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Abstract  

 

For many of us living in the West, wildlife films may be the primary source to watch and 

learn about the lives of animals like lions, monkeys, and other” far of reach” animals. But 

how much of what we see in wildlife films is really true? Does wildlife film fall under 

documentary or does it fall under the category fiction? And how is the answer to this question 

relevant for gender studies as a scientific field?  

The purpose of this essay is to investigate the way in which gender is being represented in 

wildlife films from a constructivist perspective. The essay is based on two wildlife films from 

different production companies: BBC and National Geographic. With the support of previous 

research by Hillevi Ganetz and Malin Ah-King, I conclude that the way animals are being 

represented in wildlife films shows connections to the Victorian age regarding ideas of 

gender, and even Darwinism when it comes to sexual reproduction.  The result of the study 

indicates that the way in which animals are being represented in wildlife films is very relevant 

for how we understand gender and sexuality in modern society.  
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Inledning   
 

För de flesta människor i Västvärlden är naturfilm den främsta källan till information om hur 

djur, i exempelvis Afrika, lever och interagerar med varandra. Men hör naturfilm till 

kategorin dokumentärfilm eller faller det under kategorin fiktion? Och hur är svaret på denna 

fråga intressant för genusvetenskapen som forskarfält? Det är trots allt människor som skapar 

naturfilmerna, och deras tankar och åsikter spelar naturligtvis en roll i framställningen av 

naturen.  Idén om ”Natur” och det ”naturliga” används ofta för att försvara sexistisk kultur 

och en kvinnlig underordning i samhället, (Ah-King 2012, s.9). Mot bakgrund av detta finner 

jag det intressant och relevant att undersöka hur genus representeras i naturfilm.  

  

Denna uppsats har för avsikt att undersöka hur bilden av män och kvinnors ”olika natur” 

återspeglas eller projiceras bland djur i naturfilm. Trots att det finns forskning som visat att 

kulturella tolkningar av genusroller appliceras på djur inom biologin, naturvetenskapen och 

inom naturfilm är det ett relativt outforskat område. Det jag har funnit är att feministisk 

forskning istället främst intresserat sig för genusroller för kvinnan och mannen, samt 

mansnormen i samhället. Detta medan forskning kring naturfilm ofta saknar ett 

genusperspektiv. Vilka liknelser kan denna uppsats finna gällande hur djur tolkas och 

framställs utifrån kulturella västerländska antaganden om genusroller och normer?   

  

  

Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur djur framställs i naturfilmer ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv. Det är främst hur berättarrösten beskriver vad som sker i de 

två utvalda naturfilmerna från två olika produktionsbolag som kommer att vara i fokus. 

Uppsatsen kommer att undersöka på vilka sätt mänskliga antaganden om genus och normer 

används för att tolka djurs beteende i naturfilmerna. En annan aspekt som kommer att 

undersökas i uppsatsen är huruvida det manliga djuret görs till normen på ett sätt som liknar 

den västerländska mannen. Även här är det berättarrösten i naturfilmerna som är i fokus för 

analysen. Mitt perspektiv är konstruktivistiskt, vilket innebär att jag är intresserad av att veta 

hur genus konstrueras eller “görs” i representationen av djur i naturfilm.   
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Forskningsfrågor  
 Hur konstrueras genus i framställningen av djur i naturfilm?   

 Vilka mänskliga projiceringar och antaganden går att utläsa ur skildrandet av djurs 

beteende?   

 Hur framställs en han norm i naturfilm, som kan liknas vid västerländsk samhällelig 

mansnorm?   

  

  

Disposition    
Uppsatsen är uppdelad i sex delar. Efter inledningen redogör jag för material och 

avgränsningar. Sedan följer forskningsläget för uppsatsen. Efter detta redogör jag för 

metoden. De teoretiska utgångspunkter som jag kommer att använda mig utav för att tolka 

materialet följer sedan. Efter analysen följer en sammanfattning av resultatet samt 

diskussion.    

  

  

Material   
 

  

Kort om naturfilmens historia  
Enligt medieforskaren Hillevi Ganetz har naturfilm ett tvådelat syfte, det är byggt på 

naturvetenskap men som även ska fungera som underhållning. Ganetz påpekar att detta är 

något man kan se på själva namnet ”naturfilm” då ”natur” är något som till stor del 

naturforskare forskar kring, medan ”film” är ett massmedium som en stor industri ligger 

bakom. När vetenskapen först började använda sig av film för att sprida vetenskapen var det 

till en liten välutbildad elit som var målgruppen. (Ganetz 2004, s.4) Det var under förra 

sekelskiftet som filmindustrin i USA började växa med ”Roosevalt of Africa” 1910 som 

grundade sig på att 40 djur per dag fångades och dödades under en ettårs expedition. Trots att 

de kommersiella naturfilmerna handlade mer om spänning, så lutar den sig, än idag, 

fortfarande på naturvetenskapen för att belägga naturfilmens status som en realistiskt och 

objektiv TV- och film genre. Enligt Ganetz så har det historiskt sett alltid funnits en 
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diskussion om autenticitet och underhållning inom naturgrenen som pågår även idag. Ett 

exempel på en av de mer extrema åtgärder man tagit för underhållningssyfte är att hålla djuren 

instängda i burar utan för att sedan släppa ut de och visa slagsmål mellan djur, som i ”The 

silent enemy” som visades på biografer 1930 (Ganetz 2004, s.4).  

  

  

Utvalda filmer  
Jag har valt ut två stycken naturfilmer som kommer att analyseras i denna uppsats. Den första 

naturfilmen är ”Clever Monkeys” som är producerad av BBC 2008. Jag valde denna naturfilm 

på grund av att den i beskrivningen utger sig tydligt visa likheten mellan apor och människor, 

och jag tycker att det är intressant att se hur narrativet kommer att se ut. Den andra 

naturfilmen jag har valt är ”Lion Army” som är producerad av National Geographic Wild, 

med fokus på en lejonflock och hur de lever. Naturfilmerna blir sammanlagt drygt en och en 

halv timme långa. De naturfilmer jag har valt är alltså producerade av olika bolag, varav ett 

sänds av en brittisk public service kanal och den andra av en amerikansk kommersiell kanal. 

Detta är för att jag är intresserad av att veta ifall detta gör en skillnad i hur djuren 

representeras. Årtalen som naturfilmerna är producerade har jag valt med tanke på att jag vill 

att de inte är alltför gamla utan räknas som ”moderna” naturfilmer. På grund av den tidsram 

jag har haft har jag valt att begränsa mig till dessa två naturfilmer.   

  

  

”Clever Monkeys” är en del av BBC Two’s ”Natural World” serie. Serien innehåller 18 

avsnitt och ”Clever Monkeys” är det tredje avsnittet. BBC Two är en public service kanal som 

får statligt bidrag från Storbritanien. BBC har även kommersiella kanaler som sänds i andra 

länder. Så här beskriver BBC ”Clever Monkeys”   

 

”David Attenborough's entertaining romp through the world of monkeys has a serious 

side: for when we look at monkeys we can see ourselves. From memory to morality, from 

'crying wolf' to politics, monkeys are our basic blueprint. Pygmy marmosets 'farm' tree 

sap; bearded capuchins in Brazil develop a production line for extracting palm nuts; 

white-faced capuchins in Costa Rica tenderly nurse the victims of battle; and in the 

Ethiopian highlands a deposed gelada baboon has got the blues. ” (BBC 2015)  
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Redan i beskrivningen är det tydligt att man har för avsikt människor genom att använda 

begrepp som "politics" och "society" för att beskriva apornas liv. National Geographic Wild 

är ett systerbolag till National Geographic, som ägs av Fox Broadcasting Company. Det är ett 

kommersiellt bolag som ägs av den kände konservativa multimiljardären Rupert Murdoch. Så 

här beskriver National Geographic Wild ” Lion Army” på sin hemsida:  

“In the Kruger National Park there is a hunting force that rivals anything else in Africa: a lion 

pride, 26 members strong! Despite the females’ hunting prowess, nine adolescent males 

dominate every kill. Bigger and stronger, they bully their way to the best spots on the 

carcass.” National Geographic WILD väljer att beskriva det som att det är lejonhannarna som 

dominerar lejonflocken trots att det är lejonhonorna som utför den livsnödvändiga jakten. 

Lejonhannen framställs som familjens överhuvud:   

 

“The males' visits may be infrequent but as the head of the family it’s their duty to protect 

the females and respond if help is needed” (National Geographic 2015) 

  

Även denna beskrivning om lejonhannarna som familjens överhuvud och disciplinutövare i 

flocken kan ses som en direkt projicering av den västerländska idén om fadern som familjens 

överhuvud.   

  

Forskningsläge  
 

Trots att naturfilm är ett relativt utforskat område så fann jag inte speciellt mycket forskning 

med ett genusperspektiv på naturfilm. Jag fann ändå en del feministisk forskning om hur djur 

och natur skildras i naturfilm som är relevant till min undersökning. Jag kommer här att 

redogöra för tre böcker av feministiska forskare. Den första boken är ”Ifrågasättanden: 

forskning om genus, teknik och naturvetenskap” av Boel Berner som är utgiven år 2004. Den 

andra är Hillevi Ganetz ”Naturlikt- människor djur och växter i SVT’s djurmagasin” år 2012. 

Därefter redogörs forskaren Anna-Sofia Alklind’s bok ”Antropomorfism och kognitiv etologi: 

Hur människor tolkar djurs beteende” år 2007.   

