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Abstract: 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur kejsarpingviner representeras i 

naturfilmerna March of the Penguins (2005) och Snow Chick: A Penguin's Tale (2015). 

Uppsatsen fokuserar främst på hur föreställningar om genus och mänskliga normer om 

familjestrukturer syns i filmerna samt hur kejsarpingvinernas relation och beteenden till 

varandra representeras. Vi använder genus som den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen. De 

filmer som analyseras är March of the Penguins och Snow Chick: A Penguin’s Tale. Vi 

analyserar filmerna utifrån Roland Barthes semiotiska teori genom begreppen denotation och 

konnotation. Resultatet av analysen visar att de två filmerna representerar pingvinerna på 

liknande sätt, genom att tillskriva förmänskligande egenskaper och beteenden på djuren 

utifrån föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer. Resultat av 

analysen visar främst att filmerna endast skildrar det heterosexuella förhållandet och den 

traditionella kärnfamiljen.  
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Inledning 

Naturfilmer är en mycket populär filmgenre som många tittar på för att få en inblick i djurens 

liv och lära sig mer om deras beteenden.1 De flesta skulle nog placera naturfilmer under 

kategorin dokumentärfilm, men är de verkligen dokumentära eller är det egentligen fiktion? 

Efter att vi gått en dokumentärfilmskurs på Högskolan Dalarna, där vi under kursens gång 

tillsammans skapade en dokumentärfilm, fick vi en inblick i hur man som filmskapare har 

makten över hur de i filmen representeras. Eftersom djur har en stor betydelse för oss finner vi 

därför ett intresse av att undersöka hur filmskaparna representerar djurens relationer och 

beteenden till varandra i naturfilmer. Vi vill även undersöka hur detta kan jämföras med 

föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer, såsom att kvinnor anses 

som svagare än män och att en traditionell kärnfamilj är det som anses vara det normala. 

I dagens samhälle utsätts vi ständigt för mänskliga föreställningar om normer genom olika 

former av media. Anna Lönn skriver i sin undersökning “Ungdomars attityder till könsroller 

och könsstereotyper” att det traditionellt sett anses vara tillåtet för män att vara aggressiva, 

självupptagna och känslokalla. Om en man däremot skulle visa känslor som sorg anses det 

vara omanligt. Lönn berättar att kvinnan anses traditionellt sett vara undergiven mannen, det 

anses även att kvinnan ska ta hand om andra, vara tillbakadragen och godhjärtad (Lönn 2003, 

s. 3). 

Dessa typer av genus och normer finns runt om oss hela tiden och sätter regler för hur vi ska 

vara och se ut. Vi anser det därför viktigt att se hur filmskapare tillskriver detta på djur i 

naturfilm eftersom naturfilmer anses vara dokumentära. Hillevi Ganetz menar att naturfilmer 

är uppbyggda utifrån samhällets normer om vad som anses vara “naturligt” (Ganetz 2012, s. 

77).  I och med detta får tittarna en felaktig bild av naturen som de uppfattar som verklig och 

sann. Ganetz menar att detta kan leda till att människan använder naturfilmer som ett 

argument om vad som är “naturligt” och inte i samhället (Ganetz 2012, s. 77). En naturfilm 

som är uppbyggd på detta sätt är March of the Penguins (2005) som blev mycket populär hos 

konservativa kristna grupper i USA (Gradvall, 2006). Vi vill jämföra filmen med en nyare 

naturfilm Snow Chick: A Penguin's Tale (2015) som också handlar om kejsarpingviner. Vi 

kommer att undersöka om representationen av pingvinerna har förändrats något mellan de två 

filmerna.  

 
1 Titeln på denna uppsats är ett citat från berättarrösten i March of the Penguins (2005), tidskod: 12:52. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur djuren representeras i naturfilmerna 

March of the Penguins (2005) och Snow Chick: A Penguin's Tale (2015) utifrån 

föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer. 

Vi utgår ifrån frågeställningarna: 

• Hur representeras kejsarpingvinernas beteenden och relationer till varandra?  

• Hur förhåller sig de två filmerna till föreställningar om genus och mänskliga 

normer om familjestrukturer? 

  

Bakgrund 

 

I det följande kapitlet kommer vi gå in på fakta om kejsarpingviner, för att skapa en förståelse 

om kejsarpingviner och deras levnadssätt som kan underlätta förståelsen av analyskapitlet för 

läsaren.  

Kejsarpingvinen är den största av de 17 olika pingvinarterna och är en fågel som saknar 

flygförmåga. En vuxen kejsarpingvin blir runt 115 cm lång, hannens och honans kropp är till 

största del svart och vit med en rödgul hals. Forskaren Tanya Dewey förklarar att hannen och 

honan ser identiska ut med samma storlek och färg under hela året (Dewey 2005). 

Urskiljningen av kön är alltså något vi människor inte kan identifiera genom det visuella.  

Kejsarpingvinerna lever på Antarktis i stora kolonier, vilket gör dem till sociala djur. Under 

häckningssäsongen är kejsarpingvinerna monogama och de flesta byter partner inför varje ny 

säsong. Dewey skriver om en studie som visar att 14,6% av pingvinerna stannar kvar hos 

samma partner inför nästa säsong. Under själva parningen är det hannarna som lockar efter 

honorna genom ett slags rörelsemönster. Hos kejsarpingvinerna finns det fler honor än 

hannar, vilket leder till en konkurrens mellan honorna under parbildningen (Dewey 2005). 

Efter parningen lägger honan ett ägg under den antarktiska vintern. Efter att honan lagt sitt 

ägg återvänder hon till havet för att söka föda, under tiden ruvar hannen ägget i en hudflik på 

magen (Nationalencyklopedin). Hannen står och skyddar sitt ägg från kylan genom att 
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balansera det på fötterna, detta gör hannen under två månader utan att äta något (National 

Geographic). Uppfödningskolonierna ligger vanligtvis i skyddade områden där isberg 

skyddar platsen från de hårdaste vindarna (Dewey 2005). 

Honan återvänder sedan till kolonin efter 40–50 dagar för att ta över ruvningen 

(Nationalencyklopedin). Eftersom kejsarpingvinerna inte har ett specifikt bo att återvända till 

använder de enbart sitt individuella läte för att hitta varandra igen (Aubin et.al. 2000, s. 1081). 

När de väl har hittat varandra är det hannens tur att gå iväg för att leta föda 

(Nationalencyklopedin). Honorna tar hand om ungarna och skyddar dem från att frysa ihjäl, 

en unge kan dö på bara några minuter på marken (National Geographic). Ett tappat ägg eller 

en misslyckad uppfödning leder till att ungen dör och den vuxna pingvinen blir utan unge. 

Pingviner som blivit av med sina ungar utvecklar ibland ett beteende som Frédéric Angelier i 

sin undersökning kallar för kidnappningsbeteende då de försöker ta andras ungar. Det är oftast 

honor som har kidnappningsbeteende men det förekommer också bland hannar. Under 

kidnappningen försöker pingvinerna förhindra föräldern att komma fram till sin unge, detta är 

något som föräldern försöker hindra genom att slåss (Angelier et.al. 2006, s. 1414).  

Under ungens första del av livet turas hannen och honan om att ta hand om ungen, när den ena 

tar hand om ungen vandrar den andra till havet för att söka föda. När sommaren har kommit 

till Antarktis och isen börjar smälta så överger föräldrarna ungen med resten av ungarna i 

kolonin (Dewey 2005). Vid den här tiden är ungarna redo att klara sig själva och vandra till 

havet för att hitta föda på egen hand (National Geographic).  
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Material 

Utvalda filmer 

  

Bild 1. Omslagsbild till March of the Penguins (2005), https://www.imdb.com/title/tt0428803/, hämtad (2019-10-03). 

Bild 2. Omslagsbild till Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), https://www.amazon.com/Snow-Chick-Penguins-Tale-

BBC/dp/B01AILTQX2, hämtad (2019-10-03). 

Vi har valt två filmer som vi kommer analysera i uppsatsen. Den första filmen är March of the 

Penguins som producerades år 2005 av Luc Jacquet och den andra filmen är Snow Chick: A 

Penguin’s Tale som producerades år 2015 av John Downer. När vi gjorde urvalet av filmerna 

utgick vi från när de publicerades. Vi ville ha en tidsskillnad mellan filmerna eftersom vi ville 

se om representationen av djuren har förändrats under åren i och med att samhällets normer 

har förändrats. De båda filmerna handlar om kejsarpingviner, vilket kommer förenkla 

jämförelsen om hur filmskaparna framställer djuren eftersom det är samma art. Däremot är 

naturfilmerna publicerade av två olika bolag, där March of the Penguins beskrivs som en 

dokumentär och Snow Chick: A Penguin’s Tale som en familjefilm. Detta gör det intressant 

att se om de två filmerna representerar pingvinernas liv på olika sätt med tanke på att de riktar 

sig mot olika publiker.   

Urvalet av dessa två filmer grundar sig i att vi ville analysera filmen March of the Penguins 

eftersom filmen blev så pass populär hos konservativa kristna grupper i USA. De såg filmen 

som en hyllning då filmen visar pingviner som upprätthållare av traditionella kärnfamiljer. De 

påstår sig ha sett Gud i kejsarpingvinen genom berättarrösten som gjordes av den kända 

skådespelaren Morgan Freeman (Gradvall 2006). Vi utgick därefter från March of the 

Penguins och letade efter en annan senare film som handlade om kejsarpingviner eftersom vi 

ville vara säkra på att det var samma beteenden. Under sökandet fann vi ett flertal filmer om 

https://www.imdb.com/title/tt0428803/
https://www.amazon.com/Snow-Chick-Penguins-Tale-BBC/dp/B01AILTQX2
https://www.amazon.com/Snow-Chick-Penguins-Tale-BBC/dp/B01AILTQX2
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andra pingvinarter. Bortsett från Snow Chick: A Penguin’s Tale var de enda filmerna om 

kejsarpingviner komedier eller animerade filmer.  

 

March of the Penguins 

March of the Penguins (2005) är ursprungligen en fransk film, men det var den amerikanska 

versionen som blev populär och vann en Oscar 2006 för bästa dokumentärfilm. I det franska 

originalet hade pingvinerna egna röster som gjordes av skådespelare, medan den amerikanska 

använde sig av en berättarröst som vägledde tittarna. (Svt nyheter, 2005). År 2006 hade den 

svenska versionen premiär där Gösta Ekman gjorde berättarrösten (Svenska filminstitutet). Vi 

har utgått ifrån den amerikanska versionen med Morgan Freeman som berättarröst.  

