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1.1 Bakgrund 
 

 
When we welcome new human life into the world, we welcome our babies into the 

company of other creatures. We paint animals on the walls. We don’t paint cell phones. 

We don’t paint work cubicles. We paint animals to show them that we are not alone. We 

have company.1 

 

Så säger ekologen, forskaren och författaren Carl Safina i sin TedTalk- presentation. Vi vill 

visa för våra barn att vi inte är ensamma på jorden, att vi har djur som vårt sällskap. Safina 

diskuterar hur vi människor ofta ser på djur som mindre intelligenta, mindre empatiska än vi 

och att vi – trots vetenskaplig forskning som går emot denna tro – fortfarande är osäkra på om 

djur kan känna eller tänka.2 Safina poängterar hur vi människor, som definierar oss efter vår 

förmåga att resonera och tänka, inte har haft något konsekvenstänkande då de gäller de grova 

påföljder som våra åtgärder har haft för djur runt om på jorden.3 Det berättar om att vi i 

slutändan inte har brytt oss om dem – inte tillräckligt i alla fall. Ändå är djuren överallt i våra 

målningar, i vår musik och i våra berättelser.  När vi berättar sagor för människobarn, berättar 

vi ofta om djur. Otaliga filmer och barnböcker handlar om djur. Detta leder oss till ämnet för 

min uppsats. När vi berättar en saga för barn om djur – varför gör vi det? Vad exakt vill vi 

berätta om djuren för barnen?  Vilka skillnader övertygar vi våra barn om att det finns mellan 

människor och djur och hur går vi till väga för att övertyga dem om det?  

Jag har valt att analysera Liisa Helminens film Pelikanmannen (2004) för att reda ut 

vad filmen övertygar barn om i fråga om skillnaderna mellan människor och djur och om 

deras likheter.  Pelikanmannen kom ut 2004 och baserar sig på Lena Krohns barnbok I 

människokläder (1989). Filmen valdes att ingå i Berlins Kinderfilmfest-tävling och vann det 

finska Jussi- filmpriset för ljud och för scenografi. Pelikanmannen släpptes i Sverige år 2005. 

 Regissören Liisa Helminen berättar i en intervju att inspirationen till filmen kom från 

att hon med sin familj flyttade från Åbo till Helsingfors.4 Helminen säger att det alltid är svårt 

att lämna sin vänskapskrets och hem bakom sig, oberoende av hur gammal man är och då 

kom hon att tänka på romanen I människokläder där den 10-åriga Emil flyttar med sin 

 
1 Carl Safina, What are animals thinking and feeling? ,Ted Conference Oktober 2015, 

https://www.ted.com/talks/carl_safina_what_are_animals_thinking_and_feeling/transcript#t-1096206, 17:59, 

(11.5.2021). 
2 Safina 2015. 
3 Safina 2015. 
4 Teemu Passoja, Film-o-holic.com, ”Liisa Helminen ja Pelikaanimies Haastattelu”, 16.12.2004, 

https://www.film-o-holic.com/haastattelut/liisa-helminen-pelikaanimies/ (20.4.2021). 

 

 

https://www.ted.com/talks/carl_safina_what_are_animals_thinking_and_feeling/transcript#t-1096206
https://www.film-o-holic.com/haastattelut/liisa-helminen-pelikaanimies/
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mamma från landet till staden. Helminen ser Pelikanmannen som en berättelse om sorgen i att 

lämna sitt hem men även som en berättelse om vänskap och om att acceptera människor som 

sådana som de är, även om de skulle vara annorlunda än vi. Helminen menar att pelikanen 

som i filmen försöker lära sig att vara människa, kan tolkas som en person som kommer från 

en annan kultur än vår och försöker lära sig våra seder.5 Motivet i filmen är enligt Helminen 

att bra vänner accepterar varandras olikheter.6 

 Min tolkning av filmen är dock att den även berör förhållandet mellan människa och 

djur och att mycket av filmen centreras just kring vilka skillnader som finns mellan människor 

och djur, och vilka likheter. Det är precis dessa aspekter som jag ämnar att undersöka i min 

uppsats.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Det har gjorts en hel del forskning om djurens betydelse i litteratur. Däremot finns det ingen 

nuvarande akademisk forskning som fokuserar på hur djuren skildras i förhållande till 

människor i Pelikanmannen. Filmen är ett snäpp mer filosofisk än de flesta barnfilmer som 

också berör förhållandet mellan människor och djur – som exempelvis, för att nämna två 

välkända filmer, Ice Age 1 och Djungelboken – och erbjuder därmed ett givande material för 

denna typ av forskning. Med ett nytt material som det inte har forskats i mycket, hoppas jag 

kunna säga något nytt i detta väl genomforskade område. Jag har begränsat ämnet genom att 

fokusera på hur filmen (och vi) övertygar just barn om frågan vad det innebär att vara 

människa och vad det innebär att vara djur. De exakta frågeställningarna i uppsatsen blir: 

 

 

• Exakt vilka skillnader och likheter övertygar Pelikanmannen barn om att det finns 

mellan djur och människor? 

• Vilka myter om djur gestaltas i Pelikanmannen? 

• Hur argumenterar Pelikanmannen då det gäller hur vi människor bör behandla djur? 

 

 
5 Helminen, 2004. 

 
6 Aili Suominen, ”Lintu, joka halusi opetella olemaan ihminen”, 

https://www.ts.fi/kulttuuri/1074006574/Lintu+joka+halusi+opetella+olemaan+ihminen (8.9.2021). 

https://www.ts.fi/kulttuuri/1074006574/Lintu+joka+halusi+opetella+olemaan+ihminen
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1.3 Metod och material 
 

I min uppsats kommer jag utgå ifrån Roland Barthes teori om myter. Min redovisning av 

myter utgår ifrån Roland Barthes studie Mytologier som gavs ut 1957 samt från Erik 

Bengtssons Magisteruppsats Myten som argumentationsbas – hur man övertygar någon som 

ser världen på ett annat sätt.  

Barthes visar i sin studie Mytologier hur händelser och fenomen som Tour de France, 

pommes frittes, biff och Fransk wrestling fungerar som en grund eller bas för en viss myt. 

Myten är ”ett kommunikationssystem, ett meddelande”.7 Barthes hävdar vidare att ”allt kan 

vara myt” eftersom ”varje föremål i världen kan förvandlas från ett slutet och stumt tillstånd 

till ett muntligt som är öppet för samhällets tillämpning”.8 Myten är alla yttranden, vare sig 

det ett muntligt yttrande, en skriven text, ett fotografi, sport eller en film. Alla dessa 

företeelser kan tjäna som stöd för det mytiska yttrandet. Ett exempel som Barthes tar upp är 

ett omslag på tidningen Paris-Match, där en ”ung svart pojke i fransk uniform […] gör 

honnör med blicken höjd”.9 Vi förstår dock att bilden förmedlar tanken på Frankrike som en 

stormakt. Det mytiska yttrande som bilden tjänar är alltså att Frankrike är en mäktig stormakt 

och att ”alla dess söner utan åtskillnad vad beträffar färgen troget tjänar dess flagga”.10 

Barthes poängterar att ”myten är ett yttrande som historien valt ut: den kan inte uppstå ur 

själva sakernas natur”.11  Med detta menar Barthes att myter alltid är bundna till kultur och 

historia och därmed är myten alltid mänskligt formad. Detta blir tydligt i det tidigare exemplet 

av omslaget på tidningen Paris-Match. Den myt som väcks för oss då vi ser på omslaget är 

beroende av vår historia vad gäller kolonialismen. Omslaget på tidningen väcker inte, 

naturligt eller av sig själv, myten om Frankrike som en stormakt som är respekterad av alla 

sina invånare. Denna myt väcks enbart beroende på historien och kultur och därmed är det vi 

människor som skapar myterna. Bengtsson förklarar vidare att myten förblir en ”suggestiv 

 
7 Roland Barthes, Mytologier, Övers. Karin Frisendahl, Elin Clason och David Lindberg, 

 Halmstad: Bulls Graphics AB 2007, s. 201. 
8 Barthes 2007, s. 201. 
9 Barthes 2007, s. 208. 
10 Barthes 2007, s. 208. 
11 Barthes 2007, s. 202 
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tolkning av ett fenomen snarare än en generell världsförståelse”.12 Myten handlar alltså inte 

om fakta eller sanning utan om tolkningar.  

