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Animalclub 
en sociozoologisk safari i en annorlunda värld 

 

 
Välkommen 
 

Det här är ett komplement till boken 

”Muntergök Mallgroda Morsgris”. 

 

I boken bjuds du på en spännande sociozoologisk resa i språket, konsten, musiken, politiken, 

ekonomin, religionen och många andra områden. Boken innehåller också ett lexikon över 

sociozoologiska metaforer och ordspråk. Boken är slut på förlaget. 

 

 

     
 
Exempel på sociozoologiska varumärken ur boken: 

         

        

http://www.animalclub.se/
http://www.animalclub.se/?p=770
http://www.animalclub.se/
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/06/muntergok-mallgroda-morsgris-en-sociozoologisk-safari-i-en-annorlunda-varl.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/06/Insida.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Svanen-12.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Delfin-Alcro1.jpg
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NÅGRA RECENSIONER  

Thomas Fürth, docent i historia och forskningsledare på Kairos Future: 

Framtiden tillhör dem som kan formulera de mest attraktiva visionerna. I det arbetet är Bengt 

Sahlbergs bok Muntergök Mallgroda Morsgris en oumbärlig källa att ösa ur och samtidigt en 

bruksanvisning för vilka metaforer som kan få ens strategi att fungera. Men boken bör läsas 

av var och en som använder språket som arbetsverktyg. Här kan inte bara journalister, 

marknadsförare och politiker hitta träffsäkra uttryck, utan alla som ska övertyga andra vare 

sig man är VD i börsnoterade bolag eller förälder till bångstyriga tonåringar. Bengt Sahlberg 

har skrivit en Aisopos för vår tid. 

 

Maria Uggla, PR- och Presschef Proffice AB: 

Med Bengt Sahlbergs bok som vägledning blir du aldrig svarslös. Middagstalet blir strålande 

när du kryddar med exempel ur fablernas värld. Ja, till och med PowerPoint-dragningen blir 

kul med hjälp av Muntergök Mallgroda Morsgris! Boken är en guldgruva för den vetgirige 

som vill bli lika klok som en uggla. 

 

Pål M. Jebsen, Senior Advisor, JKL Group: 

Jag umgås ständigt med olika elefanter från näringsliv och politik i mitt dagliga arbete. Efter 

att ha läst Bengt Sahlbergs kreativa och roliga bok har jag nu fått ett hav av metaforer att 

använda från djurlivet. Jag hade ingen aning om att min metafor ”att göra en hel pudel” 

skulle hamna i så gott sällskap! 

 

Gunn Johansson, professor i psykologi vid Stockholms universitet och ordförande i 

Vetenskapsrådets beredningskommitté: 

Bengt Sahlbergs introduktion till sociozoologin är lärorik och underhållande. Man börjar 

höra vad man egentligen säger. Hade ingen aning om att vanligt tal är så späckat med 

referenser till djurvärlden. Det finns så många roliga vinklingar på ämnet, läs och ha roligt! 

 

Mail från Lena Törnqvist – litteraturvetare och bibliotekarie, medlem i Astrid Lindgren-

sällskapets styrelse och ansvarig för Astrid Lindgrens arkiv på Kungliga Biblioteket i 

Stockholm. 

Ett STORT tack för den imponerande volymen…Det är en verklig ögon- (öron-?)öppnare. 

Vilket roligt arbete det måste ha varit att samla detta omfattande och avslöjande material! 

Och så skickligt du kombinerat roande läsning med vetenskaplig akribi – det är en svår konst 

som tyvärr blir mer och mer sällsynt. Jag tycker alltför många inom humanistisk forskning 

ägnar sig åt navelskåderi och inbördes beundran och helt glömmer bort att föra ut sina 

resultat till en bredare krets. Men inte du och inte den här boken! 

 

Thomas Heberlein, professor emeritus vid University of Wisconsin, USA 

”…your wonderful book. I only wish my Swedish were better. It was nice to have the English 

summary in the back–well written with and wisdom (how is that for alliteration?).  

One could not but be impressed with the beauty of the physical book.  And the hard work! As 

an author I can appreciate how much effort you put into finding and getting approvals for the 

hundreds of pictures. Not to mention the spelling and punctuation on all the material from pp 

176-218. You are a plow horse. I only wish 100,000,000 people spoke Swedish–you would 

make a bundle on it.” 

  

Hemsida: www.ebsahlberg.se 
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SOCIOZOOLOGISKT LEXIKON 

Bokstaven A 

Agna – förse med agn, gillra fälla 

Albatross – golfslag (tre under par), äldre motorcykelförare som är nybörjare 

Allätare − person som konsumerar det mesta 

Alpget − person duktig på klättring 

Alfahanne − dominerande person 

Amöba − människa med vag personlighet 

Angel − lockbete 

Angla − lägga ut lockbete 

Anka/tidningsanka, falsk uppgift i pressen. Finns på flera språk. Kan komma från franskans 

Canard som betyder anka men också flygblad, skämt och lögn. 

Ankbonde − ankhanne 

Ankdamm − efterbliven eller stillastående miljö 

Ankstjärt − underbyxor med spetsdekoration för småbarn 

Antilop − smidig, snabb 

Apa – en som härmar 

Apa − mesanstagseglet eller ett (gaffel)segel 

Apa efter − härma 

Apa sig − härma, spela en roll 

Apberget – läktarpubliken i TV-studioprogram, skvallerpressen 

Apbra − mycket bra 

Apekatt − person som bär sig åt som en apa 

Apgaffel – äldre båtterm (som rör stormasten) 

Apkonst − tillgjort beteende 

Apostlahästar − människans ben 
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Apskrälle − tillmäle 

Apspel − narraktigt upptåg 

Apstark − mycket stark 

Apstyre - motorcykelstyre 

Apsvål − studentmössa 

Arbetsbi − arbetsam, idog 

Arbetshäst − arbetsam, stark, uthållig 

Arbetsmyra − arbetsam, idog, uthållig 

Ardennerhäst − se arbetshäst 

Arkivräv − erfaren på arkivhantering/arkivsökning 

As − skymford 

Asgam – skymford 

Askul − mycket roligt 

Avbeta – utföra, (beta av) arbetsuppgifter 

Avelsdjur − nedsättande om människa 

  

Bokstaven B 

Badanka - leksak formad som en anka (för badkaret) 

Bagge - fårtestikel, norrman 

Bamsig – stor, kraftig (jfr seriefiguren björnen Bamse) 

Bandhund - skällande människa 

Barlejon - person med drinkbaren som arena 

Batting - ung oxe 

Benget - mager person 

Best - varelse med skräckinjagande uppträdande och utseende 
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Bestialisk - grym, omänsklig 

Bete - medel för att locka till sig något 

Betonggris - hinder främst för trafik 

Betongsugga - hinder främst för trafik 

Bikupa - plats med intensiv trängsel, mycket folk som ”surrar” 

Birdie - ett slag under par i golf 

Björn - skottkärra med två eller vagn med fyra små hjul eller rullar till att forsla tunga saker 

på 

Björna - kräva för skuld 

Björnbindsle - kedja att hålla fast timmer på timmerlass 

Björnfrossa - stark rädsla 

Björnkoll - stark kontroll 

Björnkram - en stor, varm och stark kram 

Björnkätting - kedja att hålla fast timmer på timmerlass 

Björntjänst - tjänst som blir till skada för mottagaren 

Björntråd – stark sytråd 

Blekfis - blek person 

Blindbock - sällskapslek 

Blodhund - mänsklig förföljare 

Blodigel - envis blod(ut-)sugare 

Blåvinge - flickscout 

Bläckfisk - fastsättningsanordning med gummilina 

Blötdjur - slapp, karaktärslös person; även vatten-/badälskare 

Bock - (över)erotisk man 

Bockfot – ond/dold avsikt 

Bockskägg - litet spetsigt skägg 
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Bockstyre - cykelstyre 

Bofink - lurig person 

Bokmal - person som huvudsakligen ägnar sin tid åt läsning 

Bokvurm - tycke för böcker 

Bondhund - nedsättande skymford 

Branschräv - erfaren inom sin bransch 

Broiler –lovande person som framhålls av överordnad (se påläggskalv) 

Brudnäbb - barn som går före brudpar 

Brudtärna - ung kvinna som biträder bruden vid bröllop 

Brumbjörn - vresig (mans)person 

Brumma - tecken på dåligt humör 

Brushane - revirhävdande man 

Buffelaktig - mycket klumpig och ohövlig 

Bufflig - se buffelaktig 

Bug – datalus (efter engelskans bakterie, insekt) 

Bulldozer – traktor med schaktblad 

Bullshit - ”skitsnack” 

Buren – arrest under militärtjänst 

Burlejon - målvakt i lagsporter 

Butiksråtta - butiksanställd 

Bygelhäst - gymnastikredskap 

Byracka - person man tycker illa om 

Bårlärka - sångerska vid begravning 

Bäckahäst - näcken i hästskepnad (metafor för ondskan) 

Bärsärk – person i våldsamt raseri, eg. man klädd i björnskinn 
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Bästergök - lyckobringande gök 

Bävernylon - vattenavvisande och tåligt tyg 

Bökig - oordnad, stökig 

Böla - (stor)gråta 

Börshaj - person som spekulerar stort på börsen 

  

Bokstaven C 

Canin − hörntand (efter lat. canis − hund) 

Catwalk − modeparad, modescen 

Chevaleresk − synbart hjälpsam och artig (mot damer) 

Chickenrace − livsfarlig tävling 

Cockpit − förarkabin i flygplan 

Cocktail − dryck som blandas med olika sorters alkohol 

Cocooning − modetrend om livet i hemmet 

Cowboy − beriden boskapsskötare 

  

Bokstaven D 

Dagslända − kortlivad och modebetonad företeelse 

Dammråtta − dammtuss 

Dark horse – okänd utmanare som kan vinna oväntat 

Datalus – fel i datorers programvara 

Dinosaurie – om något jättelikt, gammalt 

Dinosauriestyre − gamla styrelseledamöter 

Djungelvrål − ekande högt skrik 

Djuriskt − driftstyrt beteende 
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Djuröga – person som har blick för djur 

Domherre − fågel med ”mänskligt namn” 

Doppanka – person som inte låter sig styras 

Draghäst − någon/t som arbetar målmedvetet för ett projekt 

Dragoxe - gammal term i dragkamp (Dalarna) 

Drakblod – rödfärgat harts 

Drake − leksak som seglar i luften och hålls fast med lina, kvinna, tidning 

Drakflygning − se drake 

Drakonisk – ytterligt sträng 

Drakrodd − sport 

Drakslinga – bandformigt ornament avslutat med drakhuvud 

Draksådd – verksamhet som på lång sikt är förödande 

Driftkucku − person som utsätts för förlöjligande skämt 

Dröna − föra en passiv tillvaro, slå dank 

Drönare − se dröna 

Dumsnut − finkfågel (benämns även tallbit) 

Duva − fredlig, fridsam person (jfr hök) 

Duvblå – färg 

Duvgrå − färg 

Duvning − grundlig genomgång eller träning 

Duvunge − oerfaren person 

Dystergök − nedstämd, sorgsen, dyster person 

Dårfink − person som handlar dåraktigt 

Dårpippi − dåraktigt handlande 

Dödergök − gök som hörs i söder 
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Döhök – nedsättande om person 

  

Bokstaven E 

Eagle - golfterm (två slag under par) 

Efterapning – härmning 

Ekorrbo - plats med mycket saker, prylar 

Ekorrhjul - ansträngningar som inte tycks leda någonstans 

Ekorrmetod - samlarmetod 

Ekorråkomma – samlarmani 

Ekorrögon - pigga ögon 

Eldhundar - ställning för ved i öppen spis 

Eldkråka - anordning i öppenspis 

Elefantformat – boktryckteknisk term (även dubbelt elefantformat) 

Elefantsjuka - sjuklig förstoring av vissa kroppsdelar, elefantiasis (även för verksamheter) 

Elefantöra - maträtt med tunt skuret kött, lövbiff 

Enhörning – nystartat företag med en värdering på över 1 miljard dollar 

Ensamvarg - person som lever och verkar i relativ ensamhet 

Eselkopf - seglingsterm 

Ettermyra – ettrig/envis person 

  

Bokstaven F 

Fabeldjur – fantasiväsen; enhörning, grip, kentaur 

Falka − spana, sträva efter att uppnå något, trakta efter 

Falkblick − skarpt mönstrande blick 

Falkögon − skarpa ögon 
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Fastighetshaj − person som gör tveksamma fastighetsaffärer 

Fena – vara duktig på något 

Fenix (som fågeln) − odödlig 

Finansgam – person som utnyttjar svagheter på finansmarknaden 

Finanshaj − person som arbetar med tveksamma kapitalplaceringar 

Finanshyena − person som utnyttjar svagheter på finansmarknaden 

Finanslejon − framgångsrik person som arbetar med finanser 

Finansvalp − ung fondkommissionär, mäklare 

Fisförnäm − struntförnäm 

Fishhorn − sopransaxofon 

Fiskbensmönstrad − mönster med sicksacklinjer 

Fiskdamm − presenter som fiskas upp (vid barnkalas) 

Fisklir – sportterm i t ex fotboll ”att få tiden att gå” 

Fittstim − skymford för kvinnors agerande i grupp 

Fjädervikt − viktklass i boxning, brottning med flera idrotter 

Fjälla – slangord för fästmö 

Fjärilskotlett − tunn kotlett av gris 

Fjärilssim − simsätt 

Fjärilslätt − mycket lätt 

Fladdermus − stol i femtiotalsdesign 

Flax − tur 

Flaxgubbe − person med tur 

Flitmyra – extremt flitig person 

Flockbeteende − följa-Jan-beteende, gruppbeteende 

Flockdjur − gruppanpassning 
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Flockmentalitet − se flockbeteende 

Flodhästhud – hårdhudad, stryktålig 

Fluga − plötslig modenyck; band som knyts som en rosett runt halsen 

Flugskit − inte mycket värd; mycket liten 

Flugvikt − viktklass i boxning 

Flygel – vinge, sidobyggnad, ”grand – piano” 

Flygfärdig − färdig att prövas i praktiken 

Flyttfåglar − personer som lever privat långa perioder utomlands 

Fläskben − lockbete 

Fläskfia − skymford 

Fläskhare – utskuren fläskkarré 

Fläskig − mycket fet 

Fläskläpp − läpp som svullnat på grund av slag 

Fogsvans − såg (rävsvans) 

Fotråtta − reglage vid datoranvändning (jfr mus) 

Foxtrot − dans, musikform (rävtrav) 

Fredsduva – en som mäklar fred 

Fronträv − erfaren militär i krig 

Fullblod − rikt utrustad person (häst av oblandad, ädel  ras) 

Fullfjädrad − fullt utvecklad skicklighet 

Fyllhund − fyllbult, fyllerist 

Fyllesvin – svårt/ofta berusad person 

Fyllkaja − person som ofta berusar sig 

Fyrfota – ta sig fram krypande, förflytta sig som ett djur 

Fågelholk – uttryck för förvåning 
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Fågelfri − utan bekymmer 

Fågelperspektiv − utsikt över något uppifrån, översikt 

Fågelskrämma − ful människa 

Fågelvägen − kortaste vägen 

Får − enfaldig, lättledd människa 

Fåraherde − ledare av grupp (religiös) 

Fårakläder (ulv i…) − person som på ytan verkar ofarlig/snäll 

Fåraktig − lätt enfaldig 

Fårfiol − maträtt, saltat och torkat fårlår 

Fårskalle − person som beter sig enfaldigt 

Fårskock − grupp av lättledda människor 

Fä − människa med elakt sinnelag, usling, kräk 

Fäaktig − som beter sig oförskämt/gement 

Fäfot (ligga för…) − ligga obrukad (om jord) 

Fähund − person med usel karaktär 

Fältsvin – negativt om värnpliktiga 

Födkrok − verksamhet som är källa till uppehälle 

Förflugen − frambringad tillfälligt och utan eftertanke 

Förpuppning − avbrott för senare återupptagande 

Förspänt – ha det väl ordnat för sig 

Försökskanin − människa som utsätts för experiment 

  

Bokstaven G 

Gaddar - tänder 

Gaddlös - saknar kraft och udd 
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Gaffelklo - gren på gaffel 

Gala - sjunga (med gäll röst) 

Galgfågel - skojare, filur 

Galopp - full fart 

Galoppera - snabbt utvecklas, förändras 

Galning - galen person (efter gala, dvs sjunga trollsånger) 

Galtsäng - öppen ugn, järngryta, avlångt tackjärnsstycke 

Gam - person som roffar åt sig 

Gama - roffa åt sig 

Gamig - skränig 

Gamnacke - nackbesvär 

Gasell - nybildat, snabbväxande företag 

Geléråttor - godis 

Getfot – stämjärn som används vid träsnideri 

Geting - sup 

Getingar - betyg i tidningen Expressen 

Getingbo - ställe för hård kamp eller konkurrens 

Getingmidja - mycket smal midja 

Getingstick - elak kommentar 

Getskägg - spetsigt skägg 

Giftorm - elak, opålitlig person 

Gipskatt - nedsättande om italienare 

Giraffhals - lång hals 

Giraffseende - ser över mängden 

Gitarräv – erfaren gitarrmusiker 
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Glasögonorm - nedsättande om person med glasögon 

Glosuggla - person som glor 

Gläfsa - småskälla 

Gneta - spara och snåla 

Gnetig - småaktig/snål 

Gnetigt - snålt tilltaget 

Gnägg - skratt 

Godisgris - njutare; person som älskar godis 

Gola - tjalla 

Goltupp - tjallare 

Gorilla - livvakt 

Gosedjur - kramdjur 

Gottegris - njutare, frossare 

Grepklo - jordbruksredskap 

Gripklo - redskap 

Gris - nedsättande om person, trafikblock/betong 

Grisa - smutsa ned 

Grisarsle - nedsättande skällsord 

Grisblink - snabbt ögonblick 

Griseri – nedsmutsande beteende 

Grisett - fattig kvinna i konstnärskretsar 

Grisföre – dåligt skidföre 

Grisig - nedsmutsad 

Grisknorr - isolator i elstängsel 

Grismat - äcklig mat 
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Grisnacke – tjock nacke 

Gristokig – tokig i mycket hög grad 

Grisöga - litet, blekblått, rödsprängt öga med ljusa ögonfransar 

Groda - pinsam felsägning (även fel i skrift); även om annat misstag 

Grodan – simmärke 

Grodhopp - simhopp 

Grodman - dykare 

Grodmansdräkt - dykdräkt 

Grodperspektiv - perspektiv underifrån 

Grodsim - simsätt 

Grymta - inte riktigt hålla med 

Grymtning - ogillande, buttert läte 

Gråben - varg 

Gråsugga - hinder främst för trafik 

Grå panter – rik pensionär 

Gräsvarg (lievarg) - växter som förslöar lien 

Grönbete - ute i naturen, fritt obundet tillstånd 

Gröngöling - nybörjare 

Guds lamm - Jesus 

Guinea pig - försökskanin 

Guldbagge - pris/utmärkelse 

Guldgås – se guldkalv, guldägg 

Guldhöna - kvinna man gifter sig med på grund av pengar 

Guldkalv - ekonomiskt givande, begär efter pengar 

Guldägg - ekonomiskt framgångsrikt 
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Gullegris - person som särskilt gynnas 

Gullgris - se gullegris 

Gunghäst - leksakshäst med uppböjda medar 

Gåsapåg - ung skåning 

Gåsfötter - möbelfötter speciellt under 1700-tal 

Gåshud - knottrig hud, får håren att resa sig 

Gåskarl - avelsgås 

Gåsmarsch - långsam förflyttning i rad 

Gåspenna - penna gjord av gåsfjäder 

Gåsögon - vävt tygmönster; citationstecken 

Gäddhäng - hud som hänger, speciellt under överarmarna 

Gäddsåg - handsåg för hustimring, kap- och klyvsågning, fogsvans 

Göing – person från Göinge, korsning mellan smålänning och räv 

Gök - nedsättande om oförsynt person, filur, ett slags simhopp 

Göka - ha samlag 

Gökbo - negativt om ett hem 

Gökklocka - gökur 

Gökotta - morgontidig picknick 

Gökunge - ngn/ngt som inte hör till gruppen/sammanhanget, egoistisk individ som tar för sig 

på andras bekostnad 

Gökur - väggklocka med konstgjord fågel 

Gös - liten flagga i fören på båt 

  

Bokstaven H 

Hackkyckling − person som utsätts för omgivningens klander eller drift 

Hackordning − hierarki i en grupp 
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Hagelbock − dubbelpipigt gevär med piporna ovanför varandra 

Haj (vara … på) – vara skicklig 

Haj − person som för egen vinning slugt och hänsynslöst utnyttjar andra 

Haja − förstå 

Haja (till) – rycka till 

Halmbock − julbock 

Hamster − en som hamstrar/samlar 

Hamstra − samla förråd av varor 

Hane (tupp) − låsdel i eldvapen 

Hane – elkontakt (motsats till honkontakt) 

Hanfot – lina/wire vid bogsering av båtar 

Hare − farthållare i tävlingslöpning 

Harhjärtad − mycket räddhågad 

Harig – feg, räddhågad 

Harkrank – långbent, myggliknande insekt 

Harläpp − kluven överläpp 

Harmamma − ängslig mamma 

Harmynt − person som har kluven överläpp sedan födseln 

Harpälsglasyr – typ av glasyr på keramik/porslin 

Harsprång − långt skutt 

Hartass − mildra kritik i efterhand, stryka över 

Harvärja − ta till flykten 

Helgalen(t) − heltokig 

Heliga kor − saker, förhållanden som inte bör förändras 

Hemtam − väl hemmastadd 
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Hetsporre − hetsig person 