Filmen handlar om kejsarpingvinernas liv på en av världens kallaste platser, Antarktis, där 

filmen skildrar både kärlek och död. Filmen visar den långa vandringen från havet till kolonin 

som honpingvinerna gör för att hitta en partner att bilda en familj med. Filmen följer 

parningen och ruvningen av äggen som hannarna tar över medan honorna går tillbaka till 

havet för att finna föda. Hannarna kämpar mot det kalla vädret som skapar snöstormar som 

gör att vissa pingviner dör av kyla och hunger. När äggen kläcks återförenas paret eftersom 

honan kommer tillbaka för att ta över och mata ungen. Hannarna börjar sin vandring mot 

havet för att finna föda medan honorna tar hand om ungen och lär den ta sina första steg själv. 

Vissa honor blir barnlösa efter en snöstorm som tog deras ungar ifrån dem, de mammor som 

förlorat sina ungar försöker stjäla andras. Papporna återvänder och föräldrarna börjar turas om 

att hämta föda, familjen återförenas för den sista gången innan de lämnar sin unge för att klara 

sig själv. 

 

Snow Chick: A Penguin's Tale  

Filmen Snow Chick: A Penguin's Tale av John Downer använder sig av en berättarröst gjord 

av den Oscarsbelönade skådespelaren Kate Winslet. Filmen publicerades av BBC vid jul och 

var avsedd som en familjefilm. Vi valde denna film då vi letade efter en naturfilm som 

nyligen publicerats om kejsarpingviner. 
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Snow Chick: A Penguin's Tale (2015) handlar om kejsarpingvinernas liv vid Antarktis med 

fokus på de nykläckta pingvinerna. Filmen följer den minsta pingvinen, som kläcktes sist i 

kolonin, som benämns med namnet Snow Chick. Filmen skildrar hur honan och hannen 

uppfostrar Snow Chick och hur de turas om att hämta föda och ta hand om ungen. Snow 

Chick är senare i utvecklingen än de andra ungarna i kolonin, han har därför problem med att 

passa in i gruppen. Filmen följer Snow Chicks uppväxt till att bli en vuxen pingvin och alla 

hinder som uppstår under resans gång. 

 

Urvalet av scener 

Vi kommer totalt analyser tre scener ur varje film, där två av dem representerar liknande 

händelser från båda filmerna och den tredje är en scen som är typisk för just den filmen. De 

två första scenerna har i stort sett samma händelseförlopp i de båda filmerna och den tredje 

scenen har olika händelseförlopp. Den tredje scenen är en typisk scen för just den filmen och 

kommer användas för att se hur de två filmerna skiljer sig från varandra.  

Dessa två filmer är svåra att jämföra i tidsaspekt då filmernas längd skiljer sig då March of the 

Penguins är 1 timme och 26 minuter lång medan Snow Chick: A Penguin’s Tale är 59 minuter 

lång. De båda filmerna skildrar uppväxten av pingvinungarna, händelseförloppet skiljer sig 

dock något mellan de två filmerna. Filmen Snow Chick: A Penguin’s Tale börjar längre in i 

pingvinernas häckningsperiod, från att äggen kläcks till att ungarna ska klara sig själva. 

Medan March of the Penguins visar hela perioden av pingvinernas häckning, från att de ska 

hitta en partner till att filmen slutar med att ungarna klarar sig själva. 

Den första scenen som vi kommer analysera handlar om är när honpingvinen kommer tillbaka 

efter sin långa vandring i jakt efter mat till sig själv och sin nyfödda unge. Vi får även se hur 

det går till när honan ska hitta tillbaka till sin partner. Därefter när pingvinhonan hittat sin 

partner är det dags för henne att ta hand om ungen och vi får då se hur hannen överlämnar 

ungen till honan. Denna scen kallar vi för “scen 1” i analysen. Scen 1 i March of the Penguins 

(2005) kommer i mitten av filmen (tid 46:00) medan Scen 1 i Snow Chick: A Penguin’s Tale 

(2015) kommer betydligt tidigare i filmen (tid 09:15).  

Den andra scenen som vi kommer analysera handlar om när de barnlösa pingvinerna försöker 

ta andras pingvinungar från dem, denna scen kallar vi för “scen 2” i analysen. Scen 2 i March 
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of the Penguins kommer närmare slutet av filmen (tid 59:00) medan scen 2 i Snow Chick: A 

Penguin’s Tale kommer vid filmens mittpunkt (tid 31:00).  

Den tredje scenen som vi ska analysera är typisk för filmen March of the Penguins, denna 

scen handlar om när honpingvinerna ska hitta en partner att para sig med. Denna scen 

kommer i början av filmen (tid 11:45). Scenen valde vi för att den visar att filmen skildrar 

mer av pingvinernas liv än vad den andra filmen gör, den andra filmen visar inte parningen 

utan skildrar bara pingvinernas liv efter att ägget kläckts. Den tredje scenen ur Snow Chick: A 

Penguin’s Tale som vi ska analysera är typisk för just den filmen. Scenen handlar om när 

filmens huvudperson Snow Chick följer sin mamma för att lära sig nya saker men kommer 

bort från sin mamma. Denna scen kommer närmare filmens mittpunkt (tid 19:26). Scenen 

valde vi för att den tydligt speglar hur filmen använder sig av gullighet och dramatisering. 

Dessa två scener ur de båda filmerna kallar vi för “scen 3” i analysen. 

 

Tidigare forskning 

Under 2000-talet har intresset för naturfilm växt och flera forskare har skrivit ingående studier 

ur olika perspektiv, intresset tog fart i och med att kommunikations- och medievetenskaps-

professorn Derek Bousé skrev studien Wildlife films (2000). I studien diskuterar han om 

huruvida naturfilm är en dokumentär- eller fiktions-film. Bousé hävdar även i denna studie att 

djuren oftast representeras via ett mänskligt ideal och inte avbildar hur de verkligen lever sina 

liv. 

Efter publiceringen av Bousés studie skrev även genusforskaren Hillevi Ganetz artikeln 

“Skogens konung och djurens konung i TV” (2004) där hon skriver om genus i naturfilm och 

skillnaden mellan natur och kultur. Sedan utvecklade Ganetz dessa tankegångar i boken 

Naturlikt - Människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin (2012) där hon gjorde en studie 

över hur detta såg ut i Sverige. Bland annat undersöker hon varför vissa sexualiteter 

undanhålls i naturmagasin och varför vissa djur inte tas på allvar. 

Historieprofessorn Gregg Mitman har skrivit om naturfilmens historia i sin studie Reel 

Nature: America's Romance with Wildlife on Film (1999). Cynthia Chris som är lektor i TV-

studier skriver i sin studie Watching Wildlife (2006) om naturfilmer i TV.  
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I det följande kapitlet presenteras några centrala drag kring naturfilms genrens tidigare 

forskning, det sista avsnittet i kapitlet ägnas åt den tidigare forskning kring filmen March of 

the Penguins. Däremot så har vi inte hittat någon tidigare forskning om Snow Chick: A 

Penguin’s Tale (2015) vilket kan bero på att filmen är så pass ny. 

 

Fiktion i naturfilm 

Derek Bousé hävdar att naturfilmen ända sen sin uppkomst har varit uppbyggd av vetenskap 

och underhållning (Bousé 2000, s. 57). Sedan början av 1900-talet har naturvetenskapen 

framfört sina upptäckter via filmer (Ganetz 2004, s. 4). Gregg Mitman berättar i sin bok om 

fyra etologer som började använda film som ett verktyg för att få fram information om djurens 

beteende genom visuell kommunikation till forskning. Genom att använda detta 

forskningsverktyg så fångades en närhet till djuren som allmänheten förmodligen inte skulle 

kunna möta i naturen (Mitman 1999, s. 60–61). Vid samma tidpunkt publicerades även den 

första naturfilmen, Roosevelt in Africa (1910). Filmen var en jaktfilm och innehöll mer 

spänning och underhållning än de tidigare vetenskapliga filmerna. Filmen grundar sig även, 

precis som dagens naturfilmer gör, på vetenskap för att filmen ska ses som realistisk (Ganetz 

2004, s. 4). 

Filmindustrin argumenterar för att naturfilmer ska ses som dokumentära då de anser att 

filmerna speglar verkligheten (Ganetz 2004, s. 8). Bousé menar att om det var så skulle en 

naturfilm om lejon endast innehålla sovande lejon, eftersom lejon sover betydligt mer än vad 

de är aktiva (Bousé 2000, s. 7). Bousé förklarar att filmskaparna inte förmedlar verkligheten 

precis som den är utan de försöker istället skapa en realism över berättelsen som tittarna ska 

tolka som en skildring av verkligheten. Detta gör de genom att ge övertygande intryck, men 

intrycken behöver inte stämma överens med verkligheten utan behöver bara ses som 

realistiskt för att tittarna ska köpa det (Bousé 2000, s. 7). 

Dessa diskussioner gällande hur naturfilmer är konstruerade är sällan något som diskuteras 

offentligt utan endast inom branschen. Detta medför att när tittare ser en naturfilm på bio eller 

på TV så tror de att det speglar verkligheten i naturen (Ganetz 2004, s. 9). Hillevi Ganetz 

menar att det kan vara svårt för tittarna att veta vad som är fiktion och vad som är 

dokumentärt då filmskaparna med hjälp av teknik osynliggör detta (Ganetz 2004, s. 8). Ett 

grovt exempel som Ganetz tar upp i sin artikel, som visar på dramatisering, är att några 
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filmskapare driver fram slagsmål mellan djuren genom att hålla djuren i fångenskap och utan 

mat (Ganetz 2004, s. 4). 

 

Antropomorfism i naturfilm 

Antropomorfism betyder att filmskaparna tillskriva djuren mänskliga egenskaper för att 

tittaren ska känna igen sig i djuret (Ganetz 2012, s. 69–70). I stort sett alla forskare på 

området diskuterar antropomorfism som ett centralt tema i naturfilmer. Ganetz skriver att det 

ofta förekommer att berättarrösten använder mänskliga föräldraroller på djuren som till 

exempel ““mamma” fågel och “pappa” fågel, trots att den mänskliga moders- och fadersrollen 

inte är något som fåglar tillämpar” (Ganetz 2012, s. 70). I boken Watching Wildlife (2006) 

menar Cynthia Chris att när vi tittar på djur i naturfilmer och naturprogram så förstår vi deras 

beteende eftersom det speglar vårt eget beteende och filmerna ger oss även en förståelse för 

vårt eget liv (Chris 2006, s. 123). 