Barthes teori om myter bygger vidare på Saussres teori om semiologi, där 

det betecknande och det betecknade tillsammans skapar ett tecken. Barthes lyfter fram en 

bukett rosor som ett exempel på detta. Med rosorna vill Barthes beteckna sin passion. Rosorna 

som sådana är det betecknande medans det betecknade blir passion och det vi ser blir ett 

tecken det vill säga ”passionerade rosor”.13 I Mytologier utvecklar Barthes vidare på 

Saussures semiologiska system. Tecknet – som är den tredje termen i det semiologiska 

systemet – blir den första termen i det mytiska systemet. Tecknet motsvarar det semiologiska 

systemets betecknande. Tecknet kan sedan ses ur två aspekter: mening och form.14 Med 

termen mening syftar Barthes på tecknets direkta betydelse (t.ex. då den svarta soldaten gör 

honnör). Form är tecknet på mytens plan. Tecknet behåller sin språkliga mening från det 

semiologiska systemet medans formen är tom. Formen fylls sedan av ett begrepp som i sin tur 

väcker en myt eller en betydelse.  Begreppet motsvarar det semiologiska systemets det 

betecknade och betydelsen är som tecknet i det semiologiska systemet.  Här nedanför bifogar 

jag en visuell skiss som Erik Bengtsson gjort av Barthes teori om myter. Skissen framställer 

hur det första systemet – språkets nivå (alltså det semiologiska systemet) – samt det andra 

systemet det vill säga mytens nivå, samarbetar: 

i 

 
12 Erik Bengtson, Myten som argumentationsbas – Om hur man övertygar någon som ser världen på ett annat 

sätt, Magisteruppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Institutionen för svenska, retorik och journalistik, 

Södertörns högskola 2008, s.22. 
13 Barthes 2007, s. 205. 
14 Barthes 2007, s. 209. 
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För att förtydliga hur det första systemet samt det andra systemet samarbetar, hänvisar jag till 

ett exempel som Erik Bengtsson tar upp i sin uppsats. Om vi har ordet träd som ett tecken i 

det semiologiska systemet, då är det betecknande ”det svarta bläcket och de bokstäver dessa 

formar”.15 Det betecknade i detta fall blir ”en allmän idé on växttypen träd” och trädet blir då 

ett enkelt tecken. 16Om vi däremot ser på hur ordet ”träd” används i Tolkiens trilogi 

Härskarringen så räcker inte längre det semiologiska systemet för att fånga trädets betydelse. 

I Härskarringen hugger ”förrädaren Sauruman” ner träden ”i skogen Fangorn för att med dem 

som bränsle bygga upp sin armé”. Tecknet ”träd” behåller sin språkliga mening från det 

semiologiska systemet. Formen är tom och fångas av ”själen i Tolkiens litterära framställning 

där naturen är levande och mystisk”. Bengtsson förklarar vidare att ”hugga ner trädet blir där 

inte bara en bokstavlig handling som innebär att föra en yxa mot ett träd utan en mytisk 

handling där man våldför sig på naturen”. 17Tecknet träd så som det används i Härskarringen 

har bara ”något ytligt gemensamt” med de träd som vi exempelvis ser i parken när vi går på 

en promenad.18 De har enbart något gemensamt i det första semiologiska systemet men inte i 

det andra systemet som arbetar på mytens nivå. Allt beror på vilken myt som tecknet fångas 

av. Myten är alltså partikulär.  

I sin studie Mytologier analyserar Barthes mjölk som ett tecken och menar att mjölken 

ger upphov för myten om ”renhet” och ”barnslig oskuld”.19 Mjölken är enligt Barthes 

”förskönande”, mjölken ”förenar, döljer och stärker”. 20I Jordan Peeles Oscar-vinnande film 

Get Out (2017) ger mjölken däremot upphov till myten om att grovt utnyttja andra för egen 

nytta. Filmen handlar om en vit familj i U.S.A. som i flera generationer har tagit mörkhyade 

män och kvinnor som sina offer. Den vita familjen utför hjärntransplantationer genom att 

flytta en äldre familjemedlems hjärna till en ung, svarthyad persons kropp. På så sätt får de 

gamla i familjen en ny stark kropp och förblir odödliga. Familjens dotter Rose inleder 

förhållanden med diverse mörkhyade män och kvinnor och tar sedan dem med sig till 

familjens stora hus på landet för att introducera dem för sina föräldrar. När de väl kommit till 

familjens hus utsätts de mörkhyade personerna för manipulation och våld. I en scen sitter 

Rose i sitt sovrum och dricker mjölk. På väggen bakom henne finns tavlor på de män och 

 
15 Bengtson 2008, s. 24. 
16 Bengtson 2008, s. 24. 
17 Bengtson 2008, s. 24. 
18 Bengtson 2008, s. 25. 
19 Barthes 2007, s. 77. 
20 Barthes 2007, s. 77. 
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kvinnor hon lyckats föra hem till sina föräldrar – som troféer. Över 90% av all mjölk idag 

produceras genom fabriksodling – det vill säga ”det moderna systemet för uppfödning av 

boskap i extrem inneslutning” – och genom att separera kavlen från sin mamma och ta 

mjölken som egentligen tillhör kalven. 21Mjölken fångas i filmen Get Out av begreppet 

”utnyttjande” och ”kränkning” och därmed blir drickandet av mjölk inte den bokstavliga 

handlingen som innebär att föra ett glas mjölk till läpparna utan en mytisk handling som 

innebär att ta något som inte egentligen tillhör oss, oberoende av de grova konsekvenser det 

har för andra. Fabriksodling av kossor började kring 1970 till 1980-talet. Barthes Mytologier 

gavs ut 1957, vilket kan ses som en av orsakerna till att mjölk för honom väckte en annan myt 

än vad det gör idag då över 90% av mjölk produceras genom fabriksodling. Myten är på så vis 

bunden till tiden och precis som Barthes säger så ”finns [det] inga eviga myter”. 22 

Naturligtvis kan mjölk än idag ge upphov till myten om oskuld och renhet men jag hoppas att 

med detta exempel kunna redovisa hur samma fenomen kan ge upphov till flera olika myter 

beroende på kontext och den tid vi lever i. I detta exempel ser vi hur myten skapas av vår 

kultur, samhälle och historia. 

 

 I min uppsats kommer jag även granska vilken doxa som Pelikanmannen kritiserar 

samt vilka doxai filmen vill få tittaren att ta del av.  Med doxa menas ”de försantförhållanden, 

trosföreställningar, fördomar och åsikter […] som är rådande inom en större eller mindre 

grupp människor”.23 Skillnaden mellan doxa och myt ligger främst i att begreppet doxa är 

”kopplat till en grupp snarare än till ett fenomen”.24 Vi pratar ofta om en viss doxa inom den 

akademiska världen liksom om en ”västerländsk doxa”.25 Myten är mer enskild och specifik. 

Erik Bengtsson förklarar myten på följande vis: ”Myten utgör grunden för en enskild 

kommunikativ situation där en enskild fråga behandlas”.26 Myten används för att missleda 

och för att upprätthålla ”de dominerande ideologiska och ekonomiska ställningarna” i 

 

21 Vad är fel med att äta kyckling? – 2021, https://sve.lifehackk.com/70-whats-wrong-with-chicken-127690-

9956 (27.5.2021). 

22 Barthes 2007, s. 202. 
23 Mats Rosengren, ” Om doxa – den nya retorikens kunskapssyn”, Doxologiska essäer, Åstorp: Retorikförlaget, 

2008, s. 73. 
24 Bengtson 2008, s. 22. 
25 Bengtson 2008, s. 22. 
26 Bengtson 2008, s. 22. 

https://sve.lifehackk.com/70-whats-wrong-with-chicken-127690-9956
https://sve.lifehackk.com/70-whats-wrong-with-chicken-127690-9956
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samhället.27 Därmed kan man se myten som en konsekvens av en samhällsgrupps doxa, men 

även som en manipulativ metod för att upprätthålla denna doxa.  

 Jag kommer utgå från att de flesta människor globalt ser människor som överlägsna 

djuren. De flesta människor håller det som fakta att djur är enklare, mindre intelligenta och att 

djurens liv är mindre värt än människoliv. Detta är den doxa som råder runt om i världen. Jag 

kommer undersöka hur Pelikanmannen går till väga för att antingen ändra eller upprätthålla 

denna doxa.  

Jag kommer även använda Barthes teori om myter för att reda ut vilka myter om 

djurens och människors förhållande som skildras i Pelikanmannen. Filmen argumenterar både 

på ett språkligt och ett visuellt plan och jag kommer i min uppsats granska hur filmen 

övertygar barn med hjälp av både visuella och språkliga element. Jag kommer även närläsa 

vissa repliker i filmen. Närläsning kan definieras som en noggrann läsning av en text, med 

fokus på detaljer och mönster som tillsammans skapar mening.28 Med hjälp av dessa metoder 

hoppas jag kunna klargöra vad filmen övertygar barn om i frågan om vad det innebär att vara 

djur och vad det innebär att vara människa. 

