutet när Willys pappa får visa att han verkligen älskar Willy och alltid har gjort det så 

genom går han en viss utveckling trots att det inte är typiskt för den drivande karaktären. 

 

Antagonisten 

Den som hela tiden står emot Wilbur Wonka är Charlies familj. Inte för att de möts i en 

traditionell slut strid men de står hela tiden för det motsatta. De står för att familjen alltid ska 

hålla ihop och stötta varandra, att familjen är det viktigaste som finns. Även om Charlie inte 
                                                 
53 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolat efactory, Warner Bros. Pictures. 
54 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
55 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
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har mycket så har han all kärlek i världen. Willys pappa älskar honom också men har inte 

kunnat visa det på samma sätt. I slutändan är det de som besegrar Wilbur Wonka när han får 

erkänna sitt misstag, man måste låta barnen trots att man tillrättavisar dem, gå sin egen väg 

och Willy får veta att hans pappa verkligen älskar honom och alltid har gjort det. Genom hela 

filmen står Charlies familj alltid bakom honom. 

 

Huvudkaraktären, protagonisten 

Det är Charlie som är huvudkaraktären och det är också han som innehar huvudrollen. Han 

genom går en mycket stor utveckling. Han börjar som en pojke som knappt har tak över 

huvudet och mat på bordet men slutar som ägare till en chokladfabrik. Det är Charlie vi 

identifierar oss med och hoppas på genom hela filmen. För varje barn som visar sig vara 

ovärdig och försvinner ur tävlingen så kommer Charlie ett steg närmare målet, trots att man 

från börja kan tänka att han hade de allra sämst förutsättningarna. Han saknade många av de 

egenskaper de andra barnen hade, han var inte rik, hade inte inflytesrika föräldrar, inte 

smartare än vanliga barn, ingen extrem vinnarinstinkt och han älskade inte godis över allt 

annat. Men Charlie hade ett gott hjärta och när det kom till kritan var det, det enda som 

räknades. 

 

Sidoroller/Biroller 

Den största sidorollen/birollen är Willy Wonka. Han genom går också en mycket stor 

utveckling. Han har en såkallad kontrastroll, han är olik huvudkaraktären och utvecklas på ett 

annat sätt. Willy är mycket rik och driver en chokladfabrik och han älskar choklad, men han 

är mycket ensam och den lilla familj han hade har han brutit med. Han har också förträngt allt 

med sin barndom, men under filmens gång börjar han minnas igen. Och när Charlie väljer sin 

familj framför chokladfabriken blir han mycket förbryllad, för honom är familjen bara något 

som hindrar en och står ivägen. Men djup där inne längtar han efter kärlek och det får han 

genom att Charlie först följer honom till hans pappa så att de kan försonas och sedan flyttar 

Charlie med hela sin familj in till chokladfabriken. Charlie vann en chokladfabrik men Willy 

Wonka vann något ännu bättre, en familj. I slutet av filmen har han öppnat sitt hjärta och 

förstår att det är viktigt att höra till, att ha nära och kära. 

 

De fyra barnen Augustus, Veruca, Violet och Mike har också kontrastroller. De förstärker 

Charlies utveckling från fattig pojke till chokladfabriks ägare, genom att de själva ser ut att ha 
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mycket bättre förutsättningar men misslyckas. De förstärker också Charlies goda sidor genom 

att själva visa upp sina egna dåliga. Den utveckling de gör sker i den läxa de får lära sig.  

 

Närmaste relation 

Charlies mamma och pappa är hans närmaste relationer. Genom dessa förstår vi hur Charlie 

har blivit en sån fin person som han är. Genom deras oro för att ens ha mat på bordet förstår 

vi hur pass dåligt ställt Charlie faktiskt har det. På deras reaktion när han hittar den sista guld 

biljetten får vi en känsla av hur fantastisk och otroligt det faktiskt är. 

 

 

Fördjupning 

 
Alla lyckliga vinnare av guldbiljetterna står utanför grindarna till chokladfabriken. De går in 

där och möts av ett gäng sjungande dockor som det blir kortslutning i och de brinner alla upp. 