  

  

Berners ”Ifrågasättanden: forskning om genus, teknik och naturvetenskap” är en analys av 

Svensk och internationell genusforskning. Författaren menar att naturvetenskapliga och 
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tekniska revolutioner sedan 1600-talet förändrat människors världsbild, vardagsliv, samt 

omformat miljöer och möjligheter. Detta ser vi resultatet av överallt, inklusive 

filmfrekvenserna i naturfilmer och dokumentärer (Berner 2004, s.8). Berner gör en poäng av 

att det inte var först under 1900-talests sista decennier som kvinnor började ta plats i 

yrkesgrupper som vetenskapsmän, forskare uppfinnare och ingenjörer. Hon frågar sig således 

vilka sociala och kulturella processer som har konstruerat den ideella teknikerns och 

vetenskapsmannen som just man.  Hon diskuterar även den moderna vetenskapens och 

teknikens institutionalisering i miljöer där kvinnor fortfarande utestängs. Naturvetenskapen 

förser oss med argument om varför världen ser ut på ett visst sätt, och tekniken ger oss 

vetenskapen att hantera den. Kunskap har betydelse, därför är det problematiskt att det är män 

som utformar den. Om diskriminering fortfarande finns inom naturvetenskapen och 

snedvriden kunskap fortfarande produceras så måste detta uppmärksammas och förändras 

menar hon (Berner 2004, s.10). Feministisk forskning försöker uppmärksamma detta och 

uppfyller vetenskapens kardinalkrav genom att ständigt utmana existerande kunskap, 

undersöka resultatens giltighet och söka nya perspektiv än den av den vita manliga 

vetenskapsmannen som reagerat i naturvetenskapsområdet (Berner 2004, s.11). Berner menar 

att det inte är ovanligt att feministisk forskning möter motstånd inom vetenskapen, eftersom 

att den ses som icke relevant, eller för att den alltför starkt har utmanat etablerade sanningar 

och förhållningssätt. Detta inte minst för att feministisk forskning har ifrågasatt både interna 

maktrelationer inom forskningsfältet, samt beroendet av makten inom stat industri och 

krigsväsende. Den har tagit upp forskningens sociala ansvar för samhället. Många har haft 

ekologiska, marxistiska och civilisationskritiska perspektiv. Ganetz har i sin forskning 

analyserat representationer av natur i TV, alltså det som presenteras som “naturlikt”. Ganetz 

har utforskat det hon kallar för ”kulturaliseringen av naturen” och slår fast att det vi ser i 

naturfilm och dokumentärer egentligen inte är en sann ”natur” utan att det snarare bör 

betraktas som en mänsklig tolkning av naturen (Ganetz 2012, s.9). Hon menar att det sker en 

kulturalisering av naturen så fort vi forskar, tittar på och pratar om naturen. Vår tillgång till 

naturen är villkorad till vilka vi är som människor, där exempelvis sociala faktorer spelar roll. 

Enligt henne görs inte detta tydligt i naturprogram, där man oproblematiskt presenterar 

“natur” och inte att det är en viss subjektiv mänsklig tolkning av naturen (Ganetz 2004, s.10). 

Läsaren förleds att tro att programmet speglar naturen, av den anledningen så ifrågasätter vi 

inte de skildringar av djur och natur som förekommer i djurdokumentärer, enligt Ganetz. Hon 

hänvisar till medieforskaren Cynthia Chris som konstaterar att naturprogram, liksom många 

andra TV genrer är påverkade av extratextuella diskurser alltså ideologiskt laddade berättelser 
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om genus, sexualitet och politik. Utifrån sin studie om 14 dokumentärer om 

skogens/djungelns konung i SVT menar Ganetz att både sexualitet och familjeskildringar har 

tolkats utifrån en ideologisk och moralisk ram som råder för människor. Här är det alltså 

människan som bestämmer vad som är naturligt och applicerar denna “naturlighet” på djuren, 

för att sedan använda den konstruerade bilden av naturen för att propagera mot det 

“onaturliga”, exempelvis homosexualitet (Ganetz 2012, s.10). Människan kulturaliserar alltså 

naturen i enlighet med hennes (eller snarare hans) normer och använde sedan denna “natur” 

för att skapa och hålla fast vid normer för människans samhälle. Detta kan, enligt Ganetz, ses 

som en ”kulturell boomerang” eftersom att denna process både börjar och slutar med 

människan. Anna-Sofia Alklind är en lektor i datavetenskap som skrivit uppsatsen 

”Antropomorfism och kognitiv etnologi: Hur människor tolkar djurs beteende”, 1997. Jag 

kommer att använda mig av hennes tolkning för att förklara begreppet antropomorfism och 

dess relevans för analysen. Enligt Alklind så är själva begreppet antropomorfism är 

ursprungligen hämtad från teologin. Inom kristendomen så innebar det att man talade om Gud 

som en sorts person med mänskliga egenskaper. Men eftersom man ville ta avstånd från en 

sådan primitiv förståelse av Gud så sågs antropomorfism som något inbillat och begreppet har 

sedan dess haft en negativ klang inom de flesta sammanhang. Antropomorfism innebär i 

princip förmänskligandet av djur (Alklind 1997, s.3). Något som enligt Alklind hittills varit 

ett kontroversiellt ämne inom forskningen av djur. Det finns en negativ laddning med 

antropomorfismen, och med vetskapen att vi som människor och djurägare föreställer oss 

mänskliga företeelser på icke- mänskliga företeelser enligt henne. Alklind hänvisar till Fisher 

som menar att det finns två typer av antropomorfism: situations-antropomorfism och 

kategorisk antropomorfism (Fisher 1996 se Alklind 1997, s.3). Situations-

antropomorfism sker då man feltolkar djurets beteende i en viss situation, men som skulle 

vara rätt i andra omständigheter. Kategorisk antropomorfism sker när man beskriver djurs 

mentala tillstånd och beteenden som överhuvudtaget inte passar in. Man gör med andra ord en 

mänsklig misstolkning av djurs mentala tillstånd, processer och beteenden. Fisher beskrev två 

faktorer när kategorisk sker, vilket var arten och predikatet (Fisher 1996 se Alklind 1997, s.3). 

Med kan alltså beroende på djurart avgöra om tolkningen är rätt eller fel. Samma gäller 

predikatet, alltså det mentala tillståndet. Bara för att en tävlingshund kan antas vilja vinna en 

tävling behöver det exempelvis inte betyda att den är modig. Begreppen antropomorfism och 

projektion har gemensamt att de grundar sig i en av människans kognitiva förmåga, den 

sociala. För att förstå andra människor projicerar vi vår våra egna känslor på dem och sätter 

oss i den andres situation (Alklind 1997, s.4). När man gör en antropomorfistisk tolkning av 
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ett djurs beteende så projicerar människan sig själv på djuret. Alklind menar att frågan om en 

människa verkligen kan veta vad djur tänker är en filosofisk fråga som är omöjlig att svara på 

i dagsläget. Hon menar att frågan snarare är vilka faktorer det är som ligger bakom 

människors antropomorforma tolkningar av djur (Alkind 1997, s.11). Alklind delar in 

faktorerna om tolkningen av djurs beteende i fem delar:   

Perceptuella faktorer- kroppsspråk, ansiktsuttryck, ljud m.m.  

Faktorer i omgivningen – miljön, sammanhanget o.s.v.   

Kunskapsfaktorer – vad vi känner till om djuret i fråga  

Evolutionära faktorer – arten och avståndet i förhållande till människan  

Emotionella faktorer- känslomässig närhet (Alkind 1997, s.11)  

De evolutionära faktorerna och kunskapsfaktorerna är besläktade eftersom att det krävs en 

viss kunskap om var djuret står i evolutionsstegen för att veta hur de påverkas av de båda 

faktorerna. De perceptuella faktorerna kan delas in i de som påminner om mänskligt 

kroppsspråk, samt det som inte gör det. Vad hon menar med de emotionella faktorerna är 

exempelvis när en hundägare påverkas av sitt ägande när hen ska tolka en hunds beteende 

(Alkind 1997, s.11).    

  

  

Metod   
 

Jag kommer att använda mig utav Anna Johanssons tolkning av narrativ analys samt hennes 

idéer om socialkonstruktivism för att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv analysera 

materialet. Det är relevant för min analys eftersom jag vill undersöka perspektiv och 

kulturella värderingar skildras i naturfilm, vem det är som berättar och tolkar djurs beteende 

och vad det har för påverkan. Jag kommer även att använda mig utav Shlomith Rimmon-

Kenan’s ”Narrative fiction” för att förklara berättarens roll samt olika nivåer av berättande. 

Lina Israels ”Filmdramaturgi och vardagstänkande” är relevant för att få en bild av hur 

materialet klipps eftersom det är relevant för skapandet av naturfilm. Tillvägagångssättet för 

själva analysen är att jag tittat på filmerna och antecknat, både vad som visas på bild, samt 

vad som sägs och hörs. Därefter har jag analyserat materialet utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna.   
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Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv   
Genusforskaren Anna Johansson tar upp ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på berättelser 

i sin bok. Detta är en vetenskapsteoretisk och metodologisk hållning som genomsyrar teorier 

om kultur och samhälle. Det som förenar dessa teorier är:  

  

 En kritik inställning till självklar kunskap.   

  Historisk och kulturell specificitet   

 Samband mellan kunskap och sociala processer  

 Samband mellan kunskap och social handling   

   

Kunskapen som har producerats och produceras är inte en objektiv generell sanning utan 

kunskapen kan endast betraktas som en av många versioner av sanning (Johansson 2005, 

s.26). Människors uppfattningar om verkligheten är alltid formade utav subjektiva perspektiv, 

vissa typer av perspektiv och kategorier är dock mer dominerande och normaliserade än 

andra. Människan skapar kategorier som man och kvinna, svensk och invandrare, 

heterosexuell och homosexuell som har en hierarkisk ordning i samhället där kategorin man är 

överordnad kategorin kvinna, kategorin svensk är överordnad kategorin invandare etc. Ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv är således antiessentialistiskt och utmanar iden om en sann 

verklighet. Berättelser är alltså, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, sociala 

konstruktioner med ett visst kulturellt och historiskt sammanhang. Kunskap är alltså aldrig 

neutral utan den är alltid producerad i specifika sociala, politiska kulturella och språkliga 

sammanhang, menar Johansson. Genom att berätta (eller skapa berättelser som det görs i 

naturfilm) så skapas och omskapas, etableras och undermineras definitioner och betydelser 

hävdar hon. Kärnan i narrativ analys är just dess tolkande karaktär. Forskare tolkar andra 

människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld, vilket kan avslöja olika sociala 

faktorer i samhället som, t.ex. ojämlikhet mellan könen eller förtryck mot etniska minoriteter 

(Johansson 2005, s.27).    

  

  

  

Berättande: nivåer och röster   
Professorn Shlomith Rimmon-Kenan menar att nivån som berättaren tillhör, hens deltagande 

i berättelsen, nivån av förnimbarhet och slutligen hens pålitlighet är viktiga faktorer i tittarnas 
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förståelse av attityden i berättelsen (Rimmon-Kenan 2002, s.95) Berättaren som är 

”överlägsen” sin berättelse befinner sig utanför berättelsevärlden och kan kommentera event 

och handlingar. Hen är då extradietisk enligt Rimmon-Kenan, och är motsatsen till den 

intradietiska berättaren. Hon menar att både extradietiska och intradietiska berättare kan vara 

närvarande eller frånvarande i berättelsen som de berättar. De berättare som inte är 

närvarande i berättelsen är allvetande och vet allt om karaktärerna och händelserna som 

inträffar. Det är just genom deras absens från berättelsen som gör detta möjligt enligt 

Rimmon-Kenan (2002, s.96). Förnimbarheten hos berättaren kan mätas i sex olika steg enligt 

henne. Det första är beskrivningen av miljön. När det gäller film så visas miljön oftast genom 

skärmen (Rimmon-Kenan 2002, s.97). Det andra är identifikationen av karaktärarena. 