Hind − liknelse om flicka som understryker oskuld 

Hingst − sexuellt aktiv person 

Hjord − kristen församling 

Hjordinstinkt − förmåga/önskan om grupptillhörighet 

Holk − handelsfartyg 

Hona – elkontakt (motsats till hankontakt) 

Horbock − man som ägnar sig åt erotiska utsvävningar 

Hot dog − varm korv 

Hovera sig − uppträda högfärdigt 

Hovsam − hänsynsfull 

Huggorm − farlig, oberäknelig person 

Huggsexa − när man försöker komma åt/hugga för sig så mycket som möjligt 

Huggtänder – aggressivt angrepp 

Hundan − förstärkningsord 

Hundblick − underdånigt bedjande blick 

Hundgöra − slitsamt arbete 

Hundhuvud − beskyllning, kritik 

Hundjobb − trist arbete 

Hundkoja − liten fyrkantig bil 

Hundliv − slitsamt och eländigt liv 

Hundsa ( = hunsa) − behandla på ett förnedrande sätt 

Hundskit − skällsord, nedsättande 

Hundsfott – föraktlig människa 

Hundtricket – göra en pudel 
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Hundvakt − vakt som infaller på dygnets mörkaste del (ombord på fartyg) 

Hundväder − dåligt väder 

Hundår − läroår med hårt arbete och försakelser 

Hundöra – vikt hörn på pappersblad 

Husse − chef 

Hydra − monster 

Hyena − person som letar efter sensation (i andra människors privatliv) 

Hynda − nedsättande om kvinna 

Hyreshaj – ekonomiskt tvivelaktig person som hyr ut bostadslägenheter 

Hårdfjällad − svår att övervinna 

Hårdkokt − tuff, känslokall 

Hårdnackad − envis, orubblig 

Häcka − sitta overksam 

Hämsko − bromsplatta på hästdragen vagn 

Härmapa − en som härmar 

Hästansikte − långt smalt ansikte 

Hästbett − kraftigt nypgrepp 

Hästgnägg − typ av skratt 

Hästgrin − ansiktsuttryck med stor mun 

Hästgöra − slitsamt arbete 

Hästhandel − otillbörlig handel 

Hästjobb − slitsamt arbete 

Hästkliv − snabb momentan förflyttning 

Hästkraft – motoreffekt; enhet för mätning av utfört arbete 

Hästkur − kraftig, kännbar behandling, åtgärd 
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Hästlass − mycket stor mängd 

Hästlängd − stort försprång, stor skiljaktighet 

Hästminne − mycket gott minne 

Hästskojare − ohederlig person 

Hästspark − kraftfull spark 

Hästsvans − frisyr med nackhåret samlat till ett svansliknande knippe 

Hästväg − något som gör starkt intryck 

Högdjur − aktad och inflytelserik person 

Högtravande − onaturligt högstämd 

Högvilt − kända och av pressen eftersökta personer 

Hök − kompromisslös person 

Höknatt − årets längsta natt 

Höknäsa − böjd/krokig näsa 

Hökögon − ögon som ser ”allt” 

Höns − vimsiga kvinnor 

Hönshjärna − liten hjärna (om ointelligent person) 

Hönsig − vimsig 

Hönsmamma − en som överdrivet vaktar/vårdar sina barn 

Hönsminne − mycket dåligt minne/glömmer fort 

Hönsögon – små, pliriga ögon 

Höstack − företeelse/situation som är skräpig och svår att manövrera i 

Hösäck − slapp och hållningslös person 
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Bokstaven I 

Ide - ostörd plats där man kan dra sig tillbaka 

Idissla - älta om och om igen 

Iller (som en…) - snabb person 

Illfänas - bråka och väsnas 

Indexråtta - börsanalytiker 

  

Bokstaven J 

Jama (… med) - kritiklöst instämma 

Jamare – sup (ursprungligen ej från katt utan från Jamaicarom) 

Jubelåsna - jubelidiot 

Julbock - juldekoration av halm 

Julgalt - lussekatt 

Jumbo - person eller lag som kommer sist i tävling 

Jumboplats - sista plats i tävling 

Jumbojet - typ av passagerarflygplan 

Jycke – negativt om hund 

Järnhästar (ånglok) - hästkrafter för järnväg 

Jösses - milt kraftuttryck 

  

Bokstaven K 

Kackla - prata oavbrutet och entonigt 

Kadaverdisciplin - ytterst sträng disciplin 

Kaffegök - kaffe med brännvin/starksprit 

Kakalorum - visst oväsen vid (akademisk) debatt (från kackel) 
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Kalkonfilm - skräpfilm 

Kalkonhals - smal och skrynklig hals 

Kallblodig - som ej låter sig påverkas av känslor 

Kalv - något mindre (i förhållande till något större) 

Kalva - avsöndra isblock (om glaciär) 

Kalvdans - puddingliknande efterrätt gjord på råmjölk 

Kameleont - en person som byter åsikter; en ombytlig människa 

Kamelpuckel -stor bokstav inne i ord (t ex iMac, iTunes, GöteborgsOperan) 

Kamelstavning - se Kamelpuckel 

Kaninmat - grönsaker 

Kaninpuls – snabb puls 

Kapson (lägga kapson på ngn) – dämpa en person (vid longering av häst) 

Karavan - stort följe av människor på vandring 

Karriärlejon - en som gör framgång i yrkeslivet 

Kassako - en lönsam företeelse eller person 

Katta - nedsättande om kvinna 

Kattaktig - ngn som till utseende eller uppträdande liknar en katt 

Katt- och råttalek - nedlåtande behandling av underlägsen motståndare 

Katten - mildare kraftuttryck 

Kattegatt – smalt gatt 

Kattguld - folklig benämning på vittrad guldglänsande biotit 

Kattost - art inom familjen malvaväxter 

Kattpiss - negativt omdöme om företeelse 

Kattrakande - spring och oväsen 

Kattsilver - folklig benämning på glimmermineralet muskovit 
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Kattsingen – mildare kraftuttryck 

Kattskit - nedlåtande om företeelse 

Kattsvans - prydnadsväxt 

Kattvind – vindsutrymme under yttertaket 

Kattöga - reflexanordning på fordon 

Katsenjammer - oljud (särskilt om dålig musik) 

Kaxmörtar - kaxiga personer 

Kelgris - särskilt omtyckt person 

Kindhäst - örfil 

Kisse - vänskapligt om rar person 

Klockarkatt (kär som en…) - mycket förälskad 

Klätterapa - ett livligt barn som klättrar o klänger 

Kloharv - harv med pinnar som är försedda med billar ("klor") 

Klös - fart och fläkt (om musik eller framträdande) 

Knorr - fyndigt utformad avslutning 

Knorra - småmuttrande klaga 

Knähund - någon som man vill ha i knäet och kela med 

Knäppgök - lätt tokig/underlig 

Kobent - med underbenen utåt och knäna tätt ihop 

Koblick - tomt stirrande med stora ögon 

Kobra - telefon i 60-talsdesign 

Kofot - ett bräckverktyg 

Kofångare - stötfångare på bilar 

Kohandel - politisk uppgörelse där båda parter gör avkall 

Kocooning (av Kokong) - svengelskt uttryck för att bo trångt och mysigt 



24 
 

Kolugn - fullständigt lugn 

Kontorsråtta - lägre kontorsanställd 

Korp - smal hacka som är spetsig i båda ändar 

Korpa - titta 

Korpgluggar - ögon i vissa uttryck 

Korpmamma – som överger sina ungar 

Korpsvart - mycket svart (och blank) 

Kortoxe - person med dragning till kortspel 

Kossa - spydigt om kvinna 

Kovändning - plötsligt byta ståndpunkt 

Koöga - stort öga med uttryckslös blick 

Krake (stackars) - beklagansvärd person (även om häst) 

Kraxa - avge hesa ljud (kråkljud) 

Krigshök – om person som inte är ”fredsduva” 

Krokodil – stor i käften och inga öron 

Krokodilpenna - speciell tuschpenna för ritarbete 

Krokodiltårar - falska tårar 

Krubba - äta 

Krutapa - krutladdare i den brittiska flottan 

Kryp - nedsättande om persons ”litenhet” 

Kryphål - svårtäckt möjlighet att klara sig undan 

Kråka (näsan) - litet stycke torkat snor 

Kråka (underskrift) - enkelt märke gjort med penna 

Kråkbo (frisyr) - rufsig frisyr 

Kråkbo - nedlåtande om slarvig bostad 
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Kråkfötter - handstil med svårlästa bokstäver 

Kråkhacka - hudeksem uppkommet på grund av väta och kyla 

Kråkslott - utsirad, förfallen byggnad 

Kråkspark - typ av prydnadssöm, rynka vid ögonen 

Kråksång - ful, hes sång; poängen med det hela 

Kråset - ätliga inälvor av fågel; veckad halsremsa av tyg 

Kräfta - äldre benämning på cancersjukdom 

Kräftgång - fortlöpande försämring av t ex utvecklingen 

Kräftsjukdom - Cancersjukdom 

Kräftsvulst – obehagligt, ”sjukligt” samhällsfenomen 

Kräla - förflytta sig krypande, platt mot underlaget 

Kuckla - sysslande i smyg (ofta ohederligt) 

Kula - lya; tillhåll för tvivelaktig verksamhet 

Kull - grupp av människor med viss samhörighet 

Kunskapsgris - allätare av kunskapsinhämtning 

Kuska - färdas utan direkt mål 

Kuttra - prata förtroligt 

Kuttrasju – ömt möte eller förhållande 

Kvittra - uttrycka förtjusning 

Kvittrig - person (i synnerhet kvinna) som låter förtjust 

Kvotkossa - kvinna som kvoteras in i arbete 

Kyckling - en som tyr sig till sin mamma 

Kycklingklubba - tillagad del av kyckling 

Kycklingmamma - en mamma som överdrivet skyddar/vårdar sin avkomma 

Kyrkråtta - mycket fattig person 
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Kyrktupp - prydnad på kyrktorn 

Kåtbock - sexuellt sugen/upphetsad mansperson 

Käft, käfta - smågräla; säga emot 

Käpphäst - åsikt/mening som ideligen framhålls 

  

Bokstaven L 

Labb - större tass; stor hand 

Labbråtta - försökskanin 

Lamm (Guds) - namn på Kristus 

Lammkött - föremål (oftast ung kvinna) för sexuell åtrå 

Landkrabba - person som saknar sjövana 

Larv - meningslöst prat eller aktivitet 

Larva - larvig kvinna 

Larvband - drivband för terränggående fordon 

Larver - larvig mansperson 

Larvfötter - drivband för terränggående fordon 

Larvig - fånig, barnslig 

Larvrobot - minsökare 

Lathund - kortfattat hjälpmedel för instruktion eller fakta 

Latmask - lat person 

Latoxe - lat person 

Lax – (glad…) rolig och uppspelt person 

Laxar - sedlar (tusenlappar) 

Laxfärgad - ljust rödgul 

Laxknut - metod i husbyggnation och finsnickeri 
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Laxlord (er) - högreståndspersoner från UK på fiskefärd i Norge/Sverige 

Laxstjärt - trä- eller stendelar vid sammanfogning 

Lejon - person som gör sig gällande i yrkesliv eller umgänge, t ex barlejon 

Lejonfot - kraftigare fot på möbel 

Lejonkula - farligt ställe 

Lejonklo (visa …) – vara utmärkt skicklig 

Lejonman - stort och yvigt hår 

Lejonpart - den största (bästa) delen 

Lerduva - rörligt mål i form av lerskiva för skyttetävling 

Lergök - blåsinstrument av lera 

Linslus - person som gärna syns på bild (offentligt) 

Lipsill - person som ofta gråter 

Lockbete - något som man lockar med 

Lockfågel - kvinna som används i polisiära ärenden 

Loppa - svetsloppa (ngt som hoppar) 

Loppan (leva …) - väsnas; föra ett utsvävande liv 

Loppis - förkortning för loppmarknad 

Loppmarknad - marknad för försäljning av begagnade/billiga föremål 

Loppspel - sällskapsspel 

Lortgris - mycket smutsig 

Loögd - förmåga att se med rovdjursblick 

Luder – kadaver (av djur), åtel, lockmat, sköka 

Lurifax – skojare, slughuvud (slug räv på eng.) 

Lusa - att arbeta/röra sig långsamt 

Lusdronning – om speciell kvinna (ref. Strindberg om Ellen Key) 
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Lusfart - långsamt 

Lusfattig - utfattig, helt utan pengar 

Lusigt - mycket långsamt 

Lusing - en smäll på käften, örfil 

Luskung - insekt 

Luslopp - långsamt lopp 

Lusläsa - läsa mycket långsamt (och noggrant) 

Luspank - helt utan pengar 

Luspudel - smutsig alt allmänt otrevlig person 

Lussekatt - saffransbulle 

Lustakt – i långsam fart 

Lustigkurre - person som lätt framkallar munterhet 

Lya - mindre bostad 

Lydhund - gå i någons ledband 

Lysmaskidyll - musikstycke 

Lyxfågel – annat namn för Concorden 

Lånehaj – ökänd utlånare av pengar 

Långbock (hoppa…) - danslek 

Lämmelbeteende – när alla rusar obetänksamt åt samma håll 

Lämmeltåg - en större grupps rörelse mot bestämt mål 

Lärkvingar - liknelse för att uttrycka snabbhet 

Löper - ha period av stegrad könsdrift 

Löshäst - person som agerar/lever ensam 

Löss - obekväma personer 

Lössjord - finkornig jordart 
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Bokstaven M 

Mallgroda - struntviktig, överlägsen person 

Malpåse (lägga i …) - lägga något åt sidan för längre tid 

Maläten - mycket sliten 

Mammuthöjd - mycket hög höjd 

Manen - håret 

Mansgris - självgod man 

Markatta - ful, besvärlig person 

Marsipangris - godsak till påsken 

Marulksmun – speciellt formad mun (liknar marulkens mun) 

Maska - utföra arbete långsamt (i demonstrativt syfte) 

Maskar  - skadliga koder i datorer och mobiltelefoner (virus) 

Maskhål - genvägar i universum genom rumtiden 

Maskning - arbetsprotest (se maska) 

Maskstungen - skadad som av mask 

Maskäten - skadad som av mask 

Matte - matmor (för djur) 

Medelhavstuppar - charterturister i sexsammanhang 

Medhårs (stryka…) - behandla inställsamt 

Mejlmask - virus som drabbar datorer via mail 

Mes - feg/rädd och ynklig person 

Mesig - feg 

Mjölkkossa - företeelse som ger god avkastning 

Modefluga - trend i modevärlden 

Modelejon - trendsättare i modevärlden 
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Mops - person som opponerar sig 

Mopsa (…upp sig) – agera uppkäftigt 

Mopsig – uppkäftig 

Morra - protestera ljudligt 

Morsgris - bortskämt barn (eller vuxen) 

Mula - gnida in ngn med snö (i ansiktet) 

Mullvad (a) - grävande journalist 

Muntergök - glad person (som muntrar upp omgivningen) 

Murvel - journalist (även drummel) 

Murvelyrke - tidningsyrke 

Mus - pekdon för datorer 

Musarm - muskelsmärta på grund av datorarbete 

Musben - muskelsmärta på grund av datorarbete 

Musfälla – kvinnofälla 

Musgrå - trist/intetsägande person 

Musmatta - underlägg för pekdon för datorer 

Musöron - unga blad på björk 

Mygga – liten och obetydlig 

Mygga - liten mikrofon för rockslaget 

Myggjagare - spetsiga skor 

Mygglätt - av ringa vikt 

Myggvikt – viktklass i boxning 

Myrgång – typ av mönstersömnad 

Myriad - ofattbart stort antal 

Myrkrig - flimrande TV-skärm 
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Myrkrypning - stickande/krypande känsla i huden 

Myrstack - anhopning/myller av människor 

Myrsteg - små små steg 

Mysko - slang för ordet konstigt/mystiskt 

Myrstig - rad av ytterst små bokstäver 

Mört - om mycket pigg person 

Mörtögon – rödögd 

Mötesräv - sammanträdesproffs 

  

Bokstaven N 

Nacka - hugga halsen av, oskadliggöra 

Nafs (i ett…)- uttryck för snabbhet el kortvarighet 

Nalla – snatta, knycka, stjäla 

Nalle - mobiltelefon; trygghetssymbol, kramdjur 

Nallebjörn - tröstedjur, kramdjur 

Napp - tröstare 

Nappa – snabbt rycka åt sig 

Narkotikahaj - narkotikahandlare 

Nattfjäril - prostituerad kvinna,  berlockhalsband 

Nattuggla - person som vanemässigt är uppe sent på natten 

Nergrisad - motbjudande smutsig 

Nerlusad - överöst av något 

Norrbagge - norrman 

Nosa - undersöka 

Nosa sig - vara uppnosig 
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Nosgrann - kritisk 

Noshjul - stödhjul längst fram på flygplan 

Nosig - näsvis 

Noslängd - minsta mått i tävling 

Nyckelpiga - rysk hotellvärdinna 

Nykläckt – just tagit examen 

Nådevalp - en som lever på andras välvilja 

Näbb - mun 

Näbbas - munhuggas 

Näbbgädda - näsvis och oförskämd person 

Näbbig - näsvis 

Näbbkängor - skor med uppsvängd tåhätta 

Näbbskor - skor med uppsvängd tåhätta 

Näbbstövel – stövel med uppsvängd tåhätta 

Näbbtång - skomakarverktyg 

Näktergal - flicka med vacker röst 

Näktergalningar - personer som rumlar om på natten 

Näste - tillhåll för otillåten verksamhet 

Nätfiske (phishing) - bedrägeri med andras kontonummer, koder, lösenord 

Nöt - idiot/dum person (tillmäle) 

  

Bokstaven O 

Odjur - stor och skrämmande varelse; otrevlig person 

Offerlamm - oskyldig person som får lida för andras skull 

Olyckskorp - person som ständigt förutskickar olyckor 
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Olycksfågel - person som råkar ut för olyckshändelser 

Orm - lömsk person 

Ormgrop - sexuell samvaro mellan flera deltagare 

Ormhuvud - professionell kinesisk människohandlare 

Ormord - långa ord 

Ormtimme – timmen efter lunch (siesta) 

Ormtjusare - person som tämjer och förevisar ormar 

Ormtunga - person som förtalar (talar med kluven tunga) 

Ormögon – kall (och falsk) blick 

Orre - örfil 

Orrspel - orrtupparnas parningsbeteende 

Otursfågel - person som brukar drabbas av otur 

Oxe - utryck för styrka/envishet (kortoxe) 

Oxblodsfärg - vinröd färg 

Oxdans – speciell svensk folkdans 

Oxhuvud - stort förvarings- och måttkärl 

Oxjärpe - maträtt 

Oxöga - del av darttavla, loge närmast scenen på teater, även stekt ägg 

  

Bokstaven P 

Packåsna – överlastad med saker 

Panelhöna - flicka som inte blir uppbjuden på dans 

Pantertant - kraftfull kvinna 

Pantersprång - kraftfullt och spänstigt språng 

Papegoja - person som upprepar monotont vad som sägs 
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Papperstiger - en företeelse som verkar farlig men som egentligen är harmlös 

Paragrafryttare - person som tillämpar bestämmelser utan eftertanke 

Parhästar - oskiljaktliga personer 

Partyapa - person som festar 

Partylejon - person som visar upp sig på fest 

Pausfågel – fågelkvitter i programpauser 

Pingvinberget – rad av frackklädda män (Nobelfesten) 

Pip - högt tonläge 

Pipa - röst/talapparat 

Pippi - överdrivet intresse/mani; galenskap 

Pissråtta - skällsord 

Plugghäst - en som studerar intensivt 

Pokerhaj - duktig pokerspelare 

Polkagris - röd- och vitrandig karamell 

Pormask - fettansamling i hudens porer 

Posthäst – en som kommer med post 

Potatisgris - nedsättande om person 

Pottsork - okamratlig och ojust person 

Praktgroda – stort misstag 

Praktsvin – mycket motbjudande person 

Premiärlejon - en som uppträder som dragplåster på premiärer 

Principryttare - person som alltför hårt håller på sina principer 

Prisnos - uppkäftig, fräck, påträngande person 

Provdog – lärare under provtjänstgöring 

Pubertetsyngel - negativt om tonåring 
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Pudel - lägga sig platt och erkänna misstag 

Pudelfrilla - långt uppsatt hår på man 

Pudelvalp – mindre pudel (se pudel) 

Pulla - smeksamt om kvinna (se sockerpulla); ask för spelmarker 

Pytonorm - negativt om person 

Påflugen - framfusig, närgången 

Påfågelsmode - kläder med rysch och pysch 

Påläggskalv - lovande person som framhålls av överordnad 

Påpälsad – klädd med mycket varma kläder 

Påskhare - lägger påskägg 

Pärlhöns - överdrivet utsmyckade kvinnor 

  