Detta antropomorfistiska sätt att framställa djuren grundar sig i att Walt Disney under slutet 

av 1940-talet började skapa korta naturfilmer för biografvisning (Ganetz 2004, s. 5). Eftersom 

Disney trodde att djurens beteenden skulle hjälpa tittarna att förstå sina egna känslor försökte 

Disney framhäva djurens personlighet för att tittarna skulle kunna sympatisera med djuren 

(Mitman 1999, s. 119–120). 

För att engagera publiken känslomässigt menar Bousé att filmskaparna använder sig av ett 

dramaturgisk berättande. De gör detta genom att använda närbilder, reaktionsbilder, dramatisk 

musik och berättarröster. Naturfilmerna är ofta uppbyggda utefter människors livshändelser 

såsom födelse, parbildning, sex, uppfostran av barn och död, dessa används som grundpelare i 

de flesta naturfilmer och att romantisera familjen utgör kärnan i modellen (Bousé 2000, s. 

153).  

Hur många filmer har vi inte sett om något däggdjur/fågel/fisk/insekt som börjar 

med huvudpersonens födelse, därefter skolgång (det vill säga att huvudpersonen lär 

sig hitta mat) för att vi därefter får följa huvudaktören i familjebildning, vuxet 

“arbets”liv och slutlig död? (Ganetz 2012, s. 27) 

Att använda människans livscykel som berättarmodell menar Bousé hjälper till att driva 

porträtt av familjeliv och socialt liv i förgrunden för naturfilmer. Denna berättarmodell 

härstammar från hollywoodfilmer, men modellen har inte alltid varit självklart i naturfilmer 

då sex och födelse i många år varit tabu (Bousé 2000, s. 174). Bousé påpekar att vissa 
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fortfarande är obekväma med sådana scener vilket kan grunda sig i att människor fortsätter att 

identifiera sig omedvetet med djur och därför fortsätter att lägga mänskliga tabun på dem 

(Bousé 2000, s. 175).  

 

Genus i naturfilm 

Bousé hävdar att naturfilmer använder sig av ett dramatisk berättande, genom detta berättande 

framställs djurens liv så att tittarna ska känna en närhet till dem (Bousé 2000, s. 156). För att 

upprätthålla denna närhet benämner berättarrösten grupperingar av djuren som familjer utifrån 

den traditionella västerländska kärnfamiljen. Till exempel benämns en älgko med två kalvar 

som en familj medan en grupp med lejon benämns som en flock även fast lejonens 

familjebildning ser ut så. Denna skillnad som används visar att naturfilmerna använder sig av 

mänskliga normer och ideal på djuren (Ganetz 2004, s. 10). 

Ganetz anser att naturfilmerna skapas utefter det som vi människor anser vara “naturligt” och 

inte gällande genus. Detta leder till att människan använder naturfilmer som ett argument om 

vad som är “naturligt” och inte i samhället (Ganetz 2012, s. 77). Genus och sexualitet är något 

som tydligt kan ses i naturfilmer främst genom berättarröstens påståenden och förklaringar av 

bilden, berättarrösten begränsar även tittarna genom att vissa fenomen undanhålls. Det är 

oftast bara den tvåkönade sexualiteten som visas i filmerna eftersom det i samhället anses 

vara det “naturliga” (Ganetz 2004, s. 10). Det har förut varit tabubelagt att visa djurens 

sexualitet och familjebildningar inom biologin och det har därför undanhållits i forskning. 

Detta undanhölls på grund av att forskarna tidigare varit rädda för att själva utpekas som 

homosexuella vid publicering. Denna rädsla har dock förändrats under de senaste åren, idag 

ses det inte längre som tabu utan idag ligger problemet i hur vi tolkar det. Till exempel tolkas 

“samkönatsex som ”misstag” eftersom den inte leder till den i evolutionsteorin centrala 

fortplantningen – alltså på precis samma sätt som många ser på mänsklig homosexualitet” 

(Ganetz 2004, s. 4). 

 

March of the Penguins (2005) 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för den tidigare forskning som gjorts om March of the 

Penguins (2005). 
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Lauren C. Stephen skriver i artikeln “At last the family is together: reproductive futurism in 

March of the Penguins” (2010) att filmen inte endast har i avsikt att handla om pingviner utan 

att filmen även handlar om sociala strukturer och mänskliga reproduktioner, det vill säga 

antropomorfism. Stephen anser att filmen förmedlar en närhet mellan pingvinerna och tittaren, 

speciellt mellan pingvinungarna och de mänskliga barnen. Filmen visar bara en typ av 

familjestruktur genom att pingvinerna placeras in i heterosexuella relationer (Stephen 2010, s. 

103). 

Även Jennifer K. Ladino diskuterar att antropomorfism synliggörs i filmen i sin artikeln “For 

the Love of Nature: Documenting Life, Death, and Animality in Grizzly Man and March of 

the Penguins” (2009). Ladino menar att när antropomorfism och vetenskap blandas i filmen 

blir läran om naturen mer komplicerad för tittaren. Djuren representeras som människor och 

djuren används för att distansera tittarna från naturens värld och även distansera djuren från 

deras livsmiljö, vilket gör djuren mer mänskliga. Detta menar Ladino tydligt syns i filmens 

inledning, där berättarrösten säger “there are few places as hard to get to in this world, but 

there are even fewer places that are as hard to live”. Ladino menar att detta kopplas till att det 

är ur människans perspektiv svårt att leva där men från pingvinernas perspektiv, som har 

utvecklats för att leva där, är det inte svårt. Berättarrösten förklarar sedan att filmen mer 

kommer vara en berättelse om kärlek än en berättelse om liv och död. Ladino anser att dessa 

uttalanden visar tydligt på att filmen använder ett antropomorfisk berättande (Ladino 2009, s. 

64).  

March of the Penguins blev mycket omtalad och populär av den kristna religionen. Michael J. 

Reiss har i sin artikeln Imagining the World: The Significance of Religious Worldviews for 

Science Education (2009) granskat vad kristna har skrivit om filmen. Reiss hittade bland 

annat en recension från en kristen webbsida som gick in på hur människan kan lära sig om 

kärlek, Gud och vänskap via filmen. Reiss förklarar att recensionen framhäver att filmen inte 

är stötande för de troende människorna, till exempel ser vi inte visuellt när pingvinerna parar 

sig utan de är något vi förstår genom berättarrösten (Reiss 2009, s. 788). 

Rebecca Wexler skriver i artikeln Onward, Christian penguins: wildlife film and the image of 

scientific authority (2008) om orsaker till att filmen främst blev populär av hängivna troende 

kristna och fick en stark reaktion av publiken. En av orsakerna som Wexler tar upp är att 

tittarna betraktar filmsekvenserna som realistiska. Wexler hänvisar till Derek Bousé som 

menar att naturfilmer byggs utefter underhållning snarare än vetenskap, något som 
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filmskaparna försöker dölja för att övertyga om att det är en dokumentär genre. Wexler menar 

att på vissa ställen i filmen är vetenskapens frånvaro nödvändig för att det förbättrar 

betydelsen av bilden och ger en starkare tolkning för publiken. Tolkningarna som tittarna gör 

bygger på berättarröstens uttalanden om antropomorfism (Wexler 2008, s. 276).  

Wexler menar att filmens dramatiska historia om kärlek gör att tittarna tolkar filmen utefter 

kulturella förståelser av mänsklig kärlek och att filmen döljer de vetenskapliga förklaringarna. 

Wexler hänvisar till biologen Gerald Kooyman som förklarar att det som tittarna förstår som 

kärlek och sorg är förmodligen bara hormonellt drivet för djuren (Wexler 2008, s. 276). 

Wexler menar att det sättet som berättarrösten uttrycker sig på gör det omöjligt för 

vetenskaplig information att framgå, vilket skapar antropomorfism. Wexler anser att om 

filmen skulle använda sig av mer vetenskapliga förklaringar skulle antropomorfismen 

censureras och på samma sätt skulle tolkandet för kärlekshistorien avta (Wexler 2008, s. 276–

277). 

 

Teori  

Vi kommer i denna del av uppsatsen gå in på forskning om genus som är relevant för vår 

analys i uppsatsen. Vi har valt genus som en teoretisk utgångspunkt eftersom syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur djuren representeras i filmerna utifrån föreställningar om genus 

och mänskliga normer om familjestrukturer. 

 

Genus grundläggande principer 

I boken Om genus skriver Raewyn Connell att dikotomi är det begrepp som samhället ofta 

förknippar med genus (Connell 2009, s. 24). Med dikotomier syftar man på uppdelningar i 

motsatspar. Professorn Tora Holmberg ger några exempel på uppdelade motsatspar, det kan 

vara “natur/kultur, djur/människa, organism/teknologi, kvinna/man, verklighet/fiktion” 

(Holmberg 2016, s. 73). Professorn i genusvetenskap Ulrika Dahl menar även att kön och 

genus syftar på relationen mellan motsatsparen man/kvinna och maskulint/feminint. Dahl 

menar att dessa termer främst används för att kunna sortera människor i olika sammanhang 

(Dahl 2016, s. 15). Connell menar att denna vardagliga definition av genus grundar sig i den 

biologiska uppdelningen av hannar och honor, vilket innebär en kulturell skillnad mellan män 
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och kvinnor som till exempel visar sig i talesättet “Män är från mars, kvinnor är från Venus.” 

(Connell 2009, s. 23).  

Genus finns runt om oss hela tiden och samhället tar därför ofta genus för givet. Hela 

samhället är uppdelad som om män och kvinnor vore två helt olika separata kategorier till 

exempel i klädaffärer, inom sporten och även i kända tv-program (Connell 2009, s. 17–18). 

Redan från att ett barn föds delas barnet in i ett av könen, något som kommer följa barnet hela 

livet i val av färger på kläder, typ av leksaker och valet av namn. Det skapas förväntningar på 

barnet, hur hen ska bete sig och vilka relationer hen ska ha (Dahl 2016, s. 15). Det kan verka 

som dessa upplägg av genus hör till naturens ordning eftersom vi är så pass vana vid det i 

samhället. Att se detta som något naturligt skapar normer och om någon går emot dessa 

normer ses det som fel: “därför beskrivs homosexualitet ofta som något ’onaturligt’ och 

dåligt” (Connell 2009, s. 18). 

Begreppet kön används oftast för att förklara de biologiska skillnaderna mellan människor. 