 

 

 

 

1.4 Tidigare forskning  
 

Oana Leventi-Perez analyserar i sin masteruppsats Disney's Portrayal of Nonhuman Animals 

in Animated Films between 2000 and 2010 hur djur skildrats i diverse Disney-filmer från år 

2000 till 2010. Leventi-Perez granskar hur relationen mellan djur och människor skildras i 

barnfilmerna, hur djuren gestaltas och undersöker ifall filmerna argumenterar för djurens 

rättigheter. 29 

Leventi-Perez skriver att djur i Disney-filmer liknar människobarn till sitt utseende och 

lynne.30 Därmed skildras inte djuren som sådana som de verkligen är utan som mer mänskliga 

varelser med förmågan att gestikulera, röra sig och göra miner som människor gör. De söta 

 
27 Bengtson 2008, s. 22. 
28 Harvard Collage Writing Center, “How to Do a Close Reading”, 

https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-close-reading (4.1.2021). 
29 Oana Leventi-Perez, Disney's Portrayal of Nonhuman Animals in Animated Films between 2000 and 2010, 

Magisteruppsats framlagd vid The Department of Communication, Georgia State University 2011. 
30 Leventi-Perez 2011, s. 66. 
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djuren som beter sig som människor är humoristiska och används på så vis för att göra filmen 

mer intressant.31 Vidare skriver Leventi-Perez:  

 

Following Disney’s rationale, all spiders are evil because they are spiders, 

all pigs are dirty and gluttonous because they are pigs, and turkeys are 

dumb because, well, they are turkeys. These hasty generalizations serve to 

cultivate fear and disdain towards certain species of [non-human animals] 

and justify their extinction and domination.32 

 

Djuren förenklas och generaliserar vilken gör att vi enbart ser en sida av dem. Djuren är inte 

individer så som människorna är. Därmed är det svårt för oss att genom filmerna att se de 

likheter som också finns mellan djur och människor – eftersom djuren skildras som enbart en 

sak. Ytterligare skriver Leventi-Perez att “class hierarchies are reaffirmed and naturalized” i 

Disney-filmer.33 De goda karaktärerna är ofta prinsessor, kungar och drottningar och de som 

motsätter sig tanken om att medlemmar av kungafamiljen är mer värda än andra människor, 

porträtteras som onda. Hierarkierna sträcker sig även längre kungliga och icke-kungliga. På 

ett liknande sätt skildras hierarkier mellan vita och mörkhyade och mellan djur och 

människor. I Disney-filmerna hjälper djuren människorna och är deras vänner men ändå 

ligger djuren lägre ner i hierarkin än människorna.  

Leventi-Perez menar att Disney inte förespråkar några direkta åtgärder som människor 

borde göra för djurens rättigheter (som till exempel en vegansk diet) men genom sina filmer 

argumenterar Disney ändå för att djuren bör behandlas väl. Djuren på bondgårdarna ska beta 

ute på ladugården och inte stängas in i trånga utrymmen. I filmerna är djuren är människornas 

vänner och vänskaps- och familjebanden mellan människorna och djuren är starka och 

berörande. Leventi-Perez påpekar även att Disneys val att inte skildra direkt våld eller 

grymhet mot djuren även går hand i hand med deras varumärke och deras filosofi om att inte 

skildra grova eller svåra händelser alltför explicit. 

Disney-filmerna argumenterar alltså för att djuren ska behandlas väl men Leventi-

Perez fortsätter: “Despite the fact that many of these [non-human animals] are treated well 

and considered family, they are still owned by humans and expected to fulfill the roles 

assigned to them”.34 Det framstår tydligt i filmerna att djuren har en plikt att tjäna 

 
31 Leventi-Perez 2011, s. 67. 
32 Leventi-Perez 2011, s. 108. 
33 Leventi-Perez 2011, s. 67. 
34 Leventi-Perez 2011, s. 111. 
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människorna fast människorna inte tjänar djuren. Här kommer hierarkin åter fram. Leventi-

Perez skriver vidare: ”Subordinating [non-human animals] to human agency and assuming 

ownership of their bodies justify acts of violence and disrespect which would be deeply 

sanctioned when directed towards humans.” 35 Därmed anser Leventi-Perez att filmerna är 

något motstridiga då det gäller hur djuren gestaltas. Människorna bör respektera djuren men 

djuren förblir tjänare till människorna. Leventi-Perez menar att filmerna ändå inte går så långt 

som att argumentera för att djuren är värda samma rättigheter som människorna har. 

Leventi-Perez hävdar även att vår syn på människorna som biologiskt överlägsna 

djuren, liknar rasism och sexism. 36 I alla dessa är en biologiskt överlägsen den andre. 

 

Wendy Atkins-Sayres analyserar i sin artikel Articulating Identity: People for the Ethical 

Treatment of Animals and the Animal/Human Divide de retoriska strategier som 

djurrättsorganisationen PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) har använt för att 

ändra på den allmänt rådande uppfattningen om att människan står högre upp i hierarkin än 

djuren. Vi ser djuren som ”den andre” – inte som jämlika oss.37 PETA är mycket medveten 

om att en stor samhällelig förändring inte kommer ske så länge vi ser djuren som ”den andre”. 

Vi måste ändra på djurens ”identitet” i våra ögon och granska dem som levande varelser som 

inte skiljer sig mycket från oss. 38 PETA ämnar alltså genom sina reklamer att försöka ändra 

på den identitet som vi tillskriver djuren. Syftet med Atkins-Sayres artikel är att reda ut hur 

exakt PETA går till väga i sina reklamer för att ändra på den traditionella bilden av vad det 

innebär att vara djur och vad det innebär att vara människa. 

 Atkin-Sayers framlägger i sin artikel tre olika sätt på vilka reklambilderna försöker rubba  

den rådande tanken om djurens och vår identitet som två olika saker: 

 

1. Djur och människor har samma känslor. 

Reklambilderna visar att människor och djur delar samma känslor. En bild som Atkin-

Sayerns analyserat visar tvättbjörnsungar som är (eller i alla fall i mänskliga ögon 

framstår som) ledsna och kramar om varandra då de saknar sin mamma som har blivit 

dödad. Sorgen som tvättbjörnsungarna känner är en känsla som vi kan identifiera oss 

 
35 Leventi-Perez 2011, s. 116. 
36 Leventi-Perez 2011, s. 115. 
37 Wendy Atkins-Sayres, “Articulating Identity: People for the Ethical Treatment of Animals and the 

Animal/Human Divide”, Western Journal of Communication, 74:3, DOI:309-328, 2008, 

https://doi.org/10.1080/10570311003767183 (15.3.2021), s.311. 
38 Atkins-Sayres 2008, s. 312. 

https://doi.org/10.1080/10570311003767183
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med. Sorg är vidare en känsla som traditionellt tillskrivits som enbart en mänsklig 

känsla och genom att se sorgen som djuren i reklambilden känner, skapas sprickor i 

vår bild av att människor och djur är olika.39 

 

2. Få människor att leva in sig i djurens värld. 

 

En andel av reklambilderna fokuserar på att få människor att leva in sig i djurens 

värld. Diverse bilder och bildtexter försöker få åskådaren att förstå hur lite plats 

kycklingar har att röra sig på då de är instängda i burar och leva oss in i hur de 

känner.40 

 

3. Sudda ut gränserna mellan människa och djur 

Den tredje metoden som Atkin-Sayers beskriver är hur människor görs mer lika djur 

för att gränserna mellan människa och djur ska suddas ut. Ett exempel på detta är en 

reklambild där en naken kvinna – målad med bodypaint till en tiger – sitter i en bur. 

Bildtexten lyder:” Even the most exotic animals don’t belong behind bars”.41 Genom 

reklamen försöker PETA visa att det är lika illa att sätta ett djur i en bur som det är att 

sätta en människa i bur. 

 

Utöver dessa tre huvudpunkter diskuterar Atkin-Sayers hur reklamerna framhäver likheten 

mellan människor och djur genom att visa hur djuren – precis som människan – har förmågan 

att känna (pathos), tänka (logos) och värdera en persons trovärdighet/moraliska karaktär 

(ethos).42 Då djuren i reklamerna ser på oss med ledsna ögon och på så sätt ber om hjälp kan 

detta ses som pathos. Bildtexterna drar kopplingar mellan människor och djur genom att ur 

djurens synvinkel fråga människor hur det skulle kännas för dem om de var i samma situation, 

vilket kan tolkas som logos. Slutligen anser Atkin-Sayers att då djuren stirrar tillbaks på 

åskådaren kan detta tolkas som att djuret dömer oss för hur vi behandlar dem och vädjar till 

vårt samvete. Detta kan då tolkas som ethos. Grunden för mänsklig kommunikation utgörs av 

att kunna använda dessa tre – ethos, pathos och logos –  och då vi i reklamerna ser att djur 

använder just dessa ändrar det på vår uppfattning av djurens och vår egna identitet. 

 
39 Atkins-Sayres 2008, s. 316. 
40 Atkins-Sayres 2008, s. 318. 
41 Atkins-Sayres 2008, s. 320. 
42 Atkins-Sayres 2008, s. 322. 
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 Atkin-Sayers forskning fokuserar inte på hur djur porträtteras i barnfilmer, men flera 

av de metoder som hon poängterar att PETA använder går att finna även i Pelikanmannen. 