Bokstaven R 

Ragga - göra närmanden 

Reptil - om lömsk och opålitlig person 

Reptilhjärna - som reagerar instinktivt 

Reptilsnabbt - blixtsnabbt 

Resa ragg - visa ilska 

Revirpinka - statusmarkering av personlig maktsfär 

Rida (… ut stormen) - klara en påfrestning 

Ringräv - person som är erfaren inom eget område 

Rivig - snabb och energisk 

Rockdinosaurier – gamla rockmusiker 

Romstinn – om man som markerar sin makt 

Rovdrift - hänsynslöst utnyttjande 
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Rovgirig - som eftertraktar framgång 

Rovlysten - som eftertraktar framgång 

Rugghöna - om ovårdad kvinna som ser sliten ut 

Rugguggla - oföretagsam/inaktiv person 

Rumpa - bakdel på människa 

Rumphuggen - alltför tidigt avslutad 

Rumpmas - en dalkarl som inte når upp till äkta masar, från nedre Dalarna 

Ruva - vakta; vänta på rätt tillfälle 

Ryggradslös - karaktärslös 

Rådjursblick – (med) stora vackra ögon 

Rådjursögon - stora vackra ögon 

Råma - vråla, böla 

Råskinn - brutal person som är anfallsbenägen 

Råtta - obehaglig 

Råttbo - skräpigt och ostädat ställe 

Råttfälla - skidbindning; anordning som kan utgöra ngn form av fara 

Råtthål - skräpigt och ohygieniskt ställe 

Råttliv – dåligt liv 

Råttpitt - skällsord 

Råttsvans - tanig hästsvansfrisyr 

Räddhare - räddhågad person 

Räka - slang för tusenlapp 

Räkmacka - om person som lyckas nästla sig in (glida in på en räkmacka) 

Räv - om en slug och opålitlig person 

Rävaktig - att luras och föra ngn bakom ljuset 
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Rävgift - om ngt som smakar oätligt/odrickbart (spec. om surt vin) 

Rävsax - om en situation som är omöjlig att bemästra 

Rävspel - listigt och oärligt beteende; sällskapsspel 

Rävtrav – foxtrot (dans) 

Rävöre - obefintlig ekonomisk tillgång 

Röda hund - smittsam sjukdom 

Röstboskap - en eller flera som utnyttjas för att komma över deras rösträtt 

Röstfiska - jakt efter röster på ett ohederligt sätt 

Rötägg - bråkig och otrevlig person 

Rövslickare – inställsam för att erhålla förmåner 

  

Bokstaven S 

Salongslejon - person som älskar att synas på offentliga tillställningar 

Sammanträdesräv - person med vana vid sammanträden/möten 

Sardinburk - beskrivning av stor trängsel 

Scenrävar - sluga personer som gärna uppträder 

Schakal – person som frossar i andras olycka 

Sengångaraktig - om mycket långsam person 

Sextontaggare - högt värderad person 

Sillfjäll - tioöringar (I Harry Martinsons Nässlorna blomma, 1935) 

Sillmjölkar - svaga (obefintliga) muskler 

Sillmjölke - klen, svag och ynklig person 

Sillpackare - buss- och spårvagnskonduktör 

Sillstrypare - specerihandlare 

Silverrygg - om maktfull person med ledaregenskaper 
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Simpa - negativt om person 

Sittgök - samlagsställning 

Sjöbjörn - erfaren till sjöss 

Skadskjuten - person som blivit satt ur spel 

Skallerorm - opålitlig person 

Skallgång - noggrann genomsökning av bestämt område 

Skata - motbjudande kvinna 

Skatbo - rufsig och ovårdad frisyr 

Skedand - and med skedformad näbb 

Skena - om tanke eller fantasi som går för långt 

Skeppsråtta - råtta som vistas till sjöss på farkoster 

Skinna - ta för mycket betalt 

Skohorn – hjälpredskap för skopåtagning 

Skolfux – pedantisk, sträng, föga vidsynt lärare/rektor 

Skotråtta – ett slags beslag 

Skrikvarg - en som skriker ofta och illa 

Skrovmål - stort mål mat 

Skrytmås - högfärdig båtinnehavare 

Skräcködla - om otrevlig person 

Skräddare - en skinnbagge som tar sig fram på vattenytan 

Skunk - om något som luktar illa 

Skvallertacka - om person som går med skvaller 

Skåpråtta - mycket fattig person 

Skälla - ge ovett 

Skällhund - person som skäller i tid och otid 



39 
 

Sladdertacka - person som pratar mycket och ofta illa om andra 

Slagbjörn - om person som går våldsamt fram 

Slamkrypare - om felaktig uppgift eller felformulerad fråga 

Slicketacka - spara sin hals, vara tyst, tiga 

Slipsstim - en skara slipsbärande män 

Slitvarg - hårt arbetande person 

Slokörad - skamsen och besviken 

Slowfox - dans, musikform i långsamt tempo (långsam räv) 

Smilfink - inställsam person 

Smutsgris - smutsig person (ofta om barn) 

Smörgås - brödskiva med pålägg 

Smörtax - smörknivshållare 

Snabel-a - at-tecken vid skrivning av mailadress 

Snabelsko – sko med starkt förlängd tåspets 

Snaskgris - godissugen 

Snigla - röra sig mycket långsamt framåt 

Snigelfart - mycket långsamt 

Snigelpost - benämning på post som bärs ut av brevbärare 

Snok - näsa; person som snokar 

Snoka - leta i smyg 

Snorgärs - negativt om person 

Snorkråka - ansamling torkad snor i näsan 

Snorunge - negativ beteckning på mindre barn 

Snorvalp - negativ beteckning på person 

Snurrebock - spel/lek 
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Snuskhummer - osedlig mansperson 

Snyltdjur - en som snyltar 

Snäcka - smeksamt om söt flicka 

Societetslejon – societetsperson i vimlet 

Sockergris – älskar socker 

Sockerpulla - smeksamt om söt flicka 

Solgris - älskar sol 

Solkatt - solreflex 

Solvarg - glad person 

Solvargsgrin - glatt leende 

Soppatorsk - utan bensin 

Sorgegök – sorgesam person 

Sorgfågel – olycklig människa 

Sotarmurre - vänlig benämning på sotare 

Spargris - sparbössa utformad som en gris 

Spatt (få…) - bli tokig (om häst) 

Spefågel - skämtande och retsam person 

Spikklo - verktyg för att dra ut spik 

Spindel - drivaxel av metall i bl a svarvstol 

Spindelman - man som klättrar uppför skyskrapor 

Spinna - låta tillfredsställande; framställa garn gm tvinnande 

Sporre - pådrivande kraft 

Sporrsträck - hög fart 

Sprakfåle - ostyrig ung person 

Språkgrodor - språklig felsägning eller felskrivning 
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Sprätt – klädsnobb 

Sprätthök - sprättig/snobbig/högfärdig person 

Spårhund - person som utför spaning 

Spätta - kvinnlig passagerare på motorcykel 

Stafetträv – van stafettlöpare 

Stall – professionellt lag, träskiva på fiol över vilken strängarna spänns 

Stallbroder - manlig kamrat 

Stallkamrat – idrottsmän i samma professionella lag 

Stalltips - initierat (och inofficiellt) tips 

Stegra - sätta sig på tvären 

Stegring - snabb ökning i omfattning 

Stigbygel – ben i mellanörat 

Stimma - sorla, väsnas 

Sting - handlingskraft 

Stormkråka - olyckskorp/visselblåsare 

Strandlejon - person som gärna visar upp sig på stranden 

Stridshäst - stridslysten manlig person 

Stridstupp - stridslysten manlig person 

Strutsmage - mage som tål alla sorters föda 

Strutsmentalitet - tendens att försöka förtränga problem 

Strutsplym - halsprydnad vid galaklädsel 

Strutspolitik - när man inte låtsas om problem/svårigheter 

Strutstaktik/teknik - metod att ”stoppa huvudet i sanden”/negligera problem 

Strykhund - en (rädd person) som inte har något fast hemvist 

Strykkatt - en som inte har något fast hemvist utan stryker omkring 
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Studentlya - liten bostad för studerande 

Stålhäst - skämtsam benämning på cykel 

Ståpäls - skämtsam benämning om att håret reser sig på armarna/huvudet 

Sugga - skällsord om kvinna, enkel flotte vid flottning i mindre vattendrag, slang för 

Volvotaxi 

Sumpråtta - negativt om lägre stående person 

Surpuppa - surmulen person 

Svala - vikt pappersfigur som kan fås att flyga i luften 

Svanboa - dekoration av fjädrar som bärs runt halsen 

Svanboj - tjock, mjuk boj av ull eller bomull 

Svanhals - krokigt järn, gillersax (rävsax), eggverktyg, lång hals 

Svanesång – avskedsdikt, döende 

Svanhopp - simhopp 

Svans - om företeelse med placering långt bak 

Svansa - vara överdrivet inställsam 

Svansföring (…hög) - om person som demonstrerar makt och inflytande 

Svansviftare - inställsam person 

Svanslängd - måttangivelse 

Svartabörshaj - person som gör sig stor i skumma affärer 

Svetsloppa - gnista som uppkommer vid svetsning 

Svin - motbjudande person 

Svina - göra äckligt, smutsa ner 

Svinaktig - tarvlig och hänsynslös 

Svindyr - mycket dyr 

Svinfylking – uppställning i strid 

Svinhugg – betalt för gammal ost 
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Svinhögt – mycket högt (om t ex priset) 

Svinigt - dumt och elakt gjort 

Svinkallt - mycket kallt 

Svinotta - mycket tidigt 

Svinoxe - negativt om person 

Svinpäls - negativt om person 

Svinrik - mycket rik 

Svinrygg - frisyr 

Svinryggsstenar – nordisk gravsättning 

Svinstia - ostädat och ohygieniskt utrymme 

Svintur - mycket stor och överraskande tur 

Svårfjällad - person som är svår att komma överens med 

Svärma - hänge sig åt romantiska känslor 

Syndabock - person som får bära skulden för andra 

Syskonkull - grupp av barn med samma föräldrar 

Sågbock - ställning för att såga bräder 

Sångfågel - person som sjunger vackert 

Sällskapsdjur - djur som hålls enbart för sällskaps skull 

Sötnos - smeksamt för omtyckt person 

 

Bokstaven T 

Tagelskjorta - plagg för att underkasta sig lidande 

Taggad - på bettet, starkt engagerad 

Taggarna utåt - aggressiv reaktion vid rädsla 

Taktikräv - person som slugt använder sin taktik 
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Tankegroda - pinsamt tankefel 

Taskmört - okamratlig och elak person 

Tassa - smyga försiktigt 

Tassemarker - oländig och ödslig trakt 

Taxklack – låg klack på damsko 

Teaterapa - person som även privat förställer sig som ngn annan 

Tennisgris - negativt om person i anslutning till tennis 

Tentakler - redskap för att undersöka omständigheter för att nå ett mål 

Terrier - person som lätt blir uppretad 

Tidningsanka - felaktighet i pressen 

Tiger - bestämd fru; person med speciell styrka och smidighet 

Tigerekonomi - god/stark ekonomi 

Tigerhjärta - skenbar/klen tröst 

Tigerhopp - spänstigt och smidigt hopp 

Tigerkaka - randig sockerkaka 

Tigerrandig - om klädplagg 

Tigersprång - spänstigt och smidigt högt hopp 

Tigersåg - el- eller batteridriven handsåg 

Tigertempo - högt tempo, hög fart 

Tigrinna - stark kvinna som försvarar sina närmaste 

Timmerbjörn - kedja att hålla fast timmer på timmerlass 

Tiotaggare - en viktig person (eller företeelse) värd att satsa på 

Tjur - stark/ilsken person 

Tjura - att vägra inrätta sig/anpassa sig (efter oförrätt) 

Tjurig - envist och ihärdigt butter 
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Tjurnacke - bred, kraftig nacke (spec på boxare) 

Tjurrusning - intresseyttring av flera intressenter 

Tjurskalle - buttert envis person 

Tjurskallig - buttert envis och ihärdig 

Tolvtaggare - högst upp på karriärstegen 

Topprasande - mycket ilsken (spec. om tupp) 

Torsk - en man som gör affär med kvinnas tjänster; kund till prostituerad; renons på 

Torska – bli ertappad, åka fast, bli lurad, förlora 

Trallgök – spelevink 

Trana - grytvinda, kittelhängare 

Tranben - stödben för takstol av trä 

Trandans (sparv i...) - ngn mycket obetydlig i visst sällskap 

Trava - gå mekaniskt 

Travare - båtbeslag 

Trut - mun 

Tryna - sova 

Tryne - ansikte 

Tråkmåns - tråkig person 

Träbock - tråkig och fantasilös mansperson 

Träko - uthyrningsstuga på hjul 

Tröstergök (östergök är…) - person som tröstar (sig) 

Tullhundar - nedsättande om tullpersonal 

Tupp - tillfälligt sprucken röst 

Tuppfjät - ett litet steg (mot förändring) 

Tuppfäktning - aggressivt meningsutbyte 
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Tuppig – stolt, övermodig 

Tuppjuck - känsla av vanmakt och ilska,"dåndimpen" 

Tuppkam - uppstående frisyr; bli stolt och övermodig 

Tupplur - lätt kortvarig sömn 

Tuppsteg – tuppfjät och snedsteg 

Turturduvor - kärlekspar 

Tusenbröder - fiskbestånd  som inte växer normalt; bildar stim av småfisk t ex aborre 

Tygellös - vind för våg 

Tämja – göra mindre vild 

Tärna - ung flicka (spec i brudfölje) 

  

Bokstaven U 

Uggla (sitta och…) - sitta utan att företa sig något 

Ulvagap - stort gap 

Ulvsgäld - en fredlös brottsling 

Ulvsgäll - skallgång efter fredlös brottsling (Moberg, Rid i natt) 

Unge - företeelse i början av sin utveckling (t ex eldsvådeunge) 

Ungtupp - självsäker ung man med maktanspråk 

Uppfiska – råka hitta 

Uppnosig - respektlöst uppstudsig 

Utflugen - som har lämnat föräldrahemmet 

Utskällning - högljudd förebråelse 

Uv - gammal originell person 
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Bokstaven V 

Vakthund – person som vaktar på något/någon 

Valboskap - röstberättigade som osjälvständig flock 

Valfläsk - överdrivna vallöften 

Valp - oerfaren ung man 

Valpaktig - fumlig, ej färdigväxt tonåring 

Valpig – om person med omoget och fumligt uppträdande 

Valpskatt - skatt på finansiella tjänster 

Valrossmustasch - lång hängande mustasch 

Valutasvin - otillbörligt utnyttjande av förmånliga växelkurser 

Vanedjur – person som följer inlärda rutiner 

Vargatider - hårda tider med svält och förtryck 

Vargavinter - kall och lång vinter, kärva tider 

Vargen - vävnad med blångarn till varp och ullgarn till inslag, verken 

Varggrin - leende med dolda avsikter 

Vargtass - drink gjord på lingon 

Vargtimme - tid, ofta med mardrömmar, före gryningen ("mellan varg och hund"/"entre loup 

et chien" på franska) 

Vargunge - gradbenämning i scouterna 

Varmblodig - med starka känslor (i kärlek) 

Varulv - människa förvandlad till vargliknande djur 

Vattenhål - mötesplats 

Vespa – motordriven tvåhjuling (mindre motorcykeltyp) 

Vessla - terränggående fordon 

Vesslesnabb - mycket kvick och snabb 

Videkissar – videknoppar/skott 
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Vigg - kil av trä, sten eller metall, litet lån 

Vigga - låna liten summa pengar 

Vilddjur - om grym människa 

Vildkatt - argsint och temperamentsfull kvinna 

Vingar (sväva på…) - beskrivning av lyckokänsla 

Vingbruten - nedbruten person som förlorat sin framåtanda 

Vingklippt - som förlorat sin makt 

Vinnarhäst - vinnare, segertippad 

Virrhöna - virrig kvinnoperson 

Vresoxe – vresig person 

Vrålapa - skrikig person 

Vurma – överdriven lust för något 

Väglus - bilförare som kör mycket långsamt 

Värstingnalle - avancerad mobiltelefon 

Väsa - prata hest 

  

Bokstaven W 

Wandervogel – omkringresande; tidigare medlem i tysk ungdomsorganisation 

 

Bokstaven Y  

Yla - skrika gällt 

Yngel - nedsättande om barn/ungdom 

Yngla (av sig) - frambringa i stor mängd 

Yngling - ung man 

Yuppienalle - mobiltelefon 
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Bokstaven Z 

Zebra - en som aldrig ändrar sig 

  

Bokstaven Å 

Åla - krypa med kroppen mot marken 

Ålamörker - nätter då månen ligger i jordskugga 

Ålning - krypande 

Åskvigg - blixt 

Åsna - nedsättande om envis/dum person 

Åsneaktig - dum och envis som en åsna 

Åsnebrygga - hjälpmedel i skolan för obegåvad elev 

Åsnegrin – ansiktsuttryck med stor mun 

Åsnehuvud – motvikt på oljepumpar vid oljefält 

Åsnespark - försåtligt angrepp på försvarslös motståndare 

  

Bokstaven Ä 

Äggsjuk - gå omkring och vara villrådig 

Älgfrossa - tillstånd av upphetsning vid jakt 

Älga - kliva iväg snabbt med stora steg 

Älgkliv - kliva iväg med stora steg 

  

Bokstaven Ö 

Ödla - negativt om kvinna 

Ödleögon - stirrande blick 

Ök - nedsättande beteckning om äldre person 
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Ökenråtta - soldat i Nordafrikanska ökenkriget 

Öknamn - nedsättande namn 

Ölgås - dryckesskål av trä, snidad som en fågel ur en så kallad vril – en knotig utväxt på träd. 

Ömsa - byta kläder 

Öronmussla – ytteröra, i dagligt tal öra 

Örnkoll - total överblick och kontroll 

Örnnäsa - kraftigt böjd näsa 

Örnnäste - ointagligt ställe 

Örnprofil - profil med kraftigt böjd näsa 

Öronmask - musik på hjärnan 

Öronsnäcka - ytteröra 

Överkucku - överhuvud 
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Spaning 
”UTAN SPANING – INGEN ANING” 

 
Det som händer i ett samhälle beskrivs ofta med ett metaforiskt symbolspråk, där djuren är 

aktörer. Det sociozoologiska metaforiska språket har gamla anor. Den mest berömde 

uttolkaren är förmodligen den grekiske fabeldiktaren Aisopos, född 620 f.kr., död 568 f.Kr. 

Nedan följer en sociozoologisk safari i vår tids historia. 