Dahl menar att det i samhället är vanligt att begreppet kön används för att representera oss 

och våra roller i samhället samt bestämmer vad som ses som “naturligt” och självklart (Dahl 

2016, s. 16). I det västerländska samhället finns det normer om vad som är manligt och 

kvinnligt. Det anses manligt att ha en vältränad kropp, vara heterosexuell, framgångsrik och 

självständig medan det kvinnliga förväntas innebära det motsatta (Ganetz 2012, s. 33). Dahl 

menar att dessa typer av könsskillnaderna är något som förändras över tiden i takt med att 

samhället ändras (Dahl 2016, s. 16).  

Genus grundläggande principer redogörs för att vi ska få en djupare förståelse för dess 

innebörd och för att underlätta analysen. Redogörelsen gör att det blir lättare för oss att 

analysera hur filmskaparna representerar pingvinerna utifrån mänskliga föreställningar om 

genus. 

 

Familjestrukturer 
 

I det följande avsnittet kommer vi att redogöra för hur familjestrukturer ser ut i samhället och 

vilka normer det finns inom ämnet.  

 

Riyadh Al-Baldawi skriver i artikeln “Psykosociala konsekvenser av en förändrad 

familjestruktur” (1998) att familjen genom historien har haft en stor betydelse för både 
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individen och för samhället. I artikeln klargör Al-Baldawi att begreppet familjestruktur 

innebär “den modell som beskriver familjens sätt att organisera sina relationer och positioner 

inom systemet för att uppnå jämvikt och stabilitet” (Al-Baldawi 1998, s. 2223). Familj 

definieras på olika sätt beroende på vilken kultur man kommer ifrån. Al-Baldawi förklarar att 

i vissa delar av Afrika innefattar familjen hela stammen, medan i Mellanöstern och Asien så 

definieras familjen som mamma, pappa, barn och en del av släkten. I västländerna och 

Nordamerika anses en familj endast bestå av mamma, pappa och barn (Al-Baldawi 1998, s. 

2223).  

 

Professorn Ulla Björnberg förklarar att den traditionella kärnfamiljen innefattar en man med 

fadersroll och en kvinna med modersroll, detta kan även kallas för en heteronormativ familj. 

Ansvarsfördelningen delas upp så att fadern försörjer familjen medan modern ansvarar för 

hushållsarbetet samt tar hand om familjemedlemmarna. Denna typ av ansvarsfördelning har 

ändrats något under de senaste årtiondena men ändå ses den heteronormativa 

familjebildningen fortfarande som ett ideal i samhället (Björnberg 2016, s. 45). Sedan 1960-

talet har ett jämställt samhälle varit ett mål inom den svenska politiken, vilket syftade på en 

könsneutralitet inom yrkeslivet och hushållet. Till exempel ville man att ansvaret över barnet 

fördelas mellan föräldrarna men i dagens läge har modern oftast det största ansvaret över 

barnen (Björnberg 2016, s. 46). 

 

Metod 

För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar kommer vi att analysera naturfilmerna 

March of the Penguins (2005) och Snow Chick: A Penguin's Tale (2015) med utgångspunkt i 

en bildsemiotisk metod. Vi kommer därefter använda metoden för att jämföra filmerna om 

hur pingvinerna representeras utifrån föreställningar om genus och mänskliga normer om 

familjestrukturer. 

 

Samarbetet  

Intresset för denna idé kommer ursprungligen från en tidigare kurs vi haft under vår 

utbildning på Film- och Tv-produktion vid Högskolan Dalarna. Kursen som fångade vårt 

intresse var Dokumentärfilmsproduktion, där vi arbetade med samma film. Detta var något 
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nytt för oss men som direkt skapade ett intresse. Ett annat gemensamt intresse är djur som har 

en stor betydelse för oss därav valet av uppsatsämne.  

Eftersom vi hade ett gemensamt intresse tyckte vi det skulle ge mer och förhoppningsvis bli 

en bättre uppsats om vi skrev tillsammans. Arbetet har till största del gjorts tillsammans, då vi 

genom diskussioner tillsammans utvecklat texten. Vi har delat upp läsarbetet genom att läsa 

olika delar av den tidigare forskningen för att sedan på egen hand ta ut de väsentliga delarna 

från texten och tillsammans sammanställa det i en gemensam text. Själva analysen av 

filmerna gjorde vi gemensamt, vi tittade på filmerna tillsammans och gjorde egna 

anteckningar som vi sedan diskuterade.  

 

Denotation och konnotation  

I vår analys kommer vi använda oss av Roland Barthes bildsemiotiska metod. Vi kommer 

använda oss av begreppen denotation och konnotation som Barthes presenterar i artikeln 

“Rhetoric of the image” (1977). I artikeln förklarar Barthes att metoden utvecklades för att 

analysera fotografiska bilder (Barthes 1977). Barthes menar att vi kan se en bild genom tre 

meddelanden, det lingvistiska meddelandet, det denotativa meddelandet och det konnotativa 

meddelandet (Barthes 1977, s. 36).  

Alla bilder är mångtydiga, något som Barthes kallar för polysemiska, med underliggande 

symboliska betydelser där betraktaren kan välja att läsa vissa symboler och ignorera andra 

(Barthes 1977, s. 38–39). Barthes förklarar i artikeln att det denotativa meddelandet är den 

uppenbara betydelsen av bilden medan det konnotativa meddelandet är hur det synliga i 

bilden tolkas av betraktaren (Barthes 1977). Fotografiets denotation är starkt 

verklighetsavbildande och trovärdigt, vilket gör att betraktarna lätt tror att dess konnotationer 

också är sanna. Barthes argumenterar för att bearbetningen av bilderna och tekniken gör att 

bilderna får större kulturella betydelser. Genom tekniska element såsom kameravinkel, 

ljussättning och bildkomposition konstruerar bilden möjliga kulturella konnotationer för 

betraktaren (Barthes 1977, s. 44). Det lingvistiska meddelandet finns i bildens alla textinslag 

till exempel i titlar, bildtexter och filmdialoger (Barthes 1977, s. 38). I artikeln kallar Barthes 

det lingvistiska meddelandet även för det språkliga meddelandet (Barthes 1977). Det 

språkliga meddelandet hjälper till att förklara vad bilden föreställer. Texten hjälper till att 

förklara element i bilden eller scenen och vägleder betraktarens fokus i bilden. Texten styr 

och begränsar betraktarens tolkningar av bilden (Barthes 1977, s. 39). 
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I artikeln använder Barthes analysmodellen för att analysera en annonsbild för Panzani-

pastaprodukter, för att se hur bilder utgör ett språk som betraktarna läser utifrån bokstavliga 

och symboliska betydelser. Bildens denotation visar en nätkasse med produkter som ramlar ut 

ur kassen. I nätkassen ligger det några pastapaket, tomater, paprikor, svamp och lök. 

Bakgrunden i bilden är röd och produkterna är till största del av färgerna gul och grön 

(Barthes 1977, s. 33). Bilden ger två olika konnotationer, för det första att produkterna 

associerar färskhet. Det andra tecknet är mindre tydligt, konnotationen finner vi i 

sammansättningen av de tre färgerna gul, grön och röd som produkterna i annonsbilden har 

tillsammans. Barthes menar att färgerna gör att man konnoterar annonsen till Italien och att 

produkterna är italienska (Barthes 1977, s. 34). Den andra konnotation kan sammankopplas 

till det som Barthes kallar för det direkta meddelandet av annonsen, det lingvistiska. Det 

lingvistiska meddelandet får vi genom de konkreta orden som utgör bildtexten och etiketterna, 

som även kan kallas språkets denotation. Språkets konnotation får vi genom ordet "Panzani" 

som uttrycker "italienska" till betraktaren (Barthes 1977, s. 33).  

 

Tillvägagångsätt 

Bilderna i de två filmerna är autentiska och inte iscensatta däremot är berättelsen i filmerna 

arrangerad genom klippningen och en pålagd berättarröst. Detta gör att filmerna får kulturella 

betydelser som vi analyserar utifrån Barthes analysmodell för att förstå vad filmerna 

förmedlar och skapar för kulturella budskap. Det lingvistiska meddelandet som Barthes 

förklarar i artikeln motsvara för-, eftertexter samt berättarrösten i filmerna. För- och 

eftertexter är dock inget som vi kommer analysera i uppsatsen däremot kommer vi att 

analysera berättarrösten. I analyskapitlet börjar vi med att analysera en scen ur respektive film 

utifrån denotationen som förklarar vad som visas i bilden. Därefter går vi över till att 

analysera vad som förmedlas utifrån konnotationen och det lingvistiska meddelandet. 

Den kritik man kan rikta mot metoden är att det var svårt för oss att förstå pingvinerna utan att 

tolka dem ur ett mänskligt perspektiv. På samma sätt som det varit omöjligt för filmskaparna 

att förstå pingvinerna på deras egna villkor var det även svårt för oss i vår studie. Det är svårt 

att se någon metod som skulle kunna överbrygga detta problem.  
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Analys 

Vi kommer i detta avsnitt att analysera de utvalda filmerna, vi kommer i varje avsnitt börja 

med att analysera March of the Penguins (2005) och sedan analysera den andra filmen Snow 

Chick: A Penguin’s Tale (2015). Vi kommer avsluta avsnittet med att göra en jämförande 

analys mellan de två filmerna.  

 

Scen 1 

March of the Penguins  

Denotation 

I den första sekvensen i scenen är denotationen att vi ser en grupp med vuxna kejsarpingviner 

som går i ett led från vänster till höger i bild. Vi följer pingvinernas vandring över den 

snötäckta marken, detta växelklipps med en annan grupp pingviner som står tätt intill 

varandra. Vi får sedan se att pingvinerna kommer fram till de andra pingvinerna, de börjar gå 

en och en in mot pingvinsamlingen. Kameran följer sedan en pingvin som går från vänster till 

höger i bild genom den stora mängden av pingviner. Detta växelklipps med en annan vuxen 

pingvin som står i profil med huvudet riktat mot vänster som har en grå pingvinunge sittandes 

på sina fötter. Pingvinungen nickar huvudet upp och ner medan den vuxna pingvinen börjar 

gå framåt och stannar bredvid en annan vuxen pingvin. Vi får sedan se de två pingvinerna stå 

tillsammans med pingvinungen. I fortsättningen av scenen är denotationen att pingvinen 

lämnar över pingvinungen till den andra pingvinen. Pingvinungen sitter på pingvinens fötter 

och skakar, pingvinungen öppnar sin mun och ger ifrån sig ett ljud. Den vuxna pingvinen som 

gav ifrån sig ungen sträcker sig och lutar huvudet ner mot ungen. Sedan är denotationen att vi 

ser den vuxna pingvinen ur ett grodperspektiv, pingvinen tittar neråt mot kameran. Det klipps 

sedan till pingvinungen igen som tittar uppåt i bild och blir sedan matad av den vuxna 

pingvinen som har ungen. Vi får sedan se ur ett grodperspektiv hur den vuxna pingvinen 

vänder sig om och går iväg från kameran. 