Nu får de möta Willy Wonka och han är överförtjust av spektaklet. Han är helt klart en 

excentrisk person och det syns bl.a. på hans kläder. Han är klädd i höghatt och världens 

största solglasögon, lila handskar, vinröd rock, käpp och så har han rött hår klippt i page. Han 

är också något socialt handikappad. Han säger hela tiden vad han tänker och det är de mest 

besynnerliga saker. Han fnittrar också till lite nervöst nu och då och ofta vid mycket märkliga 

tillfällen. De går alla in i fabriken och där är det mycket varmt pga. att arbetarna ska trivas i 

klimatet. Willy Wonka kan inte säga ordet föräldrar. Så fort han kommer att tänka på sin egen 

pappa försvinner han bort i en annan värld och beter sig konstigt. De går längre in i fabriken 

och Willy Wonka öppnar en liten dörr och de kliver rakt in i ett fantastiskt godisland med 

polkagris träd och chokladvattenfall.  När de kommer in säger Willy Wonka: 

 

”Everything in this room is eatable. Even I´m eateble. But that is called cannibalism, 

my dear children and is infact, trowned upon in most societies.”56 

 

Sen får de röra sig fritt och smaka på vad de vill och nu får de syn på arbetarna. De är Oompa-

loompas, de är mycket mindre än vanliga människor, importerade direkt från Loompaland 

som är ett djungelland. Willy Wonka träffade dem när han var där för att leta efter nya 

godissmaker men istället fann han oompa-loompas. De bodde i små hus i träden och åt gröna 

larver som smakade vidrigt. Oompa-loompas älskar kakaobönan som choklad är gjord utav 

                                                 
56 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
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men i Loompaland var de mycket sällsynta. Willy Wonka och oompa-loompa människorna 

gjorde en överenskommelse, de skulle arbeta i hans fabrik och så skulle de bli betalda i 

kakaobönor. Alla oompa-loompas ser likadana ut och så gillar de att skämta. Augustus ramlar 

i chokladfloden som rinner genom godislandskapet när han försöker sörpla i sig så mycket 

han mäktar. Han blir uppsugen av ett stort rör som vanligtvis används till att suga upp choklad 

i. Men han är för tjock och fastnar i röret. Oompa-loompas stämmer upp i sång och dans. De 

sjunger bl.a.: 

 

”Augustus Gloop, Augustus Gloop. The great big, greedy nincompoop. Augustus 

Gloop, so big and vile. So greedy, foul and infantile. Come on we cried. The time is 

ripe. To send him shooting up the pipe! But don´t dear childen bee alarmed Augustus 

Gloop will not be harmed.” 57 

 

Alla är chockade utom Willy Wonka som gungar med och klappar händerna och Augustus 

sugs iväg i röret. Mrs Gloop får gå med en av oompa-loompasarna till det ställe där Augustus 

är på väg till. De andra fortsätter i ett rosa fartyg rodd av ett gäng oompa-loompas i 

chokladfloden. Willy Wonka kan inte hantera att någon påpekar något han gjort fel, när någon 

gör det går han direkt till motangrepp. 

 

”You´re all quite short aren´t you?”58 

 

Violet svarar: 

“Well, yeah, we´re children.”59 

 

Willy Wonka förtsätter: 

 

“Well, that´s no excuse. I was never as short as you.”60 

 

Mike svarar: 

 

“You were once.”61 

                                                 
57 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
58 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
59 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
60 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
61 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
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Willy Wonka säger: 

 

“Was not. Know why? Because I distinctly remember putting a hat on top of my head. 

Look at your short little arms. You could never reach. Hi hi.”62 

 

Willy Wonka hade inte tänkt på sin barndom på länge men nu kom det tillbaka. Den oerhört 

stora tandställningen han fick ha, det godis han aldrig fick äta pga. att hans pappa var 

tandläkare. 

 

 Nästa stopp är uppfinnarrummet, alla får röra sig fritt men de får inte röra nått. De får titta på 

de nya godis uppfinningarna och Violet provar ett tuggummi som i sig själv är en trerätters 

middag trots att hon inte fick röra nått. Hon vill bli den första att testa denna nya uppfinning. 