 
  

MEDIALA SOCIOZOOLOGISKA FYND 
Under perioden 2012-2018 

Här följer fyra teman – metaforiska djur inom ekonomi, politik, kultur, näringsliv. Därefter 

presenteras de metaforiska djuren i bokstavsordning 

 

Vi startar med en bild ur den satiriska brittiska veckotidskriften Punch grundad 1841. Bilden 

från 1877. 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/groda.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Punch-s-1.jpg
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EKONOMI 
”Gamarna hugger in på dåliga lån” (Om företag som ”slår sina sylvassa klor i blödande 

banker”) DN 17/11 2018 

”Börsen – en björn som smyger i buskarna” (Om risken för börskrasch) SvD 11/10 2018 

”…nu skakar draken” (Om Kinas ekonomi) DN 8/10 2018 

”Aktieräven Leif GW Persson gör mer riskfyllda investeringar” (Om krimonologens 

aktiestrategi) SvD 29/8 2018 

”Snart slut på tjurmarknaden” (Om slutet på börsuppgången) Dagens PS 27/82018 

”…en gökunge som tränger ut smartare projekt…” (Om höghastighetsjärnväg i Sverige) SvD 

24/8 2018 

”…en elefant som börjat springa” (Om Indiens ekonomi) SvD 11/8 2018 

”Nyproduktion är att köpa grisen i säcken” (Om svensk bostadsmarknad) SvD 11/5 2018 

”Är den ekonomiska tigern en bluff?” (Om Sveriges ekonomi) Dagens PS 10/5 2018 

”Du är rena kassakon” (Om att Facebook m.fl. säljer dina uppgifter) SvD 5/5 2018 
”Höghastighetståg kommer att bli en gökunge…” (Om negativa ekonomiska effekter på andra 

områden) DN 19/4 2018 

”Ett neurotiskt djur” (Om aktiebörsen) SvD 17/2 2018 

”Svart måndag befaras efter vilddjurets tecken” (Om att Dow Jones stängde ned med 666 

punkter i fredags, 666 är Djävulens tecken, enligt Bibelns Uppenbarelseboken) Dagens PS 5/2 

2018 

”Kaninerna har börjat jaga vargarna” (Om startup-företags växande betydelse inom 

näringslivet) MEDIAPLANET december 2017 

”Ramaskri mot Östlings groda” (Om Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östlings 

skatteuttalande i TV) Dagens PS 6/11 2017 

”Tigrarna ryter igen” (Om de asiatiska tillväxtekonomierna) Di 13/10 2017 

”Svanen riskerar att bli en kalkon i fondbranschen” (Om Svanmärkta fonder) Di 12/10 2017 

”Åttiotalets finansvalp skulle inte ha en chans mot dagens egoister” (Om det ekonomiska 

klimatet) DN 7/9 2017 

”Riksdagens börshajar” (Om riksdagsmäns aktieinnehav) Di 11/8 2017 

”Pinsam pudel om svarta listorna, SEB” (Om  listor med icke lönsamma lånekunder) SvD 

20/6 2017 

”…egotrippad finanshaj utan hjärta” (Om finansvärldens rykte) Di 15/6 2017 

”Allra för tankarna till finansgamarna från 1980-talet” (Om pensionskoncernen Allra) SvD 

11/2 2017 

”Lejon behöver inte informera en antilop om vad som kan hända om djuret inte passar 

sig” (Om skräck som affärsidé hos kriminella gäng) DN 28/8 2016 

”…analytikerna spår fortsatt kräftgång för oljepriset i höst” DI 28/7 2016 

”Tjurrusningen på bomarknaden är i vilket fall som helst över” (Om fallande 

bostadsrättspriser) SvD 15/6 2016 

”Comhem bör mjölka sina kassakor innan tv-marknaden kapsejsar helt” (Om Comhems 

förvärv av Boxer) SvD 11/6 2016 

”Tomträtten blir grisen i säcken” (Om förändrad tomträttshyra) SvD 27/5 2016 

”När katten är borta dansar Byggare Bert på bordet” (Om Bert Karlssons massproducerade 

hus på hjul) DN 22/5 2016 

Rödgröna metaforer något i hästväg” (Om finansminister Magdalena Anderssons 

beskrivning av den svenska ekonomin) SvD 18/4 2016 

”Den finansiella kackerlackan” (Om oseriösa finansiella rådgivare) SvD 9/3 2016 

”Simma med hajar. En resa mot finansvärldens innersta” (Författare Joris Luyendijk, Natur 

& Kultur) DN 20/1 2016 
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”Finansräv varnar aktieplacerare” ”Jag är till 80 procent säker på att vi befinner oss i en 

global björnmarknad” DagensPS.se 2/11 2015 

”Tillväxtloppets sköldpaddor” (Om tillväxtmarknader i världsekonomin) DN 22/8 2015 

”Marknadshyror – elefanten i rummet” (Om bristen på hyreslägenheter) SvD 5/4 2014 

”De är gamar” (Argentinas president Cristina Fernández om långivare) Di 18/6 2014 

”Olyckskorparna kraxar i onödan om sämre tider” (Om Tyskland som ekonomiskt 

lokomotiv i Europa) Di 18/7 2014 

”Budgethökarna förminskar Sverige” (Om debatten kring den ekonomiska politiken inför 

valet 2014) Di 18/2 2014 

”Ränterävar sätts i jobb” (Om granskning av Riksbankens penningpolitik) SvD 18/6 2014 

”Baltiska tigrar ryter igen” (Om de baltiska staternas ekonomi) Di 9/6 2014 

”Se upp för feta katter” (Om priskrig som gynnar de stora aktörerna) Di 3/6 2014 

”Tigern viskar högre än andra” ”OECD-chefen kunde knappast slita ögonen från den 

blänkande pälsen” (Om den svenska ekonomin i ett internationellt perspektiv) SvD 16/4 2013 

”Även Sverige skulle fogas in i den tidens europeiska gemenskap, och utan pengar skulle det 

bli svårt att björna in Peterspenningen åt påven i Rom” (Om den medeltida ekonomin) SvD 

7/10 2012 Under strecket 

”Vi är fast i ett ekorrhjul. Vi drar ned på ett ställe men då ökar vi någon annanstans” (Om 

ekonomin för särskilda boenden i Härnösand) SvD 31/7 2012 

”Jag är ingen ränteduva” (Riksbanksdirektören Karolina Ekholm) DI 12/11 2012 

”Tysk strutspolitik räcker för euron” (Om Tysklands roll i eurosamarbetet) DI 11/9 2012 

”Gamarna vädrar morgonluft” (Om s.k. gamfonder, som utnyttjar svag tillväxt och hör 

belåning i Europa) SvD 14/8 2012 

”Hökar och duvor i strid om räntan” (Om oenighet i Riksbankens styrelse) DI 12/5 2012 

”Den blivande premiärministern Shinzo Abe planerar att utse en superduva som chef för den 

mäktiga centralbanken, Bank of Japan…”  DI 18/12 2012 

”Bostadssektorn är det svarta fåret i USA:s ekonomiska återhämtning” SvD 7/6 2012 

”Hjälp de grekiska myrorna” (Om den grekiska ekonomin där, som i fabeln, flitiga myror bör 

stödjas efter att de sorglösa gräshopparna förstört ekonomin) DI 14/11 2012 

”Affischer är de fattigas medel. De är myror och hologrammen är elefanter, säger Viggo 

Cavling” (Om marknadsföring) DN Stockholm 23/8 2012”Det var då som ECB-bossen 

Mario Draghi, förutom sin allegoriska historia om hur eurohumlan med ifrågasatt 

flygförmåga, är på väg att förvandlas till ett riktigt högtflygande bi…” (Om den svaga euron) 

SvD 3/8 2012 

”Feta katter lever farligt” (Om vd:ars löner och bonusar) DI 18/12 2012 

”Regeringen kovänder och skiftar från stram till mer expansiv finanspolitik” DI 5/7 2012 

”Tokyobörsen leder kraftig kräftgång i Asien”  (Om fallande börser) DI 5/6 2012 

”SvD Näringslivs digitala satsning Räntekartan är utsedd till årets Medieorm, Sveriges 

Radios pris för projekt som förnyar och utvecklar journalistiken” SvD 17/11 2012 

”…för 20 år sedan var Rickard Zetterberg enligt egen utsago fattig som en kyrkråtta...” (Om 

 VD för GIS-företaget S-Group med en prognostiserad omsättning på 450 miljoner kronor 

2012) DI 3/7 2012 

”Aktierävar väntar ut skakiga börser”  (Om den globala börsoron) DI 5/5 2012 

”Dolt rävspel del av stora vapenaffärer”  (Om Saabs flygplansaffär med Schweiz) SvD 26/5 

2012 

”Ödesval för keltisk tiger”  (Om folkomröstning i Irland om EU:s finanspakt) SvD 31/5 2012 

”Att höra politiker och andra makthavare prata om den globala kapitalmarknaden är som att 

få en guidad tur på en bättre zoo. Vargar, hajar och gamar är bara några av 

favoritmetaforerna” Cervenka i SvD 16/12 2012 
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”Valutamarknaden, en abstrakt men allomfattande amöba, global, aldrig sovande, satt nu 

som domare” (Om bakgrunden till Sveriges flytande valuta) SvD 18/11 2012 

”Asien hett villebråd för investerare”  (Om att Asien fortsätter att locka investerare och 

riskapital) SvD 19/7 2012 

 

POLITIK 
”När katten är borta dansar mössen på bordet” (Om dagens världspolitik) DN 3/12 2018 

”Att skjuta björnen innan skinnet är sålt” (Om Jan Björklunds/Liberalernas kravlista för S-

ledd regering) SvD 30/11 2018 

”När högern blir tigerns frukost” (Om politiskt samarbete med högerextremistiska rörelser) 

SvD 29/11 2018 

”Den ryska björnen är tillbaka” (Om Rysslands återkomst inom tv-fiktionen) DN 23/11 2018 

”M och S pekas ut som sonderingens stora syndabockar” (Om försöket att hitta ett 

regeringsunderlag) DN 23/11 2018 

”Välkommen hem till vårt nät, sa spindeln till flugan” (Om Sverigedemokraternas inviter till 

moderaterna och kristdemokraterna) DN 19/11 2018 

”Fler heliga kor än Bromma står på tur” (Om klimatpolitiken) SvD 1/11 2018 

”Sverige skulle behöva en regering redo att sporra hästen” (Om försöken att få fram en 

regering efter valet) DN 31/10 2018 

”Bolsonario är en ulv som aldrig dragit på sig fårakläder” (Om en av presidentkandidaterna 

i valet i Brasilien) DN 28/10 2018 

”S-ledarens myrsteg på väg mot makten” (Om Stefan Löfvens försök till blocköverskridande 

regeringsbildning) SvD 16/10 2018 

”Merkel kommer att pekas ut som syndabock för fiaskot” (Om valet i den tyska delstaten 

Bayern) DN 15/10 2018 

”Alliansen är på väg att bli den döda papegojan” (Om regeringsbildningen i Sveriges 

Riksdag) DN 13/10 2018 

”Borgerliga partier beter sig mer eller mindre som frisläppta minkar” (Om diskussionerna 

kring regeringsinnehav) SvD 27/9 2018 

”C och L ska lyssna på väljarna, inte på fiskmåshögern” (Om regeringsbildningen efter valet) 

DN 25/9 2018 

”Talmansposten är ett myrsteg” (Om försöken att få till en blocköverskridande regering) DN 

20/9 2018 

”Dinosaurierna ringde och ville ha sin världsbild tillbaka” (Om tidigare politikers syn på 

situationen efter valet den 9 september) SvD 15/9 2018 

”…tamkatter som lismande snor sig runt benen på de svenskar som känner sig ämnade för 

något större än det de blivit i dagens Sverige. De spinnande katterna försäkrar dem att de är 

arvtagare till en stor kultur och en strålande historia om de bara kan befria sig från PK-

elitens tyranni och islamisternas hot mot det äktsvenska.” (Om dagens nationalister) DN 9/9 

2018 

”Hon varnar för att dessa herrar enligt Mussolinis recept plockar en fjäder i taget. Det 

smärtar inte så mycket när de rycks bort, men plötsligt en dag är hönan helt kal. Plötsligt är 

demokratin avskaffad.” (Om Madeleine Albrights bok ”Fashism: A Warning”) SvD 9/9 2018 

”Gamarna i Westminster kretsar ivrigt kring premiärminister Theresa May” (Om planerna på 

att avsätta premiärministern) SvD 7/9 2108 

”Sverigedemokraterna visar sig vara just de noshörningar de alltid har varit” (Om de 

totalitära ideologiernas 1900-tal) DN 6/9 2018 

”Väljarna tvingas köpa grisen i säcken” (Om osäkerheten inför valet den 9 september) DN 

4/9 2018 

”Fed-chefen vill inte bli Trumps hackkyckling” (Om räntepolitiken i USA) DN 24/8 2018 
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”Jimmy Åkesson är en ulv i lammullströja” (Om valet den 9 september) DN 24/8 2018 

”…fortsatta diplomatiska elefantkliv mellan Nordkorea och Sydkorea…Nordkoreas 

kärnvapennedrustning har knappt ett myrsteg tagits.” (Om återförening av koreanska familjer 

och nedrustning) SvD 22/8 2018 

”Fredrik Reinfeldt beskylldes för att vara ulv i fårakläder…Ulf Kristerssons kamp är att 

övertyga väljarna att hans parti är den nakna ulven, inga fårakläder” (Om valet den 9 

september) DN 20/8 2018 

”…som att spå i fisktarmar” (Om att förutsäga regeringsbildningen efter valet den 9 

september) SvD 19/8 2018 

”Svårt lära gamla hundar sitta” (Om presidentvalet i Zimbabwe) DN 4/8 2018 

”Också Sverige kan bli ett land där det snälla lejonet får hungra” (Om korrupta samhällen) 

DN 19/7 2018 

”Media ska inte vara knähund åt någon president eller regim” (Pressmeddelande från 

Helsingin Sanomat med anledning av Putins och Trumps möte i Helsingfors) DN 16/7 2018 

”…olycksfåglarna kraxar om att de väntar svåra tider” (Om president Erdogans växande 

maktposition i Turkiet) DN 11/7 2018 

”Elefantkyrkogården” (Om avsatta generaldirektörer som sitter kvar i regeringskansliet) SvD 

19/6 2018 

”Hanif Bali är en olycksfågel” (Om moderaten som fick lämna partistyrelsen) DN 16/6 2018 

”Pompeo – vägen från krigshök till…otippad fredsmäklare” (Om USA:s utrikesminister) 

SvD 15/6 2018 

”Världens största dvärgelefant” (Om Sverigedemokraterna i Sverige) SvD 15/6 2018 

”Trumps tuppkam har nu växt” (Om mötet med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un) SvD 13/6 

2018 

”Men i en tyskvänlig svensk offentlighet sågs de som entoniga – och tjatiga – 

stormkråkor” (Om antinazisterna Torgny Segerstedt och Hjalmar Söderberg) DN 17/5 2018 

”De konservativa hökarna i Iran” (Om kärnenergiavtalet med Iran) SvD 9/5 2018 

”…Gudrun Schymans politiska liv som ideologisk kameleont” (Från kommunism till 

feminism) DN 3/5 2018 

”Centern blir svansen som fortsätter att vifta på Allianshunden” (Om migrationspolitiken) 

SvD 26/4 2018 

”Annie Lööf sitter stadigt i rävsaxen” (Om centerpartiets syn på ensamkommande flyktingar) 

SvD 3/2 2018 

”Republikanerna får ihop kalkylen genom att misskreditera de oberoende 

dystergökarna…” (Om skattereformen i USA) DN 21/12 2017 

”I bilder, tidningsartiklar, pamfletter och teaterpjäser kallas aristokraterna kalkoner, åsnor, 

hornboskap, strutsar, Ludwig den XVI var ”ett glupskt svin”, Marie-Antoinette ”en 

aphona”.” (Om sociozoologiskt språkbruk under franska revolutionen) SvD 15/12 2017 

Under strecket 

” ”Elefantrundan” tradition i tysk TV” (partiledardebatt efter det tyska valet) SvT 2 24/9 

2017 

”Transportgate rymmer en hel strutsfarm” (Om regeringens hantering av datasekretessen 

inom Transportstyrelsen) SvD 5/9 2017 

”Jämfört med Merkel framstår Schulz som en energisk labradorvalp” (Om kombatanterna i 

det tyska valet) DN 2/9 2017 

”…i en totalitär muntergöks förtvinade själ” (Om USA:s president Donald Trump) DN 9/8 

2017 

”Om Donald Trump är tjur, framstår USA:s demokrati mer som tjurfäktningsring än 

porslinsaffär” Di 2/8 2017 
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”En katt bland riksdagens möss” (Om Sverigedemokraterna och övriga partier) DN 29/7 

2017 

”Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson är en i raden av direktörer och statliga 

chefer som petats från sina jobb – och istället placerats på regeringskansliet, eller 

”elefantkyrkogården” som det också kallas” SvT Nyheter 28/7 2017 

”Kommissionens ordförande Jean-Claude Junker. En bebis som förvandlas till gris” (Malin 

Persson Giolito i programmet Sommar i p 1) DN 6/7 2017 

”Ropa inte varg om den ryska björnen” (Om Kremls internationella opinionspåverkan) SvD 

17/1 2017 

”Regeringen agerar i snigelfart” (Om en nationell säkerhetsstrategi) SvD 4/1 2017 

”Hota oss inte. Vi är ingen kanin, vi är en tiger” (Israels premiärminister till Irans president) 

SvD 16/12 2016 

”Med valet av Rex Tillerson som utrikesminister slår Donald Trump två flugor i en 

smäll” (Om oljemiljardärens relationer till Putin) SvD 14/12 2016 

”Den franske presidenten fick beteckningen gökunge, men det skulle vara duvunge/dununge 

med syftning på att han i somliga kretsar betraktas som oerfaren.” (Om fel 

metaforanvändning) SvD 11/12 2016 

”Politikens påfåglar blir snabbt plockade in på bara kroppen” (Om italienska politiker) SvD 

11/12 2016 

”Dags att slakta den heliga svenska kon” (Om slopad hyresreglering) Di 3/12 2016 

”Klart: ”Mad Dog” blir ny försvarsminister” (Om generalen James Mattis i Donald Trumps 

administration) Aftonbladet 2/12 2016 

”Regeringsbudgetens gökunge satt på svältkost” (Om att få ner kostnaderna för sjuk- och 

aktivitetsersättning) Di 29/11 2016 

”Det finns en stor elefant i det nya politiska rummet” (Om osäkerheten inför nästa 

riksdagsval) DN 1/9 2016 

EU kan liknas vid en valp som skäller men aldrig bits” (Om EU:s interna mellanstatliga 

politik) SvD 12/8 2016 

”MP gör en höna av en fjäder” (Om Miljöpartiets anklagelser mot Centerpartiet rörande 

bilindustrins utsläppsfusk) SvD 8/8 2016 

”Turkietkris har satt EU i rävsax” (Om Turkiet efter militärkuppen) SvD 7/8 2016 

”Det gäller att EU inte blir som de tre aporna som inte vill se, inte vill höra och inte säga 

något” (Om EU:s Turkietpolitik) SvD 29/7 2016 

”Väl inne i kommunistpartiet var inte Hermansson någon duvunge” (Om C H Hermansson 

som stalinist/kommunist innan avstaliniseringen inleddes i Sovjetunionen) Göteborgsposten 

27/7 2016 

”Stater slåss som sabeltandade tigrar för att maximera sin makt och sina intressen.” (Om 

internationellt maktspel) SvD 15/7 2016 

”Om Vänsterpartiet var ett djur så skulle det vara en gås. Den ropar högt, far fram i V-

formation, saknar tydliga könsskillnader och det mesta rinner av den 

snabbt.” (Almedalsveckan) DN 10/7 2016 

”Om Moderaterna var ett djur så skulle dom vara en gädda. Den är störst i viken och äter 

gärna upp de andra fiskarna runt omkring. Den står ofta still men när den väl rör sig går det 

undan.” (Almedalsveckan) DN 9/7 2016 

”Om Miljöpartiet var ett djur så skulle det vara ett rådjur, roligt på håll men många känner 

tvekan om att ha dom i trädgården. Dessutom blir dom lätt skrämda och förvirrade när de 

kommer ut på stora vägar.” (Almedalsveckan) DN 8/7 2016 

”Värnad av en del, fruktad av många. Ses som en typisk svensk, trots att den är mycket vanlig 

i framför allt Östeuropa. SD kan liknas vid en varg.” (Under Almedalsveckan) DN 7/7 2016 
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”Starkt utrotningshotad, lever i par, värnar familjen – och lever mest av vad andra lyckats 

fånga. Kristdemokraterna skulle vara en fjällräv.” (Under Almedalsveckan) DN 6/7 2016 

”Trögrörlig och utrotningshotad i vissa områden – men fortfarande störst på savannen. S 

skulle vara en elefant” (Under Almedalsveckan) DN 5/7 2016 

”Om Centerpartiet var ett djur då skulle dom vara en älg, som ju är skogens konung men som 

när den förirrar sig till storstan lätt kan hamna lite galet som med idéprogrammet 

2013.”  (Under Almedalsveckan) DN 4/7 2016 

”Om Liberalerna var ett djur skulle de vara en tax. Taxen är både lättlärd och viljestark, 

dessutom väldigt högljudd för sin storlek.” (Under Almedalsveckan) DN 3/7 2016 

”…att den nya lagen i praktiken är en papperstiger.” (Om EU:s nya banklag) SvD 29/6 2016 

”Man kan visa en åsna källan men man kan inte tvinga den att dricka”(Peter Eriksson om 

alliansens avhopp i förhandlingarna om bostadspolitiken) Aftonbladet 21/6 2016 

”Kameleonten Clinton väcker starka känslor” (Om Hillary Clintons presidentkampanj) SvD 

11/6 2016 

”Tomträtten blir grisen i säcken” (Om förändrad tomträttshyra) SvD 27/5 2016 

”Här stod en ung politiker och lät som en åderförkalkad papegoja” (Om Gustav Fridolin i TV-

utfrågning) DN 18/5 2016 

”Hård tuppfäktning om täten i fransk vänster”  (Om kampen om makten efter Françios 

Hollande) SvD 22/4 2016 

”Sagan om buffelkungens återkomst”  (Om Göran Perssons inhopp i den politiska debatten) 

DN 22/4 2016 

”Han var en dinosaur bland avsevärt smidigare rovdjur…” (Om Richard Nixon) AXESS 3/4 

2016 

”Invandrings- och integrationsfrågor har klättrat som en bergsget.” (Om svensk partipolitik) 

SvD 28/6 2015 

”Fångade av ett ormbo av konflikter” (Om kriget i Syrien) DN 11/12 2015 

”Unga politiska krokodiler syns i kulturskymningen” (Om de politiska ungdomsförbunden. 