 

Konnotation 

Genom berättarrösten har vi i ett tidigare tillfälle fått konnotationen att det är honpingviner 

som är på väg hem från att ha hämtat föda till deras nyfödda ungar, berättarrösten benämner 

dem som mammor. Tittaren har tidigare i filmen fått veta att de nyfödda ungarna är 
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tillsammans med hanpingvinerna som berättarrösten benämner som pappor. Berättarrösten 

förklarar för oss att papporna inte har ätit på fyra månader och att ungarna behöver snarast få i 

sig föda, vilket konnoterar till en förhöjd dramatik och en brådskande känsla hos tittaren. 

Berättarrösten beskriver pingvinerna som mammor och pappor, vilket är antropomorfism. 

Precis som Ganetz skriver om i sin bok använder berättarrösten sig av mänskliga 

föräldraroller på fåglarna, trots att fåglar inte tillämpar detta (Ganetz 2012, s. 70). 

När vi ser bilderna av pingvinerna som går från vänster till höger i bild, hör vi berättarrösten 

säga “the mothers step up their rhythm...as if sensing the urgency. They shuffle along as 

quickly as possible..hauling their overstuffed bellies one last mile”. Detta konnoterar till att 

tittarna känner att pingvinmammorna har en modersinstinkt att rädda sin unge från att svälta. 

Detta gör att tittarna kan känna igen sig i pingvinmamman som stressar för att komma fram 

till sin partner och sin unge.  

När pingvinmammorna sedan kommit fram till kolonin förklarar berättarrösten att “to find 

each other in the enormous crowd the penguins must rely on sound, not sight. As they circle, 

the returning mothers trumpet loudly and wait for their mates to call back”. Berättarrösten 

tillsammans med bilden ger tittarna konnotationen att mamman och pappan med 

pingvinungen letar efter varandra. 

  

Bild 3. Ur March of the Penguins (2005), tid: 48:36, Skärmdump 

Bild 4. Ur March of the Penguins (2005), tid: 49:12, Skärmdump 

När pingvinerna återförenas benämner berättarrösten dem som en familj. Berättarrösten säger 

“the sound is deafening. and yet, somehow, each of them will hear their mate’s song. The 

couple has found one another. The mother sees her chick for the first time. And at last the 

family is together”. Berättarrösten benämner dem som en familj nu när de har återförenats 

som mamma, pappa och unge men berättarrösten benämner till exempel inte en vuxen pingvin 

och en unge som en familj. Detta kan konnoteras till det västerländska samhället där en 

ensamstående förälder inte förstås som en traditionell familjestruktur.  
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I samma sekvens ser mamman sin unge för första gången och pappan överför ungen till 

mamman, men det största fokuset ligger på relationen mellan pappan och ungen. 

Berättarrösten säger “and just as they did with the egg, the parents now quickly pass off the 

newborn from one to the other. Now it is the mother’s turn to protect her chick from the fierce 

cold”. Denna del av scenen kan konnoteras till att tittaren associerar till en jämställd uppdelad 

barnuppfostran då pingvinerna hela tiden byts av. Pappan tar hand om ungen, han ruvar ägget 

och när det kläcks väntar han tills att mamman kommer tillbaka. Detta kan ses som en motsats 

till mänskliga vanligheter om hur uppdelning av omhändertagandet av barnet ser ut då det 

traditionellt sett är mamma som har största ansvaret av barnet hos människor. 

   

Bild 5. Ur March of the Penguins (2005), tid: 50:03, Skärmdump 

Bild 6. Ur March of the Penguins (2005), tid: 50:05, Skärmdump 

Bild 7. Ur March of the Penguins (2005), tid: 50:33, Skärmdump 

Berättarrösten säger “the father and his chick sing to one another, making sure each knows the 

other’s voice. It is the only way the two will find each other when the father returns”. När 

tittaren får se pingvinhannen från ett grodperspektiv tillsammans med bilden på ungen som 

tittar uppåt så blir konnotationen att de tittar på varandra. Genom växelklippningen ökar 

intensiteten mellan pappan och pingvinungen, det blir då mer dramatiskt än vad det egentligen 

kanske är. Berättarrösten säger “as the chick enjoys his first real meal, the father prepares to 

sever the bond between them. It’s not easy to do” konnotationen blir då att tittaren får känslan 

av att pappan tycker det är jobbigt att lämna sitt unge. Tittarna kan då associera till sig själva, 

när de åker bort från nära och kära och hur jobbigt det är. Detta sätt att representera 

hanpingvinen med mänskliga känslor menar Derek Bousé att naturfilmer gör för att tittare ska 

känna igen sig i djurens beteenden (Bousé 2000, s. 152). 

 

Snow Chick: A Penguin’s Tale 

Denotation  

Denotationen i scenen är att tittaren får följa en grupp med vuxna kejsarpingviner som går 

över en mark täckt med snö, pingvinerna går i ett led från vänster till höger i bild. Därefter får 
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vi se tusentals med pingviner som står intill varandra. Dessa bilder växelklipps med närbilder 

på en pingvin som tittar från sida till sida. Denotationen visar oss en grå pingvinunge som 

sitter mellan en vuxen pingvins ben samtidigt ger ungen ifrån sig ett läte. Denotationen visar 

sedan att de två pingvingrupperna möts. Pingvinerna börjar gå i ett rakt led, dessa pingviner 

möter en annan pingvin som går i motsats riktning från början av ledet till slutet. Därefter får 

vi se en pingvin stanna och långsamt ta ner huvudet mot magen, dessa bilder växelklipps med 

bilder på en annan vuxen pingvin som har en pingvinunge. Vi får därefter se närbilder på 

pingvinungen och bilder på den vuxna pingvinen som går mot kameran ur ett grodperspektiv. 

I en annan bild ser vi hur pingvinerna möts och står tillsammans. Pingvinen som närmade sig 

den vuxna pingvinen med ungen, böjer sitt huvud ner och matar ungen. Vi får se olika bilder 

av när två vuxna pingviner trycker sina kroppar mot varandra, därefter förflyttas 

pingvinungen över till den andra pingvinen. Denotationen visar hur de två pingvinerna står 

tillsammans med flertalet pingviner i bakgrunden. Efter ett tag ser vi hur pingvinen som 

lämnat ifrån sig ungen går iväg. Detta växelklipps med närbilder på pingvinungen. Pingvinen 

som gick iväg vänder sig om och börjar gå tillbaka. Denotationen är att vi ser en närbild på 

pingvinungen och sedan den vuxna pingvinen ur ett grodperspektiv. Pingvinen tittar ner på 

kameran och vänder sig sedan om igen för att gå iväg. 

 

Konnotation 

Berättarrösten har tidigare förklarat att pingvinerna som är på väg mot pingvinsamlingen är 

honpingviner och de benämns som mammor. Bilderna på en pingvin som tittar från sida till 

sida ger tittarna konnotationen att det är en mamma som tittar efter sin partner i den stora 

pingvinsamlingen. Det berättarrösten förklarar för tittaren under detta segment skapar en 

uppdelning mellan hannar och honor, berättarrösten säger att mammorna är honor och 

papporna är hannar, vilket sätter in dem i fack. Precis som Connell skriver om att samhället är 

uppdelat i en dikotomi (Connell 2009, s. 24). Konnotationen till detta segment kan vara att 

tittarna sätter in sig själva i ett av facken, men det problematiska blir att det finns fler sociala 

kön än endast två.  
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Bild 8. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 10:08, Skärmdump  

Bild 9. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 10:20, Skärmdump 

Bild 10. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 10:33, Skärmdump 

 

Berättarrösten tillsammans med bilderna gör att tittaren förstår händelseförloppet som att 

papporna ställer upp sig på ett led, något som berättarrösten kallar för en “identity-parade”. 

Berättarrösten säger “they form an identity-parade. All she has to do, is simply walk her way 

along the line. Sound simple enough. But among all the penguins look alikes, her partner is 

still tricky to recognize”. Berättarrösten får oss att tro att det är svårt för pingvinerna att känna 

igen varandra och att de därför använder sig av en identitetsparad. Enligt filmen så ställer sig 

pingvin hannarna på ett led och honorna får därefter gå längs med paraden för att hitta sin 

partner. En undersökning av Thierry Aubin visar att pingviner enbart använder sitt 

individuella läte för att hitta varandra då de inte har ett specifikt bo att kunna gå tillbaka till 

(Aubin et.al. 2000, s. 1081), alltså är filmens uttalande om en identitetsparad felaktig.  

 

I delen när pingvinhonan böjer sitt huvud ner mot kroppen hör vi samtidigt berättarrösten säga 

“so every so often, she stops and calls. Her cry is unique. And the father responds with a call 

with his own. It’s what's she was hoping to hear”. Berättarrösten kallar honpingvinens läte för 

“her cry” medan hanpingvinens läte kallas för “call” vilket kan konnoteras till en känsla av att 

honpingvinen är känslig och sårbar. Konnotationen blir då att honpingvinen står och gråter i 

längtan efter sitt barn. Detta kan i sin tur associeras till samhällets normer för vad som är 

kvinnligt, till exempel att en kvinna ses som känsligare än mannen. 
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Bild 11. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 10:48, Skärmdump 

Bild 12. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 11:34, Skärmdump 

Bild 13. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 11:54, Skärmdump 

När vi ser de två pingvinerna med ungen säger berättarrösten “it’s now his mother’s turn to 

take over the child, but they must be careful: a few seconds too long on the ice and their chick 

will die” vilket konnoterar till att mamman ska ta hand om ungen. Detta kan tittarna i sin tur 

koppla till föräldraledighet, pappan har haft sin del av föräldraledigheten och nu är det 

mammans tur. 

 

Berättarrösten benämner mamman, pappan och ungen som en familj när vi ser att de står 

tillsammans. Berättarrösten säger “finally, they united as a family, the bond they share it's one 

of the most remarkable in nature”. Detta konnoterar till att tittaren får en känsla av att de 

äntligen återförenas som om det skulle vara något de har längtat efter. Berättarrösten förklarar 

sedan “for over the next five months, they will take it in turns to trek to the sea to bring back 

food for the ever-growing baby”. Denna hängivenhet till sin familj som berättarrösten 

förklarar kan ses som en modell för en traditionell och konservativ familj.   