Problemet är bara att det inte är riktigt färdigt i konstruktionen och hon blir helt blå och 

sväller ut så att hon till slut ser ut som ett jätte blåbär. Oompa-loompas stämmer ännu en gång 

upp i sång och dans och rullar ut henne. Willy Wonka rör sig i takt med musiken och nynnar 

med och Violets mamma får följa med henne till saftrummet, de måste pressa saften ur henne. 

De andra går vidare och de kommer till rummet där de sorterar nötter. Det är ekorrar som 

sköter det arbetet pga. att de är de bästa. Veruca vill ha en ekorre säger hon till sin pappa och 

inte vilken ekorre som helst utan en av Willy Wonkas, men de är inte till salu. Hon går då in 

för att hämtar en själv men när hon försöker ta en så ger de sig alla på henne och slänger ner 

henne där alla dåliga nötter och annat skräp hamnar. Oompa-loompas sjunger en sång om 

Veruca och hennes pappa går fram och tittar ner i sophålets för att se om han kan nå henne. 

Men då blir han också i knuffad ner i sophålet av ekorrarna. De resterande går vidare till 

hissen, med den kan man åka åt vilket håll man vill, uppåt, nedåt, åt sidorna och diagonalt. 

Mike tycker att allt i chokladfabriken är helt meningslöst. Men då säger Charlie: 

 

”Candy doesn´t have to have a point. That´s why it´s candy.”63 

 

Willy Wonka är mycket nöjd med det svaret. Willy Wonka rymde från sin pappa pga. att han 

inte fick äta choklad eller tillverka det. Han ger sig iväg ut i världen och hans pappa säger att 

han minsann inte kommer att finnas kvar där om Willy någon gång kommer tillbaka. I nästa 

                                                 
62 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
63 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 



 

 37

rum måste de ta på sig jätte stora solglasögon för att ögonen inte ska brännas ut. Här ska 

Willy Wonka visa hur man kan flytta en chokladkaka från verkligheten in i tv:n för att sedan 

kunna ta ut den med händerna. Mike tycker att Willy Wonka är dum i huvudet som använder 

en så viktig uppfinning till något så töntigt som choklad, han tycker att Willy Wonka är dum i 

huvudet och hoppar därför in i maskinen själv. De tittar in i tv:n och där är han nu fast mycket 

mindre än han var innan och oompa-loompas sjunger och dansar. Mike tror blint på 

vetenskapen, i hans värld finns inget utrymme för fantasi och sagor. Alla som tror på sådant 

tycker han är dumma i huvudet. Hans pappa plockar ut honom och de måste ta honom till en 

sträckningsmaskin för att kunna få ut honom till hans vanliga längd. 

 

 

Konfliktupptrappning 

 
Nu upptäcker Willy att det bara är Charlie kvar, och då är det ju han som har vunnit. I hissen 

tycker Willy Wonka på knappen ’up and out’. De far med en väldig fart upp genom en 

skorsten och så sätter Willy Wonka på motorerna så de kan flyga fritt. De andra barnen med 

föräldrar lämnar fabriken genom ingången, Violet är fortfarande blå även om hon inte är rund, 

Veruca med pappa är täckta med sopor, Augustus i choklad och Mike råkade sträckas ut lite 

för långt och är nu helt platt och dubbelt så lång som sin pappa. De har alla fått lära sig en 

läxa, föräldrar som barn. Willy Wonka landar hissen i Charlies hus och väl inne och hemma 

berättar han att vad Charlie har vunnit är chokladfabriken. Willy Wonka hade upptäckt ett 

grått hårstrå hos sig själv och förstått att han behövde någon som kunde ta hand om fabriken 

och hans älskade oompa-loompas när han är borta. Det av barnen som var minst rutten av de 

fem han bjudit dit skulle få ta över. Först blir Charlie och hans familj överlyckliga, men ett 

problem uppstår, Charlie får inte ta med sig sin familj. Han anser att man inte driva en 

chokladfabrik om man har en familj att släpa på, då måste man vara fri och följa sina 

drömmar. Åker Charlie till fabriken får han aldrig se sin familj igen så han säger till Willy 