Krokodil lika med stor trut och inga öron) SvD 2/7 2014 

”Vi vet att ett rovdjur bara blir hungrigare när det väl har börjat äta.” (Polens 

utrikesminister Radoslaw Sikorski om Vladimir Putin) SvD 9/3 2014 

”Rysk björnvarning inför Finlandsbesök” (Om Rysslands utrikesminister Sergev Lavrovs 

besök i Finland med dolda hot om konsekvenserna av ett finskt medlemskap i Nato.) DI 9/6 

2014 

”Sveriges kommuner och landsting fick nyligen smaka på en annan rejäl verbal björnram: 

’Lägg ner landstingen!’ ” (Om årets senior Yngve Gustafsons kritik av äldrevården) 

Veteranen NR 3 2014 

”Det känns som att vara en fisk på en krok – myndigheterna kan när som helst besluta sig för 

att dra upp mig” – ”Vissa fiskar kan simma i havet, andra bara i en liten damm.”(Ai WeiWei 

om sin situation i Kina) Di Weekend #6/Fredag 21 februari 2014 

”Varför slakta den gås som värper guldägg?” (Statsvetaren Leif Levin om den svenska 

socialdemokratins förhållande till kapitalismen) SvD 9/8 2014 

”Plötsligt…..sviker den trendkänsliga fågelflocken och flaxar vidare.” (Om partisympatier i 

politiken) SvD 3/6 2014 

”En kråka för Krim” (Om Putins signatur över beslutet att göra Krim till en del av Ryssland) 

Di 22/3 2014 

”Den ledsna hunden hade ersatts av en som gillar att bita ifrån” (Om Fredrik Reinfeldt i 

partiledardebatten i Riksdagen) Aftonbladet 18/6 2014 

”Demokratiskt myrsteg” (Om valet i Afghanistan) SvD 5/4 2014 
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”Renzi tar kampen med Leoparden…Den Leopard han talar om är inget djur utan en metafor 

för den italienska traditionen med opportunistiska skenreformer…” (Om Italiens nya 

premiärminister) SvD 23/2 2014 

”…denna politiska skvader där såväl riksdag som regering är representerade?” (Om den 

svenska försvarsberedskapen) SvD 28/4 2013 

”Det började med strutsen. Sedan kom pudeln och papegojan. Helt ny i gänget är pitbullen – 

att skälla tillbaka när man utsätts orättfärdig kritik, att inte ”pudla” i onödan. Taktiken är 

svår, i Sverige är det egentligen bara Carl Bildt som lyckas använda metoden.” Veckans 

Affärer 31/7 2013 

”Vill Stefan Löfven liksom David Cameron ha kattluckor åt alla håll” (Om EU-ländernas   

möjligheter att skaffa sig egna undantag från det generella regelverket) SvD 27/1 2013 

”Thatcher var en svart svan” (Om den osannolika politiska nyordningen som Storbritanniens 

premiärminister lyckades genomföra) SvD 14/4 2013 

”Hur vi än vrider och vänder på problemet med en syndabock verkar vi inte hitta någon som 

riktigt duger till slakt. Mer än en eller annan killing är svår att finna” (Om Euro-krisen) DI 

7/6 2013 

”Jag är beredd att svälja en padda. Men inte en gris” (Rumäniens president Traian Basescu 

om premiärministern Victor Ponta) SvD 12/12 2012 

”Dels ville han spela den upphöjde presidenten snarare än pitbullterriern…” (Om Barack 

Obama i TV-debatten mot Mitt Romney i Denver, Colorado) DN 5/10 2012 

”Att förvandla en politisk rörelse till en vakthund är idealet…” (Om framgångsrika 

revolutioner) SvD 2/8 2012 

”Nordeuropa får agera arbetshäst och socialkontor” ”Nästan alla etablerade partipolitiker 

kommer att framstå som åsnor om EMU havererar” (Om EU-krisen) SvD 21/7 2012 

”Hjälp de grekiska myrorna” (Om den grekiska ekonomin där, som i fabeln, flitiga myror bör 

stödjas efter att de sorglösa gräshopparna förstört ekonomin) DI 14/11 2012 

”Partiräv ser ut att vinna maktkamp” (Om kommunistpartiets kongress i Peking) SvD 9/11 

2012 

”… beskriver hon Merkel som en ”alfavarg som dykt upp ur de mörka östkulisserna”.” (Om 

Tysklands förbundskansler Angela Merkels snabba politiska karriär) SvD 24/8 2012 

Men i verkligheten blir det ingen poetisk rättvisa. I stället fixade myran ihop ännu en 

nödlösning åt syrsan som räckte till soppkök och kravallpolis. Sedan åkte myran till Oslo och 

hämtade fredspriset.” (Om Grekland och EU) SvD 4/12 2012 

 

KULTUR 
”…den senaste biografin om den store bulldoggen” (Andrew Roberts. ”Churchill. Walking 

with destiny) DN 23/12 2018 

”Den som är glad som en lärka har nog svårt att fatta det fina i kråksången” (Namn och 

Nytt) DN 20/12 2018 

”Jag är ingen panelhöna” (Anna Takanen, chef på Kulturhuset Stadsteatern) DN 20/12 2018 

”En kriminell ensamvarg” (Om terrordåd i Strasbourg) DN 15/12 2108 

”Svensk zombiekalkon smittar Skåne med virus” (Om filmen Operation Ragnarök) DN 7/12 

2018 

”Klä dig som ett djur och bli ett modelejon” (Om kläder med ränder, fläckar och prickar) DN 

1/12 2018 

”…ett slags mallgrodig kalenderbitighet” (Om att uttala ord på utrikiska) DN 1/12 2018 

”Hennes pannkakor …något i hästväg” (DN intervjuar järnbröllopspar) DN Gratulerar 30/11 

2018 

”300 år efter sin död kommer Karl XII ridande på nationalismens spökhäst” (Om 300-

årsminnet av Karl XII:s dödsdag) DN 30/11 2018 
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”Så blev Karl XII extremhögerns kelgris” (Om 300-årsminnet av Karl XII:s dödsdag) SvD 

30/11 2018 

”Jag tror vi har skilt på hundar och katter..” (Horace Engdahl om extern jury vid Svenska 

Akademiens val av nobelpristagare i litteratur) DN 23/11 2018 

”Det ska fan vara pudel på Elverket” (Om föreställningen Faust på Dramaten) SvD 17/11 

2018 

”Åldern får mina moves att likna en skadeskjuten giraffs” (Fredrik Strage) DN 9/11 2018 

”Horace Engdahl är en kulturbyråkrat som lyckats med konststycket att bli 

premiärlejon” (Om Svenska Akademiens tidigare ständige sekreterare) SvD 5/11 2018 

”Folk kallar mig social kameleont…” Om Bathina Philipson) DN 3/11 2018 

”…en strålande fjäril, som har lämnat en dammig puppa” (Den ansvarige arkitekten Gert 

Wingårdhs utlåtande om det restaurerade nationalmuseet) SvD 31/10 2018 

”Horace Engdahls grodor har vuxit till paddor” (Om akademiledamotens utspel) DN 23/10 

2018 

”- de där gamla elefanterna som lyckas fortsätta snubbla runt” (Om framgångsrika äldre 

författare på Bokmässan i Göteborg) DN 13/10 2018 

”Namnet svear går tillbaka på svin” (Svearna omtalas…som bärare av gyllene galtprydda 

hjälmar) SvD 13/10 2018 

”…lika otillgängliga som uppretade piggsvin” (Om rollfigurerna i Lena Dunhams komedi 

”Camping”) DN 12/10 2018 

”Det finns inga drakar – men slakta dem måste vi” (Om Martin Arnolds  bok ”The dragon. 

Fear and power” SvD 7/10 2018 

”Anhöriga blir kallsinniga eller medberoende, hökar eller duvor” (Om familjen Rausing) 

SvD 7/10 2018 

”Engdahl står istadig som en gammal häst” (Om krisen i Svenska Akademien) SvD 2/10 

2018 

”…nya grodor ur hans mun…” (Om Leif Östlings syn på gener) DN 27/9 2018 

”Slitvarg” (om gitarristen Joe Bonamassa) DN 26/9 2018 

”…bara en otroligt otidsenlig stridskalkon som pumpats full med den allra värsta sortens 

fulanaboler”  (Om filmen Peppermint) DN 21/9 2018 

”Mansgrisarnas fördelning av fotbollens pengar är sjuklig” (Om svagt ekonomiskt stöd till 

damfotbollen) DN 8/9 2018 

”Språkligt haveri upprör sjöbjörnar” (Om båtbeteckningar) SvD 2/9 2018 

”…en vakthund mot rasism och nazism.” (Jonathan Leman får årets Raoul Wallenbergpris) 

DN 27/8 2018 

”Blågultmålvakten beskrivs som ”Romas kelgris” ” (Om  Robin Olssons debut i Italien) DN 

27/8 2018 

”…vår andes dalahäst i världen…” (Bo Widerbergs förklenande beskrivning av Ingmar 

Bergman, citerad i artikel vid 100-års jubileet av Bergmans födelse) DN 25/8 2018 

”…den oförvitliga eleganten bland vildsvinen i litteraturens trädgård” (Om sommarvärden 

Sara Danius i SR/P1) DN 19/8 2018 

”Mellorävar gästar Djurönäset” (Om Jessica Andersson och Magnus Carlsson på Folkparken 

i Djurönäset) Nacka Värmdö Posten 17/7 2018 

”Nattuggla eller morgonlärka” (Om sömnbrist och hälsoproblem) SvD 26/6 2018 

”Philip Roths snuskhumrar är trasiga och sårbara” (Om författaren Philip Roths 

romanfigurer) SvD 24/5 2018 

”Det säkraste är ändå att välja en bild på något gulligt som Systembolaget godkänner. Just 

det: djur.” (Om att etiketten styr vinköp) SvD 4/5 2018 

”Offer och syndabockar” (Om flyktingkrisen 2015) SANS 2 april-juni 2018 
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”Fåglar är inga hönshjärnor” (Om Jennifer Ackermans ”Bevingad intelligens”) DN 30/4 

2018 

”Det här är en riktig svinstia och Harvey var den grisigaste av alla” (Om sextrakasserier i 

Hollywood) DN 27/04 2018 

”Ett sillstim i en ankdamm” (Om Svenska Akademien) SvD 21/4 2018 

”…som drogade spindlar…” (Om ledamöter i Svenska Akademien) DN 16/4 2018 

”Knytblusen utmanar dinosaurierna” (Om omvärldens reaktion på kaoset i Svenska 

Akademien) DN 16/4 2018 

”kulturgökar” (Berglins) SvD 8/4 2018 

”…därnere i ruinen sjunger en random trallgök…” (Fredrik Sjöberg om visfestivalen i 

Västervik) SvD 4/4 2018 

”…hundgläfs och ylanden” (Recension av tenorsaxofonisten John Coltranes framträdande i 

Stockholm 1960) SvD 25/3 2018 

”Storfavorit i OS? En uppretad rysk björn” (Om Rysslands avstängning från vinter-OS i 

Sydkorea på grund av doping) SvD 10/2 2018 

”Att klämma dit varje ton rätt kan vilken halvbegåvad gök som helst göra” (Johan Norberg 

om att spela fel vid musikframträdanden) VI Januari 2018 

”När Sara Danius tar till orda har elefanten i rummet vuxit till avsevärda dimensioner” (Vid 

Svenska Akademiens högtidssammanträde om situationen efter #metoo) DN 21/12 2017 

”Maria Blom lever ut sin inre apa” (Om apan som huvudperson i Maria Bloms nya 

familjefilm) DN 19/12 2017 

”I Frankrike och andra franskspråkiga länder har #metoo fått namnet #balancetonporc – 

ungefär ”tjalla på din gris”.” DN 24/11 2017 

”Tigrar av sniglar” (Om svenska landslaget i fotboll efter vinsten över Italien i VM-kvalet) 

Sveriges Radios reporter 13/11 2017 

”Filmbuffeln Harvey Weinstein” (Om sexskandal i Hollywood) DN 13/10 2017 

Flera symboldjur i det zoologiska garaget presenteras i DN Kultur t. ex. Ford Falcon, Nissan 

Bluebird, Ford Thunderbird, Pontiac Firebird, Dodge Ram och Viper (bagge respektive 

huggorm), Ford Mustang och Stutz Bearcat. DN 31/8 2017 

”Cadillac hade en gång en häger som prydnad. Och Emile Peugoet lät 1858 registrera det 

heraldiska lejon som fortfarande är märkets signum…Ferraris stegrande 

hingst…Lamborghinis tjur…Både hästen och tjuren, liksom bilarna, signalerar temperament 

och potens”  (Om djur som symboler) DN 24/8 2017 

”Många av vikingatidens smycken är vackert ornamenterade med snirkliga bilder – ofta på 

djur.” ”…att djurmotiven hjälpt vikingatidens skalder att tradera viktiga sagor och religiösa 

tankefigurer.” Populär historia Nr 9 2017 

”Hugenotternas sjukhus hade en pelikan som symbol.” (Om franska invandrare till Berlin i 

slutet av 1600-talet) Populär historia Nr 9 2017 (Anm. pelikanen blev tidigt en symbol för 

Jesus) 

”En cool katt…” (Om sommarvärden i P1 kriminologen Jerzy Sarnecki) DN 26/7 2017 

”Svensk krisberedskap har ropat varg” (Om falskt flyglarm över Stockholm) Vårt 

Kungsholmen 15-21 juli 2017 

”Idag kanske vi skulle karakterisera Luther som en knäppgök” (Om hans demoner) SANS 3 

2017 

”Det formligen vimlade av nidbilder av alla möjliga meningsmotståndare i olika 

djurskepnader – åsnor, bockar, hundar, grisar och annat otyg” (Om reformationens syn på 

katolicismen) SANS 3 2017 

”Otursfågeln nära efterlängtad debut” (Om skadedrabbade landslagsspelaren Hanna 

Folkesson) SvD 7/7 2017 
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”En flodhäst i vardagsrummet” (Engelskt uttryck för familjehemligheter som ingen talar om) 

DN 7/7 2017 

”…elefanten i rummet” (Något påtagligt för alla berörda som man undviker att prata om) SvD 

1/7 2017 

”Jag är den runda harmoniska kolibrin” (Programledaren och sångerskan Ayla Kabaca) SvD 

18/6 2017 

”Finanshajarna har fått vittring på kulturen” (Om intresset för konst och kultur) SvD 8/6 

2017 

”Kalas i hästväg” (Om EM i ridsport) Magasinet go:teborg, maj 2017 

”Hästjobb att välja bilder” (Om Fotografiska museets sommarutställning) Di 17/5 2017 

”…revyräv hos Hasse & Tage” (om Gösta Ekman) SvD 2/4 2017 

”Akademien borde inte kasta pärlor för svin” (Om Nobelpriset till Bob Dylan) SvD 29/3 

2017 

”Knasig salong med udda fågel” (Om Magnus Uggla som jurymedlem i Vårsalongen på 

Liljevalchs konsthall) SvD 11/1 2017 

”Nyhetsräv ser på SVT med nya ögon” (Om SVT:s programdirektör Jan Helin) Di 4/1 2017 

”En foxterrier som aldrig ger sig. En räka som blev stark” (Om golfspelaren Henrik Stenson) 

SvD 10/12 2016 

”Dagens PS pudlar” (Om tekniska problem för sajten) Dagens PS 5/12 2016 

”Så fort man kommer in på svenska folkets äldsta hävder trampar man i getingbon” (Dick 

Harrison om egna erfarenheter vid recension av boken Svenskarna och deras fäder) SvD 

29/11 2016 

”Det trösterika i kråksången” (Om Max Porters debutroman) SvD 2/11 2016 

”…ensamvargens mödosamma väg mot den totala framgången” (Om Johan Olssons 

femmilsguld i VM 2013) SvD 1/11 2016 

”Carola Lemne i ett getingbo” (Om Uppsala universitets styrelseordförande) Di 25/10 2016 

”Vilket djur har Bacardi-rom på etiketten” (Fråga i TV4s frågeprogram Vem vet mest) Rätt 

svar Fladdermus, TV4 19/10 2016 

”Slitvarg och virtuos kan vinna Jazzkatten” (Om basisten Hans Backenroth) Värmlands 

Folkblad 8/10 2016 

”Final med glitter och gåshud” (Om After Darks avskedsföreställning) DN 17/9 2016 

”...i själva verket är hon en ursinnig varghona” (Catja Hultquist om doktor Gemma Foster i 

tv-serien Doktor Foster) DN 5/9 2016 

”Dissonant vilddjur ger gåshud” (Om”Sjostakovitjfrossa” med Sveriges Radios 

symfoniorkester på Berwaldhallen 31/8) SvD 3/9 2016 

”Den som har hängt med i turerna vet att det inte var en pudel vi såg. Det var en ål” (Om 

Karolinska sjukhusets agerande i Macchiariniskandalen) DN 1/9 2016 

”Vilka ringrävar” (Om Björn Skifs och Tommy Körberg på Skansen) DN 28/8 2016 

”Därför är hon en vrålapa” (Om den ungerska sopranen Eva Marton) Tidningen Vi, 

Nummer 9, Augusti 2016) 

”Zlatan har varit svenska vargflockens ledare i många år” (Om Zlatan Ibrahimovic som 

fotbollslandslagets kapten) Expressen 16/8 2016 

”Leoparden speglar Europas trötthet” (Om nyöversättning av Giuseppe Tomasi di 

Lampedusas roman Leoparden och berättelser) SvD 7/8 2016 

”Svenska syndabocken: Det känns surt nu” (Om straff i Sveriges fotbollsmatch mot 

Colombia i OS i Rio) DN 5/8 2016 

”Missförstådd varg i storstadsdjungeln” (Om Roland Schimmelpfenigs romandebut En klar, 

iskall januarimorgon i början av 2000-talet) SvD 26/7 2016 

”Succén ingen kassako – ännu” (Om Pokémon Go) DI 23/7 2016 

”Rutinerad rockräv” (Om Alice Cooper) Perfect Guide, SvD 2/7 2016 
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”Litteraturens otyglade kattdjur” (Om expressionistiska nordiska författare) SvD 18/5 2016 

”Charmigt idiotiskt om arga fåglar och rejvande grisar” (Om filmen ”The Angry birds 

movie”) DN 13/5 2016 

”Klickfisket förvandlar oss till konservativa gammelgäddor” (Om att omarbeta äldre 

barnlitteratur) SvD 10/5 2016 

”Svan i ny fjäderdräkt” (Om Arne Jacobsens snurrfåtölj Svanen från 1948) SvD Perfect 

Guide 23/1 2016, Nr 2 

”Barnet hon bar på var Tupac Shakur, som kom att bli en av världens största hiphopstjärnor, 

med mer än 75 miljoner sålda album……..Tupac betyder ”skinande orm” (på 

yorubaspråket)” (Minnesord över Afeni Shakur, medlem i Svarta Pantrarna) SvD 8/5 2016 

”Rockens kameleont har antagit sin sista skepnad” (Om David Bowies bortgång) DN 12/1 

2016 

”Silverfågeln. En opera om Jussi Björling” (Recension av premiär i Vattnäs konsertlada) DN 

12/7 2015 

”Om jag kunde förvandla mig till ett djur skulle det vara:-Uggla, för vishetens skull.” 

(Intervju med Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén) DN 2/7 2015 

”Det skulle ha blivit en satirisk historia om en mänsklig apa som blir en framgångsrik 

tidningsägare men slutar i en bur. Idéer om hybrider mellan människor och djur låg i 

tiden…” (Om Sjostakovitjs opera Orango med libretto av Alexej Tolstoj och Alexander 

Startjakov) SvD 24/8 2014 

”När Robert ‘Järven’ Nordmark och Karl-Martin ‘Björnen’ Almqvist – två av Sveriges mest 

erkända tenorsaxofonister slog sina åsar ihop blev resultatet ett mytologiskt kreatur. En 

Bjaerv. Hälften järv och hälften björn….Bjaerv är ett jazzkraftverk, helt enkelt.” (Om 

releasekonsert med Bjaerv Encounters – Flight, den 28/8 2014 på Fasching) Faschings 

vänners hemsida 13/8 2014 

”Han skriver om och porträtterar fyra riktiga ´vargar´ – Abbe Bonnier jr, Peter Wallenberg, 

Jacob Palmstierna och Ingvar Kamprad.” (Om Bertil Torekulls nya bok ”Att dansa med 

vargar” SvD 29/3 2014 

”Stora orglar är som elefanter som man vill få att dansa.” (Om Skandinaviens största 

musikinstrument, orgeln i Stockholms stadshus) Tidningen Vårt Kungsholmen 27/12 2014 

”Regissören Roy Andersson vann Guldlejonet vid filmfestivalen i Venedig i går kväll, för ‘En 

duva satt på en gren och funderade på tillvaron’ ”  SvD 7/9 2014 

”Tuppen symboliserar det nya livet och var en offergåva till Asklepios från dem som 

tillfrisknat från sjukdom. Det är detta den grekiske filosofen Sokrates anspelar på med sina 

sista ord sedan han tömt giftbägaren: ”O, Kriton, vi är skyldiga guden Asklepios en tupp. 

Glöm inte att offra den åt honom”.” (Från Karolinska Institutets hemsida 2014) 

”Tom Cruise övertygar som pigg stridshingst” (Om filmen ”Edge of tomorrow”) DN 6/6 

2014 

”Du har kallat din arbetsplats för ett zoo…- Ja, men vilka djur de är får de bestämma 

själva.” ( Marie-Louise Ekman om Dramaten) SvD 19/1 2014 

”Vi möter den ensamma björnen som vill bli fjäril, en steppande krokodil och katt, och ett 

vegan-lejon som vid åsynen av den unga publiken verkar frestad att tänka om.” (Om 

dansföreställningen Faunan och jag på Zebradans, Renstiernas gata 48 i Stockholm) SvD 4/12 

2013 

”Dansföreställningen ‘Svansjön’ är en tolkning av Tjajkovskijs klassiska verk, men utspelar 

sig i nutid med drogberoende och prostituerade ‘svanar’. (Om Fredrik Rydmans föeställning 

i London) SvD 26/6 2013 

”…jätteankan, ska enligt konstnären själv representera sammanlänkningen mellan världens 

befolkning och påminna om det faktum att vi alla simmar i samma vatten…” (0m den 

holländska konstnären Florentijn Hofmans djur i jätteformat) DI Weekend 18-2013 
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”Öppenhjärtig modesvan” (Om designern Jenna Lyons) SvD 15/5 2013 

”Kulturhumla” (Om kulturarbetare som inte borde kunna överleva men som gör det) Orkester 

Journalen nr 1 2013 

Arbetslösa loppor på äventyr” (Om Lena Sjöbergs bok om cirkusloppor i Madrid som en 

allegori över Europas flyktingar) SvD 9/3 2013 

”…frontlinjen bland landets unga jazzlejon” (Om pianisten Adam Forkelid)        Orkester 

Journalen nr 1 2013 

”Ringrävar ger ungtuppar en tuff match” (Om melodifestivalen) SvD 23/2 2013 

”Vi sprattlar som fiskar i det dialektiska nätet…” (Om den tyske filosofen Friedrich Hegels 

filosofi) SvD 28/7 2012 Under strecket 

””Fisken” kunde göra ord och musik till ett ”  (Om Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012), 

1900-talets störste baryton) SvD 30/6 2012 

”till hälften örn, till hälften näktergal” (Om Gustaf III i Esaias Tegnérs dikt) Populär Historia 

Nr 10 2012 

”Kvinnorna med ögonkråkor och krackelerande masker…” (Om Jan Troells film Dom över 

död man) SvD 7/12 2012 

”Som en näktergal med tandvärk” (Om verbala partitur) SvD 25/7 2012 Under strecket 

”några få benfragment/…/ överfallna av utsvultna glador och andra mindre nobla fåglar, 

vars efterföljare fortfarande gnager på dem” (Om den tyske teologen Bonhoeffers 

texter) SvD 19/7 2012 Under strecket 

”Twitter är en damm för högröstade ankor” DN 8/5 2012 

”Alltmedan de garvade jazzrävarna i Bohuslän Big Band svarar för det grundläggande 

svänget” … ”Magnus har örnkoll på partituret…” (Magnus Lindgren) Orkesterjournalen 

(OJ) nr 3 2012 

Kalkonfilm – metafor från USA lanserat i boken ”The Golden Turkey Awards”. Tamkalkonen 

kan inte flyga/få luft under vingarna vilket även gäller kalkonfilmer (dåliga filmer). 