 

  

Bild 14. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 12:32, Skärmdump 

Bild 15. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 12:42, Skärmdump 

 

Grodperspektivet ger en känsla av att vi får se pappan utifrån pingvinungens ögon. 

Berättarrösten förklarar för tittarna att “his father endured so much to get the tiny chick this 

far. Saying goodbye is hard. This time there is no looking back”. Konnotationen blir då att 

kärleken mellan ungen och pappa är starkt och att det är svårt för en förälder att ta farväl från 

sin unge. Detta är antropomorfism då berättarrösten ger pingvinen mänskliga känslor.  
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Scen 2 

March of the Penguins  

Denotationen 

I tidigare klipp har tittarna sett en snöstorm där några pingvinungar dött av kyla. Detta 

fortsätter sedan genom följande sekvens där denotationen visar en död pingvinungen som 

ligger på den snötäckta marken. Bakom ungen står en vuxen pingvin och ger ifrån sig ett läte 

medan den tittar ner på ungen. Sedan visas en pingvin med en pingvinunge som står 

tillsammans, bredvid dem står en annan vuxen pingvin utan en unge som sänker sitt huvud 

neråt. Sekvensen fortsätter med denotationen att några pingviner bråkar och mellan dem är det 

en pingvinunge. Pingvinerna slår sina kroppar mot varandra och ungen rullar omkring under 

dem. Till slut upphör bråket och vi får se hur en vuxen pingvin ställer sig upp med 

pingvinungen mellan benen. Denotationen är att vi ser närbild på pingvinungen som sitter och 

lutar kroppen mot en vuxen pingvin. Därefter ser vi en vuxenpingvin och en pingvinunge som 

står tillsammans.   

 

Konnotation 

  

Bild 16. Ur March of the Penguins (2005), tid: 58:40, Skärmdump 

Bild 17. Ur March of the Penguins (2005), tid: 59:02, Skärmdump 

 

När vi ser den vuxna pingvinen som ger ifrån sig ett läte medan den tittar ner på ungen, säger 

berättarrösten “every year some bereft mother will respond to her agony in an unimaginable 

way”. Detta ger konnotationen att den vuxna pingvinen som tittar ner på den döda ungen är 

mamman till ungen. Lätet som mamman ger ifrån sig konnoterar sorg och hemskhet. Filmen 

skildrar mammans sorg på ett dramatiskt sätt, vilket gör konnotationen stark då tittarna känner 

medlidande. Mamman går sedan iväg och ställer sig bredvid en annan mamma som har en 

egen unge, vilket ger konnotationen sorg och avundsjuka. Den föräldralösa mamman står med 
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huvudet nerböjt vilket ger konnotationen att hon ser sorgsen ut. Hela sekvensen skapar en 

närhet av medlidande mellan pingvinerna och tittarna, vilket stärker känslan för filmen.   

 

 

Bild 18. Ur March of the Penguins (2005), tid: 59:31, Skärmdump 

När pingvinerna försöker ta ungen ifrån mamman blir konnotationen att tittarna blir ledsna 

och uppjagade då pingvinunge far illa. Vi får se hur mamman kämpar för att få tag i sin unge 

samtidigt säger berättarrösten “having lost her own chick, she will attempt to steal another’s. 

But the group will not allow it”. Berättarrösten förklarar det som att det är gruppen som står 

emot kidnapparna men genom konnotationen av vad bilderna visar förstår tittarna det som att 

det i själva verket är mamman som står emot. 

  

Bild 19. Ur March of the Penguins (2005), tid: 59:43, Skärmdump 

Bild 20. Ur March of the Penguins (2005), tid: 1:00:20, Skärmdump 

I sekvensen när mamman får tillbaka sin unge säger berättarrösten “despite having known 

each other only a few days the bond between mother and child is surprisingly strong”. 

Konnotationen blir att mamman har räddat sin unge, vilket skapar en lättnad hos tittaren då 

ungen är i säkerhet igen. Tittarna får också en känsla av att bandet mellan ungen och mamma 

inte går att bryta. 
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Snow Chick: A Penguin’s Tale  

Denotation 

Denotationen i inledningen av scenen är en vuxen kejsarpingvin som puttar en snöklump emot 

sig. Vi får sedan se bilder av en vuxen pingvin med en unge, sedan ser vi hur några andra 

vuxna pingviner närmar sig dem. Pingvinen med ungen börjar bita mot de andra pingvinerna 

som närmat sig. I den följande sekvensen är denotationen att pingvinerna följer efter 

pingvinen med ungen, vilket leder till att pingvinerna börjar bråka och springer efter 

pingvinungen. Pingvinerna lägger sig över pingvinungen och försöker putta in ungen mellan 

benen. I sekvensen efter får tittarna följa en vuxen pingvin som går mellan pingvinsamlingen. 

Pingvinungen som ligger under pingvinerna tar sig loss och en pingvin tar den till sig. 

 

Konnotation 

  

Bild 21. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 30:34, Skärmdump 

Bild 22. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 30:57, Skärmdump 

När vi ser pingvinen med snöbollen hör vi samtidigt berättarrösten förklara “penguins who 

has failed to breed, practice child wearing skills on chunks of ice”. Konnotationen i denna 

sekvens är att tittaren ser snöbollen som en association till en pingvinunge och att pingvinen 

längtar efter en unge. Detta kan i sin tur konnoteras till att människor med ofrivillig 

barnlöshet kan relatera till pingvinens frustration. 

Efter att vi har sett pingvinen med snöbollen ser vi därefter en pingvin med en unge samtidigt 

säger berättarrösten “but their mother instincts are so overwhelming what they really want is a 

baby of their own”. Här blir konnotationen att tittaren känner att pingvinernas 

modersinstinkter är överväldigande och tittaren förstår att pingvinen är desperat efter att ha en 

egen unge, vilket gör att pingvinerna upplevs som avundsjuka på mammorna med egna ungar. 

Enligt en undersökning av Frédéric Angelier är det oftast honorna som har 
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kidnappningsbeteende men hannar kan även ha det (Angelier et.al. 2006, s .1414). 

Berättarrösten förklarar att det är mammor men det kan lika gärna vara pappor med starka 

föräldrainstinkter eftersom människor inte kan se skillnad på han- och hon-pingviner. 

  

Bild 23. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 31:07, Skärmdump 

Bild 24. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 32:03, Skärmdump 

När vi ser hur ett flertal vuxna pingvinerna går mot den vuxen pingvin med en unge, säger 

berättarrösten “and who better than the smallest most adorable chick in the colony”. Detta gör 

att tittarna förstår att det är Snow Chick som pingvinerna är ute efter. Berättarrösten säger 

“dad has his work cut out keeping these kidssnatchers away. And they aren’t the only broody 

penguins. Soon there are so many babyssnatchers, they block the father’s path at every turn. 

As his chick gets smutted by admirers there’s nothing he can do”. Konnotationen blir att 

tittaren känner att pappan försöker göra allt för att skydda sin unge från att bli kidnappad.  

När vi ser att pingvinerna försöker fånga pingvinungen genom att lägga sig över honom säger 

berättarrösten samtidigt “for these lone females the urge to nurture a chick of their own is 

overwhelming. In the frenzy they are in danger of loving him to death”. Detta kan konnoteras 

till att honorna är ensamma och så pass desperata att de skulle kunna döda en unge för att få 

en egen. 
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Bild 25. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 31:29, Skärmdump 

Bild 26. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 32:25, Skärmdump 

När vi ser att pingvinungen tar sig loss och en pingvin tar den till sig säger berättarrösten 

“when dad can finally reach him, his little chick is in real peril. Then, a lucky break, he gets 

his battered baby back. Nothing is more important than the safety of your young”. 

Konnotation i denna sekvens är att pappan räddar sin unge från de galna honpingvinerna och 

pappan ses som en hjälte.  

 

Scen 3 

March of the Penguins  

Denotation 

Denotationen i denna sekvens är en grupp med pingviner som befinner sig vid ett snötäckt 

område, kameran följer olika pingviner som står eller går runt bland de andra pingvinerna. Vi 

får sedan se en bild på två pingviner som står tillsammans med andra pingviner i bakgrunden. 

Därefter är denotationen att vi ser en grupp med pingviner som lägger sig över varandra, de 

går emot varandra och använder sina vingar för att vifta mot varandra. Sekvensen fortsätter 

med denotationen att vi ser två pingviner som går tillsammans, vi får sedan se flertalet 

pingviner som står två och två. Sedan får vi se ett montage där fokuset är på två pingviner 

som står tätt intill varandra. Denotationen visar närbilder i slowmotion på pingvinernas 

huvuden som rör sig upp och ner mot varandra, samtidigt spelas det stråkmusik. Sedan får vi 

se hur en pingvin står ovanpå ryggen på en annan pingvin, deras huvuden trycks mot 

varandra. Därefter ser vi två pingviner som står bredvid varandra med andra pingviner i för- 

och bakgrund. 
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Konnotation 

  

Bild 27. Ur March of the Penguins (2005), tid: 11:53, Skärmdump 

Tittarna har tidigare fått sett pingvinhonornas långa vandring från havet till kolonin för att 

hitta en partner. När honpingvinerna anlänt till kolonin förklarar berättarrösten för tittaren att 

“and so, having arrived... they begin to pursue their journey’s purpose: Finding a mate”. 

Konnotationen till denna sekvens är att hitta en partner, finna kärleken och så småningom 

bilda en familj. 

Berättarrösten förklarar sedan “we don’t really know what they’re looking for in a partner, we 

only know that they are, in fact, looking”. Detta konnoterar till att pingvinerna söker efter en 

viss typ av partner men att vi människor inte kan veta vad de letar efter. Därefter säger 

berättarrösten “we also know when they’ve found what they’re looking for” samtidigt ser vi 

två pingviner som står intill varandra. Detta konnoterar till kärlek och tvåsamhet.  

Samtidigt som vi ser ett flertal pingviner säger berättarrösten “emperor penguins are 

monogamous. Sort of. They mate with only one partner per year, which means every new 

season, all bets are off”. Detta konnoteras till att pingvinerna har samma partner under 

häckningssäsongen men byter partner när en ny säsong börjar. Enligt berättarrösten 

konnoterar tittarna att alla pingviner byter partner men Tanya Deweys studie visar att 14,6% 

av pingvinerna stannar kvar med samma partner inför nästa säsong (Dewey, 2005).  