Berättaren kan identifiera en karaktär för läsaren i början av berättelsen genom tidig 

”kunskap” om karaktären enligt henne. Det tredje är tillfällig sammanfattning. Detta 

tillfredsställer frågor i ”narratees” tankar om vad som har hänt i intervallen av berättelsen. Det 

fjärde är definitionen av karaktärerna som ger en generalisation eller sammanfattning av 

karaktären. Nästsist är rapporter om vad karaktärerna varken sade eller tänkte. Detta är en 

berättare som kan berätta vad som är undermedvetet eller något som karaktärerna vägrar 

erkänna (Rimmon-Kenan 2002, s.99) Slutligen är berättarens kommenterande avgörande. En 

form av detta är tolkning. Rimmon-Kenan påpekar att tolkningar ofta ger information inte 

bara om karaktärerna utan även om den som gör tolkningen. (Rimmon-Kenan 2002, s.101) 

Hon menar att användandet av fotnot i fiktion ur väldigt ovanligt eftersom att det 

uppmärksammar att det finns en berättare som reflekterar över sitt berättande.  Rimmon-

Kenan menar att en pålitlig berättare är den vars framställning av berättelsen läsaren är menad 

att ta som auktoritativ hänsyn till den fiktiva sanningen. En opålitlig berättare än den vars 

framställning eller kommenterande av en händelse läsaren har anledning att vara suspekt om. 

Kontraster och motsägelser i berättarens språk kan tala om att hen är opålitlig i sina 

utvärderingar enligt Rimmon-Kenan (2002, s.103).  

  

Rimmon-Kenan hänvisar till Socrates då hon menar att det finns två sätt att tolka tal och 

berättande. Det första är när talaren gör det tydligt att det är hen som talar och ingen annan 

vilket kallas för ”Diegesis”. Det andra sättet ”Mimesis” är då talaren försöker skapa en 

illusion om att det inte är hen som talar och tolkar. Det sistnämnda används ofta i syfte av att 

representera ”verklighet” (Rimmon-Kenan 2002, s.107). Enligt Rimmon-Kenan är ”visandet” 

i exempelvis film och illustrationer den direkta presentationen av event och händelser, då 

berättaren kan ”försvinna” och läsaren kan dra sina egna slutsatser från vad en ser och hör. 
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Berättaren talar om och sammanfattar händelserna. Rimmon-Kenan menar dock att den 

avgörande skillnaden inte ligger visandet och berättandet utan istället är det de olika nivåerna 

av berättandet, (Rimmon-Kenan 2002, s.109).  

  

Filmdramaturgi  
Lena Israel är en filmvetare som skrivit boken ”Filmdramaturgi och vardagstänk” år 1991, 

som jag kommer att använda till analysen. Israel menar att dramaturgi rör sättet att berätta på, 

scenernas ordningsföljd och hur situationer uppstår, fortlöper och förgår. Scenernas struktur 

säger mer än de enskilda filmscenerna. Hon menar att varje film innehåller filosofiska 

antaganden (Israel 1991, s.89). Hon menar även att kognitiva aspekter kan göras explicita 

genom en analys av filmens dramaturgiska struktur. 

  

”Det är genom sin dramaturgiska uppbyggnad som filmen genomför sin gestaltning av 

världen och formar sitt språk för att få kontakt med åskådaren.” (Israel 1991, s.90).  

 

Dramaturgin blir således den pedagogiska strukturen berättandet är inbäddat i. Israel menar att 

varje film bygger på kunskapsteoretiska antaganden som kan läsas på filmens struktur och 

relationen mellan filmens dramaturgi och åskådaren. Filmens struktur eller dramaturgi utgör 

en sammanhållande princip för berättandet som pågår i filmen. Berättandets relation till 

personerna och händelserna präglar i sin tur filmens dramaturgi. Detta gör att åskådaren 

känner en viss verkan. I denna struktur finns en mäng antaganden om livet, människan och 

naturen. Implicit i den dramaturgiska strukturen finns även antaganden om åskådaren, om 

dennes roll, tankande och värderingar. Hon menar att dramaturgin kan ses som en 

kunskapsförmedling om världen där den tilldelar åskådarna en särskild kunskapsroll. Israel 

menar att detta är inbyggt i filmens dramaturgi genom den kunskapsrelation den upprättar till 

åskådaren (Israel 1991, s.91). Hon påstår att en dramaturgisk struktur är en pedagogisk 

utformning som implicerar en teori om åskådarens beskaffenhet och kapacitet, samt hur en 

lyckad relation mellan åskådare och film ska se ut. Frågan om relation mellan människan och 

hennes omvärld i det ”verkliga” livet kan därmed beröras på ett eller annat sett. (Israel 1991, 

s.96) Enligt Israel är kameran aldrig objektivt registrerande av verkligheten utan det finns 

alltid en berättarposition. Regissören bestämmer hela tiden kamerans förhållande till det som 

ska filmas och hur det ska se ut. Man kan dock göra ett val att försöka dölja berättarplanet för 

åskådaren eller att utarbeta ett mer tydligt och personligt filmspråk. I båda fallen sker 

tolkningar av verkligheten, men man kan säga att den ena försöker dölja sin berättarrösten 
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medan den andra betonar sin tolkning och berättarplanet i filmen. All film uttrycker enligt 

israel en slags verklighet, eller teori om verkligheten. För att få filmens fiktion att fungera, 

enligt israel, är det viktigt att åstadkomma en identifikation med åskådaren redan från början 

av filmen (antropomorfism). Den känsloladdade identifikationen kan t.ex. skapa genom 

sympati för en person som befinner sig i underläge. (Israel 1991, s.101). Vad gäller den 

kronologiska ordningen bör slutet knytas ihop med början. I ett anglosachsiskt berättarsätt ger 

filmen en avbild som åskådaren redan känner igen. Samtidigt så tillrättalägger den hela iden 

en ordnad kronologi som sällan upplevs i verkligheten. (Israel 1991, s.107). Israel menar att 

dramaturgi inte är konstruerad för att ge åskådaren självmedvetande. Istället så är kriterierna 

för sanning är externa och gränserna for tolkning är bestämda redan innan mötet mellan film 

och åskådare äger rum. Israel problematiserar att uppfattningen om det ”naturliga” som 

neutral fakta existerar redan innan människan kan skapa sig kunskap om detta. Hon menar 

således att begrepp som ”natur” och ”naturlig” som ofta används i vetenskapen och i 

naturfilm i sig inte är något naturligt, utan det är ett begrepp som redan uttrycker en kunskap 

om kulturell art, och därmed påverkas av sociala och historiska faktorer (Israel 1991, s.37).  

  

Teoretiska utgångspunkter   
  

Jag kommer även att använda mig av Malin Ah-Kings teorier om hur djur och natur i 

naturfilm konstrueras ur ett genusperspektiv, för att tolka framställningen av djuren i de 

utvalda naturfilmerna. Sedan kommer jag även att använda mig utav Hillevi Ganetz idéer om 

djur och natur i naturfilm och varför djur framställs på ett visst sätt inom naturfilm.   

  

Representation  
Stuart Hall var en kulturteoretiker och sociolog som skrev om betydelsen av representation i 

boken ”Representation: cultural representation and signifying practices” 1997. Han lägger 

stort fokus på språket, och menar att det är ett sätt att för människor att skapa mening.  I Halls 

representationsteori är språk, mening och representation centrala nyckelbegrepp. Hall menar 

att det är genom språket som människor ger mening till händelser, människor och objekt (Hall 

1997, s.28). Enligt halls mening är representation en essentiell del av processen i vilket 

mening skapas och delas mellan medlemmar av en kultur (Hall 1997, s.15). Med Halls egna 

ord:   
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”Representation is the production of the meaning of the concepts and language. It is the 

link between concepts and language which enables us to refer to either the ”real” world 

of objects, people or events , or indeed to imaginary worlds of fictional objects,  people 

and events.” (Hall 1999, s.17)   

 

Det finns två system till representation; dels den språkliga, dels den mentala. Den första är 

den mentala representationen där vi har koncept om saker och ting i huvudet. Mening vilar på 

det system av koncept och föreställningar formade i våra tankar, vilket representerar världen, 

och gör det möjligt för människan att referera till saker utanför och innanför hennes egna 

tankar. Detta system av representation består av olika sätt att organisera koncept och de 

komplexa relationerna som bildas mellan de. Mening är beroende av relationen mellan saker i 

världen (dessa kan vara människor, saker eller händelser) och det teoretiska systemet som kan 

fungera som mentala representationer av dessa (Hall 1997, s.17). Även om människor inte 

tolkar allt på precis samma sätt är det möjligt för oss att kommunicera då vi ser och tolkar 

världen på ungefär samma sätt. Detta är vad det innebär att tillhöra en kultur, enligt Hall. 

Människorna tolkar världen på ungefär samma sätt kan de skapa en kultur av meningar och 

konstruera en egen social värld. Eftersom vi även måste byta mening och koncept med andra 

så behövs även tillgång till ett gemensamt språk. Språket är därför det andra systemet av 

representation i processen av konstruktionen av mening. Det är genom språket våra koncept 

och idéer med skrivna ord, uttalade ljud, eller visuella bilder (Hall 1997, s.18). Dessa tecken 

representerar det som vi har i huvudet och tillsammans utgör dessa menings-system av 

kulturen, menar han. Hall diskuterar tre olika teorier om hur representation kopplar ihop 

mening och språk i en viss kultur: den reflektiva, den intentionella och den konstruktivistiska. 

Min utgångspunkt för denna uppsats är den konstruktivistiska. Detta är relevant för min 

uppsats då berättarrösten är i fokus i de naturfilmer jag kommer att analysera. Enligt 

konstruktivismen så har saker ingen egentlig mening: det är vi som skapar eller konstruerar 

mening (Hall 1997, s.25). Konstruktivister förnekar inte att det existerar en materiell värld. 