Därmed valde jag att inkludera hennes forskning som jag tror kan vara en givande grund för 

denna uppsats. 

 Mats Rosengren diskuterar i sin essä Om doxa – den nya retorikens kunskapssyn om vi 

egentligen någonsin kommer ifrån doxa och kan hitta en evig sanning. Med doxa menas ”de 

försantförhållanden, trosföreställningar, fördomar och åsikter […] som är rådande inom en 

större eller mindre grupp människor”. 43 Rosengren menar att ”verkligheten är en mänsklig 

verklighet, till stor del skapad av oss själva” och att vi redan vid födseln påverkas av de doxai 

som råder i vårt samhälle och att hitta en sanning totalt bortom och opåverkad av dessa doxai, 

är mycket svårt. 44Rosengren tar H.C. Andersens saga Kejsarens nya kläder som ett exempel 

och diskuterar även barnets roll i sagan. Det är barnet som utropar att kejsaren är naken 

eftersom barnet inte ännu ”känner till det sociala spelets villkor fullt ut”.45 De andra vuxna i 

berättelsen har inte vågat påpeka att kejsaren är naken eftersom det har sagts att en person 

som inte kan se kläderna är ”oduglig” eller ”moraliskt förkastlig”.46 Ett barn kan dock inte 

vara ”odugligt” eller ”moraliskt förkastligt” och därmed blir barnet en slags hjälte som 

avslöjar sanningen och världen så som den är. Dock, menar Rosengren, avslöjar barnet inte 

den ’egentliga’ sanningen utan den sanning vår doxa tillåter oss att se. 47 

 

 

 

 

 

 

2.1 Handlingen i Pelikanmannen 
 

Pelikanmannen handlar om den 10 år gamla Emil som blir vän med en pelikan som vill lära 

sig att vara människa. Pelikanen landar på en strand i Finland och tar på sig kläder som en 

man som gått för att bada lämnat på stranden. När pelikanen tar på sig kläderna börjar folk 

behandla honom som en människa. Pelikanen lär sig snabbt att människor tror på illusioner – 

de ser det de vill se. Pelikanen lär sig att prata genom att härma människor och flyttar in i en 

 
43 Mats Rosengren, ” Om doxa – den nya retorikens kunskapssyn”, Doxologiska essäer, Åstorp: Retorikförlaget, 

2008, s. 73.  
44 Rosengren 2008, s.90. 
45 Rosengren 2008, s. 87. 
46 Rosengren 2008, s. 78. 
47 Rosengren 2008, s. 91. 
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lägenhet. Han går på opera och blir förälskad i musik och kultur. Snart börjar han jobba på 

operan och kallar sig själv för Herr Fågel.  

Emils föräldrar skiljer sig då hans pappa inleder ett förhållande med en annan kvinna. 

Emil och hans mamma flyttar från familjens gemensamma hem på landet till Helsingfors. 

Deras nya lägenhet är i Herr Fågels grannhus. Det är enbart Emil som märker att Herr Fågel 

egentligen är en pelikan. Emil och Herr fågel blir vänner och Emil lovar att han inte ska 

berätta för någon att Herr Fågel är en pelikan. Emil lär Herr Fågel att läsa och Herr Fågel som 

först har tyckt att det är underbart att vara människa med all musik, konst och dans som finns, 

blir sakta förskräckt över människolivet då han läser tidningar och böcker om krig och våld.  

Herr Fågel blir kär i en ballerina på operan – Helena – och de börjar sällskapa. 

Ballerinan lämnar dock Herr Fågel då han slutligen avslöjar för henne att han är en pelikan. 

 Emil och Herr Fågel blir vänner med den 10-åriga Elsa som bor i Herr Fågels hus och 

även hon förstår med tiden att Herr Fågel är en pelikan. Elsa, Emil och Herr Fågel besöker 

tillsammans naturmuséet i Helsingfors. Herr Fågel köper en lottobiljett på muséet och i slutet 

av filmen knackar en kvinna från muséet på Herr Fågels dörr och meddelar att han har vunnit 

ett pris med sin lottobiljett – en papperskorg i form av en pelikan. Herr Fågel kan inte hejda 

sig utan avslöjar sin verkliga form. Då de vuxna i huset får reda på att han är en pelikan ser de 

till att vilddjuret förs till stadens djurpark. Emil och Elsa ger sig av för att rädda 

pelikanmannen från djurparken. De gör upp en plan och sent på kvällen återvänder Emil till 

djurparken och tillsammans flyr han och pelikanmannen genom att flyga iväg – Emil på 

pelikanens rygg.  

På en strand vid soluppgången bestämmer sig Pelikanmannen för att återvända till sitt 

liv som fågel. Han berättar för Emil att skillnaden mellan fåglar och människor är att fåglar 

inte minns. Pelikanmannen kommer glömma allt han lärt sig i sitt liv som människa, han 

kommer till och med glömma Emil. Han förklarar för Emil att i sitt liv som människa har han 

lärt sig att han måste vara sig själv och bli ”evig igen”. Djur är eviga, förklarar han, eftersom 

de inte vet att de en dag ska dö. Pelikanen flyger iväg. Ett år senare är Elsa och Emil på 

samma strand och badar. De ser en flock pelikaner flyga på himlen och vet att en av dem är 

Pelikanmannen även om han inte längre kan minnas dem. 
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2.2 ”Människan tror på illusionen”  
 

Det är enbart Emil och Elsa som märker att Herr Fågel egentligen är en pelikan. De vuxna ser 

honom som en människa. Herr Fågel förundras över att Emil ser att han är en pelikan och 

undrar om Emil faktiskt är en människa då han är så ”skarpsynt”.48 När de vuxna slutligen får 

veta att Herr Fågel är en pelikan och skickar honom till en djurpark, protesterar Elsa: ”Herr 

Fågel är faktiskt en bättre människa en någon av er […] Varför får han inte leva som vi?”.49 

Vaktmästaren i huset konstaterar: ”Oj snälla barn. En fågel är en fågel, om han inte vill flyga 

på himlen som andra fåglar så måste han ju föras till en djurpark”.50  Den implicite premissen 

i filmen är att barn ser saker klarare än de vuxna och att barn inte faller för illusioner så som 

de vuxna gör. Barnen ser även likheterna mellan djur och människa på ett tydligare sätt än 

vad de vuxna gör. Emil ser hur Herr Fågel njuter av kultur, musik och dans på samma sätt 

eller till och med mera än vad andra människor gör. Elsa förstår inte varför Herr Fågel inte 

kan leva som människor om han så vill, medans vaktmästaren tydligare ser gränsen mellan 

djur och människor. Hennes argument för att Herr Fågel ska låsas in i en bur är enbart ”en 

fågel är en fågel” – det räcker med att han är ett djur för att rättfärdiga att han inte ska ha 

samma rättigheter som människor.  

Barnen har inte ännu blivit alltför formade av den doxa de flesta vuxna omfattar – att 

djur är mindre värda än människor. Barnen blir hjältarna i berättelsen. De avslöjar sanningen 

– eller den doxa som manusförfattaren och regissören vill att vi ska se. Detta går att knyta an 

till Mats Rosengrens studie om doxa i Kejsarens nya kläder. Tropen om de oskyldiga barnen 

används som en retorisk metod för att visa grymheten i hur människor behandlar djur. Filmen 

vänder sig till barn i första hand och genom att ha barnen Elsa och Emil som huvudkaraktärer 

och som de goda, skarpsynta hjältarna, blir de även lättare för barn som ser filmen att anamma 

den doxa Emil och Elsa presenterar.  

Emil lär Herr Fågel att läsa och skriva och Herr Fågel börjar ta reda på mer om 

människorna genom att läsa böcker och tidningar. Ju mer han läser desto mer skräckslagen 

blir han av den ondska som finns i mänskligheten. Han utbrister för Emil: ”Vad är det för fel 

på er människor? Krig och mord, rån och miljöförstöringar, förskräckligt!”. Herr Fågel 

kritiserar även hur människan har dödat djuren och stoppat upp dem så att andra människor 

kan glo på dem på muséer. Då Emil, Elsa och Herr Fågel besöker det Naturhistoriska muséet 

 
48 Liisa Helminen, Pelikanmannen, FS Film OY, 2004, 32:14. 
49 Helminen 2004, 1:09:24. 
50 Helminen 2004, 1:09:34. 
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ber en kvinna som arbetar på muséet dem att köpa en lottobiljett – ”och rädda jordklotet”. 

Ingen av de andra vuxna på muséet stannar för att köpa en lottobiljett förutom Herr Fågel. 

Herr Fågel är på så sätt en mer empatiskt och välvillig karaktär än de andra vuxna i filmen. 