 



 

29 
 

  

Bild 28. Ur March of the Penguins (2005), tid: 13:08, Skärmdump 

Bild 29. Ur March of the Penguins (2005), tid: 13:34, Skärmdump 

När vi ser att pingvinerna börjar vifta med vingarna mot varandra hör vi samtidigt 

berättarrösten säga “because there are fewer males than females here, hostilities among the 

ladies are inevitable. A taken male instantly becomes an unavailable male, so occasionally, a 

female will attempt to interrupt a courtship”. Detta konnoterar till att honpingvinerna börjar 

bråka om hanpingvinerna. Detta uttalande visar tydligt på att filmen bara utgår från det 

tvåkönade förhållandet, att honorna letar efter en hanne. Berättarrösten benämner 

honpingvinerna som “ladies” vilket betyder damer men det kan också betyda brudar och 

hanpingvinerna benäms som “males” vilket betyder män. Dessa benämningar är 

förmänskligande begrepp.  

När vi ser att pingvinerna lägger sig över varandra säger berättarrösten “they’re not that 

different from us, really. They pout, they bellow, they strut and occasionally, they will engage 

in some contact sports”. Här är konnotationen att pingvinerna bråkar och slåss om en partner. 

Berättarrösten menar att människor och pingviner är lika, vilket gör att tittarna konnoterar en 

närhet till pingvinerna och kanske sätter in sig själva i dem. 

   

Bild 30. Ur March of the Penguins (2005), tid: 14:19, Skärmdump 

Bild 31. Ur March of the Penguins (2005), tid: 14:38, Skärmdump 

Bild 32. Ur March of the Penguins (2005), tid: 15:15, Skärmdump 

Montaget av de två pingvinerna konnoterar till kärlek, där stråkmusiken hjälper till att skapa 

en romantisk känsla över montaget. Som vi kan se i bild 30 bildar deras kroppar tillsammans 

något som kan liknas till ett hjärta, vilket är ett tecken för kärlek och känslor.   
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Samtidigt som vi ser två pingviner som står tillsammans säger berättarrösten “for the next 

eight months, these two will participate in an ancient and complicated affair. There will be 

tenderness, there will be separation, there will be reunion. And if their partnership is 

successful, there will be new life. For now, they wait, for the egg and for the brutal winter, 

which will do everything in its power to destroy that egg”. Detta konnoterar till att de har 

parat sig och att pingvinerna kommer göra allt för att inte misslyckas med sitt ägg. 

Berättarrösten säger även att en lyckad parbildning ger ett nytt liv, vilket konnoterat till en 

unge. Detta konnoterar i sin tur till att det ses som ett misslyckande om pingvinerna inte får en 

unge, som om det är det enda som har en betydelse. Detta avspeglar inte den mänskliga synen 

på en relation, vilket gör att berättarrösten här skapar en skillnad mellan pingviner och 

människor.  

 

Snow Chick: A Penguin’s Tale 

Denotation  

Denotationen är att vi ser hur en kejsarpingvinunge och en vuxen kejsarpingvin tar sig fram i 

det snötäckta landskapet, i bakgrunden syns en grupp med pingviner. Ungen följer efter den 

vuxna pingvinen, därefter går ungen förbi den vuxna pingvinen och går framför istället. 

Ungen försvinner bakom en snötäckt sten och ramlar ner från en kant och fastnar i en liten 

grop. Det växelklipps mellan ungen som försöker ta sig upp och till den vuxna pingvinen som 

går runt och ger ifrån sig ett läte. Ungen börjar gå tillbaka mot den stora gruppen av 

pingviner. Vi får följa pingvinungen som går bland de andra vuxna pingvinerna som står 

tillsammans med ungar. Vi får sedan se en sekvens av att pingvinungen ställer sig framför 

olika vuxna pingviner men pingvinerna knuffar bort ungen. Sedan börjar en ny scen där 

denotationen är ett flertal kejsarpingviner som simmar i vattnet och vi ser hur valar simmar 

efter dem. Sedan kommer vi tillbaka till scenen med pingvinungen, denotationen är att ungen 

är täckt med snö och ramlar gång på gång och ger ifrån sig ett läte. Detta växelklipps till en 

vuxen pingvin som går ensam och ger ifrån sig ett läte. Vi får sedan se hur den vuxna 

pingvinen ställer sig bakom pingvinungen och de står tillsammans bland de andra 

pingvinerna. 
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Konnotation  

 

Bild 33. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 19:31, Skärmdump 

 

I denna scen är konnotationen att honpingvinen, som berättarrösten kallar för mamman, ska 

lära pingvinungen, som berättarrösten kallar för Snow Chick, vad som är rätt och fel. 

Berättarrösten förklarar att “Snow Chick is confidently following his mother, wherever she 

goes. He’s still learning how things should be done, and how it shouldn't”. Konnotationen till 

detta kan vara att Snow Chick är nyfiken på att lära sig nya saker och att lära sig att bli vuxen. 

Samtidigt som han går ifrån sin mamma säger berättarrösten “he soon thinks there is nothing 

left to learn, so nervous toddler turns cocky explorer, but at this age she must let him out of 

her sight”. Konnotationen till detta kan vara att Snow Chick känner att han kan klara sig själv 

och prövar sin egen vilja för att se var gränserna går. Detta kan tittarna i sin tur associera till 

små barn som är i trotsåldern. 

 

   

Bild 34. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 20:19, Skärmdump 

Bild 35. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 20:28, Skärmdump 

Genom klippningen, musiken och ljudeffekterna blir scenen dramatisk. Till exempel när vi ser 

Snow Chick ramla ner i en liten grop och det växelklipps till mamman som går. Berättarrösten 

förklarar det som att mamman går åt fel håll “she’s lost him, and heads off in the wrong 

direction”. Konnotationen av sekvensen ger tittaren en oroväckande känsla över om ungen 

kommer klara sig eller inte då mamman går åt fel håll och ingen vet vart ungen befinner sig. 
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Bild 36. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 21:52, Skärmdump 

Bild 37. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 22:06, Skärmdump 

Samtidigt som ungen går tillbaka till den stora gruppen med pingviner säger berättarrösten 

“confused he does the only sensible thing, and heads towards the colony. He feels safer now, 

his mother must be here somewhere”. Här blir konnotationen att tittarna tänker att det 

berättarrösten beskriver är vad ungen känner och tänker, vilket är antropomorfism.  

När ungen kommer tillbaka till kolonin säger berättarrösten “and then, security at last, but he 

got it wrong, it’s not his mother” vilket ger konnotationen är att ungen försöker hitta sin 

mamma. Berättarrösten säger “this must be her surely, wrong again” samtidigt som 

pingvinungen ställer sig framför en annan vuxen pingvin som puttar iväg honom. 

Berättarrösten förklarar det som om det vore Snow Chicks egna tankar, vilket återigen är 

antropomorfism. Berättarrösten säger därefter “he tests each penguin in turn, but nobody 

wants him” detta konnoterar till att ingen vill ha Snow Chick och att han nu är ensam, vilket 

leder till att tittaren skapar en känsla av oro inom sig.     

 

 

Bild 38. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 26:35, Skärmdump 

Samtidigt som vi ser bilderna av att den snöiga pingvinungen som ramlar omkring i snön 

säger berättarrösten “in a colony this size, he may never find his mother again. These are 

desperate times, in this frozen world lost chicks don’t survive for long”. Efter detta uttalande 

om att Snow Chick kanske inte överlever kylan så förflyttas tittarna till en annan scen där 

papporna letar föda i havet. Berättarrösten säger samtidigt “his father is among the many 

rushing back with fresh supplies, but he must be careful”. Detta kan konnoteras till att pappan 
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inte finns tillgänglig och att ungen behöver honom nu. Berättarrösten tillsammans med 

bilderna gör att tittaran förstår det som att pappan är i havet och kämpar mot späckhuggarna 

medan han letar efter föda, vilket konnoterar till att pappan är stark och kämpar för sitt liv.  

 

 

Bild 39. Ur Snow Chick: A Penguin’s Tale (2015), tid: 26:41, Skärmdump 

När vi ser den vuxna pingvinen som ger ifrån sig ett läte säger berättarrösten “the chicks 

mother calls one last time, but her cries are lost on the wind. At last he’s found, and not a 

moment to soon” konnotation är att mamman är sorgsen men att de till slut återförenas och vi 

som tittare känner en lättnad.  

 

Jämförande analys   

I analysen av scen 1 ser vi att filmerna använder sig av samma typ av uppbyggnad och 

berättande, vilket skapar liknande budskap. Det budskap som filmerna särskilt framför är hur 

en familjestruktur ska se ut, då filmerna endast skildrar den traditionella västerländska 

familjebilden. Båda berättarrösterna benämner pingvinerna som en familj endast när de 

förenas i kombinationen mamma, pappa och unge. Detta sätt att benämna grupper av djuren 

gör filmskaparna, enligt Bousé, för att tittarna ska känna en närhet till djuren (Bousé 2000, s. 

156). Detta framgår även av Ganetz som skriver att berättarrösten ofta benämner 

grupperingarna utefter den västerländska familjebildningen (Ganetz 2004, s. 10). I de båda 

filmerna är det endast det tvåkönade förhållandet som är i fokus och det samkönade 

undangöms. Att de två filmerna inte skildrar det samkönade förhållandet kan förklaras genom 

att naturfilmen är beroende av vetenskapen som förut inom forskning tabubelagt samkönat 

sex (Ganetz 2012, s. 76).  

  

Pingvinerna framställs som familjecentrerade och lojala mot varandra, detta blir något som 

tittarna kan se upp till. Till exempel i scen 1 syns inslag av jämställdhet där pingvinerna turas 

om att ta hand om ansvaret över ungen. Samma scen visar även tydliga exempel på dikotomi, 
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då berättarrösterna håller isär könen trots att pingvinernas kön inte går att urskilja visuellt. 

Dewey förklarar att kejsarpingvinerna ser identiska ut med samma storlek och färg under hela 

året (Dewey 2005). Men ändå benämns pingvinerna med olika mänskliga begrepp såsom 

“Females”, “Men”, “Mothers” och “Fathers” i filmerna.  

 

Honpingvinernas beteenden beskrivs ibland som modersinstinkter eller inre känslor, till 

exempel i scen 1 i March of the Penguins när pingvinhonorna är påväg till kolonin för att ge 

föda till den nyfödda ungen säger berättarrösten “the mothers step up their rhythm...as if 

sensing the urgency”. Detta ger tittarna konnotationen att pingvinmammorna har en 

modersinstinkt att rädda sin unge från att svälta. Ett annat exempel som visar på detta är i scen 

2 i Snow Chick: A Penguin’s Tale när de barnlösa pingvinhonorna ska kidnappa Snow Chick. 