Dock så är det inte den materiella världen som skapar mening, utan det är det språk system 

som vi använder för att representera våra koncept som skapar det. Enligt konstruktivismen så 

är det sociala aktörer som använder teoretiska system av deras kultur och andra representation 

system för att skapa mening, göra världen meningsfull och kommunicera om världen 

meningsfullt med andra (Hall 1997, s.25).   
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Dominanta hanar och ”retliga” honor  
Malin Ah-King är revolutionsbiolog som forskat en hel del om hur djur framställs i 

naturfilm. Jag kommer att använda mig utav hennes teorier i ”Genusperspektiv på biologi” för 

att tolka framställningen av genus och normer i analysen. Ah-King poängterar att de kulturella 

föreställningar vi har som människor påverkar sättet som vi tolkar djurs beteende. Hon menar 

att det finns en tydlig tendens hos forskare att inte koppla honor med dominans även i sådana 

fall när kopplingen är uppenbar. Istället är det mänskliga föreställningar om genus som tar 

plats i beskrivningarna och tolkningarna av djurs beteende (Ah-King 2012, s.9).  Ett exempel 

på detta är Bonoberna. Bonober är tillsammans med schimpanser människans närmaste 

släkting. Dock så har de olika sociala system där bonoberna är mer fredliga, har samkönat 

sex, och där honorna har en högre status och är mer dominanta än hanarna. Här menar Ah-

King så beskrivs honlig dominans annorlunda än hanlig dominans. Föreställningar om hanars 

generella överordning har lett till att en del forskare beskriver honornas dominans som 

”retliga”, ”besvärliga", och ”vågade". Bonobo hanarna däremot beskrivs som ”toleranta” och 

”tillåter” honorna att ta övertaget, i vad forskare förklarar som ”strategisk hanlig passivitet” 

(Ah-King 2012, s.26). Detta exempel, menar Ah-King, visar att föreställningar om en generell 

hanlig dominans gör att samma beteenden benämns olika boende på vilket kön det är om utför 

dem.   

  

Att se honor som passiva resurser   
Enligt Ah-King är djurs parningssystem färgade av mänskliga kulturella antaganden. Hur 

parningssystem definieras bygger fortfarande på iden om att honor begränsas av resurser 

medan hanarna konkurrerar med varandra för tillgång till honor. Den modellen förutsäger den 

miljömässiga potentialen för hanar att monopolisera flera honor (Ah-King 2012, s.29). Detta 

resonemang bygger på att hanar inte kan para sig med mer än en hona under vissa 

miljöförhållanden då födoresurserna är utspridda, men att om det inte är det så kan flera honor 

gruppera sig på ett område, och då kan hannen försvara en hel grupp med honor (Ah-King 

2012, s.29). Här framställs alltså honor som passiva resurser åt hanar, medan ett alternativt 

perspektiv är att se parningssystem som resultatet av interaktioner mellan honor och hanar 

enligt Ah-King.  



 
 

18 
 

  

Hanar som norm  
Ah-King hävdar att biologin, precis som medicinen, länge har haft hanen som norm. Inom 

medicin har exempelvis de flesta läkemedel testats på män och hanar (Ah-King 2012, s.25). 

Som ett exempel på detta tar hon upp evolutionsbiologin Deborah McLennans studier under 

1900-talet om bäckfiggares teckning under parningstiden. Mycket av den tidigare forskningen 

på djuret hade fokusretat på hanarnas röda färg och honorna kallades ”kryptiskt färgade”. 

Men McLennan upptäckte att även honor har färgsignaler under parningen (McLennan 2000, 

se Ah-King 2012, s.25). McLennan ville uppmärksamma denna upptäckt i en artikel, men fick 

som svar av sina forskarkollegor att ”sådana feministiska argument inte hör hemma i 

vetenskapliga tidskrifter”, samt att hon behövde stryka de för att få sin artikel publicerad 

(McLennan 2000, se Ah-King 2012, s.25). Detta, menar Ah-King, visar att det finns en 

genusproblematik inom vetenskapen om djur och natur, gällande vilka frågor det är som 

forskas och får utrymme i forskningen.   

  

Darwinism och det sexuella urvalet    
Ah-King menar att samtidens ideologi speglas i forskningen om det sexuella urvalet. 

Forskningens utveckling har följt samhällsförändringar i synen på manligt och kvinnligt. 

Enligt Ah-King är det tydligt att Darwins viktorianska idel om manligt och kvinnligt 

reflekteras i hans beskrivning på naturen (Ah-King 2012, s.31). Hon tar upp detta citat av 

Darwin som exempel:  

 

”Hanen är den mer aktiva parten under uppvaktningen. Honan, å andra sidan, med 

sällsynta undantag, är mindre angelägen än hanen ... Hon är svårflirtad, och kan ofta ses  

Försöka undfly hanen under lång tid ...” (Darwin 1871, se Ah-King 2012, s.31)  

 

Enligt Ah-King redovisade Darwin två huvudmekanismer för det sexuella urvalet. Det första 

var konkurrens mellan hanar, och det andra var honligt val av partner. Honligt sexuellt urval 

har ansetts vara mindre viktigt och fick därför inte mycket uppmärksamhet inom forskningen. 

Darwins samtida biologer accepterade nämligen inte i början honligt val på grund av den 

viktorianska synen på honor som sexuellt passiva. En hypotes om varför det är så är teorin om 

könscellerna, ägg och spermier (Ah-King 2012, s.32). Urvalet har lett till två sorters 

könsceller, många små spermier och få stora ägg. Det är begränsade resurser för spermierna 

som konkurrerar om de få äggen, och detta är orsaken till att hanar konkurrar med varandra 
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och kvinnor är mer begränsade på grund av sina få ägg. En annan hypotes är att det kön som 

investerar mest resurser i avkomman är mest begränsat för det andra könet. Enligt detta 

resonemang så har honor evolverats till att bli kräsna i att välja sin partner medan hanar 

tvärtom vill parar sig med så många honor som möjligt. Denna bild om det sexuella urvalet, 

som kallas Darwin-Bateman-Paradigmet är, enligt Ah-King, fortfarande dominerade inom 

forskningsfältet (Ah-King 2012, s.33). Hon menar dock att nya insikter inom forskningsfältet 

har utmanat detta teoretiska ramverk. En av dessa är att honor parar sig med andra än sin 

sociala partner och att det finns en betydande variation i honornas fortplantnings framgång. 

Dessutan kan även hanar välja partner och spermieproduktion kan vara kostsam och 

begränsad för hanen (Ah-King 2012, s.33).   

  

Sexualitet och normer  
Ah-King menar att de fenomen som faller utanför en tvåsam heterosexuell icke-könsbytande 

form benämns som två alternativ. Arter som inte har det förväntade mönstret av hanar som 

konkurrar med varandra, och honor som väljer beskrivs som att de har ”omvända könsroller”. 

På så sätt upprättahåls normen – genom att hänvisa till sådana undantag. Hon menar att det är 

en paradox när evolutionsbiologer har så mycket vetskap om mångfald, men ändå förklarar 

honor och hanars beteenden i stereotypa termer. Enligt Ah-King är den  biologiska 

mångfalden mycket mer mångfacetterad än vad det verkar när man beskriver den 

med mänskliga kulturella föreställningar (Ah-King 2021, s.40). Detta är relevant för att tolka 

genus framställningen i materialet under analysen.   

  

Genusslentrian  
Hillevi Ganetz är bl.a. medieforskare och professor i genusvetenskap som skrivit artikeln 

”Skogens konung och djurens konung i TV- natur, kultur och genus i naturfilm” vars idéer 

kommer tillhanda för att tolka framställningen av djuren analysen. Ganetz understryker att 

den västerländska kulturen ur uppbyggt ur ett dikotomiskt tänk med motpoler som t.ex. gott 

och ont, svart och vitt och manligt och kvinnligt. En av de mest grundläggande dikotomierna 

menar hon är den mellan natur och kultur. Trots att det råder stor enighet inom vetenskapen 

om att natur och kultur är invävda och förutsätter varandra, så fortsätter naturfilmer att 

reproducera en bild om natur och kultur som motsatser. Det är mannen som förknippas med 

kulturen, medan kvinnan förknippas med naturen, enligt det västerländska tänket. Ganetz 

menar att konstruktionen av genus sker på alla nivåer i samhället, inte minst i media som både 

producerar och reproducerar genus och genusroller. Biologin får stå för det naturliga medan 
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kulturen får stå för det onaturliga. Med hänvisning till naturen sker ofta traditionella åsikter 

om manligt och kvinnligt, föräldraskap, familjebildning, adoption, moral och homosexualitet. 

Men trots att djurs sexliv är minst lika varierat som människans så är det en mer snäv 

”moralisk” bild av djur och natur som förmedlas, enligt Ganetz. Hon menar på att media i 

överhuvudtaget präglas av en genusslentrian; en omedveten upprepade skildringar av 

manlighet och kvinnlighet. Denna genusslentrian är inte resultaten av en konspiration utan 

den upprätthålls omedvetet av de som jobbar i media, enligt Ganetz, (2004, s.4). Den är 

”osynlig” på det sättet att den inte innehåller uppseendeväckande representationer av kvinnor, 

det är mer dold sexism som bygger på oreflekterade upprepningar av kulturellt skapade 

meningar om manlighet och kvinnlighet.   

  

Heteronormativitet i naturfilm  
Ganetz hänvisar till den amerikanske forskaren Bruce Bagemihl som beskriver hur det länge 

existerat ett tabu mot att nämna eller visa att djur är involverade i diverse sexuella praktiker. 

Djurs sexuella praktiker som inte ansågs vara moraliskt "rätt" hos människor har dolts eller 

förtigits i forskarrapporter (Bagemihl 1991, se Ganetz 2004, s.5). Många gånger existerande 

det en rädsla hos forskare att själva stämplas som homosexuella om de rapporterade om 

homosexuella sexakter hos en djurart. Det är numera inte lika tabu som för 50 år sedan att 

rapportera om homosexualitet bland djur. Istället är det numera vanligare att det tolkas som ett 

misstag av forskare eftersom att det inte leder till den enligt evolutionsteorin centrala 

fortplantningen, enligt Ganetz. Hon menar att för forskare att benämna djur som 

homosexuella, heterosexuella eller bisexuella är en sorts antropomorfism. Djur är inte 

homosexuella i mänsklig mening då de inte har en stabil preferens till det ena könet (Ganetz 

2004, s.5). Men eftersom att det inte existerar andra ord för djur som har samkönat sex 

använder hon det, samtidigt som hon alltså problematiserar det. Hon hänvisar till Bagemihl 

som menar att både djurens sexualitet och så kallade ”familjebildningar” har tolkats utifrån en 

ideologisk och moraliska ram gällande människan. Det är alltså människan som bestämmer 

vad som är naturligt och applicerar denna ”naturlighet” utifrån mänskliga kulturella ramar på 

naturen, för att slutligen använda denna konstruerade natur emot exempelvis homosexualitet 

och kvinnor som inte vill ha barn. Bagemihls poäng är att sådana ”avvikelser” inte har 

synliggjorts inom vetenskapen, medan ”det normala” har framhävts och fått representera djur 

i naturfilm (Bagemihl 1991, se Ganetz 2004, s.5). Eftersom att naturfilm är del av 

masskulturen så måste den vara anpassad till rådande moraliska och ideologiska ståndpunkter. 