Han är egentligen en fågel så han har inte samma attityder och världsbild som människorna 

har och kan se den grymhet som finns i vårt samhälle mer tydligt. Herr Fågel omfattar kort 

sagt inte samma doxa som de andra vuxna i filmen delar. Filmen utgår här från tropen om de 

oskyldiga djuren.  Djuren, liksom barnen, har en slags enkelhet, naivitet och söthet kring sig 

vilket gör att vi lätt ser dem som mer oskyldiga än vuxna människor. I sagor används dock 

djur som tigrar, ormar och hajar ofta till att skildra blodtörstighet, slughet och grymhet men 

pelikaner ses sällan som moraliskt förkastliga. Tvärtom ses de ofta som symboler för 

föräldraskap och godhet (jag kommer analysera detta i detalj senare i uppsatsen). Därmed 

används tropen om de oskyldiga djuren till att visa de brister som råder i vårt samhälle. 

Tillsammans blir Emil, Elsa och Herr Fågel tre hjältar som avslöjar de brister som råder i vårt 

samhälle och väver en ny doxa. Barnen och djuren används för att avslöja brister i vårt 

samhälle och specifikt den stora bristen i hur vi behandlar djur. 

 

Då Emil och Elsa ger sig av till djurparken för att rädda Herr Fågel filmas först apor i 

en bur samt kameler. Därefter anländer Elsa och Emil till Herr Fågels bur. Där står en liten 

flicka som försöker mata pelikanen och säger: ”Fågeln, fågeln ta ett kex”.51 Då pelikanen inte 

tar kexet utbrister hon: ”Dumma fågeln” och går därifrån. ”Dum kan du vara själv”, ropar 

Emil efter henne. 52 I scenen porträtteras tydligt människors syn på djuren och vad deras syfte 

är. Djurens syfte är att underhålla oss, att vara söta och ta ett kex för att det skulle vara 

underhållande och roligt för människor. Ifall djuret inte gör så är den ”dum”. I denna scen i 

filmen ser även den lilla flickan djur och människor som skilda från varandra. Därmed visas 

att det inte är alla barn som kan se ”sanningen”. 

 

2.2.1. Andra djur i Pelikanmannen 

 

Djurens och människornas likhet framhävs då vi ser Herr Fågel i en bur. Vi ser en människa 

som sitter i en bur, något som vi inte är vana att se och som känns fel. Detta kan kopplas till 

Wendy Atkin-Sayers studie om djurföreningen PETA:s reklamer. Atkin-Sayers menar att en 

av PETAs metoder för att framhäva hur fel det är att sätta djur i bur var att i sina reklambilder 

 
51 Helminen 2004, 1:12:27. 
52 Helminen 2004, 1:12:32. 
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ha en människa utklädd till ett djur i en bur. Samma metod används i filmen Pelikanmannen 

för att ifrågasätta och kritisera det faktum att vi sätter djur i burar. Detta argument stärks även 

av att kameran först filmar apor och kameler i bur och efter detta Herr Fågel som skådespelas 

av en människa. Det blir en stark kontrast då kameler och apor är något som vi är vana att se 

medans att sätta en människa i bur känns brutalt och hjärtlöst. Denna kontrast får tittaren att 

fundera på ifall det då i så fall är rätt att sätta en kamel eller en apa i bur.  

 I sina reklambilder hade PETA dock använt en naken kvinna som hade målats till en 

tiger. Jag hävdar att PETA:s reklambild inte lyckas väcka samma empati som scenen i 

Pelikanmannen gör. Kvinnan kroppsspråk är avslappnat, hon har starkt ögonsmink och 

målade naglar. Tecknet som är kvinnan i buren fångas snarare av begreppen att förföra och 

exotiskt och tittaren känner inte sympati för kvinnan i buren. I Pelikanmannen ser vi hur Herr 

Fågel kikar ut ur sin koja i buren. Hans ögon flackar runt och han är skräckslagen. I scenen 

framgår paniken och lidandet på ett helt annat sätt än i PETA:s reklambild. Att sätta en 

människa i en bur är en effektiv retorisk metod för att få tittaren att inse att djur inte heller hör 

hemma i en bur men i bilden måste lidandet och rädslan komma fram tydligt för att det ska ha 

en större inverkan.  

 

I Pelikanmannen fungerar måsarna som Herr Fågels vänner. De fiskar åt honom när 

han inte har medel att skaffa egen mat. Måsarna hittar Emil hos sin pappa på landet när Herr 

Fågel har gripits och signalerar för honom att allt inte är som det ska och Emil inser att han 

måste återvända till Helsingfors tidigare än planerat. När Emil och Herr Fågel flyr från 

djurparken, springer två vakter efter dem. Måsarna ser detta och flyger i en stor hop kring 

vakterna så att de inte kan se något eller röra på sig. På så vis hinner Emil och Herr Fågel 

flyga i väg. Måsarna slutar kretsa kring vakterna först efter att Emil och Herr Fågel redan 

flugit tillräckligt långt bort för att inte längre kunna nås. Måsarna i filmen är alltså kapabla till 

att konstruera en plan och genomföra den vilket går emot den allmänna doxa vi har om att 

djur inte har förmågan att tänka invecklade tankar.  

Vidare försöker vaktmästaren att smyga fram till en mås och slå ihjäl den med sin 

kvast. Herr Fågel som ser detta går fram till vaktmästaren och meddelar: ”Min vän, måsen, 

informerar att om ni en gång till försöker slå honom kommer han att betala tillbaka med 

samma mynt och han träffar säkert. Har ni förstått?”. 53 Då vaktmästaren ändå inte tror på 

Herr Fågel utan hotar med sina planer för måsen, bajsar måsen på henne. Här igen porträtteras 

 
53 Helminen 2004, 1:07:12. 
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måsen som en tänkande, planerande varelse som hämnas på vaktmästaren för hur hon 

behandlat honom. Herr Fågel anmärker efter incidenten: ”ni kan vara tacksam för att kor inte 

flyger”.54 Repliken kan tolkas som ett skämt men den har även en djupare innebörd. Herr 

Fågel antar att korna skulle vilja hämnas på människor precis som måsen hämnades på 

vaktmästaren. Ifall kor kunde flyga – och på så vis vara svårare för oss att fånga och 

kontrollera – skulle de vilja hämnas på oss för hur vi behandlar dem. Barnfilmen går inte så 

långt att den skulle lyfta upp moraliska problem med massproduktionen av kött och kläder 

men den förmedlar till barnen följande meddelande: Om djuren kunde, skulle de vilja hämnas 

på oss. Filmen visar på så vis att vi människor gör saker som skadar djuren så grovt att de 

skulle vilja hämnas på oss. Vi dödar dem, stoppar upp dem och ställer upp dem på muséer för 

andra människor att se på. Vi låser in dem i burar. 

Filmens syfte är på många sätt att övertyga barn om att den bild vi har om skillnader 

mellan djur och människor är felaktig. Ett av filmens viktigaste teman sammanfattas då Herr 

Fågel förklarar för Emil att människan ”är så till vida speciell, att hon tror på illusionen”.55 

Människan tror på illusionen då hon tror sig se Herr Fågel när det egentligen är en pelikan 

som tagit på sig en kostym. Men vi tror också på illusionen då vi tar det som fakta att djur är 

mindre värda än människor. Vi ser inte alltid saker så som de egentligen är. Vi förstår inte hur 

även djur som måsar har förmågan att kommunicera, planera, hämnas. Vi ser inte djuren för 

vad de egentligen är. 

 

 

 

 

2.3 Skillnader mellan människor och djur i Pelikanmannen 
 

Vi kan konstatera att filmen använder troper, kontraster och dialog för att visa att den 

uppfattning vi har om att djur är mindre värda än människor, är felaktig. Alla dessa metoder 

används för att visa hur lika människor och djur är i slutändan och därmed få tittaren att 

respektera och behandla djur bättre. I filmen skildras dock även en hel del skillnader mellan 

människor och djur och i denna del av uppsatsen ska jag fokusera på de skillnader som 

skildras mellan människor och djur. 