Berättarrösten säger “but their mother instincts are so overwhelming what they really want is 

a baby of their own”. Berättarrösterna i de båda filmerna beskriver aldrig hanpingvinernas 

beteenden på detta sätt utan det är endast honpingvinernas, trots att även hanpingviner kan 

kidnappa ungar.  

I de båda filmerna representeras hanpingvinen med starka och modiga egenskaper medan 

honpingvinen får mer sårbara och känsliga egenskaper. Till exempel i scen 2 skiljer sig 

handlingen något från de båda filmerna, men själva huvudberättelsen är densamma. Det som 

skiljer sig är att i March of the Penguins är det endast pingvinhonor med i scenen, 

kidnapparna är honpingviner och räddaren är en mamma. Medan det i Snow Chick: A 

Penguin’s Tale är pappan som är räddaren och honpingviner som är kidnapparna. Att Snow 

Chick: A Penguin’s Tale placerar in en hanne som räddare i denna händelse kan vara för att 

det i samhället oftast är män som ses som hjältar. Ett ytterligare exempel på detta är i scen 3 

då berättarrösten ger en känsla av att Snow Chick behöver sin pappa men att han inte finns 

tillgänglig då han letar föda i havet bland späckhuggare. Ett exempel på när honan ses som 

känsligare än hannen är i scen 1 när berättarrösten kallar honans läte för “her cry” vilket ger 

konnotationen att honan gråter medan hannens läte kallas för “call”. I filmen March of the 

Penguins ses pappan som stark och uthållig under scenen när pappan ruvar ägget medan 

mamman är vid havet för att leta föda. Berättarrösten förklarar för tittarna att pappan inte ätit 

på flera veckor vilket ger konnotationen att han är uthållig då han klarat sig utan mat denna 

långa period. 

De tydligaste likheterna mellan de två filmerna ligger i representationen av djuren och 

skildringen av kärlek och sorg som är centralt för de båda berättelserna. De båda filmerna 
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använder sig av de traditionella byggstenarna som Bousé pratar om i sin studie. Bousé menar 

att de flesta naturfilmer är uppbyggda utifrån mänskliga livshändelser såsom födelse, 

parbildning, sex, uppfostran av barn och död (Bousé 2000, s. 153). Dessa element är något 

som de två filmerna tydligt bygger utefter. Bousé menar att denna berättarmodell hjälper till 

att driva porträtt av familjeliv och socialt liv som en ledande del i naturfilmer (Bousé 2000, s. 

174). Vi håller med Lauren C. Stephen om att March of the Penguins förmedlar en närhet 

mellan pingvinerna och tittaren (Stephen 2010, s. 103). Detta är något som till exempel syns i 

scen 3 i March of the Penguins när berättarrösten säger “they’re not that different from us, 

really”. Berättarrösten riktar sig direkt mot tittaren i detta uttalande. Ett annat exempel på när 

närhet skapas mellan pingvinerna och tittarna är i den inledande sekvensen i scen 2 i Snow 

Chick: A Penguin’s Tale. I scenen tittar honpingvin ner på sin döda unge, vilket skapar 

medlidande hos tittaren. Rebecca Wexlers hänvisar till biologen Gerald Kooyman som 

förklarar att det som tittarna uppfattar som kärlek och sorg i naturfilmer egentligen bara är 

hormonellt drivet för djuren (Wexler 2008, s. 276).  

En annan tydlig likhet mellan filmerna är att båda använder sig av en känd skådespelare som 

berättarröst genom hela filmen. March of the Penguins använder sig av Morgan Freeman och 

Snow Chick: A Penguin’s Tale använder Kate Winslet. I de båda filmerna förklarar 

berättarrösten handlingen på ett allvarligt men även på ett humoristiskt sätt. Berättarrösten i 

Snow Chick: A Penguin’s Tale är mer humoristisk än den andra filmen, till exempel ger 

berättarrösten pingvinerna egna röster och säger vad de tänker. Detta visar att filmen även 

använder antropomorfism mer än den andra. Filmen anpassar sig efter en barnpublik då 

scener med konflikter alltid slutar i lycka och filmen visar inte heller död eller liknande. Död 

och tragedi är dock något som March of the Penguins visar öppet i filmen. Till dessa 

konfliktscener hörs oftast mörk stråkmusik som förhöjer känslan av tragedi.  

Analysen visar att filmerna utgår från olika traditioner, Snow Chick: A Penguin’s Tale är mer 

narrativ och antropomorfiserad. Filmen representerar djuren på samma sätt som Walt Disney 

började göra under 1940-talet. Disney trodde att djurens beteenden skulle hjälpa tittarna att 

förstå sina egna känslor och försökte därför framhäva djurens personlighet för att tittarna 

skulle kunna sympatisera med djuren (Mitman 1999, s. 119–120). Filmen Snow Chick: A 

Penguin’s Tale är romantiserad och bygger på gullighet, detta syns genom att filmens 

huvudperson är den sistfödda och minsta pingvinungen i kolonin. Berättarrösten ger även 

ungen namnet Snow Chick, vilket visar tydligt på antropomorfism. Till skillnad från filmen 

March of the Penguins som ger ett mer seriöst intryck till sin publik. March of the Penguins 
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utgår mer från den vetenskapliga och mer dramatiska traditionen, precis som de första 

naturfilmerna utgick från vetenskap och underhållning gör även denna film (Bousé 2000, s. 

57).  

 

Slutdiskussion  

Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera hur pingvinerna representeras i 

naturfilmerna March of the Penguins (2005) och Snow Chick: A Penguin's Tale (2015). Vi 

ville främst undersöka hur filmerna förhåller sig till föreställningar om genus och mänskliga 

normer om familjestrukturer.  

Analysen av filmerna visar att föreställningar om genus och mänskliga normer om 

familjestrukturer är något som tillskrivs på pingvinerna. Det är tydligt att de båda filmerna 

gestaltar pingvinerna på det sätt som passar samhällets normer. Berättarrösten tillskriver 

pingvinerna mänskliga beteenden, tankar och känslor. Berättarrösten tolkar pingvinernas 

beteenden och tittarna förstår dem som naturliga. Till exempel representeras han- och hon-

pingvinerna ibland på olika sätt, honpingvinen gestaltas som mer känslig och skör än 

hanpingvinen som representeras med hjältemodiga egenskaper. Generellt så används mycket 

förmänskligande begrepp (antropomorfism) i de båda filmerna som exempelvis ”family”, 

“mother” och “father”. I filmen March of the Penguins används även begreppen “ladies” och 

“men” och i filmen Snow Chick: A Penguin’s Tale så ger berättarrösten pingvinungen ett eget 

namn och säger även vad pingvinerna tänker och känner.  

Filmerna utgår endast från de västerländska normerna och fungerar därför i kontext till de 

västerländska familjestrukturerna, därför har filmen March of the Penguins blivit populär hos 

konservativa kristna. De båda filmerna beskriver till exempel en pingvinhona, en 

pingvinhanne och en pingvinunge som en familj endast när de förenas tillsammans. Detta 

resulterar i att genom berättarröstens förklaring om familjebegreppet så anses de endast vara 

en familj när de står tillsammans och inte när de är själva med ungen. Vilket tyder på att 

filmerna endast framhåller den traditionella kärnfamiljen. Analysen visar även att det är mer 

likheter än skillnader mellan de två filmerna, vilket betyder att representationen av 

pingvinerna inte har förändrats nämnvärt under åren. Filmerna är producerad av två olika 

bolag och det vi kunde se skillnad på är att filmerna följer olika traditioner och riktar sig mot 
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olika publiker. Snow Chick: A Penguin’s Tale är mer disneyfierad och barnvänlig medan 

March of the Penguins är mer dramatiserad.  

Analysen visar att filmerna skildrar heteronormativitet som en kärna i berättelserna även fast 

varken tittarna eller filmskaparna kan veta vilket kön pingvinerna har. Det blir då 

problematiskt att använda heterosexualitet som norm i filmerna, eftersom det lika gärna kan 

vara två honpingviner som ingår i relationen. Filmskaparna utgår ifrån att djurens relationer 

speglar en traditionell mänsklig familjerelation även fast de egentligen inte vet vilka som 

ingår i relationen. Det problematiska är alltså den fördomsfulla bild av djuren och naturen 

som filmerna ger.  

Genom att lägga på element av mänskliga föreställningar om kärlek och genus gör att 

naturfilmerna handlar mer om människor än om naturen. Tittarna förstår djuren genom att 

relatera till hur de själva fungerar. Detta gör att publiken kan sätta sig in i filmen på ett 

djupare plan, vilket gör filmen mer intressant. Filmerna är klippta och uppbyggda utefter 

människans livshändelser, vilket är ännu en antropomorfisk faktor till att filmen blir mer 

relaterbar och spännande. Att dessa filmer använder sig av antropomorfism är ingen 

tillfällighet utan det gäller hela naturfilms genren. En naturfilm utan antropomorfism skulle 

snabbt bli tråkig och skulle inte vara lika underhållande. Utan klippning, musik och 

berättarröst skulle filmerna bara vara rena observationer av kejsarpingviner. Antropomorfism 

är alltså en nödvändighet inom naturfilmer, men problemet är på vilket sätt filmskaparna 

antropomorfiserar. I detta fall är problemet att naturfilmerna visar en konservativ föreställning 

om det ”naturliga” även fast homosexuellt beteende är naturlig hos djur.  

Genom att analysera filmerna March of the Penguins och Snow Chick: A Penguin’s Tale så 

har vi fått en annan syn på naturfilmer bland annat att se hur filmskapare bygger upp en 

berättelse och hur de representerar djuren i filmerna. Genom analysen har vi fått en förståelse 

för berättarröstens makt, genom att betona ord så kan uppfattningen av berättelsen tolkas på 

olika sätt. Innan studien såg vi naturfilmer som en mer vetenskaplig genre men vår syn har 

efter studien förändras, naturfilmer är fiktionsfilmer då de dramatiserar handlingen och 

använder antropomorfism för att filmen ska bli underhållande. Eftersom djur och natur ofta 

används som argument för att beskriva vad som är “naturligt” och inte i samhällsstrukturer 

anser vi att det är viktigt att uppmärksamma hur filmskapare formar naturfilmer och 

representationen av djuren. Detta vill vi ska leda till att tittarna får ett konsekvenstänk när de 

tittar på naturfilmer och att det skapar en större medvetenhet om att naturfilmer är en 
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fiktionsgenre. 
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