”Dystergöken Jonathan Franzen” (Om författarens senaste bok ”Längre bort”) DN 12/5 2012 

”Fnissigt mansgriseri” (Om Göteborgs stadsteaters uppsättning av Shakespeares pjäs ”Lika 

för lika” SvD 11/9 2012 

”En pudel hade varit på sin plats” (Om historikern Herman Lindqvists indragna självbiografi 

på Albert Bonniers förlag) SvD 14/8 2012 

”I ”Ximen Nao och hans sju liv”, som kom på svenska tidigare i år, berättar Mo Yan om 

godsägaren Ximen Nao som dör och återföds som en åsna. Under de kommande femtio åren 

får Ximen Nao uppleva Kina efter revolutionen i skepnad av både åsna, oxe, gris, hund och 

apa.”(Om 2012 års nobelpristagare i litteratur Mo Yan) SvD 12/10 2012 

”Skönlitteraturpriset var ett svårtippat getingbo…” (Om Augustpriset 2012) SvD 27/11 2012 

”Bengt Hallberg spelar piano som en steppande fjäril.” Tidningen Veteranen NR 1 2012   

”Slipade jazzkatten Peter Nordahl…” (Om Monica Z-filmen) SvD 23/5 2012 

”Operakonsten är ett genusmässigt ormbo”  (Om de problematiska attityderna till kön, makt 

och våld i många klassiska operor) SvD 18/7 2012 Under strecket 

”När paret reste på sommarvistelse till Skagen, sligrade ormarna redan i lustgården”  (Om 

konstnärsparet Peder Severin och Marie Krøyer) Populär Historia nr 7 2012 

Phono Suecia presenterar i maj 2012 Snakedreams, ny CD med musik av Bosse 

Broberg. ”Snakedreams är en komponerad ormdröm i form av en fabel i nio tablåer med 

utgångspunkt från en boaorms vedermödor under en dag i djungeln.” CDn innehåller låtar 

som Den celebrala vitapans sång, Silvergrodans klagan, Dimhöljd mamba och Fri kobra. 

”…den slugaste räven som finns på det här området. Sjölin har ett noskorn…” (Om Daniel 

Sjölin tillbaka i TV-programmet Babel) DN nätversionen 16/8 2012 

”En uppkäftig räv på Läckö slott”  (Om Läcköoperans föreställning Den listiga lilla räven) 

”Huvudpersonen är rävhonan Skarpöra som är förbindelselänk mellan människornas och 



64 
 

djurens världar….Sofie Asplunds Skarpöra är fräckt uppkäftig; hennes smidigt lätta sopran 

flammar när hon uppviglar hönsen till en feministisk kamp mot den sprättigt förtryckande 

tuppen…” SvD 16/7 2012 

”Alltmedan de garvade jazzrävarna i Bohuslän Big Band svarar för det grundläggande 

svänget” … ”Magnus har örnkoll på partituret…” (Magnus Lindgren) Orkesterjournalen 

(OJ) nr 3 2012 

”Dinosaurierock Att gå på Rolling Stones-konsert är som att gå på konstmuseum. 

Dramaturgins hos rockdinosaurierna förändras inte över tid…” SvD 27/11 2012 

”Pantertanten Chaka Khan chockerande bra på Hamburger Börs”  DN 18/10 2012 

 

NÄRINGSLIV 
”Hajansikte” (Om  laddhybriden BMW i8) SvD 30/11 2018 

”Varenda björn kommer ut från idet” (Om Apples sjunkande börsvärde) SvD 24/11 2018 

”Det är inte lätt att köra ett spann med åtta hästar” (Om Fredrik Lundbergs och Pär Bomans 

agerande i Industrivärlden och Handelsbanken) SvD 3/11 2018 

”E-cigaretter en kassako för Nolato” (Om ökningen av efterfrågan på E-cigaretter) SvD 

15/10 2018 

”Yngres favoritapp har blivit börsrävarnas hatobjekt” (Om företaget Snapchat) SvD 17/9 

2018 

”Bekväm arbetshäst i finkläder…en 50-årig slitvarg” (Om Toyota Hilux) DN 15/9 2018 

” ’Skunkjobb’ har gett flera storföretag avgörande framgångar” (Skunkjobb = innovationer 

framtagna av medarbetare utanför den rutinmässiga organisationen) DN 6/9 2018 

”En pålitlig parhäst i sjutusen mil” (Om laddhybriden Volkswagen GTE) DN 25/8 2018 

”BMW X4 ömsar skinn” (Från vårens bilsalong i Genève) SvD 9/3 2018 

”Lundin laddar för ny elefant” (Om Lundin Petroleums bygge av en gigantisk oljeplattform i 

Sydkorea) Di 30/10 2017 

”Nu har de feta katterna fått sitt” (Om direktörers löner jämfört med en genomsnittsinkomst) 

Di 5/1 2017 

”Kan en orm svälja en elefant?” (Om den kinesiske entreprenören Li Shufus köp av Volvo 

PV) SvD 21/12 2016 

”…en rimligt värderad akvariefisk som i maklig takt kan växa till sig…”(Om företaget 

Nolato) Di 28/11 2016 

”Udda börsfågel lockar till köp” (Om mjukvaruföretaget Vitec) Di 28/11 2016 

”Jag skulle passa som räv” (Mio Möblers ordförande Boris Lennerhov) Di Weekend 45-2016 

”Hennes grodor får biljätte att pudla” (Om konflikt mellan Audi och Kakan Hermansson) 

Resumé 15/11 2016 

”Leif Johansson är mer struts än ordförande” (Om telekomföretaget Ericssons vinstvarning) 

SvD 13/10 2016 

”Kaptenens praktgroda – landade i fel världsdel” (Om ett Air-Asiaplan som skulle till Kuala 

Lampor men som hamnade i Melbourne beroende på fel koordinatinmatning) Dagens PS.se 

12/9 2016 

”VD:n blir hönsmamma i nästa liv” (Om Bodil Ericsson Torp, VD för Aller Media) Di 

Weekend 33-2016 

”Lejon behöver inte informera en antilop om vad som kan hända om djuret inte passar 

sig” (Om skräck som affärsidé hos kriminella gäng) DN 28/8 2016 

”Den är trogen som en hund, stark som en åsna och smidig som en get”(Om Jeep Wrangler 

”75th – anniversary” version) Di Weekend 31-2016 

”Konsultfirman McKinsey har hög svansföring kring hållbarhet och jämställdhet” (trots att 

87% av medarbetarna är män) SvD 12/8 2016 
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”Lyckat bottenfiske inför G4S-rapport…Den här gången satt kroken där den skulle” (Om 

försäkringsbolaget G4S halvårsrapport) DI 11/ 8 2016 

”Efter hundåren är Beamon redo för nästa steg” (Om verkstadsföretaget Beamon) DI 10/8 

2016 

”Maraboustorken lyfte vingarna och lämnade Sundbyberg” (Om firande av chokladfabrikens 

100-årsjubileum) SvD 9/8 2016 

”Den engelska katten vässar klorna med en ny modell” (Om Jaguars nya XE) DN 5/9 2015 

”Från kassako till digitalt slaktdjur” (Om Eniros nyemission) SvD 7/2 2015 

”Gammellejonets sista strid” (Om Volkswagens ordförande Ferdinand Piëch) SvD 18/4 2015 

”Nu lyckades de båda silverrävarna Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén ställa sig mitt i 

skottlinjen. Då small det.” (Om SCA och Industrivärlden) SvD 5/5 2015 

”Ett år fyllt av pudlar och grodor” (Om näringslivet) SvD 31/12 2015 

”Bankvärldens duracellkanin” (Om Annika Falkengren som firar 10-årsjubileum som VD för 

SE-banken) SvD 11/11 2015 

”Där och då tog dansen med de stora elefanterna slut.” (Om Pharmacias vd Erik Danielssons 

motstånd mot storaffären mellan Volvo och statliga Procordia i slutet av 1980-talet) DI 

Weekend 13, 11/4 2014 

”…förra vd:n Lars G Josefsson, gled ur massmediernas åsyn som en oljad ål.” (Om 

Vattenfalls köp av energibolaget Nuon) Di 1/4 2014 

”En åsna fullpackad med guld” (Om uppköpspropåer rörande läkemedelsföretaget Meda) Di 

8/5 2014 

”Dåligt klös i katten” (Om sko- och sportjätten Pumas vinstvarning) Di 9/11 2013 

”Bryggarräv med attraktivt nätverk” (Om  Jens Spendrup, ny styrelseordförande i Svenskt 

Näringsliv) SvD 16/2 2013 

”Rutinerad bilräv tar plats i PV:s styrelse” (Om ny styrelsemedlem i Volvo PV:s styrelse) 

SvD 13/2 2013 

Spelindustrin växer så det knakar. Företaget King lanserar nu en uppföljare på ”Candy Crush 

Saga” under namnet ”Pet Rescue Saga” där aktörerna är husdjur.      Ur DI 27/5 2013 

”Nästa elefant kan få Lundin att rusa”  (Om Lundin Petroleums chanser att göra stora 

oljefynd i Nordsjön = elefant i branschens nomenklatur) DI Dimension 20/6 2012 

”Stora bolagssfärer har ofta en ful ankunge” (Om problembolag som huvudägaren lämnat 

vind för våg) SvD 15/10 2012 

”Gyllene gås inför svår utmaning” (Om minskande försäljning av persondatorer som slår hårt 

mot Microsoft) SvD 18/7 2012 

”Riktigt grisigt”  (Om Facebooks kursfiasko efter introduktionen) DI 23/5 2012 

”Vd:n får kritik för grodan i TV” (Om ett uttalande i TV om konkurshot mot flygbolaget 

SAS) DI 14/11 2012 

”SCA har förändrats. Det talar för att ledning och styrelse, med svansen mellan benen, ska 

ändra målbilden på kapitalmarknadsdagen” (Om företaget SCA) DI 2/11 2012 

”Den nya Volvon kastas in i ett getingbo med benhård konkurrens…”  (Om Volvo V40) SvD 

7/7 2012 

”Mikael Hed jobbar hårt för att Rovios succéspel inte ska förvandlas till en fluga”  (Om 

Angry Birds) SvD 18/6 2012 

”Säljer kassakon”  (Om Kinnevik som säljer Korsnäs till Billerud) SvD 21/6 2012 

”Hårda nypor ska vända kräftgången” (Om KF:s koncernchef Frank Fiskars och KF:s 

förlustsiffror) SvD 2/8 2012 

”Producerar sjömat till landkrabbor”  (Om Lillesjö Seafodd) DI 13/7 2012 

”Kontorsråttan som sadlade om”  (Om Vd för Noroffice som blev cykelhandlare) DI 12/5 

2012 
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”…för 20 år sedan var Rickard Zetterberg enligt egen utsago fattig som en kyrkråtta...” (Om 

 VD för GIS-företaget S-Group med en prognostiserad omsättning på 450 miljoner kronor 

2012) DI 3/7 2012 

”Dolt rävspel del av stora vapenaffärer”  (Om Saabs flygplansaffär med Schweiz) SvD 26/5 

2012 

”Jag kände att vi blev som en flock tigrar i en bur” (Ur Olof Stenhammars memoarer) DI 

16/10 2012 

”Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT köper 70 procent av aktierna i det danska bolaget 

Zebra A/S som driver lågpriskedjan Tiger” DI 11/10 2012 

”…när han till tonerna av Eye of the Tiger äntrar scenen på Sky City i Arlanda”  (Om 

mångmiljardären och hotellkungen Petter Stordalen) SvD nätversionen 18/6 2012 

Full konkurrens skapar svältfödda vargar” (Om Expertkedjans konkurs) SvD 20/9 2012 

”Västeråsgasell med örnkoll på webben” (Om webbhotellet Loopia) DI 9/11 2012 

”Fullsatt Gasellträff i Göteborg”  (Om idékonferens bland Gasell-pristagare/företag) DI 31/5 

2012 

”Den påminner om en panter på språng.”  (Om Volvos nya V40) DI 10/5 2012 

”Glittrande Gasell” (Om Gasellföretaget PFG of Sweden som säljer designade bijouterier) DI 

25/7 2012 

  

FRÅN APA TILL ÖDLA 
 

Apa 
”Maria Blom lever ut sin inre apa” (Om apan som huvudperson i Maria Bloms nya 

familjefilm) DN 19/12 2017 

”Därför är hon en vrålapa” (Om den ungerska sopranen Eva Marton) Tidningen Vi, 

Nummer 9, Augusti 2016) 

”Det gäller att EU inte blir som de tre aporna som inte vill se, inte vill höra och inte säga 

något” (Om EU:s Turkietpolitik) SvD 29/7 2016 

”Det skulle ha blivit en satirisk historia om en mänsklig apa som blir en framgångsrik 

tidningsägare men slutar i en bur. Idéer om hybrider mellan människor och djur låg i 

tiden…” (Om Sjostakovitjs opera Orango med libretto av Alexej Tolstoj och Alexander 

Startjakov) SvD 24/8 2014 

”Krutapa – eng. powder monkey” smeknamnet i den brittiska flottan på dem som under strid 

servade kanonerna med krut. Populär Historia Nr 9/2013 

APJESUS eller Ecce Mono (se här apan), dvs den misslyckade restaurerade väggmålningen 

Ecce Homo (se här människan) i ett kapell i den spanska småstaden Borga som blivit en 

turistattraktion 

”Jag gillar inte apor. De är oartiga, plockar loppor och ligger med varandra helt 

öppet” Hanna Fahl i DN 20/10 2012 

 

Björn 

”Att skjuta björnen innan skinnet är sålt” (Om Jan Björklunds/Liberalernas kravlista för S-

ledd regering) SvD 30/11 2018 

”Varenda björn kommer ut från idet” (Om Apples sjunkande börsvärde) SvD 24/11 2018 

”Den ryska björnen är tillbaka” (Om Rysslands återkomst inom tv-fiktionen) DN 23/11 2018 

”Börsen – en björn som smyger i buskarna” (Om risken för börskrasch) SvD 11/10 2018 

”Språkligt haveri upprör sjöbjörnar” (Om båtbeteckningar) SvD 2/9 2018 
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”Storfavorit i OS? En uppretad rysk björn” (Om Rysslands avstängning från vinter-OS i 

Sydkorea på grund av doping) SvD 10/2 2018 

”När Robert ‘Järven’ Nordmark och Karl-Martin ‘Björnen’ Almqvist – två av Sveriges mest 

erkända tenorsaxofonister slog sina åsar ihop blev resultatet ett mytologiskt kreatur. En 

Bjaerv. Hälften järv och hälften björn….Bjaerv är ett jazzkraftverk, helt enkelt.” (Om 

releasekonsert med Bjaerv Encounters – Flight, den 28/8 2014 på Fasching) Faschings 

vänners hemsida 13/8 2014 

”Rysk björnvarning inför Finlandsbesök” (Om Rysslands utrikesminister Sergev Lavrovs 

besök i Finland med dolda hot om konsekvenserna av ett finskt medlemskap i Nato.) DI 9/6 

2014 

”Sveriges kommuner och landsting fick nyligen smaka på en annan rejäl verbal björnram: 

’Lägg ner landstingen!’ ” (Om årets senior Yngve Gustafsons kritik av äldrevården) 

Veteranen NR 3 2014 

Professorn, akademiledamoten och författaren Erik Gustaf Geijer föddes för 230 år sedan 12 

januari 1783 och gifte sig 1816 med Anna Lisa Lilljebjörn 

 

 
Annons i DI 16/10 2012 

”Även Sverige skulle fogas in i den tidens europeiska gemenskap, och utan pengar skulle det 

bli svårt att björna in Peterspenningen åt påven i Rom” (Om den medeltida ekonomin) SvD 

7/10 2012 Under strecket 

”Förbifarten gör Stockholm en stor björntjänst”  (Debattartikel från Miljöpartiet) SvD 27/6 

2012 

Väktarbjörn – Målning: björn med bildäck runt magen. Av Dan Backman. SvD 12/4 2012 

 

 

”Vill du ha flytthjälp? Vi hjälper dig att samla ditt pensionssparande. Allt du behöver göra är 

att svara på några frågor, sedan sköter vi flytten. Ganska enkelt, eller hur!” Nätet, 

Handelsbanken juni 2012 

 

 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/img215.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Nallebj%C3%B6rn.jpg
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Ekorre 

”Vi är fast i ett ekorrhjul. Vi drar ned på ett ställe men då ökar vi någon annanstans” (Om 

ekonomin för särskilda boenden i Härnösand) SvD 31/7 2012 

 

 

 
Sociozoologiskt toalettpapper 

”Charmig ekorre bjuder på show”  (Om gymnasten Gabrielle Douglas med smeknamnet Den 

flygande ekorren) SvD 13/7 2012 

 

 

 
Swedbank, SvD 2 och 7 juni 2012 (beskurna) 

Elefant 
”- de där gamla elefanterna som lyckas fortsätta snubbla runt” (Om framgångsrika äldre 

författare på Bokmässan i Göteborg) DN 13/10 2018 

”en elefant som börjat springa” (Om Indiens ekonomi) SvD 11/8 2018 

”Elefantkyrkogården” (Om avsatta generaldirektörer som sitter kvar i regeringskansliet) SvD 

19/6 2018 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/dasspapper.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Annons-Swedbank-2-juni-20121.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Swedbank-2.jpg
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”Världens största dvärgelefant” (Om Sverigedemokraterna i Sverige) SvD 15/6 2018 

”När Sara Danius tar till orda har elefanten i rummet vuxit till avsevärda dimensioner” (Vid 

Svenska Akademiens högtidssammanträde om situationen efter #metoo) DN 21/12 2017 

”Lundin laddar för ny elefant” (Om Lundin Petroleums bygge av en gigantisk oljeplattform i 

Sydkorea) Di 30/10 2017 

” ”Elefantrundan” tradition i tysk TV” (partiledardebatt efter det tyska valet) SvT 2 24/9 

2017 

”Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson är en i raden av direktörer och statliga 

chefer som petats från sina jobb – och istället placerats på regeringskansliet, eller 

”elefantkyrkogården” som det också kallas” SvT Nyheter 28/7 2017 

”…elefanten i rummet” (Något påtagligt för alla berörda som man undviker att prata om) SvD 

1/7 2017 

”Det finns en stor elefant i det nya politiska rummet” (Om osäkerheten inför nästa 

riksdagsval) DN 1/9 2016 

”Trögrörlig och utrotningshotad i vissa områden – men fortfarande störst på savannen. S 

skulle vara en elefant” (Under Almedalsveckan) DN 5/7 2016 

”Stora orglar är som elefanter som man vill få att dansa.” (Om Skandinaviens största 

musikinstrument, orgeln i Stockholms stadshus) Tidningen Vårt Kungsholmen 27/12 2014 

”Där och då tog dansen med de stora elefanterna slut.” (Om Pharmacias vd Erik Danielssons 

motstånd mot storaffären mellan Volvo och statliga Procordia i slutet av 1980-talet) DI 

Weekend 13, 11/4 2014 

”Marknadshyror – elefanten i rummet” (Om bristen på hyreslägenheter) SvD 5/4 2014 

”Allt färre sparkade chefer på regeringens elefantkyrkogård” (Om statens 

”pensionsåtaganden” för avsatta chefer) Di 21/3 2014 

”Den omtalade elefantkyrkogården, dit sparkade myndighetschefer förpassas, bara 

sväller.” SvD 28/8 2013 

Cykling blir alltmer inne i Sverige. Bild från en bricka i skyltfönstret hos Rönnells antikvariat 

i Stockholm. 