 
54 Helminen 2004, 1:07:28. 
55 Helminen 2004, 32:01. 
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Efter att Helena lämnat Herr Fågel då han avslöjat för henne att han är en pelikan, 

filmas en ledsen Herr Fågel i sin lägenhet medans han dricker rödvin. Vinglaset som Herr 

Fågel håller i handen kan ses som ett tecken. I Mytologier skriver Barthes att vinet har 

”förmågan att förändra förhållanden och tillstånd och få fram föremåls motsatser: göra svaga 

människor starka…”. 56 I just denna scen kan tecknet vin ses fångas av begreppen 

”förvandling” och ”lindring” och drickandet av vinet blir då en mytisk handling där Herr 

Fågel lindrar sin sorg och vill förvandlas från olycklig och sorgsen till hel och stark. Kortet på 

Helena som dansar till Tjajkovskijs Svansjön – vilket Herr Fågel hängt upp på väggen då han 

träffade henne – ligger på golvet och glaset på tavlan har spruckit. Emil plockar upp 

glasskärvorna och frågar sedan Herr Fågel: ”men trodde du verkligen att hon kunde bli kär i 

dig? Du är ju en pelikan”.57 Till detta svarar Herr Fågel: ”pelikaner gråter inte”.58 Det faktum 

att han gråter och är så ledsen innebär alltså att han har blivit människa. Herr Fågel försöker i 

denna scen hitta tillbaks till det okänsliga, starka tillstånd han hade som fågel. Strävan efter 

detta okänsliga, osårbara och enkla tillstånd blir till en parallell med den mytiska handlingen 

att dricka vin, det vill säga att försöka förvandlas från sårad till hel, från ledsen till obrydd. 

Några andra begrepp som vi även kan associera med vinglaset är överklass och 

kulturelit. Därmed väcks myten om att högt utbildade, kulturella personer dricker rödvin. 

Betydelsen konnoterar alltså överklass. Vidare klär sig Herr fågel alltid i kostym – ytterligare 

ett tecken som står för överklass och finess. Han har vita handskar på sig och en 

promenadkäpp. Herr Fågel tar långa bad och fyller badkaret med blad från röda rosor. Han 

sjunger opera och pratar franska. Alla dessa element tillsammans ger upphov till myten om 

det lyxiga, intellektuella överklasslivet. Herr Fågel vill inte enbart vara vilken människa som 

helst utan vill tillhöra eliten. Han drar sin roll som människa så långt det bara går, blir en så 

”förfinad” människa som det bara går. Alla dessa företeelser ger upphov till den mytiska 

föreställningen om överklassen. 

 Herr Fågel är raka motsatsen till vaktmästaren som nästan alltid är klädd i 

arbetskläder. Kontrasten mellan Herr Fågel och vaktmästaren kommer fram redan då de först 

träffas och vaktmästaren visar Herr Fågel runt i lägenheten han ska flytta in i. Vaktmästaren 

räcker fram sin hand för att ta emot hyran men Herr Fågel som sett operasångerskor på 

Operan bli kyssta på sin hand, kysser vaktmästarens hand och säger ”enchanté cher 

 
56 Barthes 2007, s. 75. 
57 Helminen 2004, 1:02:48 
58 Helminen 2004, 1:02:54. 



 19 

madame”.59 I denna scen har vaktmästaren diskhandskar på sig. Diskhandskarna kan åter 

tolkas som ett tecken som väcker myten om en pragmatisk, resultatinriktad inställning eller 

sätt att leva. Vaktmästaren ses alltid då hon tar ut soporna, dammsuger eller skurar golvet. 

Diskhandskar står för det vardagliga men konnoterar även arbetsklass. Det blir en slags 

kontrast mellan arbetsklass och överklass mellan Herr Fågel och vaktmästaren.  

När Herr Fågel häller vatten i badkaret och lägger några rosenblad i vattnet och då han 

sippar på rödvinet, kan ett begrepp som vi associerar med dessa tecken även vara njutning. 

Herr Fågel njuter medan vaktmästaren är fokuserad på regler och ordning. Njutningen kan 

även tolkas som en skillnad mellan människor och djur – människor är resultatinriktade och 

har alltid bråttom medans djuren har förmågan att stanna upp och njuta. Därmed är en myt 

som presenteras i filmen att djur har förmågan att njuta av livet och leva i nuet, vilket inte är 

lika lätt för människan.  

 För att utveckla vidare på tanken om att djur har förmågan att njuta och leva i nuet på 

ett helt annat sätt än vad människor har, så vill jag titta noggrannare på två andra scener i 

filmen. Innan Herr Fågel har börjat arbeta på operan och hyrt en lägenhet, sover han i en park. 

På morgonen väcker en parkstädare Herr Fågel och är arg över att Herr Fågel inte sett skylten 

där det står ”beträd ej gräsmattan”.60 Parkvakten har är lika fixerad på regler och ordning som 

vaktmästaren är. Herr Fågel springer iväg rädd och osäker medans vakten ropar efter honom: 

”skaffa jobb och bostad, liksom alla hyggliga människor”.61 Efter denna scen följer en scen då 

män och kvinnor marscherar till jobbet. De går alla igenom en tunnel i rask takt. Männen är 

klädda i grå eller svart kostym, kvinnorna har högklackat, och kavaj på sig. Alla har en 

portfölj, ingen pratar medans de allvarligt marscherar framåt. De företeelser vi kan hitta i 

denna scen – portföljen, de konservativa och tråkiga kläderna, marscherandet – ger upphov 

till myten om att människor är resultatinriktade, seriösa och hårt arbetande. Marscherandet 

och de likadana kläderna konnoterar även en armé där alla följer reglerna och beter sig lika. 

Det finns inte plats för olikhet bland dem. Herr Fågel yrar bland människorna – förvirrad över 

deras pragmatiska inställning och raska takt och vet inte åt vilket håll han ska gå. Ingen av de 

vuxna stannar upp för att fråga om han behöver hjälp att hitta rätt. De stirrar rakt framåt vilket 

ytterligare stärker tanken om att de är resultatinriktade och inte har tid att stanna upp för att 

hjälpa någon annan. Herr Fågels hår är rufsigt och han är klädd i vitt. Hans stökiga utseende 

väcker myten om att han inte lever ett lika ordningsamt liv som de andra vuxna i scenen. Här 

 
59 Helminen 2004, 22:44. 
60 Helminen 2004, 13:26. 
61 Helminen 2004, 13:34. 
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ser vi hur djuren åter skildras som ovana med regler samt bördor som arbete. Deras liv är på 

så vis enklare. 

Färgen vit väcker vidare myten om oskyldighet och naivitet och blir till en stark 

kontrast med hopen av marscherande svartklädda människor som är på väg till jobbet. 

Betydelsen blir att Herr Fågel är oskyldigare än de andra vuxna i scenen. Låt oss återvända till 

parkvaktens replik: ”skaffa jobb och bostad, liksom alla hyggliga människor”.62 Som jag 

tidigare skrivit porträtteras Herr Fågel som en mer empatisk och godhjärtad person än de 

andra vuxna i filmen. Färgen vit ger upphov till myten om att djur är oskyldigare och naivare 

än de vuxna. Myten används i sin tur för att upprätthålla doxai i Pelikanmannen om att djur 

inte är mindre värda än vi och därmed bör de bemötas och behandlas med respekt.  

Det intressanta är att parkvaktens definition av en ”hygglig människa” är att han följer 

reglerna, arbetar och har en bostad. Herr Fågel följer parkvaktens råd och uppnår allt detta. I 

slutet av filmen skickar de vuxna som bor granne med Herr Fågel honom till en djurpark 

enbart för att han försöker vara en människa. Det finns inget ”hyggligt” i deras beslut att låsa 

in pelikanen i en bur. Inte heller finns det något ”hyggligt” i hur människor – som för den 

delen har jobb och bostäder – dödar djur och stoppar upp dem. Här skildras alltså en skillnad 

mellan vad människor och djur tycker är hyggligt och vad är viktigt. För människor är det att 

jobba hårt, leva som alla andra och följa reglerna. Herr Fågel som inte omfattar samma doxa 

om vad ett gott liv är, ser de verkliga bristerna i vår förståelse av vad som är ”hyggligt”.  

En scen i Pelikanmannen som jag känner är viktig att lyfta är då Emil och Herr Fågel 

går på bio. På bioskärmen ser vi gamla svartvita videoklipp på människor som försöker lära 

sig att flyga genom att uppfinna och testa olika maskiner – detta innan flygplanen hade 

uppfunnits. De försöker lära sig att flyga som fåglar, precis som Herr Fågel försöker lära sig 

att vara människa. Vi ser en man som har fäst någon form av vingar på sina armar och flaxar 

med dem medan han springer. Scenerna är humoristiska och Emil samt de andra i publiken 

skrattar. De lustiga försöken att flyga blir till en parallell med Herr Fågels tafatta försök att 

bete sig som en människa i början av filmen. Vi vet dock att människor till slut lärde sig att 

flyga med hjälp av flygplan och även Herr Fågel lyckas bemästra sin roll som människa. Det 

vi ser är en människa som flaxar med armarna och springer men detta fylls av själen i filmen 

där fåglarna är friare än människor. Därmed blir flaxandet med händerna och springandet i ett 

försök att flyga till en mytisk handling där mannen i filmen strävar efter frihet. Strävar efter 

att bli fri från mänskliga bekymmer. 