Det var exempelvis inte före 1900-talet som naturfilmer fick visa utdragna scener av våld och 
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sex, som ansågs vara ”alltför upprörande” tidigare.  I de femton naturfilmer som Ganetz 

analyserat fanns knappt någon representation av samkönat sex. Detta beror delvis på 

naturfilmens beroende av naturvetenskapen där ingen annan sexualitet än den tvåkönade har 

tematiserats (Ganetz 2004, s.5). Liksom andra tv filmgenrer är naturfilmer kulturella 

representationer skapade inom underhållningsindustrin, vilket även spelar en stor roll, menar 

hon. På så vis både avspeglar och vidhåller de normer och moraliska föreställningar som 

präglar det samhälle de skapats i. Enligt Ganetz är det frånvaro av andra sexuella praktiker än 

den olikkönade som utgör slentrianen i naturfilm. 

 

 ”Genom att vanemässigt, upprepat och oreflekterat endast visa tvåkönat sex i naturfilmer 

osynliggörs alla andra sexuella praktiker som även är vanligt förekommande bland djur.” 

(Ganetz 2004, s.5).  

 

Hon tar upp ett exempel med två lejonhonor som har sexuellt umgänge och hur talarrösten 

tolkar det som sker som ett misstag i en naturfilm som sändes 1997 på SVT 2. Talar rösten 

säger att ”Eftersom att det inte finns några hannar i närheten söker hon sig till den unga 

honan” (Ganetz 2004, s.5). Uppfattningen att lesbiskhet är något som sker då det inte finna 

några män att tillgå projiceras på så sätt över på djuren, menar hon.    

  

Skillnad på representation bland djur  
Medan älgar framställs som hemtrevliga, vardagliga djur under människans kontroll så 

framställs lejon på ett helt annat sätt. Här är människan istället underdånig och tacksam i 

relationen mellan djuret (Ganetz 2004, s.8). Enligt Ganetz så är detta inte bara för att lejon är 

farliga, utan det handlar istället om exotifieringen och mytologiseringen av lejonet i den 

västerländska kulturen. Hon hävdar att om lokalbefolkningen eller afrikanska och indiska 

grannar fått göra dokumentären så skulle inte djuret representeras på samma sätt (Ganetz 

2004, s.8). Lejon romantiseras på ett sätt som skulle verka pretentiösa och löjeväckande med 

andra djur, med ett exempel där man zoomar in och skildrar en solnedgång som speglas i ett 

lejons öga. Hon hänvisar till filmskaparen och författaren av ”Wildlife films” Derek Bousé 

som menar att när man filmar ett djur i extrem närbild är det för att skapa en känsla av 

intimitet hos tittaren (Bous 2000, se Ganetz 2004, s.8). I västerländsk kultur symboliserar 

lejonet (hane) mod, rättvisa, majestät och lag (Ganetz 2004, s.8).  
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Antropomorfism inom naturfilm  
Antropomorfismen är ett annat typiskt drag för naturfilmen enligt Ganetz. Disney har varit en 

föregångare inom detta då man i slutet av 1940-talet började framhäva djurens individualitet 

och personlighet. Man visade en tillrättavisad version av djurs faktiska liv och beteende. I 

naturfilm förmänskligas djur främst genom talarrösten där de tillskrivs känslor som hopp, 

sorg, och glädje. Naturfilm präglas av en slentrian där mänskliga normer och 

moraluppfattningar ligger osynligt över djuren enligt Ganetz (2004, s.10). Antropomorfismen 

av djur är idag så normaliserad att den slinker förbi oss obemärkt, påpekar hon. Hon hänvisar 

till Bosseson menar att anledningen till att människan nästan aldrig finns med i film är för att 

det blir för mycket kultur som kommer in i bilden, detta hotar naturfilmens anspråk på att vara 

en ren avbildning av naturen, (Ganetz 2004, s.10). Medarbetare och turister som det finns 

mycket av i de afrikanska nationalparker där de ofta filmas klippas noggrant bort ut bilden. I 

en park i Kenya där lejonfilmer spelats in är med över 700000 turister per år är det slående att 

en enda turist aldrig finns med i bild, menar Ganetz (2004, s.10). Svarta och vita människor 

representeras ganska olika i naturfilmer. Vita personer syns mest när de bemästrar naturen, 

genom t.ex. kameran eller genom att vara experter och programledare som förklarar vad som 

försiggår. Infödda afrikaner spelar oftast rollen som bärare eller delar av landskapet. I de 

naturfilmer där människor varit med så har det vart så kallat primitivt folk som fått 

representera naturen, istället för kultur. Detta menar Ganetz är helt i linje med en konservativ 

(samt kolonial?) västerländsk syn på skillnad mellan naturfolk och kulturfolk (Ganetz 2004, 

s.10)  

  

Genus och sexualitet   
Ganetz påpekar att förutom dikotomin mellan natur och kultur är även dikotomin mellan 

manligt och kvinnligt viktig. Många djur tillhör det ena eller andra könet, men genus och 

kulturellt kön är något som människorna skapar i berättelserna om natur enligt hennes 

mening. Samma sak gäller sexualitet där människan bestämmer vad som är ”naturligt” och 

”onaturligt" sexuellt beteende (Ganetz 2004, s.10). Detta blir tydligt genom att den "naturliga" 

sexakten visas medan det onaturliga lyser med sin frånvaro i naturfilmer. Gränser mellan 

natur och kultur blir som tydligast i det visuella, medan genus och sexualitet främst skapas i 

talarrösten, och språket som används strukturerar tittarens upplevelse av verkligheten. Ganetz 

hävdar att det är naivt av människan att tro att språket på ett exakt sätt kan reflektera 

verkligheten (Ganetz 2004, s.10). Språket begränsar oss samtidigt som den ordnar tillvaron 



 
 

23 
 

och gör den meningsfull. Vissa fenomen benämns medan djurs ”homosexualitet” inte 

språkliggörs. Språket fungerar som ett kulturellt raster med användningar av begrepp som 

”familj” i naturfilmer. Hon tar upp ett exempel med en älgko och två kalvar som kallas familj 

eftersom att det liknar den västerländska kärnfamiljen, medan en grupp med besläktade lejon 

honor, ungar och ingifta hanar istället får heta flock. I sådana fall kan man lika gärna kalla det 

för en lejonfamilj menar Ganetz, men det är just den mänskliga och västerländska normen om 

hur en familj ska se ut som förhindrar det (Ganetz 2004, s.10). I en naturfilm från SVT om en 

lejonflock framgår det att det är honorna som utför den livsnödvändiga jakten medan 

lejonhannarna fungerar som betäckarna som slåss mot andra hannar. De benämns 

kontinuerligt som ”ledarhannarna” i filmen trots att det är högst ifrågasättbart vem som leder 

vem i lejonflocken. Ganetz menar att användandet av betäckningen ”ledarhannar” fungerar 

som en ”äreräddning” av maskuliniteten som definierats som aktiv, medan femininitet 

definierats som passiv. (Ganetz 2004, s.11). Detta förs över till djuren, inte minst till lejon där 

hanarna beskrivs som att de leder flocken och honorna som att de passivt blir ledda.  Ett annat 

exempel på detta är i naturfilmen ”Född till kung i djurriket: om lejon i Kenya som sändes 

1979 på SVT 1. Uppenbarligen har man inte haft en sekvens där en lejonhanne jagar (då de 

sällan gör det) och de har därför använt sig av en lejonhona istället som spelar hane i filmens 

inledning. Istället för att kalla filmen ”Born to be Queen” har man valt att låta lejonhonan 

spela hane. Detta har i syfte, enligt Ganetz, att bibehålla bilden av lejonhannen som aktiv, 

ledande och befallande. Lejonhannen behåller på så sätt den av människan skapade kulturella 

konstruktionen som kung (Ganetz 2004, s.11).  Lejonet får spela djuren/djungelns konung 

medan älgen är skogens konung. Synen på handjuret som och representant för arten är vanligt 

förekommande enligt henne. Dessa teorier kommer att komma till användning i analysen då 

jag kommer att tolka hur han och hon djur representeras i naturfilmerna ”Lion Army” och 

”Clever Monkeys”.   

  

  

Naturen i naturfilm  
Ganetz menar att vad som uppfattas som natur respektive kultur förändrats genom 

människans historia. Ända tills darwinismens uppkomst sågs människans som guds avbild 

(kultur) men efter darwinismen så blev hon apornas närmaste släkting (närmare natur). 

Människan har alltid försökt tolka naturen, vare sig det är inom vetenskapen eller utanför 

beskriver Ganetz. Hon understryker att det trots allt inte finns rena objektiva tolkningar av 

naturen, utan det finns bara tolkningar som är färgade utav historiska, kulturella och 
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samhälleliga kontexter (Ganetz 2004, s.7). Hon hänvisar till Judith Butler som hävdar att det 

som avgränsas till natur i själva verket är kultur i sig, eftersom att det är kulturen som 

bestämmer vart gränsen mellan natur och kultur ska gå. En objektiv gränsdragning mellan 

djur och natur existerar alltså inte enligt Butler, (Ganetz 2004, s.7). Begreppen natur och 

kultur definierats genom människan som har resulterat i olika representationer av naturen. En 

av dessa representationer är just via naturfilm. Naturfilmer, menar Ganetz, är ytligt 

representationer av natur, men på djupet är de egentligen lika mycket representationer av 

kultur. Ett exempel på hur den västerländska kulturen spelar in i naturfilm är hur vissa djur 

(som älg och lejon) skildras på ett specifikt sätt i naturfilm (Ganetz 2004, s.7).  

  

Fiktionen i naturfilm  
Ganetz hävdar att beroendet av fiktiva drag och teknik osynliggörs i naturfilm. Detta, enligt 

den amerikanska filmskaparen Bousé, är för att erkännandet av naturfilm som en TV-genre 

skulle innebära att det faktiskt skulle klassas som en fiktionsgenre, och alltså inte dokumentär 

(Bousé 2000 se Ganetz 2004, s.8). Trots att formatet i naturfilm har starka liknelser med 

Hollywoodfilmer så envisas filmindustrin med att deras filmer ska ses som rena avtryck av 

naturen då de visar vilja djur i sina naturliga miljöer. Bousé menar att om så var fallet så 

skulle en timmes naturfilm av lejon innehålla ett sovande lejon i 42 minuter, då lejon faktiskt 

vilar 20 av dygnets 24 timmar (Bousé 2000 se Ganetz 2004, s.8). Ganetz understryker dock 

att det finns en generell skillnad mellan amerikansk producerad och svenskproducerad 

naturfilm. I amerikanskproducerad naturfilm använder man sig ofta utav tama djur i 

uppbyggda miljöer. Detta är något som inte är lika vanligt i svenskproducerade naturfilmer, 

men detta håller också på att ändras, menar hon (Ganetz 2004, s.8). Exempel på vad som är 

avsteg från idealen om det vila djuret och den naturliga miljön är när isen fryser till i filmen 

”Taiga- Forest of Frost and Fire” då man värmt lack på en vindruta med en hårtork, och när 

sommaren har kommit har man i själva verket använt sig av en gasolgrill för att skapa 

värmedaller över marken. Naturfilm kan alltså på så vis definieras som osynliggjorda 

konstruktioner av djur och natur som presenteras som ”äkta” och ”orörd natur” inför tittarna. 