Wonka att han inte vill åka. Hans familj är viktigast av allt och han skulle inte ge upp den för 

all choklad i världen. Detta kommer som en total chock för Willy Wonka, han kan inte fatta 

det och blir ledsen och far därifrån. Dagen efter lagar de hålet i taket som Willy Wonkas 

flygande hiss åstadkom vid landningen, morfar Joe sopar och Charlies pappa får ett nytt och 

bättre arbete. Familjen Bucket har verkligen fått det bra men Willy Wonka mår inte bra och 

eftersom han alltid har gjort de godisar han känner för så blir godisarna också dåliga. Willy 

Wonka söker upp Charlie och frågar vad det är som får Charlie att må bättre när han är ledsen. 
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Charlie svarar att det är hans familj. Willy Wonka har problem med familjer, han tycker att de 

är ivägen. Charlie säger att familjer ibland säger åt en vad man ska och inte ska göra men det 

är bara för att de tycker om en och vill skydda en. 

 

 

Konfliktlösning 

 
Charlie följer med Willy för att träffa hans pappa. När de kommer fram ser de att det enda hus 

som står kvar i kvarteret är Willys pappas. Han ville inte lämna det för att Willy skulle kunna 

hitta honom om han någon gång kom tillbaka. Hela hemmet är fyllt med urklipp och bilder på 

Willy och alla hans bedrifter under livet. Hans pappa känner igen honom på hans tänder när 

han gör en undersökning. De försonas och de förstår att de alltid har älskat varandra och så 

ger de varandra en kram. 

 

 

Avtoning 

 
Willy Wonka upprepar erbjudandet för Charlie och han går med på det på ett villkor, att hans 

familj får följa med. Charlies familjs hus flyttas in i chokladfabriken och Charlie och Willy 

blir både vänner och kollegor. I slutet är berättarrösten tillbaka och den säger: 

 

”In the end, Charlie Bucket won a chocolate factory. But Willy Wonka got something 

even better: A family. And one thing was absolutely certain: Life had never been 

sweeter.”64  

 

Musiken har även i denna film stor betydelse genom hela filmen men dess roll blir än mer 

framträdande genom att oompa-loompa människorna sjunger och dansar ett antal gånger 

under filmen. 

 

 

Innehållsanalys 

 
Den här filmen har ett tydligt budskap om att allt är möjligt. Trots att Charlie inte var rik, inte 

smartare än andra, inte hade några viktiga kontakter eller en vinnarinstinkt så kunde han 
                                                 
64 Tim Burton, (2005), Charlie and the chocolate factory, Warner Bros. Pictures. 
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lyckas. Trots att han såg ut att ha sämst grundförutsättningar så var det han som segrade. De 

andra barnen var inte alls sympatiska. Augustus frossade, Veruca var aldrig nöjd och skulle ha 

allt hon pekade på, Violet gick över lik för att bli segrare och Mike var aggressiv och såg ner 

på andra människor speciellt på dem som vågade tro på saker som inte var bevisbara. Charlie 

som knappt hade nått i livet var vänlig, hjälpsam och hade ett gott hjärta. Filmen vill här säga 

att bar man har ett gott hjärta så kan man nå väldigt långt, det är då man når som längst. Den 

lilla kan vinna mot den stora och den svaga kan vinna mot den starka. Den vill också säga att 

beter du dig dåligt så slår det alltid tillbaka mot dig själv. Det som karaktäriserar Charlies 

familj är tro, hopp och kärlek. De är en familj där det enda det fanns gott om var kärlek och 

mitt i det hopplösa så förlorade de inte hoppet och de vågade hela tiden tro på något bättre på 

en framtid. Filmen visar hur mycket en familj betyder, hur mycket den påverkar. Augustus, 

Veruca Violet och Mike hade inte varit de personer de var om inte deras familjer såg ut som 

de gjorde och genom detta uppmuntrade deras beteende. Pga. sin uppväxt och omgivning 

lärde sig Charlie att våga tro och att fantisera och genom detta lärde han sig att våga tänka i 

nya banor och se möjligheter. Filmen behandlar också fråga om vad avsaknaden av en familj 

kan leda till. Willy Wonka bröt ju med sin pappa och såg bara familjen som ett hinder. Men 

han upptäckte till slut att det var något som fattades i hans liv. Alla behöver vi någon att höra 

ihop med, någon som bryr sig om oss och som vi får bry oss om och någon att rätta oss efter 