 
62 Helminen 2004, 13:34. 
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Människornas försök att lära sig flyga kan även ses som nyfikenhet – samma 

nyfikenhet som ledde pelikanen till att vilja pröva på att vara människa. Denna tanke stärks 

ytterligare då Herr Fågel förklarar att han ville bli människa eftersom ”det finns så många 

[människor]. Överallt.” och att det är ”intressant”.63En stor skillnad är dock att inget djur 

förbjuder människor att flyga, medans pelikanen inte bara nekas möjligheten till att leva som 

människa utan låses in i en bur som ett slags straff för sin fräckhet. På så sätt skildrar filmen 

den makt människor utövar över djuren – vi har all rättighet att göra allt det djuren gör men vi 

vill inte låta dem få leva som vi eller ha samma rättigheter som vi.  

Filmen argumenterar för att djurens världssyn som innefattar att kunna leva i nuet och 

ha tid att hjälpa andra egentligen är bättre än vår världssyn. Djuren är på så vis mer 

intelligenta än människorna.   

 

 

 

 

2.4 Vänskap och gränser som det inte går att träda över 
 

Filmen kan tolkas på två olika sätt. Vi kan gå in i sagans värld och acceptera att en pelikan 

verkligen har velat bli en människa, skaffat sig ett jobb och en bostad. Alternativt kan 

pelikanen ses som en produkt av Emils fantasi. Emils pappa håller knappt någon kontakt med 

honom under sommaren, Emils mamma jobbar konstant och Emil har inga vänner i 

Helsingfors. Pelikanen är en fantasifigur som ger Emil stöd och en känsla av trygghet i en 

instabil tid. Pelikanen blir som Mållgan i Alfons Åberg. Emil och hans pappa hade 

fågelskådning som deras gemensamma hobby och när pappan försvinner ur Emils liv är det 

naturligt att just en fågel blir Emils låtsasvän och fungerar som en inre terapeut för Emil. 

Det faktum att pelikanen ger sig av när Emil blivit kompis med Elsa och saker och ting har 

ordnat upp sig i Emils hem stärker tanken av att pelikanen är en fantasifigur som är där för att 

ge Emil stöd under en svår period.  

 Om vi dock tolkar det som att en pelikan verkligen har velat bli en människa kan vi se 

att även Emil och Elsa i sin tur stöttar Herr Fågel. Emil lär Herr Fågel att läsa, tröstar honom 

när Helena lämnat honom och lär honom allt om att vara en människa.  

 
63 Helminen 2004, 00:34:50. 
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När Emil och hans mamma lämnar deras hus på landet tar Emil med sig en växt som 

han har i famnen på deras bilresa in till staden och som han sedan lägger på fönsterbrädan i 

sitt nya rum. Växter symboliserar ofta liv i litteratur och krukväxten fylls här av själen i 

berättelsen där karaktärerna lämnar ett liv bakom sig för att skapa ett nytt. När Emil sitter i 

bilen med växten i famnen eller ställer det i sitt nya rum blir det till en mytisk handling där 

han påbörjar ett nytt liv. När Emil mot slutet av sommaren ska åka tillbaks till landet för att 

hälsa på sin pappa, ger han växten åt Herr Fågel. Pelikanen är deprimerad efter att Helena 

lämnat honom och efter att han har läst om krig och våld i tidningarna. Emil förklarar för Herr 

Fågel att växten kanske kan pigga upp honom. Även här kan växten tolkas som en symbol för 

en ny början som Emil vill att Herr Fågel ska fokusera på istället för att tänka på det sorliga 

förflutna. Det är också början på en ny fas i Emils liv – en fas där hans pappa blir en del av 

hans liv igen och den svåra perioden med föräldrarnas skilsmässa börjar gå över. Medan Emil 

är på landet, avslöjas dock Herr Fågels egentliga identitet och han förs till djurparken. Då två 

män griper Herr Fågel och för honom till djurparken går han med växten i sin famn genom 

människohopen som samlats för att se pelikanen gripas. Herr Fågel ser Elsa i hopen av 

människor och räcker växten till henne. Detta är slutet för pelikanens liv som människan Herr 

Fågel. När Emil kommer tillbaka samma kväll hittar han Elsa gråtandes framför deras hus 

med växten i sin famn och hon berättar för Emil exakt vad som har hänt. Ett begrepp som vi 

även kan associera med tecknet krukväxt är avsked. Därmed blir hållandet av krukväxten en 

mytisk handling där karaktärerna tar farväl av en livssituation eller av varandra. Växten – som 

de tre vännerna ger till varandra när de ska skiljas – symboliserar även det starka 

vänskapsbandet mellan Emil, Herr Fågel och Elsa.  

 

 Pelikaner ses ofta som symboler för kärlek, föräldraskap och uppoffring. Fram tills 

1600-talet var det en allmän uppfattning i Europa att i det finns pelikaner som skär upp sina 

bröst för att mata sina ungar med sitt eget blod då de inte har någon annan mat att ge 

ungarna.64 De räddar sina ungar genom sitt eget blod och inom kristendomen har pelikaner 

därmed blivit till en symbol för Jesus uppoffring för människorna. Pelikanen kan även i 

filmen Pelikanmannen ses som en symbol för kärlek och föräldraskap. Pelikanen kan tolkas 

som ett tecken som fylls av själen i filmen där barnen och djuren är lämnade till att ta hand 

om varandra. Tecknet fylls av begreppen vänskap, stöd och tröst och på så vis blir pelikanen 

en ersättare för Emils pappa. Emil och hans pappa har ett avslappnat förhållande där de skojar 

 
64 ”The Pelican: The Symbol of Self-sacrifice”, The Westologist – Cultural Insight, 

http://www.thewestologist.com/symbols/the-symbol-of-self-sacrifice (7.9.2021). 

http://www.thewestologist.com/symbols/the-symbol-of-self-sacrifice
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ihop och har gemensamma hobbyn. På så vis drar Emils och pelikanens vänskap en parallell 

med Emils och hans pappas förhållande. 

 

I filmen framställs den mänskliga längtan efter att vara lika fri som fåglarna är på ett 

flertal ställen. Då Emils föräldrar ska skilja sig berättar Emils pappa för Emil att skillnaden 

mellan människor och fåglar är att fåglar inte minns. Till detta svarar Emil att han ”inte vill 

minnas”. Emil syftar på att han inte vill minnas föräldrarnas skilsmässa.  Även Herr Fågel 

bekräftar denna syn på fåglarna då han vid avskedsögonblicket förklarar för Emil att han 

kommer glömma allt från sitt liv som människa – även Emil. Avskedet blir på så sätt svårare 

för Emil än för Herr Fågel som kommer glömma deras vänskap och därmed inte kunna sakna 

Emil. Herr Fågel berättar även att djur är ”eviga” eftersom de inte vet att de kommer dö, 

vilket ytterligare stärker myten om att djur är mer bekymmersfria än människor. Denna fria, 

enkla egenskap är något som människorna i filmen till en del är avundsjuka på men samtidigt 

innebär det att djuren förblir enklare och mindre intelligenta än människor. Även om Emil 

och pelikanen skapar ett starkt vänskapsband – vilket skildras bland annat genom symboler, 

myter och karaktärisering – lyckas de aldrig bli en del av den andres värld. Herr Fågel drivs 

bort från sitt liv som människa när de andra vuxna märker att han egentligen är en pelikan. 

Grymheten i människolivet gör också att Herr Fågel rasar mentalt och tvingas lämna 

människolivet. Emil kan inte heller följa med pelikanen utan blir lämnad ensam på stranden 

då fågeln flyger iväg. Emil säger vid avskedsögonblicket att han aldrig kommer glömma 

pelikanen till vilket pelikanen svarar: ”Nej, skulle du det. Du är människa och människans lott 

är att minnas”. 65 Den implicite tesen i scenen är att människans lott är att vara stark och orka 

minnas. Djuren är för sköra för det vilket betyder att människorna är biologiskt överlägsna 

djuren i att de tål mera mentalt. 

 På ett plan tycks filmen alltså säga att gränsen mellan djur och människa är 

oöverstiglig. Vi tillhör olika världar och måste acceptera det. Herr Fågel konstaterar i slutet av 

filmen att ”tiden som människa har lärt [honom] att han måste vara sig själv” – måste leva 

som en fågel. Han har försökt att leva som människa och dragit sin roll så långt det går – 

blivit till en så förfinad människa som det går. Till slut måste han trots allt acceptera att hur 

mycket djur och människor än försöker vara lika varandra så förblir vi skilda.  

När Herr Fågel bor i Emils grannhus bevarar han sina skor i kylskåpet. När Emil och 

Elsa är på stranden ett år efter att pelikanen gett sig iväg hittar Emils mamma ett par skor i 

 
65 Helminen 2004, 1:24:30. 
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kylväskan de tagit med sig till stranden. När pelikanen gav sig av signalerade det för oss att 

gränserna mellan det mänskliga och det djuriska inte fullt går att överträda. Det faktum att 

Emil fortsätter bevara kläder i kylen kan ändå tolkas som att filmen vill påminna tittaren om 

att det som vi tar för självklarheter och fakta – som att just mat ska förvaras i kylskåpet – inte 

nödvändigtvis är rätt. Även om gränsen förblir för svår att överträda, argumenterar filmen för 

att vi måste minnas att vi har en vana att tro på illusioner. 