 
 

”Hyresregleringen är elefanten i rummet” (Om hyrornas geografi i städerna) SvD 3/2 2013 

”Nästa elefant kan få Lundin att rusa”  (Om Lundin Petroleums chanser att göra stora 

oljefynd i Nordsjön = elefant i branschens nomenklatur) DI Dimension 20/6 2012 

 

Fiskar 

”…som att spå i fisktarmar” (Om att förutsäga regeringsbildningen efter valet den 9 

september) SvD 19/8 2018 

”…en rimligt värderad akvariefisk som i maklig takt kan växa till sig…”(Om företaget 

Nolato) Di 28/11 2016 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Bricka-elefant-cykel1.jpg
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”Om Moderaterna var ett djur så skulle dom vara en gädda. Den är störst i viken och äter 

gärna upp de andra fiskarna runt omkring. Den står ofta still men när den väl rör sig går det 

undan.” (Almedalsveckan) DN 9/7 2016 

”Lyckat bottenfiske inför G4S-rapport…Den här gången satt kroken där den skulle” (Om 

försäkringsbolaget G4S halvårsrapport) DI 11/ 8 2016 

”Klickfisket förvandlar oss till konservativa gammelgäddor” (Om att omarbeta äldre 

barnlitteratur) SvD 10/5 2016 

”Ett av de gamla namnen på norrsken är Sillblixt. Det kom till av att folk trodde att 

norrskenet var en spegling av stora sillstim i havet.” Från Wikipedia 2015 

(www.irf.se/norrsken/Norrsken_historia.html) 

”Å andra sidan är han mäktig som ukrainare, men som ryss skulle han slukas av större 

fiskar…” (Om Rinat Achmetov, ukrainsk miljardär) DN 10/4 2014 

”…förra vd:n Lars G Josefsson, gled ur massmediernas åsyn som en oljad ål.” (Om 

Vattenfalls köp av energibolaget Nuon) Di 1/4 2014 

”Det känns som att vara en fisk på en krok – myndigheterna kan när som helst besluta sig för 

att dra upp mig” – ”Vissa fiskar kan simma i havet, andra bara i en liten damm.”(Ai WeiWei 

om sin situation i Kina) Di Weekend #6/Fredag 21 februari 2014 

”…hårdnackat motstånd från de nordiska länderna där man föraktfullt talar om 

kringelåkning för bergstorskar.” (Om att den alpina skidsporten upptas i den internationella 

skidfederationen FIS 1928) SvD 9/2 2014 

 

 
Annons i tidningen Turist nr 4 2012 

”…i dess bordeller och salonger – rörde sig som en väldig parningslek av ålar i 

komplotternas och motkomplotternas slem” (Om livet i Alexandria i romanen 

Alexandriakvartetten av Lawrence Durell) 

”Vi sprattlar som fiskar i det dialektiska nätet…” (Om den tyske filosofen Friedrich Hegels 

filosofi) SvD 28/7 2012 Under strecket 

””Fisken” kunde göra ord och musik till ett ”  (Om Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012), 

1900-talets störste baryton) SvD 30/6 2012 

”Haj eller hundvalp? Är du den aggressiva partnern som matas för att hållas lugn, eller 

hundvalpen som kommer tillbaka med kärlek hur illa den än behandlas?”  (Om 

terapimetoden ACT) SvD 31/5 2012 

 

Fåglar 

”Den som är glad som en lärka har nog svårt att fatta det fina i kråksången” (Namn och 

Nytt) DN 20/12 2018 

”Jag är ingen panelhöna” (Anna Takanen, chef på Kulturhuset Stadsteatern) DN 20/12 2018 

”Svensk zombiekalkon smittar Skåne med virus” (Om filmen Operation Ragnarök) DN 7/12 

2018 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Fena.jpg
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”Gamarna hugger in på dåliga lån” (Om företag som ”slår sina sylvassa klor i blödande 

banker”) DN 17/11 2018 

”Alliansen är på väg att bli den döda papegojan” (Om regeringsbildningen i Sveriges 

Riksdag) DN 13/10 2018 

”Anhöriga blir kallsinniga eller medberoende, hökar eller duvor” (Om familjen Rausing) 

SvD 7/10 2018 

”C och L ska lyssna på väljarna, inte på fiskmåshögern” (Om regeringsbildningen efter valet) 

DN 25/9 2018 

”…bara en otroligt otidsenlig stridskalkon som pumpats full med den allra värsta sortens 

fulanaboler”  (Om filmen Peppermint) DN 21/9 2018 

”Hon varnar för att dessa herrar enligt Mussolinis recept plockar en fjäder i taget. Det 

smärtar inte så mycket när de rycks bort, men plötsligt en dag är hönan helt kal. Plötsligt är 

demokratin avskaffad.” (Om Madeleine Albrights bok ”Fashism: A Warning”) SvD 9/9 2018 

”Gamarna i Westminster kretsar ivrigt kring premiärminister Theresa May” (Om planerna på 

att avsätta premiärministern) SvD 7/9 2108 

”…en gökunge som tränger ut smartare projekt…” (Om höghastighetsjärnväg i Sverige) SvD 

24/8 2018 

”Fed-chefen vill inte bli Trumps hackkyckling” (Om räntepolitiken i USA) DN 24/8 2018 

”…olycksfåglarna kraxar om att de väntar svåra tider” (Om president Erdogans växande 

maktposition i Turkiet) DN 11/7 2018 

”Nattuggla eller morgonlärka” (Om sömnbrist och hälsoproblem) SvD 26/6 2018 

”Hanif Bali är en olycksfågel” (Om moderaten som fick lämna partistyrelsen) DN 16/6 2018 

”Pompeo – vägen från krigshök till…otippad fredsmäklare” (Om USA:s utrikesminister) 

SvD 15/6 2018 

”Trumps tuppkam har nu växt” (Om mötet med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un) SvD 13/6 

2018 

”Men i en tyskvänlig svensk offentlighet sågs de som entoniga – och tjatiga – 

stormkråkor” (Om antinazisterna Torgny Segerstedt och Hjalmar Söderberg) DN 17/5 2018 

”De konservativa hökarna i Iran” (Om kärnenergiavtalet med Iran) SvD 9/5 2018 

”Fåglar är inga hönshjärnor” (Om Jennifer Ackermans ”Bevingad intelligens”) DN 30/4 

2018 

”Höghastighetståg kommer att bli en gökunge…” (Om negativa ekonomiska effekter på andra 

områden) DN 19/4 2018 

”kulturgökar” (Berglins) SvD 8/4 2018 

”…därnere i ruinen sjunger en random trallgök…” (Fredrik Sjöberg om visfestivalen i 

Västervik) SvD 4/4 2018 

”Att klämma dit varje ton rätt kan vilken halvbegåvad gök som helst göra” (Johan Norberg 

om att spela fel vid musikframträdanden) VI Januari 2018 

”Republikanerna får ihop kalkylen genom att misskreditera de oberoende 

dystergökarna…” (Om skattereformen i USA) DN 21/12 2017 

”Svanen riskerar att bli en kalkon i fondbranschen” (Om Svanmärkta fonder) Di 12/10 2017 

”Transportgate rymmer en hel strutsfarm” (Om regeringens hantering av datasekretessen 

inom Transportstyrelsen) SvD 5/9 2017 

”Odens tillnamn Örnhuvud” Populär historia Nr 9 2017 

”Hugenotternas sjukhus hade en pelikan som symbol.” (Om franska invandrare till Berlin i 

slutet av 1600-talet) Populär historia Nr 9 2017 (Anm. pelikanen blev tidigt en symbol för 

Jesus) 

”…i en totalitär muntergöks förtvinade själ” (Om USA:s president Donald Trump) DN 9/8 

2017 
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”Idag kanske vi skulle karakterisera Luther som en knäppgök” (Om hans demoner) SANS 3 

2017 

”Otursfågeln nära efterlängtad debut” (Om skadedrabbade landslagsspelaren Hanna 

Folkesson) SvD 7/7 2017 

”Jag är den runda harmoniska kolibrin” (Programledaren och sångerskan Ayla Kabaca) SvD 

18/6 2017 

”Allra för tankarna till finansgamarna från 1980-talet” (Om pensionskoncernen Allra) SvD 

11/2 2017 

”Knasig salong med udda fågel” (Om Magnus Uggla som jurymedlem i Vårsalongen på 

Liljevalchs konsthall) SvD 11/1 2017 

”Den franske presidenten fick beteckningen gökunge, men det skulle vara duvunge/dununge 

med syftning på att han i somliga kretsar betraktas som oerfaren.” (Om fel 

metaforanvändning) SvD 11/12 2016 

”Politikens påfåglar blir snabbt plockade in på bara kroppen” (Om italienska politiker) SvD 

11/12 2016 

”Regeringsbudgetens gökunge satt på svältkost” (Om att få ner kostnaderna för sjuk- och 

aktivitetsersättning) Di 29/11 2016 

”Udda börsfågel lockar till köp” (Om mjukvaruföretaget Vitec) Di 28/11 2016 

”Det trösterika i kråksången” (Om Max Porters debutroman) SvD 2/11 2016 

”Leif Johansson är mer struts än ordförande” (Om telekomföretaget Ericssons vinstvarning) 

SvD 13/10 2016 

”Final med glitter och gåshud” (Om After Darks avskedsföreställning) DN 17/9 2016 

”VD:n blir hönsmamma i nästa liv” (Om Bodil Ericsson Torp, VD för Aller Media) Di 

Weekend 33-2016 

”Dissonant vilddjur ger gåshud” (Om”Sjostakovitjfrossa” med Sveriges Radios 

symfoniorkester på Berwaldhallen 31/8) SvD 3/9 2016 

”Maraboustorken lyfte vingarna och lämnade Sundbyberg” (Om firande av 

chockladfabrikens 100-årsjubileum) SvD 9/8 2016 

”MP gör en höna av en fjäder” (Om Miljöpartiets anklagelser mot Centerpartiet rörande 

bilindustrins utsläppsfusk) SvD 8/8 2016 

”Väl inne i kommunistpartiet var inte Hermansson någon duvunge” (Om C H Hermansson 

som stalinist/kommunist innan avstaliniseringen inleddes i Sovjetunionen) Göteborgsposten 

27/7 2016 

”Om Vänsterpartiet var ett djur så skulle det vara en gås. Den ropar högt, far fram i V-

formation, saknar tydliga könsskillnader och det mesta rinner av den 

snabbt.” (Almedalsveckan) DN 10/7 2016 

”Här stod en ung politiker och lät som en åderförkalkad papegoja” (Om Gustav Fridolin i TV-

utfrågning) DN 18/5 2016 

”Hård tuppfäktning om täten i fransk vänster”  (Om kampen om makten efter Françios 

Hollande) SvD 22/4 2016 

”Svan i ny fjäderdräkt” (Om Arne Jacobsens snurrfåtölj Svanen från 1948) SvD Perfect 

Guide 23/1 2016, Nr 2 

”Silverfågeln. En opera om Jussi Björling” (Recension av premiär i Vattnäs konsertlada) DN 

12/7 2015 

”Om jag kunde förvandla mig till ett djur skulle det vara:-Uggla, för vishetens skull.” 

(Intervju med Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén) DN 2/7 2015 

”…över tiotusen unga kvinnor – populärt kallade ‘tornsvalor’ – som i olika omgångar 

tjänstgjorde vid de hundratals luftbevakningsstationer som fanns runtom i landet…Mindre 

populär var beteckningen ‘sothöns’ för de cirka tre tusen frivilliga kvinnliga 
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bilkåristerna.” (Om luftbevakning och gengasbilister i Sverige under 2:a världskriget) 

Populär Historia Nr2/2015 

”Regissören Roy Andersson vann Guldlejonet vid filmfestivalen i Venedig i går kväll, för ‘En 

duva satt på en gren och funderade på tillvaron’ ”  SvD 7/9 2014 

”Tuppen symboliserar det nya livet och var en offergåva till Asklepios från dem som 

tillfrisknat från sjukdom. Det är detta den grekiske filosofen Sokrates anspelar på med sina 

sista ord sedan han tömt giftbägaren: ”O, Kriton, vi är skyldiga guden Asklepios en tupp. 

Glöm inte att offra den åt honom”.” (Från Karolinska Institutets hemsida 2014) 

 

 

 

 

”Rovfåglar är efterfrågade till reklambilder och liknande, men gamar vill ingen 

ha.” (Fotografen Brutus Östling) Sveriges Natur 4.14, årgång 105 

”Janet Yellen, chef för USA:s centralbank, slog an en duvaktig ton vid konferensen i Jackson 

Hole.” Di 23-24/8 2014 

”De är gamar” (Argentinas president Cristina Fernández om långivare) Di 18/6 2014 

”Varför slakta den gås som värper guldägg?” (Statsvetaren Leif Levin om den svenska 

socialdemokratins förhållande till kapitalismen) SvD 9/8 2014 

”Olyckskorparna kraxar i onödan om sämre tider” (Om Tyskland som ekonomiskt 

lokomotiv i Europa) Di 18/7 2014 

”Plötsligt…..sviker den trendkänsliga fågelflocken och flaxar vidare.” (Om partisympatier i 

politiken) SvD 3/6 2014 

”Experternas gröngölingsmisstag” (Om Sveriges trädgårdselits värsta missar) SvD 

Magasinet 12/4 2014 

”En kråka för Krim” (Om Putins signatur över beslutet att göra Krim till en del av Ryssland) 

Di 22/3 2014 

”Duvan blev hök” (Om Fedchefen Janet Yellens uttalanden om höjda räntor) Di 21/3 2014 

”…hon vill gärna vara en havsörn – i nästa liv.” (Om Margot Wallström) Di Weekend 2-

2014 

”Budgethökarna förminskar Sverige” (Om debatten kring den ekonomiska politiken inför 

valet 2014) Di 18/2 2014 

”…justitiekanslerns sigill: på var sin sida om lilla riksvapnet med kunglig krona står två 

tranor, den ena med en sten i klon, den andra med en balansvåg. Enligt heraldisk expertis är 

dessa den rättrådiga vaksamhetens symboler en uppfinning av justitiekanslern Jonas Gustaf 

Turdfjäll, som tillträdde sitt ämbete år 1817.” (Om Justitiekanslerämbetet. Tranan med stenen 

var vaktpost när tranflocken sov. Om vakttranan somnade föll stenen och vakten vaknade. ) 

SvD 5/12 2013 

”Om du skulle återuppstå efter döden som en person, ett djur eller ting, vad skulle det 

bli?” ”En speciell fågel. det låter kanske konstigt, men jag har en känsla av att min mamma 

Elin besöker mig i form av en sädesärla. Den kommer varje sommar, ställer sig vid poolen 

och håller sig sedan nära mig.” (Anders Wall i Di-intervju) Di Weekend 41-2013 

”Gamar som inte ger sig förrän kadavret återstår” (Nelson Mandelas dotter om de medier 

som bevakar hennes fars tillstånd) SvD 28/6 2013 
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”Snowden är en gås som värper guldägg” (Rysslands president Putin om wistleblower 

Snowden) SvD 27/6 2013 

”Dansföreställningen ‘Svansjön’ är en tolkning av Tjajkovskijs klassiska verk, men utspelar 

sig i nutid med drogberoende och prostituerade ‘svanar’. (Om Fredrik Rydmans föeställning 

i London) SvD 26/6 2013 

Under en stadsvandring i Stockholm kan man möta många olika former av djursymbolik i till 

exempel konstverk, fasadutsmyckningar eller gatu- och kvartersnamn. Ett gatunamn med en 

intressant historia är Kråkgränd i Gamla Stan. Gränden är uppkallad efter Knut Nilsson Kråka 

som i början av 1600-talet köpte olika hus och tomter i Olof Lumpes gränd. Den döptes om 

till Knut Kråkas gränd och senare till Kråkens och Kråkans gränd, för att idag 

heta Kråkgränd. Kråka var en släkt av fogdar, birkarlar, landsköpmän, nämndemän och 

storbönder. Släkten tycks komma från Ångermanland under 1400-talet. Deras bomärke är en 

stiliserad kråkfot. Ångermanlands äldsta vapen var en sittande fågel, i folkmun Kråka. Alla 

statliga befattningshavare benämndes Kråkor, de med lägre grad Kråklingar. 

”En viktig del av beredskapsförsvaret var de unga kvinnor  – skämtsamt kallade ”tornsvalor” 

– som frivilligt deltog i luftbevakningen.” (Om beredskapen under andra världskriget) Populär 

Historia 6/2013 

”…jätteankan, ska enligt konstnären själv representera sammanlänkningen mellan världens 

befolkning och påminna om det faktum att vi alla simmar i samma vatten…” (0m den 

holländska konstnären Florentijn Hofmans djur i jätteformat) DI Weekend 18-2013 

”Öppenhjärtig modesvan” (Om designern Jenna Lyons) SvD 15/5 2013 

”Thatcher var en svart svan” (Om den osannolika politiska nyordningen som Storbritanniens 

premiärminister lyckades genomföra) SvD 14/4 2013 

”Jag har inte mycket till övers för tuppar som gal på gödselstackar som andra har skitit ihop” 

(Robert Weil-citat) DI Weekend 5-2013 

”Ölgås” dryckesskål av trä, snidad som en fågel ur en så kallad vril – en knotig utväxt på träd. 

 

 
Annons i DI 14/2 2013 

”Kråkvinkel” småstad, håla, avkrok, ankdamm 

”Väderhöna” Carl David af Wirsén om Ellen Key, förmodligen ”vänder kappan efter vinden” 

”Allegorisk voljär” (Fågelbur med metaforer och liknelser) Ur Satansverserna av Salman 

Rushdie 

”till hälften örn, till hälften näktergal” (Om Gustaf III i Esaias Tegnérs dikt) Populär Historia 

Nr 10 2012 

”Udda fågel sida vid sida med högdjuren” (Om fel Margareta Winberg vid middag i 

regeringskansliet) SvD 19/12 2012 

”Den blivande premiärministern Shinzo Abe planerar att utse en superduva som chef för den 

mäktiga centralbanken, Bank of Japan…”  DI 18/12 2012 

”Det som är tydligt är att de inte ”strutsar” som vi andra som sticker huvudet i sanden i 

oroliga tider” (Uttalande av Claes Hemberg, sparekonom på Avanza) SvD 17/12 

2012) Kanske ”strutsa” på sikt blir ett lika frekvent metaforord som ”pudla” 

”Kvinnorna med ögonkråkor och krackelerande masker…” (Om Jan Troells film Dom över 

död man) SvD 7/12 2012 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Malm%C3%B6-aviation1.jpg
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”Jag är ingen ränteduva” (Riksbanksdirektören Karolina Ekholm) DI 12/11 2012 

”Jag började kallas för Ibra då…..eller till och med Flamingon en tid.” (Ur boken Jag är 

Zlatan Ibrajhimovic’) 

 

 
Annons DI 17/10 2012 

”Stora bolagssfärer har ofta en ful ankunge” (Om problembolag som huvudägaren lämnat 

vind för våg) SvD 15/10 2012 

 

 

 
Sociozoologisk dialog (Foto Denver Art Museum oktober 2012) 

”Glad förläggare. Styrbjörn Gustafsson på förlaget Tranan har givit ut tre av Mo Yans 

böcker” (Om 2012 års nobelpristagare i litteratur) DI 12/10 2012 

”Tysk strutspolitik räcker för euron” (Om Tysklands roll i eurosamarbetet) DI 11/9 2012 

”Gamarna vädrar morgonluft” (Om s.k. gamfonder, som utnyttjar svag tillväxt och hör 

belåning i Europa) SvD 14/8 2012 

”Arga fåglar till Stockholm” (Om att det finska spelbolaget Rovio med mobilspelet Angry 

Birds öppnar kontor i Stockholm) DI 14/8 2012 

”Som en näktergal med tandvärk” (Om verbala partitur) SvD 25/7 2012 Under strecket 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/bixia.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/42Indianmuseet-.jpg
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”några få benfragment/…/ överfallna av utsvultna glador och andra mindre nobla fåglar, 

vars efterföljare fortfarande gnager på dem” (Om den tyske teologen Bonhoeffers 

texter) SvD 19/7 2012 Under strecket 

”Gyllene gås inför svår utmaning” (Om minskande försäljning av persondatorer som slår hårt 

mot Microsoft) SvD 18/7 2012 

”BK Fiskljusen” (Om Sveriges bästa bågskytteklubb) Nacka Värmdö Posten 10/7 2012 

”Försvarets gökunge”  (Om nya Super-Jas) DN 15/6 2012 

”Dystergöken Jonathan Franzen” (Om författarens senaste bok ”Längre bort”) DN 12/5 2012 

”Hökar och duvor i strid om räntan” (Om oenighet i Riksbankens styrelse) DI 12/5 2012 

”Här är höken på läktaren” (Om Tre Kronors spanare under ishockey-VM) DN.STHLM 

”Twitter är en damm för högröstade ankor” DN 8/5 2012 

”Alltmedan de garvade jazzrävarna i Bohuslän Big Band svarar för det grundläggande 

svänget” … ”Magnus har örnkoll på partituret…” (Magnus Lindgren) Orkesterjournalen 

(OJ) nr 3 2012 

Kalkonfilm – metafor från USA lanserat i boken ”The Golden Turkey Awards”. Tamkalkonen 

kan inte flyga/få luft under vingarna vilket även gäller kalkonfilmer (dåliga filmer). 

”Ränteduva” (Om projekt kring boräntor) SvD 12/4 2012 

Villa Ugglebo på Norra Djurgården byter ägare. Ritades och lät uppföras av arkitekten 

Ferdinand Boberg som sitt sommarställe på 1890-talet. 

 

 
Sociozoologisk brottsbekämpning, SvD 3/5 2012 

 

 
Audi, SvD 21/4 2012 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/05/Talgoxar-s.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Audi-uggla4.jpg
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Ledarna, SvD 21/4 2012 

 
Luma, DI 25/4 2012 

 
Annons i dagspress augusti 2012 från Smart Media 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Ledarna-tupp-12.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Annons-DI-25-april-2012-s2.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/jaktresor.jpg
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Den 19 maj 2012 skjuts en drake och falk upp i rymden. Det är det privata rymdföretaget 

SpaceX som skickar upp rymdraketen Falcon med rymdkapseln Dragon till den 

internationella rymdstationen ISS . 