och ta råd av. Men samtidigt så måste föräldrarna låta barnen gå sina egna vägar och inte stöta 

bort dem som Wilbur Wonka gjorde med sin son när han inte valde de väg som Wilbur ville. 
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En diskussion av Tim Burtons sagofilmer i jämförelse med 

folksagan 
 
Att det finns behållning i sagorna kan man verkligen se. Bruno Bettelheim driver den tanken 

och trots att andra forskare kan se negativa sidor hos folksagorna, så kan de ändå inte bortse 

från de positiva. Genom de analyser jag gjort av de tre filmerna har jag försökt se, trots att de 

inte bygger på folksagor och är relativt ny utkomna, om de har betydelse och om de berör 

viktiga element för vår utveckling och hur bl.a. begreppet möjligheter behandlas.   

 

’ The nightmare before Christmas’ har ett tydligt budskap om att man inte ska försöka att vara 

någon annan, bara du är dig själv bäst. Samtidigt så visar den att ibland så måste man göra en 

resa både psykiskt och fysiskt för att hitta sig själv. Jack ’the Pumpkin King’ ger sig ut på en 

sådan resa, och i slut ändan kan vi se att han hittade de svar han sökte, sig själv och meningen 

med livet både på hemmaplan och bortaplan. Det här är verkligen förankrat i sagans värld. 

Många sagor hjälper oss precis att bearbeta dessa frågor, och de menar att det aldrig är bra att 

klippa av alla band med sitt förflutna men inte heller kan man vara helt bundna av dem.65 Man 

måste ut och prova sina egna vingar och upptäcka att de bär. Men klipper man av alla banden 

och försöker att vara någon annan händer det mycket lätt att man blir rotlös. I ’Charlie and the 

chocolate factory’ behandlar man också ämnet rotlöshet. Först har vi Charlie som har en 

mycket fin kontakt med sin familj, hans rötter växer djupt och han är inte på nått sätt 

hämmad. Men vi har också Willy Wonka som inte har någon kontakt med sin familj, som är 

hans pappa. De har brutit kontakten för Willy fick inget utrymme att gå sin egen väg, en väg 

hans pappa inte alls kunde acceptera. Under filmen får vi märka att Willy Wonka är ensam 

och att han inte riktigt mår så bra, han är rotlös. Filmen vill visa hur viktigt det är för alla 

människor att höra till någonstans, att ha ett hem. När Willy Wonka på slutet får försonas med 

sin pappa och bli delaktig i Charlies familj så börjar han må mycket bättre, han blir en helare 

människa. I ’Edward Scissorhands’ behandlar man också frågan om vad som händer om 

barnen är alltför beroende av föräldrarna, om föräldrarna inte har släppt taget i tid, gett barnen 

verktyg för att kunna klara sig själv. I Edwards fall blir han mycket ensam eftersom att han 

och uppfinnaren inte har haft några andra kontakter. Han har också pga. detta blivit socialt 

handikappad. Edward har inte heller några riktiga händer utan han har saxar till händer, det 
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här är ett mycket tydligt exempel på att Edward inte har fått tillräckligt med verktyg för att 

klara sig på ett bra sätt i verkligheten. 

 

Sagan utlovar för det mesta ett lyckligt slut vilket resulterar i att man vågar släppa hämningar 

och leva sig in fullt ut i sagor och på så sätt bearbeta problem i sitt eget liv, för man vet att allt 

blir bra till sist. Om vi ser på de tre sagofilmer jag analyserat kan vi se att både ’Charlie and 

the chocolate factory’ och ’The nightmare before Christmas’ har helt uppenbart lyckliga slut 

och tillgodoser detta behov. Men om vi tittar på ’Edward Scissorhands’ så är slutet inte lika 

självklart lyckligt. Till viss del är det lyckligt eftersom Edward får möta kärleken, han får bli 

älskad och får älska någon tillbaka. Men samtidigt så kan de inte vara tillsammans så det blir 

en olycklig kärlek och inte nog med det, Edward måste för all framtid leva ensam uppe i 

herrgården och ingen får någonsin veta att han är där. Just när han fått känna känslan av att 

höra till och vara älskad så förlorar han den. Det är ett mycket tudelat slut. 