Det enda som står ut från detta är musiken menar Ganetz. Filmmusiken bryter nämligen 

illusionen om ren natur, dock så fyller den en funktion som underhållning och spänning för 

tittarna, vilket knyter naturfilm ännu mer till underhållningsgrenar inom TV. Detta försöker 

dock balanseras, enligt Ganetz, med ”new age” musik som består av glesa klanger, istället för 

mer ”aggressiva” och hetsiga toner (Ganetz 2004, s.9). Musiken som spelas har inga texter, 

såvida det inte är afrikanska röster. Hon poängterar att musiken koppas till primitivt naturfolk 
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istället för det moderna Afrika. Detta försök att skapa något som kan associerar med naturlig 

musik, är också en konstruktion som man skapar i naturfilmer enligt Ganetz (2004, s.9).  

  

  

Analysen  
 

Jag kommer först att analysera naturfilmen ”Lion Army” av National Geographic Wild och 

sedan ”Clever monkeys” av BBC. Jag kommer inte att analysera varje scen i naturfilmerna då, 

detta är både är för tidskrävande för en kandidatuppsats, samt icke relevant till 

undersökningen. Jag kommer istället att analysera utvalda scener som jag anser relevanta 

utifrån mina frågeställningar. Utvalda scener, inledning och musik analyseras ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Eftersom att Hillevi Ganetz menar att genus och sexualitet 

främst skapas genom talarrösten kommer mitt fokus att ligga på hur denne beskriver det som 

sker i bild. Jag kommer att dela in analysen i 7 olika delar: inledning, antropomorfism, genus, 

han norm, sexualitet, musik och människor. Detta gör jag för att det ska vara lättare att se hur 

genus och andra normer konstrueras i naturfilmerna. Även fast genusperspektivet genomsyrar 

hela analysen delar jag alltså in det så att man tydligt kan se hur även andra normer 

konstrueras i naturfilmerna. Jag kommer att benämna djuren för ”hona” och ”hane” i analysen 

för enkelhetensskull, jag inser dock att detta självfallet kan problematiseras i en 

genusvetenskaplig uppsats. Efter varje analys följer en sammanfattning av resultaten.   

  

Analys ”Lion Army”  
  

Inledning  
Inledningen till ”Lion Army” lyder:   

 

”In Africa’s Kruger national park a megapride of lions is at its breaking point. The lionesses 

can't provide enough food so every meal is a battleground. With no support of an adult male, 

ten juveniles are running riot. On a hunt their inexperience spells disaster. For balance to be 

restored, lessons must be learned- in the lion army.”   
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Det är tydligt redan i inledningen i ”Lion Army” att det existerar en kulturell föreställning om 

ett patriarkalt överhuvud med en ”familj” som enligt berättarrösten löper amok utan 

lejonhannens existens.  

  

Antropomorfism   
”Dinner time, and for this family it’s always a noisy affair” berättas det samtidigt som scener 

av den ätande flocken uppkommer.   

Berättarrösten benämner alltså gruppen av lejon som “familj” ett fåtal gånger även fast de för 

det mesta nämns som ”Megapride” av honom under filmens gång. Ganetz hänvisar till 

Bagemihl som menar att både djurens sexualitet och så kallade ”familjebildningar” har tolkats 

utifrån en ideologisk och moraliska ram gällande människan (Bagemihl 1991, se Ganetz 

2004, s.5). Här ser vi ett tydligt exempel av att man använt av mänskliga kulturella 

föreställningar om familjebildning. Ganetz understryker att språket fungerar som ett kulturellt 

raster med användningar av begrepp som ”familj” i djur filmer. I motsats till Ganetz analyser 

så benämns lejonflocken i ”Lion Army” som ”familj” av berättarrösten. Enligt hennes teori så 

finns det en mänsklig och västerländsk norm om hur en familj ska se ut som förhindrar att 

lejon, tillskillnad från t.ex. älgar kan benämnas som just det. Här stämde alltså inte hennes 

teori riktigt, då flocken under ett fåtal tillfällen benämns även de som ”familj” av 

berättarrösten.     

  

  

Genus  
Upprepade gånger under naturfilmen får åskådarna veta hur honorna får ”stå ut” med de tuffa, 

dominerande hanarna som berättarrösten beskriver det. Ett exempel är när berättarrösten 

berättar för åskådarna att:  

 

”Despite the females hunting powers nine teenage males dominate the kill. They are bigger 

and stronger than the females and easily push their mothers and aunts out of the way.”￼  

 

Samtidigt som det visas lejon som gör aggressiva ljud medan de äter på ett kadaver tolkar 

berättarrösten det som att trots att honorna kan fälla exempelvis en flodhäst så kan de ”enkelt 

puttas bort” av de unga hanarna i flocken. Detta motiveras med att hanarna är större i kroppen 

och har mer styrka. Trots detta verkade det vara lika mycket honor och hanar som bråkade om 
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maten i bilden. Ett annat tydligt exempel på när honor framställs som passiva och hanar som 

aktiva är när man beskriver medlemmarna i flocken:  

När berättarrösten talar om att bröderna har en yngre syster, spelas oskyldig musik upp medan 

det spelas upp bilder då hon sitter och tuggar på gräs med huvudet böjt mot marken. På så vis 

skapas en tydlig konstrast i jämförelse till hur hanarna visades slåss om kadavret.   

 

”The teenagers are always ready for a game, though Pemba, the young female, would 

probably choose a different one.”  

 

I denna scen tolkar man det alltså som att Pemba, för att hon är en ung hona, föredrar ett 

annat, inte lika så ”aggressivt” spel som hennes bröder. Ingen annan förklaring än att hon just 

är hona verkar vara det underliggande skälet för det påståendet som görs under filmen. Denna 

”gendering” av lejon honor och hanar är alltid väldigt lik det mänskliga kulturella antaganden 

om genus, där tjejer/kvinnor beskrivs som passiva, mjuka och killar/män beskrivs som aktiva 

och aggressiva (Ah-King 2012, s.26). Berättarrösten gör liknande påståenden vid flera 

exempel under filmen:   

 

1. ”Just like Pemba this younger female will have to get used to the rough attention of 

her older siblings.” får åskådarna veta samtidigt som Pemba syns försöka initiera lek med 

ungen men blir avvisad.   

  

2. ”The youngster female is thirsty- but her siblings tuck in like pros.” I denna scen visas 

ändå stora och små lejon äta utan aggressivt beteende eller läte.   

  

Upprepande gånger får vi höra samma retorik där bröderna vid olika tillfällen under filmen är 

dominanta mot de ”mjukare” systrarna. Bilden är väldigt tydligt konstruerad då hanarna visas 

till exempel när de är aggressiva runt maten medan Pemba visas när hon tuggar på lite gräs 

och då spelas även ”oskuldsfull” musik upp.   

När den stora flocken blir mindre i och med att några lejonnior och deras barn ger sig iväg för 

att bilda en egen förklarar berättarrösten det med att ”The adolescent males aggression is too 

much” och visar i bilden lejoninnor går iväg åt ett annat håll strax efter att man visat scener 

där flocken visat aggressivt beteende vid ätandet. Motiveringen till att den ovanligt stora 

flocken (därav namnet ”Megapride”) separerade förklaras alltså av berättarrösten, att de unga 

lejonhannarnas tuffhet fick lejoninnorna att bilda sin egen flock. Trots att det är lejoninnorna 
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som är exceptionella jägare och gör det mesta jagandet så talar rösten om får åskådarna att 

”Without the support of an adult male this might be all she gets” när en lejoninna fångar ett 

byte och börjar bita igenom skinnet. Lejoninnan framställs på det sättet att hon trots allt ändå 

är beroende av en lejonhanne, även när det gäller jakt.  

 

Vid ett tillfälle talar rösten om för oss att ”The two brothers at the head of the family have a 

new set of purpose- a new generation to lead and protect.” Det intressanta är att just när 

rösten benämner hanarna som ”The two brothers at the head of the family” visas hanarna 

liggandes högt upp på en klippa, och i nästa bild syns en lejonhona med ungar på marken. 

Bilder och scener väljs ut noga för att passa in i berättelsen som talarrösten vill förmedla till 

åskådarna. Att hanarna nämns som ”The head of the family” visar ytterligare hur mänskliga 

kulturella antaganden och antropomorfism spelar in och beskriver hanarna som ledare, medan 

det är högst ifrågasättbart vem som egentligen leder vem i en lejonflock, (Ah-King 2012, 

s.26). I en västerländsk kärnfamilj är fadern familjens överhuvud och detta försöker man alltså 

projicera på djurvärlden, inte minst bland lejon. Detta slås fast av Malin Ah-King som 

poängterar att de kulturella föreställningar vi har som människor påverkar sättet som vi tolkar 

djurs beteende. Hon menar att det finns en tydlig tendens hos forskare att inte koppla honor 

med dominans även i sådana fall när kopplingen är uppenbar, som hos lejonhonorna som kan 

jaga sin egen mat och lämna och skapa nya flockar som de vill. Utan istället är det mänskliga 

föreställningar om genus som tar plats i beskrivningarna och tolkningarna av djurs beteende 

(Ah-King 2012, s.9).  

 

Ganetz menar att användandet av betäckningen ”ledarhannar” fungerar som en äroräddning av 

maskuliniteten som definierats som aktiv, medan femininitet definierats som passiv (Ganetz 

2004, s.11). Detta förs över till djuren, inte minst till lejon, där hanarna beskrivs som att de 

leder flocken och honorna som att de passivt blir ledda.  Ett exempel på detta som hon tar upp 

ifrån sin egen analys är i naturfilmen ”Född till kung i djurriket: om lejon i Kenya som sändes 

1979 på SVT 1. Uppenbarligen har man inte haft en sekvens där en lejonhanne jagar, då 

lejonhannar sällan gör det, så de valde att istället använda en lejonhona som spelar hanen i 

filmen. Istället för att kalla filmen ”Born to be Queen” har man alltså valt att låta lejonhonan 

spela hane och göra en film med hanarna som norm. Detta har i syfte, enligt Ganetz, att 

bibehålla bilden av lejonhannen som aktiv, ledande och befallande (Ganetz 2004, s.11). 