 

 

3.1 ”We have company” – en slutdiskussion 

 
Resultaten för uppsatsen är motstridiga. Genom troper, kontraster och dialog argumenterar 

filmen för att den doxa vi har om att djur är mindre värda än vi, är felaktig. Vi ser att djur 

precis som människor har en förmåga att planera och hämnas. Djur har förmågan att lida, 

njuta av konst och känna känslor och bör därmed inte sättas i en bur.  

Herr Fågel yttrar många filosofiskt intressanta tankar som att ”människan tror på 

illusionen” och att ”djur är eviga eftersom de inte vet att de ska dö”. Djur klarar av att leva i 

nuet och därmed är de inte heller medvetna om sin död, vilket kan tolkas som en fördrift som 

gör djuren överlägsna människan. Även om Herr Fågel i början av filmen inte vet att kläder 

inte ska bevaras i frysen eller kylskåpet, att människor förväntas ha ett jobb och inte vet hur 

man läser, är han smartare, mer filosofisk än de andra vuxna i filmen. Filmen övertygar barn 

om att den världssyn – den doxa – som vi omfattar inte nödvändigt är rätt och att vi måste 

ifrågasätta våra egna åsikter och vanor. 

Samtidigt porträtteras människorna som mentalt starkare än djuren. Pelikanen kommer 

inte sakna Emil så som Emil kommer sakna pelikanen och därmed känner inte djuren känslor 

så som människorna gör. På så vis är det svårare och mer krävande att vara människa och  alla 

varelser är inte skapta för att klara av ett mänskligt liv. Både djuren och människorna är 

nyfikna på varandra och det finns en längtan att komma in i den andras värld. Filmen 

argumenterar dock för att djur och människor i slutändan tillhör två olika världar. Herr Fågel 

klarar inte av den hårda realiteten i att vara en människa och på så vis porträtteras djuren som 

mer sköra än människor – det är bättre för dem att inte bära samma ansvar som människorna 

måste bära.  

Det mest problematiska i filmen är att den ger en bild av djuren som inte är helt 

korrekt. Filmen argumenterar för att djur och människor är mer lika än vad vi tror. Däremot är 



 25 

ståndpunkter som att ”fåglar inte minns” inte sanna. Psykologer som specialiserar sig på 

fåglar hävdar att deras minnen är ”remarkably good” och att de känner igen människor och 

platser även år efter att de senast varit där eller träffat personen i fråga.66 Vidare finns det 

vetenskaplig forskning om att djur känner saknad.67 Det faktum att pelikanen inte skulle 

minnas eller sakna Emil känns därmed som en förenklad syn på djur.  

Filosofen Crispin Startwell hävdar att människor genom tiderna har, om och om igen 

betonat att vi inte är lika djuren.68 I sitt verk Politics skriver Aristoteles (och detta citeras även 

av Startwell): 

Where then there is such a difference as that between soul and body, or 

between men and animals (as in the case of those whose business is to use 

their body, and who can do nothing better), the lower sort are by nature 

slaves. […] It is better for them as for all inferiors to be under the rule. 69 

 

Här ser vi tydligt den doxa som än idag råder i den västerländska världen om att människorna 

står högre upp i hierarkin än djuren. Startwell menar att det finns något maniskt i vår vilja att 

visa hur vi skiljer oss från djuren. Enligt Startwell associerar vi det djuriska med ointelligents, 

en oförmåga att kontrollera sina känslor och agera rationellt och med en ociviliserad värld.70 

Vi använder begreppet ”djur” för att förolämpa och trycka ner andra människor som vi anser 

vara mindre värda än vi. Tanken att människor och djur skulle vara lika varandra uppfattas 

fortfarande ofta som en stor förolämpning för människan, skriver Stratwell. Stratwell skriver 

dock att vår likhet med djur, vår likhet med till exempel djur som ekorrar ”doesn’t have to be 

interpreted as a threat to our self-image. Instead, it could be seen as a hopeful sign that we 

will someday be better at tree leaping”.71 Vad Startwell menar är att de egenskaper som 

människorna har inte nödvändigtvis måste ses som de egenskaper som är högst upp i hierarkin 

och som alla varelser bör sträva efter. Han föreslår att djur kan ha egenskaper som vi också 

kan längta efter. Detta porträtteras också i Pelikanmannen då människorna längtar efter den 

frihet som fåglarna har. Fåglarnas liv präglas dock av andra mödor som den genomsnittliga 

 
66 Ian Sample, “Memory test puts pigeons high in pecking order”, The Guardian, 7.11.2006, 

https://www.theguardian.com/science/2006/nov/07/animalbehaviour.psychology (5.9.2021).  
67 Safina 2015. 

68 Crispin Startwell ”Humans Are Animals. Let’s Get Over It”, The New York Times, 23.2.2021, 

https://www.nytimes.com/2021/02/23/opinion/humans-animals-philosophy.html  (7.9.2021). 
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människan i västvärlden idag inte stöter på. Deras vardagliga liv går ut på att se till att de och 

deras ungar hittar tillräckligt med mat, att de överlever. Därmed är den bild som vi har om 

fåglarnas lätta och glada liv som skildras i filmen bristfällig. 

 Jag vill återvända till Starwells tes om att människor genom tiderna på ett maniskt vis 

velat visa att de skiljer sig från djuren. På ett visst plan skildrar filmen hur vi borde respektera 

djuren och behandla dem som våra jämlika. Samtidigt används fåglarnas frihet och det faktum 

att de i filmen inte minns något som en kontrast för att framhäva det svåra i att vara människa 

och de sorger som kommer med skilsmässor och hopp som går i kras. Pelikanens existens i 

berättelsen, fåglarnas enkla liv kan tolkas som en narrativ metod för att framhäva den svåra 

livssituationen som Emil går igenom. Det kan tolkas som att vi skriver berättelser för 

människobarn om djur, inte för att vi vill berätta om djuren utan för att vi genom djuren vill 

berätta om oss själva. I Pelikanmannen skildras fåglar som fria från bekymmer, inte för att de 

verkligen är det, utan för att framhäva för barn att det ibland händer svåra saker i våra 

människoliv. Precis som Startwell menar att djuren enda sedan antiken använts till att 

framhäva vår intelligens och förmåga att tänka rationellt används pelikanen i filmen för att 

framhäva hur komplicerat och krävande det är att vara människa. I båda fallen har vi fel – 

även djur kan leva tuffa och svåra liv och även djur är intelligenta.72 Därmed kanske vi inte 

skriver om djur enbart för att visa att ”we have company” och beskriva detta sällskap för 

barnen utan för att övertyga oss själva om vår överlägsenhet och för att framhäva hur 

komplicerade och speciella våra liv är. 

 Likt Leventi-Perezs studie om hur djuren skildrades i de diverse Disney-filmerna kan 

jag konstatera att Pelikanmannen skildrar nära vänskapsband mellan människor och djuren 

men ändå består det en tydlig gräns mellan människor och djur. 

 

 

3.2 Sammanfattningsvis 
 

Sammanfattningsvis använder filmen troper, kontraster och dialog för att argumentera för att 

den doxa vi har om att djur är mindre värda än människor är felaktig. Djuren skildras som 

tänkande, reflekterande och empatiska och på så sätt kan de även tolkas vara högre upp i 

hierarkin än människorna. 

 
72 Safina 2015. 
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De myter som skildras om djuren är att de kan njuta av livet och leva i nuet på ett 

annat sätt än vad människorna kan. Djuren är även mer empatiska och oskyldiga än 

människorna som är pragmatiska och framgångsfokuserade – även om det innebär att inte 

alltid kunna hjälpa andra. Myterna som väcks i filmen visar att djur och människor är väldigt 

olika varandra medans om vi granskar den doxa som gestaltas i filmen ser vi hur lika djur och 

människor är.  

I filmen skildras nära och starka relationer mellan pelikanen och olika människor. 

Människor och djur kan alltså skapa vänskapsband och de kan stötta varandra. Ändå är de för 

olika för att kunna vara en del av den andres värld för evigt.  

Filmen argumenterar för att djuren inte känner på samma sätt som människorna 

eftersom de inte minns och på så vis är djurens liv lättare än människorna. Samtidigt är det 

bättre för djuren att inte minnas eftersom de inte är tillräckligt starka mentalt för att klara av 

den börda som människolivet innebär. På så vis argumentera filmen för att det är bättre att 

djuren inte har samma ansvar som människorna vilket i sin tur berättigar människans plats 

högst upp i rangordningen. Jag föreslår också att vi skildrar djur i våra berättelser inte för att 

berätta om djuren utan för att berätta om oss själva.  
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