 

 Sagan lyfter också fram att det är genom att ha goda relationer här på jorden som man blir en 

helare människa. Det kan man tydligt se att det är ett budskap som finns i alla tre filmer som 

jag analyserat. I ’Edward Scissorhands’ visar man det genom de kontraster som Edward får 

genomleva. Först genom att hans enda relation, uppfinnaren dör och han blir helt ensam och 

sedan genom att han får flytta ner till staden och få massor av vänner. Samma vänner som 

sedan är med om att jaga honom ut ur staden och upp till herrgården igen, och inte nog med 

det de önskar till och med livet ur honom. Edward har så blivit ensam igen, han får leva sitt 

liv utan goda relationer, utan relationer alls. Filmen är mycket tydlig i sitt budskap om att 

ensamhet inte är något att eftersträva, att det är tillsammans med andra man får ett verkligt liv. 

Det här ser vi också i ’Charlie and the chokolate factory’. Willy Wonka mår dåligt men han 

vet inte varför, han frågar Charlie vad det är som får honom att må bättre när han är ledsen 

och Charlie svarar att det är hans familj. För att må bättre så måste Willy Wonka reda upp den 

trassliga relationen med sin pappa, det gör han och sen blir han också en del av Charlies 

familj. Han reder upp dåliga relationer och får goda nära relationer vilket han inte hade förut, 

och så börjar han må bättre. Trots att Willy Wonka var rik och berömd så var det något som 

fattades när han inte hade några goda relationer i sitt liv, på samma sätt var det för ’Jack the 

Pumpkin King’. Jack var hyllad och berömd, men han längtade bort, till något annat, till något 

meningsfullt. Vad som fattades i hans liv var goda nära relationer, i slutet av filmen är han 

lycklig och då har han också fått en ny vän i jultomten och en flickvän i Sally. 
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 Sagorna är inte moraliserande men de hjälper oss att ta ställning i moraliska frågor. Det är 

upp till oss att besluta om vill fatta ett beslut över huvudtaget och i så fall vad beslutet blir. 

Att den här valmöjligheten lämnas gör att man som individ får utvecklas i sin egen takt och 

bli självständig. Det är inte de godas slutliga seger i sig som gör att man väljer ’rätt’ utan att 

genom sagans gång har identifierat sig med hjälten och varit delaktig i han/hennes lidanden 

och lyckanden. Varför det är så lätt att identifiera sig med sagans hjälte är pga. att det är en 

person som är som oss, någon helt vanlig som det händer en massa extraordinära saker för. 

Ofta så befinner sig sagans hjälte i underläge vilket vi alla både gör och någon gång har gjort. 

Det här är känslor som vi har behov av att bearbeta. Huvudrollsinnehavarna är de karaktärer 

vi först och främst identifierar oss med i filmer och de befinner sig nästan alltid i underläge 

men under filmens gång så genomgår de en utveckling. I ’The nightmare before Christmas’ 

kan man tycka att huvudrollsinnehavaren, sagans hjälte Jack, inte direkt befinner sig i 

underläge. Han är ju hyllad och populärast i staden. Men hans underläge ligger på ett annat 

plan, han är trots all ära och berömmelse ensam. När filmen slutar har han kommit ur sitt 

underläge, han är inte längre ensam. Innehavaren av en av sidorollerna i filmen är Sally. 

Hennes utveckling belyser den utveckling Jack genomgår fast hennes är mer fysisk och hans 

mer psykisk. Hon är fången hos vetenskapsmannen i staden men längtar efter sin frihet. Hon 

befinner sig i ett stort underläge eftersom att det är vetenskapsmannen som har skapat henne 

och han ser henne som sin egendom. Men genom list så lyckas hon undkomma och bli fri. 