Lejonhannen behåller på så sätt den av människan skapade kulturella konstruktionen som 

kung.    
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Han norm  
Många gånger talar berättarrösten om enbart lejon, istället för lejon och lejoninnor t.ex. när 

han säger att ”Lions can go a week without a meal” eller ”Each lion fights for a good ripping 

position” när allt detta gäller båda hanarna och honorna lika mycket. I Stuart Halls 

representationsteori är språk, mening och representation centrala nyckelbegrepp. Hall menar 

att det är genom språket som människor ger mening till händelser, människor och objekt (Hall 

1999, s.28). Det blir tydligt genom språket att det finns en han norm i ”Lion Army”. Detta är 

inget nytt enligt Ah-King som hävdar att biologin precis som medicinen länge har haft hanen 

som norm (Ah-King 2012, s.25). Som ett exempel tar hon upp evolutionsbiologen Deborah 

Mclennans studier under 1900-talet om bäckfiggares teckning under parningstiden 

(McLennan 2000, se Ah-King 2012, s.25). Mycket av den tidigare forskningen på djuret hade 

fokuserat på hanarnas röda färg medan honorna istället kallades för ”kryptiskt färgade”.  

McLennan upptäckte att även honor har färgsignaler under parningen. Detta, menar Ah-King, 

visar att det finns en genusproblematik inom vetenskapen om djur och natur, gällande vilka 

frågor det är som forskas och får utrymme i forskningen (Ah-King 2012, s.25). Ett annat 

tydligt exempel på han norm är på det sättet National Geographic Wild väljer att avsluta 

filmen:  

”In time the six adolescent males will lead the pride and make a life of their own, but for now 

the family is intact. The future of the megapride looks bright."  

 

Återigen är lejonhannarna i fokus i "Lion Army". Lejoninnorna och deras framtid benämns 

inte alls medan berättarrösten talar om hanarnas roll i framtiden, och hur de i sinom tid 

kommer att skapa ett liv för sig själva. Honornas framtid och roll i flocken nämns 

överhuvudtaget inte. Ganetz understryker att det även har att göra med symbolism då lejonet 

(hanen) representerar mod, rättvisa, makt majestät och lag i västerländsk kultur (Ganetz 2004, 

s.8).   

  

Heteronormativitet  
Flooded with testosterone, it’s natural for the young males to notice the opposite sex. … 

Instinct takes over” talar berättarrösten om för åskådarna samtidigt som bilder visar hur ett 

lejon har sexuellt umgänge med en liggande lejoninna. Berättarrösten informerar åskådarna 

om hanarnas sexualitet men ignorerar alla aspekterna av lejoninnornas sexualitet. Att det är 

lejoninnor som initierar sexuellt umgänge varken visas i bild eller nämns av berättarrösten.   
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Ganetz menar att genus och kulturellt kön är något som människorna skapar i berättelserna 

om natur. Samma sak gäller sexualitet där människan bestämmer vad som är ”naturligt” och 

”onaturligt sexuellt beteende. Detta blir alltså tydligt genom att den ”naturliga sexakten” 

(heterosexualitet) visas medan det ”onaturliga” (homosexualitet) lyser med sin frånvaro i 

naturfilmer (Ganetz 2004, s.10). Homosexuellt beteende, trots att det har observerats bland 

lejon nämns eller visas aldrig i ”Lion Army”. Ganetz understryker att eftersom att naturfilm är 

del av masskulturen så måste den vara anpassad till rådande moraliska och ideologiska 

ståndpunkter. Enligt henne är det frånvaron av andra sexuella praktiker än den olikkönade 

som utgör slentrianen i naturfilm: 

  

”Genom att vanemässigt, upprepat och oreflekterat endast visa tvåkönat sex i naturfilmer 

osynliggörs alla andra sexuella praktiker som även är vanligt förekommande bland djur.” 

(Ganetz 2004, s.5).  

 

Även darwinism och det sexuella urvalet kommer in i bilden då berättarrösten talar om för oss 

att ”The pride males have fulfilled a further duty and produced another generation of cubs 

that carry their genes”, då det visas ungar med en lejonhona samtidigt som fridfull musik 

spelas upp. Darwin hade enligt Ah-King två huvudmekanismer för det sexuella urvalet som 

han redovisade (Darwin 1871, se Ah-King 2012, s.23). Det första var konkurrens mellan 

hanar, och det andra var honligt val av partner. Detta förklarar talaröstens förklaring om 

lejonhannar som "fullgjort sin uppgift" när de fört vidare sina gener. Det förklarar även varför 

talarrösten inte talar om även lejoninnorna fullgjort sin uppgift, utan fokus ligger på hanarna. 

Enligt Ah-King har honligt sexuellt urval ansetts vara mindre viktigt och fick därför inte 

mycket uppmärksamhet. Darwins samtida biologer accepterade nämligen inte i början honligt 

val på grund av den viktorianska synen på honor som sexuellt passiva (Ah-King 2012, s.23). 

Denna syn på honor som sexuellt passiva och hanar med en aktiv sexualitet, enligt Darwins 

huvudmekanismer för det sexuella urvalet, speglas tydligt i ”Lion Army.”   

  

Musik  
Musiken som spelas upp under ”Lion Army” är det ända som bryter mot den bilden av ”äkta” 

natur, som naturfilmerna, enligt Ganetz, försöker förmedla till tittarna. Men även om musiken 

bryter illusionen om ren natur, så fyller den en viktig funktion som underhållning och 

spänning för tittarna, vilket Ganetz menar knyter naturfilm ännu mer till underhållningsgrenar 

inom TV. Detta försöker dock balanseras med ”New age” musik som består av glesa klanger, 
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istället för mer ”aggressiva” och hetsiga toner (Ganetz 2004, s.10). Musiken som spelas har 

inga texter, såvida det inte är afrikanska röster. Hon poängterar att musiken koppas till 

primitivt naturfolk istället för det moderna Afrika. Detta försök att skapa något som kan 

associerar med naturlig musik, är ännu en konstruktion som man skapar i naturfilmer, enligt 

Ganetz (2004, s.10).  

  

Människor  
”Lion Army” spelades in i det populära turistmålet Kruger national park, men trots det syntes 

aldrig människor i bild. Ganetz hänvisar till Bousé, och menar att anledningen till att 

människan nästan aldrig finns med i film är för att det blir för mycket kultur som kommer in i 

bilden (Bousé 2000, se Ganetz 2004, s.10). Människans närvaro hotar naturfilmens anspråk på 

att vara en ”ren” avbildning av naturen. Medarbetare och turister som det finns mycket av i de 

afrikanska nationalparker där de ofta filmas klippas noggrant bort ut bilden. I sin egen analys 

om en naturfilm som spelades in i en park i Kenya hade parken över 700 000 turister per år, 

och trots detta syntes aldrig en människa till i bild, menar Ganetz (2004, s.10).   

  

Sammanfattning av resultat  
  

I ”Lion Army” är det tydligt hur kulturella föreställningar om genus påverkar tolkningen av 

djurens beteende. Det tydligaste exemplet är då berättarrösten gör antagandet att lejonhonan 

Pemba nog skulle föredra lugnare, och inte lika aggressiva lekar som hennes bröder. Det är 

även tydligt att det råder en han norm under filmens gång där fokus ligger på hanarna, deras 

sexualitet, framtid och mening. Detta blir som tydligast i slutet av ”Lion Army” då åskådarna 

får veta att lejonhannarna i flocken kommer att leda sin egen flock, och avslutar med att ”The 

futural of the megapride looks bright”. Det är ett tydligt fokus på lejonhannarna och deras 

betydelse för flocken som de även en gång kommer att ”leda". Lejonhannarnas sexualitet 

uppmärksammas och benämns som naturlig, medan lejonhonornas sexualdrift osynliggörs och 

nämns inte alls under filmens gång. Flocken benämns ofta som ”Megapride” men benämns 

även ett fåtal gånger som ”familj”, som exempelvis när flocken äter på ett kadaver. Detta kan 

ses som ett sätt att förmänskliga djuren inte minst då det används i kontexter som att det är 

”Dinnertime” då koncept som frukost, lunch middag är något kulturellt skapat av människan. 

Även representationen av lejonhannarna som ”The head of the family” kan tolkas som en 

projicering av kulturella föreställningar om maskulinitet som appliceras på lejonhannarna. 
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Musik användas ofta för att konstruera den bild producenterna ville ha fram. Ett exempel på 

detta är när Pemba visades med huvudet nere vid gräset och "oskuldsfull" musik spelas upp i 

kontrast till den tidigare scenen med hennes bröder. Inget spår av människor syns i ”Lion 

Army”, som styrker Ganetz teori om att det förstår iden som en orörd natur som 

producenterna vill förmedla till tittaren (Ganetz 2004, s.9).     

  

Analys ”Clever Monkeys”    
  

  

Inledning  
Inledningen till ”Clever Monkeys” lyder:  

 

”Even before we knew we were related, we always knew there was a part of them in us, and a 

part of us in them. We can see ourselves in their faces. We share our long family history. A 

sense of adventure, courage. A society and it’s battles. There is an understanding of life and 

death. What makes us human may not be unique after all. There are wild monkeys all over the 

world, yet only recently have we discovered how extraordinary they are.”  

 

Redan i inledningen till naturfilmen är det alltså tydligt att syftet är att visa hur lika apor är 

människan. Detta skildras genom mänskliga termer och föreställningar om hur de samspelar 

med varandra.  

  

Antropomorfism   
Upprepande gånger under ”Clever Monkeys” använder berättarrösten ord som ”Friends”, 

”Neighbours”, ”Family” och ”Culture”. Ett exempel på detta är under ett tillfälle då ett gäng 

apor äter från ett träd, och andra apor som kommer senare till trädet kallas för ”Neighbours” 

och ”The family next door”. Berättarrösten talar även om för tittarna att aporna har en kultur 

och samhälle som liknar det mänskliga:  

 

”The young learn from their parents. They have what scientists call a culture, monkey culture. 