Denna rollkaraktär kan vi också identifiera oss väldigt mycket med pga. att hon slår ur 

underläge, den lilla besegrar den stora. Vilken som vi identifierar oss mest med, Jack eller 

Sally, beror på i vilken situation vi befinner oss i just nu i livet. Situationen är precis likadan i 

’Charlie and the chocolate factory’, där huvudrollsinnehavaren Charlie har dåligt med pengar 

men är rik på kärlek och sidorollsinnehavaren Willy Wonkas liv ser precis tvärtom ut, han har 

massor av pengar men ingen kärlek. I slutet har de båda genomgått en utveckling och få dela 

med sig av det de inte hade innan till varandra. Vilken man identifierar sig med beror på vem 

man är och vart man befinner sig i livet. Likadant har vi två rollkaraktärer att identifiera oss 

med i ’Edward Scissorhands’. Den första är Edward själv som är annorlunda och ensam, han 

genom går en utveckling och får vänner och blir accepterad trots att han är annorlunda. Men 

filmen slutar på ett mycket tudelat sätt. I slutet har han vunnit kärleken av den flicka han 

älskar men han har förlorat alla sina vänner pga. fördomar och får leva hela sitt liv i ensamhet. 

Edward kan vara ett farligt identifikations objekt just pga. att om man behöver bearbeta 

ensamhetskänslor så ger detta slut inte mycket till hopp. Den ger ett besked om att för den 

som är annorlunda så finns det ingen plats. Samtidigt visar den att om än alla inte uppskattar 
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en så är alla värda att älskas än hur annorlunda man är. Vi kan också identifiera oss med Kim 

som i början inte alls gillar Edward men i slutändan älskar honom. Om vi identifierar oss med 

henne så kan vi bearbeta våra egna fördomar och kanske lära oss att se förbi dem. Hon 

utvecklas också från att göra allt hennes pojkvän bad om till att tänka själv och våga gå emot 

massan, hon vågar stå upp för det hon tror är rätt.  

 

Ett annat karaktäristiskt drag som sagor har är att de förenklar situationer t.ex. så är man 

endera ond eller god. Detta hjälper en att ta ställning och identifiera sig. Det komplicerar inte 

allting utan underlättar valen. Detta passar bara in på en av de filmer jag analyserat och det är 

’The nightmare before Christmas’. Där har vi Oogie Boogie som är helt och hållet ond och 

jultomten som är helt och hållet god. Sally är också helt och hållet god precis som Jack, det är 

bara det att han går en lite omväg. I slutändan så ställer han allt till rätta och detta ger ett 

tydligt budskap om att även om man handlar fel ibland så finns det chanser att ordna upp det 

man råkat ställa till med. I ’Charlie and the chokolate factory’ så har vi Charlie och hans 

familj som är helt och hållet goda men det finns ingen som är helt och hållet ond. Även om 

Wilbur Wonka handlar fel när han inte accepterar att Willy vill gå sin egen väg så inser han 

sitt misstag i slutet av filmen och även om Augustus, Veruca, Violet och Mike är otäcka och 

hemska så finns hela tiden perspektivet att de inte är helt och hållet deras eget fel utan att 

deras föräldrar och det samhälle de lever i också har skuld i att de är som de är. I ’Edward 

Scissorhands’ är situationen liknande. Edward och Peg är helt och hållet goda bägge två och 

Kim står för att man ibland kan vara på villovägar men sedan hitta rätt och ändra sig. Kims 

pojkvän Jim som man kan tycka är helt ond är ändå inte det. Vi får veta saker om hans 

bakgrund, hemförhållanden och föräldrar som gör att vi inser att det inte är bara hans fel att 

han beter sig dåligt. Att situationen är liknande som i ’Charlie and the chokolate factory’ blir 

också tydligt genom att hela stadens befolkning som först älskade Edward vänder honom 

ryggen när det inte längre passar. Precis som i ’Charlie and the chokolate factory’ så är 

hemmet och samhället lika skyldiga till hans beteende. I dessa två filmer kan vi se en tydlig 

samhällskritik. 

 

 I sagan viker man inte för att behandla det svåra och de stora frågorna i livet och det kan vi 

absolut se i dessa filmer. I ’The nightmare before Christmas’ så berör man saker som kärlek, 

olycklig kärlek, ensamhet, utanförskap, avundsjuka och vilsenhet. I ’Edward Scissorhands 

behandlar man också ämnen som kärlek, olycklig kärlek, ensamhet och utanförskap men 

också fördomar och i ’Charlie and the chokolate factory’ berör man också ensamhet, 
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utanförskap och kärlek men också fattigdom, girighet, överlägsenhet, frosseri och 

medmänsklighet. Genom att man får ta tag i många svåra bitar i livet och bearbeta kanske 

omedvetna känslor i medvetna fantasier så kan man få ordning på sitt inre liv och på sina 

känslor. Det är mycket viktigt att dessa möjligheter ges och att man får beröra svåra saker för 

får man inte lära sig att kunna hantera sådant så kommer man istället att fly från problemen, 

från verkligheten. Vi märker att trots att dessa sagofilmer jag analyserat inte är så gamla så 

berör de många viktiga delar som de gamla folksagorna också berörde. Även om de inte fullt 

ut stämmer in på alla ’kriterier’ så finns många viktiga delar med. De ger oss möjligheter att 

våga bearbeta svåra känslor och ta itu med dessa i vår egen takt. Detta hjälper oss att bli 

helare människor och utveckla våra relationer till varandra och man kan finna en djupare 

mening med livet när man kan börja se lite bortom sig själv och se att man har något att ge 

vidare till andra runt omkring, Genom att vi kan må bra och se positivt på livet och framtiden 

så ger det oss hopp. Hopp är något som vi alla behöver och det är det som vi som vuxna måste 

förmedla till barn och ungdomar, att det finns hopp. Ser man inget hopp, och upplever man att 

det inte finns några möjligheter så blir framtidsutsikterna mycket dunkla. Utan hopp, 

möjligheter och framtidsutsikter har vi inga möjligheter att ”främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor”66 som det står i läroplanen. Har man inget att leva för så bryr 

man sig inte om någonting, man kommer aldrig att känna ansvar endast likgiltighet.  I 

läroplanen står det vidare ”som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet”67, vill 

man ha deltagande och aktiva medborgare så måste man ge dem hopp och möjligheter, en 

förmåga att tro på ett bättre samhälle, på en bättre framtid. Här kan vi se att sagan har en 

viktig uppgift att fylla som ett medvetet verktyg i en omedveten process. Men även fast 

mycket av sagans processer mår bra av att ligga på en omedveten nivå så kan man också 

använda sig av sagofilmer för att just lyfta frågor, som berör möjligheter, till samtal och 

diskussioner. Viktigt att tänka på om man använder sig av dessa filmer är att ta hänsyn till 

åldersgränserna, de är viktiga som riktlinjer för vad som är lämpligt i vissa åldrar. Man bör 

också vara väl medveten om vilka ämnen som de filmer man visar behandlar och på vilket sätt 

så att effekten inte blir den motsatta. ’Edward Scissorhands’ kan t.ex. vara vansklig att visa 

med tanke på det sätt ensamhet och annorlundaskap hanteras. Även om Edward vunnit en viss 

seger så slutar den djupt tragiskt, han får leva ensam resten av sitt liv. Kämpar men då med 

                                                 
66 Lärarförbundet, (2002), Lärarens handbok, skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, Solna Tryckindustri 
Information, sid.39. 
67 Lärarförbundet, (2002), Lärarens handbok, skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, Solna Tryckindustri 
Information, sid.39.. 
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ensamhet och känner sig annorlunda kan den här filmen upplevas som en bekräftelse på att 

det faktiskt inte finns plats för dem som är annorlunda.  

 

Det bör också nämnas att det finns andra analysmetoder än dramaturgisk- och innehållsanalys 

att använda när man analyserar film, resultatet kan då förändras lite pga. att man fokuserar på 

olika faktorer. En annan analysmetod som man kan använda sig av utgår ifrån 

berättarkomponenterna. Där tittat man på människan, klädseln, miljön, rekvisitan, tidpunkten, 

bildkomposition och sceneri, bildstorlek, kameravinklar, kamerarörelser, belysning, 

klippning, ljud, musik, dialog och titel.68 Här kan man upptäcka hur mycket färger på kläder, 

tid på dygnet, grod- eller fågelperspektiv och typ av musik påverkar hur vi uppfattar olika 

karaktärer och situationer. Genom att använda sig av denna analysmodell också skulle 

förståelsen av filmerna kunna bli ännu lite djupare. Man kan hela tiden upptäcka mer 

beroende på vilken vinkel man ser utifrån. 

 

 
 
 

                                                 
68 Nemert, Elisabet & Rundblom, Gunilla, 2004, Filmboken, Uppsala, Almquist & Wiksell, sid.33. 
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