In monkey society everyone is an individual and different rules can apply. Friends fight for 

each other. Rivals and enemies are killed if you can catch them. Our feelings for friends and 

enemies are chillingly similar.” 
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Detta sags medan scener där apor gör aggressiva läten kommer in i bilden. ”This is part of our 

nature too”, tillägger berättarrösten. Medan lugn musik spelas i bakgrunden och två apor syns 

”grooma” varandra talas det om att även om mord har rötter i vårt förflutna så gör omtanke 

också det. Vid ett annat tillfälle används ord som ”Loyal wife” för att benämna en hona och 

”Harem master” används upprepade gånger för att beskriva en hane. Här spelar Darwinismens 

teori in, då man beskriver handjuret som att den vill befrukta så många honor som möjligt 

(Darwin 1871, se Ah-King 2012, s.33).   

 

Enligt Alklind så har begreppen antropomorfism och projektion gemensamt att de grundar sig 

i en av människans kognitiva förmåga, den sociala. För att förstå andra människor projicerar 

vi vår våra egna känslor på dem och sätter oss i den andres situation (Alklind 1997, s.49). Det 

är tydligt att detta är vad talarrösten gör genom sina kommentarer för tittarna i filmen. När 

man gör en antropomorfistisk tolkning av ett djurs beteende så projicerar människan sig själv 

på djuret. Vi ställer oss frågor som ”Vad skulle jag tänka i hundens situation?”, omedvetet 

eller medvetet så lägger vi mening i andra varelsers beteenden. Ett exempel på detta är i 

”Clever monkeys” då en ung apa blir uppäten av ett rovdjur under jakt efter mat, medan en 

annan apa hade i uppgift att hålla vakt. ”Keeping an eye out for their family and friends is an 

important part of their culture too", får vi veta medan en apa dyker ner för att hämta maten. 

När apan blir uppäten visas en närbild på den vaktande apan. ”What must a monkey guard fell 

when a youngster is lost at their watch” undras det samtidigt som en bild på flera apor 

sammanslingrade på trädet medan sorglig musik spelas i bakgrunden. Enligt Ganetz så 

förmänskligas djur i naturfilm främst genom talarrösten där de tillskrivs känslor som hopp, 

sorg, och glädje. Hon menar att naturfilm präglas av en slentrian där mänskliga normer och 

moraluppfattningar ligger osynligt över djuren (Ganetz 2004, s.10). En intressant aspekt är att 

berättarrösten i början av filmen menar att vi inte kan veta vad djuren tänker, men motsäger 

sig själv senare i filmen med citat som ”All of them are thinking about who they can trust.”    

  

Han norm  
I en scen då hanen visas i närbild får vi veta både hur högt rankade och lågt rankade hanar 

beter sig, samt hur deras status påverkar deras hälsa. När det kommer till högt rankade hanar 

berättas det exempelvis att: 
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 ”High ranking males are dictatorial bullies while their power lasts, but when deposed 

become ill and have symptoms of depression.”  

 

Samtidigt visas en bild på en lugn hane i inte lika närgången närbild som den förra. Honornas 

status däremot, varken högt eller lågt rankade, benämns inte överhuvudtaget av berättarrösten 

under filmens gång. Detta stärker Ah-Kings teori om en fortsatt han norm där hanars 

upplevelse är i fokus (Ah-King 2012, s.25).   

  

Genus och sexualitet  
Enligt Ah-King så är teorier om djurs parningssystem färgade av mänskliga kulturella 

antaganden. Hur parningssystem definieras bygger fortfarande på idén om att honor begränsas 

av resurser medan hanarna konkurrerar med varandra för tillgång till honor. Den modellen 

förutsäger den miljömässiga potentialen för hanar att monopolisera flera honor. Detta 

resonemang bygger på att hanar inte kan ha mer än en hona under vissa miljöförhållanden då 

födoresurserna är utspridda, men om de inte är det så kan flera honor gruppera sig på ett 

område och då kan hannen försvara en hel grupp med honor (Ah-King 2012, s.29). Så här 

beskriver berättarrösten parningen för tittarna:”There are gangs of young men trying to steal 

away women from the family harem” förklarar berättarösten samtidigt som tre hanar visas titta 

ut från en klippa.  

 

”Each handful of females is guarded by a single male - the Harem master. The spare boys try 

and tempt the girls away hoping the resident father figure won’t notice. The males flash teeth 

at each other, they might fight but it's usually just showing off in case the girls are watching”. 

 

 Berättarrösten fortsätter med att berätta för tittarna att ”There are lots of flirting on both 

sides” samtidigt som en hona som blinkar med ögonen visas i bilden. 

 

 ”And then, if an innocent looking female is tempted to wander of past her guardian he has to 

decide what to do. Girls mostly sneak off secretly for affairs. This is a blatant challenge to his 

authority”  

Detta säger talarrösten medan en apa som sträcker sig upp på en sten visas i bilden. Det är ett 

tydligt exempel i ”Clever Monkeys” av att honor framställs som passiva resurser åt hanar, 

medan ett alternativt perspektiv är att se parningssystem som resultatet av interaktioner 

mellan honor och hanar, påpekar Ah-King (2012, s.29). Hon menar att nya insikter inom 
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forskningsfältet har utmanat Darwins teoretiska ramverk. En av dessa är att honor parar sig 

med andra än sin sociala partner, vilket är just det som händer här med honan som väljer att 

para sig med någon annan än sin ”Harem master” som det beskrivs i naturfilmen "Clever 

Monkeys".   

  

Musik  
All musik som spelas upp under ”Clever Monkeys” består av melodier utan vare sig text eller 

människoröster, vilket stärker Ganetz teori om att man vill förmedla en ”orörd natur” åt 

tittarna (Ganetz 2004, s.9). Musiken anpassades efter hur filmteamet har tolkat 

sinnesstämningen hos djuren, exempelvis när en unge dog under en annan apas vakt, och 

sorgsen musik spelades upp i filmen.  

  

Människor   
Människor syntes när man tog bilder av staden i Indien, men inte vid de tillfällen när djuren 

visades i naturen. Intressant är att aporna vid början filmades i ett tomt hus där de förstörde 

saker och åt av maten i köket. Detta är troligen en scen som arrangerats och något som var 

förtidsbestämt av BBC Two.   

  

  

Sammanfattning av resultat  
  

I ”Clever Monkeys” blir de kulturella antagandena om genus tydligast när berättarrösten 

beskriver parningssystemet mellan två apor och benämner hanen för ”Harem master” och 

honan som hans "Loyal wife". Representationen av honor som passiva resurser åt hanarna blir 

ännu tydligare när berättarrösten talar om för tittarna att det finns unga män som försöker 

”stjäla” kvinnor från vad han kallar ”The family harems”. Intressant nog så benämner man 

aporna som ”Unga män” och ”Kvinnor” när man beskriver parningssystemet mellan apor, 

vilket i sin tur är ett tydligt exempel av förmänskligande av djuren. Generellt så används 

mycket förmänskligande språk i ”Clever Monkeys” som exempelvis ”Family” ”Friends” och 

”Culture”. Samtidigt som man menar att människan inte kan veta vad djuren tänker så gör 

man flera påståenden under filmen om vad aporna tänker som vid ett tillfälle då berättarrösten 

påstår att alla apor i tänker på vem de kan lita på i gruppen. Även i ”Clever Monkeys” är 

hanarna i fokus då man tar upp hur status påverkar lågt samt högt rankade hanar, utan att 
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nämna honornas hälsa och status i gruppen. Precis som i ”Lion Army” så används musiken 

frekvent efter den bild producenterna i BBC ville förmedla. Ett exempel på detta är att 

sorgsen musik spelas upp när aporna får reda på att en unge i gruppen blivit tagen av ett 

rovdjur. Inga spår av människor syntes när aporna filmades i naturen.   

  

Diskussion  
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur genus konstrueras i naturfilm, samt vilka 

mänskliga, kulturella föreställningar som kan läsas i skildrandet och representationen av 

djuren. En annan fråga var att undersöka hur en han norm utspelas i naturfilm. Analysen av 

naturfilmerna ”Lion Army” och ”Clever Monkeys” visar tydligt på att mänskliga kulturella 

antaganden om genus, och sexualitet projiceras på djuren. Det är tydligt att naturen formas 

och vinklas på ett visst sätt som passar med dagens samhälleliga moral innan den presenteras 

för tittarna genom TV-skärmen. Djurens känslor och handlingar tolkas utifrån mänskliga 

känslor, tankar och uppfattningar om moral. Inte minst sker dessa konstruktioner via 

berättarrösten i filmerna Det är även tydligt att det finns en han norm då handjuren och deras 

upplevelser (med få undantag) är i fokus under filmernas gång.  Resultatet visade även att det 

inte gjorde någon större skillnad i representation av djur beroende på att den ena filmen 

”Clever Monkeys” är producerad av en public servicekanal, medan ”Lion Army” är 

producerad av ett kommersiellt bolag. Båda naturfilmerna präglas av kulturella och 

ideologiska föreställningar om genus och sexualitet. Konstruktionen av genus och 

förmänskligandet av djuren sker främst genom berättarrösten och det åskådaren får höra, det 

är nämligen där tolkningen av djurens beteende och tolkningen av natur sker. Det är tydligt att 

man försöker klippa bort alla former av mänsklighet som t.ex. människor och filmutrustning. 

Man framhäver således "naturliga" beteende hos djuren som t.ex. heterosexualitet och 

dominerande hanar och normaliserar detta, så att motsatsen till det på så vis blir ”onaturligt” 

eller ”det omvända”.   

Hur påverkar då den konstruerade bilden av natur som vi får från naturfilm uppfattningar om 

genusroller i samhället? Stärkt av denna undersökning så menar jag att konstruktionen av 

genus av djur i naturfilm sker på samma sätt som konstruktionen av genus och sexualitet av 

människan i representationen av henne i medier, och är därmed lika viktig för 

genusvetenskapen att uppmärksamma och kritisera. Då naturfilm för många är den främsta 

källan till ”kunskap” om djur och natur menar jag att det påverkar synen på mänsklig och 
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uppfattningar om manlig och kvinnlig natur på ett avgörande sätt. Darwinism och 

viktorianska föreställningar om skillnader män och kvinnor som uppfanns av människan, 

projiceras på djuren i naturfilm för att sedan visa på det ”naturliga” för människan. Det är just 

som Ganetz (2004, s.10) påpekat, en ”kulturell boomerang” som både börjar och slutar med 

människan. Jag menar mot bakgrund till detta att genusvetenskapen bör uppmärksamma 

framställningen av djur lika mycket som framställningen av människor. Eftersom att natur och 

djur används för att rättfärdiga och förklara ”naturliga skillnader” mellan män och kvinnor, 

flickor och pojkar, anser jag att det är en rimlig slutsats att dra att detta är något som 

genusforskningen, feminismen, och samhället generellt, vinner på att uppmärksamma.   
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