 

 
Bussbolag i USA (foto oktober 2012) 

Får 

”Jimmy Åkesson är en ulv i lammullströja” (Om valet den 9 september) DN 24/8 2018 

Förslag på nätet: Byt namn på ”familjens svarta får” till ”familjens lamm med 

anpassningssvårigheter”. Oktober 2014 

 

 
Omslaget till LP från 1974 med Arne Domnérus och Rune Gustafsson, Sonet Grammofon AB 

”Syndabocken vid Balaklava” (Om Louis Nolan under Krimkriget) Militär Historia nr 9 2012 

”Bostadssektorn är det svarta fåret i USA:s ekonomiska återhämtning” SvD 7/6 2012 

 

Get 
”M och S pekas ut som sonderingens stora syndabockar” (Om försöket att hitta ett 

regeringsunderlag) DN 23/11 2018 

”Merkel kommer att pekas ut som syndabock för fiaskot” (Om valet i den tyska delstaten 

Bayern) DN 15/10 2018 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/%C3%96rnen-bussbolag.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/clip_image00254.jpg
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”Offer och syndabockar” (Om flyktingkrisen 2015) SANS 2 april-juni 2018 

”Svenska syndabocken: Det känns surt nu” (Om straff i Sveriges fotbollsmatch mot 

Colombia i OS i Rio) DN 5/8 2016 

”Invandrings- och integrationsfrågor har klättrat som en bergsget.” (Om svensk partipolitik) 

SvD 28/6 2015 

”Hur vi än vrider och vänder på problemet med en syndabock verkar vi inte hitta någon som 

riktigt duger till slakt. Mer än en eller annan killing är svår att finna” (Om Euro-krisen) DI 

7/6 2013 

”Fixstjärnan nära att bli syndabock”  (Om Cristiano Ronaldo i fotbolls-EM) SvD 14/6 2012 

 
Sociozoologisk moral, Populär Historia nr 12 2011 

 

Giraff 
”Giraffen får nytt hem på Södermalm” (Om den sista giraffkranen på Beckholmsvarvet i 

Stockholm) DN 30/10 2012 

Gris/svin 
”Så blev Karl XII extremhögerns kelgris” (Om 300-årsminnet av Karl XII:s dödsdag) SvD 

30/11 2018 

”Namnet svear går tillbaka på svin” (Svearna omtalas…som bärare av gyllene galtprydda 

hjälmar) SvD 13/10 2018 

”Mansgrisarnas fördelning av fotbollens pengar är sjuklig” (Om svagt ekonomiskt stöd till 

damfotbollen) DN 8/9 2018 

”Väljarna tvingas köpa grisen i säcken” (Om osäkerheten inför valet den 9 september) DN 

4/9 2018 

”Blågultmålvakten beskrivs som ”Romas kelgris” ” (Om  Robin Olssons debut i Italien) DN 

27/8 2018 

”…den oförvitliga eleganten bland vildsvinen i litteraturens trädgård” (Om sommarvärden 

Sara Danius i SR/P1) DN 19/8 2018 

”Nyproduktion är att köpa grisen i säcken” (Om svensk bostadsmarknad) SvD 11/5 2018 

”Det här är en riktig svinstia och Harvey var den grisigaste av alla” (Om sextrakasserier i 

Hollywood) DN 27/04 2018 

”I Frankrike och andra franskspråkiga länder har #metoo fått namnet #balancetonporc – 

ungefär ”tjalla på din gris”.” DN 24/11 2017 

”Kommissionens ordförande Jean-Claude Junker. En bebis som förvandlas till gris” (Malin 

Persson Giolito i programmet Sommar i p 1) DN 6/7 2017 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/05/Popul%C3%A4r-historia-nr-12-2011-s.jpg


80 
 

”Akademien borde inte kasta pärlor för svin” (Om Nobelpriset till Bob Dylan) SvD 29/3 

2017 

”Tomträtten blir grisen i säcken” (Om förändrad tomträttshyra) SvD 27/5 2016 

”Det mumlades att de ansvariga gärna utvalde sega gamla ‘galtar’ – särskilt besvärliga mål 

för provföredragningar.” (Ur Stig Strömholms bok RESONERANDE KATALOG MINNEN 

1958-2003, Bokförlaget Atlantis AB 2014) 

”Sugga” seglingsterm, suggan ändrar skotets vinkel mot spinnakern eller gennakern i höjdled 

”…staden Kewanee med cirka 20 000 invånare kallas ‘världens svinhuvudstad’ ” (Om en stad 

med svenskättlingar nära den genuinaste svenskstaden Bishopshill (Biskopskulla) i Illinois. 

Ur boken New Sweden, Bra böcker 1988. 

”Grisbok att glädjas åt. Under den roande ytan handlar berättelsen om tillhörighet och 

utanförskap” (Om Johanna Thydells och Charlotte Ramels bilderbok Det är en gris på dagis) 

SvD 20/10 2012 

”Fnissigt mansgriseri” (Om Göteborgs stadsteaters uppsättning av Shakespeares pjäs ”Lika 

för lika” SvD 11/9 2012 

 

 

 
”Djurisk aptit” på Carl Larsson-gården i Sundborn (broschyr 2012) 

 

”Riktigt grisigt”  (Om Facebooks kursfiasko efter introduktionen) DI 23/5 2012 

”Klok gris kollar rören”  (Om PIG, pipeline inspection gauge) Den invändiga sidan av en 

rörledning undersöks av en så kallad intelligent gris. Grisen trycks genom rörledningen och 

registrerar bland annat om det uppstått korrosion inne i röret. Illustrerad vetenskap nr 9, 2012 

 

 

 

 

 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/06/Djurisk-aptit.jpg
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Groda 

 

 
 

”…ett slags mallgrodig kalenderbitighet” (Om att uttala ord på utrikiska) DN 1/12 2018 

”Horace Engdahls grodor har vuxit till paddor” (Om akademiledamotens utspel) DN 23/10 

2018 

”…nya grodor ur hans mun…” (Om Leif Östlings syn på gener) DN 27/9 2018 

”Ramaskri mot Östlings groda” (Om Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östlings 

skatteuttalande i TV) Dagens PS 6/11 2017 

”Hennes grodor får biljätte att pudla” (Om konflikt mellan Audi och Kakan Hermansson) 

Resumé 15/11 2016 

”Kaptenens praktgroda – landade i fel världsdel” (Om ett Air-Asiaplan som skulle till Kuala 

Lampor men som hamnade i Melbourne beroende på fel koordinatinmatning) Dagens PS.se 

12/9 2016 

”Paddnacke efter musarm” (Om belastnings- och förslitningsskador i nack- och 

skulderbladsmuskulaturen vid användning av läs- och surfplattor) SvD 13/2 2013 

”Avloppsgrodorna hopp för rörpulare” (Avloppsgroda=avlopp med grenar åt olika håll) DI 

18/12 2012 

”Jag är beredd att svälja en padda. Men inte en gris” (Rumäniens president Traian Basescu 

om premiärministern Victor Ponta) SvD 12/12 2012 

”Vd:n får kritik för grodan i TV” (Om ett uttalande i TV om konkurshot mot flygbolaget 

SAS) DI 14/11 2012 

”Prinsessfrossa med genusneutral pussgroda” ( Om boken Prinsessor, Rabén & Sjögren) 

SvD 10/11 2012 

”Partitur för klockgrodor” (Om sociozoologisk musik) SvD 25/7 2012 

Joakim Åhlund från Teddybears och konstnären Jockum Nordström släpper i juni 2012 ett 

album med titeln Paddan och hunden. 

”Den världsledande processortillverkaren Intel investerar nära 200 miljoner i Flatfrog 

Laboratories, ett bolag från Lund som utvecklar tryckkänsliga dataskärmar…” SvD 19/6 

2012 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2018/12/Groda-1.jpg
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Mallgroda 

 

 

 

Hund 

 

 
 

 

”…den senaste biografin om den store bulldoggen” (Andrew Roberts. ”Churchill. Walking 

with destiny) DN 23/12 2018 

”Det ska fan vara pudel på Elverket” (Om föreställningen Faust på Dramaten) SvD 17/11 

2018 

”…en vakthund mot rasism och nazism.” (Jonathan Leman får årets Raoul Wallenbergpris) 

DN 27/8 2018 

”Svårt lära gamla hundar sitta” (Om presidentvalet i Zimbabwe) DN 4/8 2018 

”Media ska inte vara knähund åt någon president eller regim” (Pressmeddelande från 

Helsingin Sanomat med anledning av Putins och Trumps möte i Helsingfors) DN 16/7 2018 

”Centern blir svansen som fortsätter att vifta på Allianshunden” (Om migrationspolitiken) 

SvD 26/4 2018 

”…hundgläfs och ylanden” (Recension av tenorsaxofonisten John Coltranes framträdande i 

Stockholm 1960) SvD 25/3 2018 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Grodvin1.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Grodvin-s.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2018/12/Tax.jpg
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”Åttiotalets finansvalp skulle inte ha en chans mot dagens egoister” (Om det ekonomiska 

klimatet) DN 7/9 2017 

”Jämfört med Merkel framstår Schulz som en energisk labradorvalp” (Om kombatanterna i 

det tyska valet) DN 2/9 2017 

”Pinsam pudel om svarta listorna, SEB” (Om  listor med icke lönsamma lånekunder) SvD 

20/6 2017 

”Dagens PS pudlar” (Om tekniska problem för sajten) Dagens PS 5/12 2016 

”Klart: ”Mad Dog” blir ny försvarsminister” (Om generalen James Mattis i Donald Trumps 

administration) Aftonbladet 2/12 2016 

”EU kan liknas vid en valp som skäller men aldrig bits” (Om EU:s interna mellanstatliga 

politik) SvD 12/8 2016 

”Konsultfirman McKinsey har hög svansföring kring hållbarhet och jämställdhet” (trots att 

87% av medarbetarna är män) SvD 12/8 2016 

”Efter hundåren är Beamon redo för nästa steg” (Om verkstadsföretaget Beamon) DI 10/8 

2016 

”Om Liberalerna var ett djur skulle de vara en tax. Taxen är både lättlärd och viljestark, 

dessutom väldigt högljudd för sin storlek.” (Under Almedalsveckan) DN 3/7 2016 

”Den ledsna hunden hade ersatts av en som gillar att bita ifrån” (Om Fredrik Reinfeldt i 

partiledardebatten i Riksdagen) Aftonbladet 18/6 2014 

”De andra kom ju jagande som pittbullsterrier bakifrån.” (Björn Ferry om OS-guldet i 

skidskytte i Vancouver 2010) DN 23/3 2014 

”Det började med strutsen. Sedan kom pudeln och papegojan. Helt ny i gänget är pitbullen – 

att skälla tillbaka när man utsätts orättfärdig kritik, att inte ”pudla” i onödan. Taktiken är 

svår, i Sverige är det egentligen bara Carl Bildt som lyckas använda metoden.” Veckans 

Affärer 31/7 2013 

”Kungligheter och djurälskare bär guldsmeden Krista Kretzschars exklusiva 

smycken….Hittills har det mest blivit hundar som förevigats.” DI 29/5 2013  Nu ska ABBA 

symboliseras i smycken med koppling till deras stjärnbilder. Anni-Frid/skorpion, 

Agnetha/vädur, Björn/oxe och Benny/skytt. 

”Mer sanktbernhardshund/uggla än lejon” (Så beskriver sig Klas Kärre, ordförande i 

Cancerfondens forskningsnämnd) DI Weekend 13-2013 

”Hon beskriver sin gudstro….Hon brukar ibland samtala om livets mening med sin väninna, 

som inte är troende….Hon har något som jag inte har och det är en hund som hon älskar och 

skulle kunna gå i döden för…Därmed inte sagt att jag jämför Gud fader med en hund, men 

det är banne mig inte långt ifrån. Den ger stor mening.” (Om livets mening) SvD 23/1 2013 

 

 
Annons i Media Planet november 2012 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/hundar4.jpg
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”…pärlugglan…:trollhunden som skrämde livet ur folk om nätterna.” I  boken Korparna av 

Tomas Bannerhed, 2011-års Augustprisvinnare. 

”SCA har förändrats. Det talar för att ledning och styrelse, med svansen mellan benen, ska 

ändra målbilden på kapitalmarknadsdagen” (Om företaget SCA) DI 2/11 2012 

”Svårt att stoppa Mårts vinthundar” (Om spelare i Tre Kronor) DN 30/10 2012 

 

 
Sociozoologisk skyltning (Lägg märke till logon Lejonet med sax) 

”Dels ville han spela den upphöjde presidenten snarare än pitbullterriern…” (Om Barack 

Obama i TV-debatten mot Mitt Romney i Denver, Colorado) DN 5/10 2012 

”En pudel hade varit på sin plats” (Om historikern Herman Lindqvists indragna självbiografi 

på Albert Bonniers förlag) SvD 14/8 2012 

”Att förvandla en politisk rörelse till en vakthund är idealet…” (Om framgångsrika 

revolutioner) SvD 2/8 2012 

”Utvilad bulldog ska ta England vidare”  (Om Wayne Rooney i fotbolls-EM) SvD 19/6 2012 

”Haj eller hundvalp? Är du den aggressiva partnern som matas för att hållas lugn, eller 

hundvalpen som kommer tillbaka med kärlek hur illa den än behandlas?” (Om terapimetoden 

ACT)    SvD 31/5 2012 

 

 
Farsta Centrum, vecka 20 2012 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/img211.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/hundar3.jpg
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”I massmediernas samhällsuppgifter …ligger att vara vakthund. Och en vakthund skäller när 

något oroar…”  ”…stora brister i politikers vilja att ta forskning på allvar när den är 

obekväm, trampar in på andras revir eller ifrågasätter heliga kor.” Publikationen 10 ÅR AV 

DIALOG – VETENSKAP & ALLMÄNHET, mars 2012  

Joakim Åhlund från Teddybears och konstnären Jockum Nordström släpper i juni 2012 ett 

album med titeln Paddan och hunden. 

 

 
Posten, DI 31/5 2012 

Bälghund=storätare, drummel, Skällsord på 1600-talet 

 

 Häst/åsna 

”Hennes pannkakor …något i hästväg” (DN intervjuar järnbröllopspar) DN Gratulerar 30/11 

2018 

”300 år efter sin död kommer Karl XII ridande på nationalismens spökhäst” (Om 300-

årsminnet av Karl XII:s dödsdag) DN 30/11 2018 

”Det är inte lätt att köra ett spann med åtta hästar” (Om Fredrik Lundbergs och Pär Bomans 

agerande i Industrivärlden och Handelsbanken) SvD 3/11 2018 

”Sverige skulle behöva en regering redo att sporra hästen” (Om försöken att få fram en 

regering efter valet) DN 31/10 2018 

”Engdahl står istadig som en gammal häst” (Om krisen i Svenska Akademien) SvD 2/10 

2018 

”En pålitlig parhäst i sjutusen mil” (Om laddhybriden Volkswagen GTE) DN 25/8 2018 

”…vår andes dalahäst i världen…” (Bo Widerbergs förklenande beskrivning av Ingmar 

Bergman, citerad i artikel vid 100-års jubileet av Bergmans födelse) DN 25/8 2018 

”Kalas i hästväg” (Om EM i ridsport) Magasinet go:teborg, maj 2017 

”Hästjobb att välja bilder” (Om Fotografiska museets sommarutställning) Di 17/5 2017 

”Man kan visa en åsna källan men man kan inte tvinga den att dricka”(Peter Eriksson om 

alliansens avhopp i förhandlingarna om bostadspolitiken) Aftonbladet 21/6 2016 

”Rödgröna metaforer något i hästväg” (Om finansminister Magdalena Anderssons 

beskrivning av den svenska ekonomin) SvD 18/4 2016 

”Tom Cruise övertygar som pigg stridshingst” (Om filmen ”Edge of Tomorrow”) DN 6/6 

2014 

”En åsna fullpackad med guld” (Om uppköpspropåer rörande läkemedelsföretaget Meda) Di 

8/5 2014 

”…en stridshingst gör en carriere i manegen. Den animaliska metaforen använde 

statsministern…..När statsministern förtydligade sig (”Jag är taggad”) uppvaktade 

Igelkottarnas riksförbund genast Rosenbad och protesterade mot att de oskyldiga djuren 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Hund-QR.jpg
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utnyttjades som politiska symboler… Det kunde man tänka sig. Att det skulle bli just den här 

veckan som hyenorna dränkte sig i ankdammen.” SvD 17/10 2013, Körsvennen 

”Bebo Valdés – den stora hästen från Quivicán” (Om pianisten och kompositören Bebo 

Valdés, en legend inom den kubanska musiken, 1918-2013) SvD 25/3 2013 

 

 
Om Björn och Bennys lantbruksmusikal på Orionteatern (beskuren bild) SvD 3/2 2013 

 

 

”Åsnan Ior hade gett upp om klimatet” (Om klimatkonferensens resultat i Doha) DI 10/12 

2012 

 

Kompositören och jazzpianisten Dave Brubeck avled 5 december 2012. Inspirationen till sin 

mest kända komposition ”Take 5” fick han från hästars rytm. Sociozoologisk musik. 

 

 
Åsnan besegrar elefanten i presidentvalet i USA den 6 november 2012 

”I ”Ximen Nao och hans sju liv”, som kom på svenska tidigare i år, berättar Mo Yan om 

godsägaren Ximen Nao som dör och återföds som en åsna. Under de kommande femtio åren 

får Ximen Nao uppleva Kina efter revolutionen i skepnad av både åsna, oxe, gris, hund och 

apa.”(Om 2012 års nobelpristagare i litteratur Mo Yan) SvD 12/10 2012 

”Nordeuropa får agera arbetshäst och socialkontor” ”Nästan alla etablerade partipolitiker 

kommer att framstå som åsnor om EMU havererar” (Om EU-krisen) SvD 21/7 2012 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/USA.jpg
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”Häst på skorsten” Umedalen Skulpturpark, foto 10/6 2012. Konstnär Lin Peng, konstverk A New 

Perspective 2004. 

 

 
Unik dalahäst skapad av Yngve Tjäder (!) till olympiaroddaren Lassi Karonen från Siljansbygden. 

Klipp ur DI 30/6 2012 

 
Dalarnas nya logotyp 

 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/05/H%C3%A4st-p%C3%A5-skorsten-Ume%C3%A5-skulpturpark.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Dalah%C3%A4st-rodd.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Dalarnas-logo.jpg
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Faluns logotyp 

 
Orsa logotyp 

Insekter 

”…en strålande fjäril, som har lämnat en dammig puppa” (Den ansvarige arkitekten Gert 

Wingårdhs utlåtande om det restaurerade nationalmuseet) SvD 31/10 2018 

”S-ledarens myrsteg på väg mot makten” (Om Stefan Löfvens försök till blocköverskridande 

regeringsbildning) SvD 16/10 2018 

”Med valet av Rex Tillerson som utrikesminister slår Donald Trump två flugor i en 

smäll” (Om oljemiljardärens relationer till Putin) SvD 14/12 2016 

”Så fort man kommer in på svenska folkets äldsta hävder trampar man i getingbon” (Dick 

Harrison om egna erfarenheter vid recension av boken Svenskarna och deras fäder) SvD 

29/11 2016 

”Carola Lemne i ett getingbo” (Om Uppsala universitets styrelseordförande) Di 25/10 2016 

”Nils Dardels målning ”Gräshoppan” går under klubban i London för 2,7 miljoner kronor 

senare i maj.” Di 6/5 2014 

”Demokratiskt myrsteg” (Om valet i Afghanistan) SvD 5/4 2014 

”Humlan som flyger – berättelsen om Stefan Löfven”, författare Lena Hennel och Lova 

Olsson. Kommer på Norstedts Förlag i augusti. 

 

 
Sociozoologisk logotyp inför Eurovisionsfinalen i Malmö 2013 

”Kulturhumla” (Om kulturarbetare som inte borde kunna överleva men som gör det) Orkester 

Journalen nr 1 2013 

”Arbetslösa loppor på äventyr” (Om Lena Sjöbergs bok om cirkusloppor i Madrid som en 

allegori över Europas flyktingar) SvD 9/3 2013 

”Skönlitteraturpriset var ett svårtippat getingbo…” (Om Augustpriset 2012) SvD 27/11 2012 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/minilogo.gif
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Orsa.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/mza_7031763333813877226.png


89 
 

”Hjälp de grekiska myrorna” (Om den grekiska ekonomin där, som i fabeln, flitiga myror bör 

stödjas efter att de sorglösa gräshopparna förstört ekonomin) DI 14/11 2012 

”Lössen lever loppan i skolorna” (Om att alltfler svenskar drabbas av huvudlöss) DN 12/11 

2012 

”Affischer är de fattigas medel. De är myror och hologrammen är elefanter, säger Viggo 

Cavling” (Om marknadsföring) DN Stockholm 23/8 2012 

”Det var då som ECB-bossen Mario Draghi, förutom sin allegoriska historia om hur 

eurohumlan med ifrågasatt flygförmåga, är på väg att förvandlas till ett riktigt högtflygande 

bi…” (Om den svaga euron) SvD 3/8 2012 

”…jag likt en enmans gräshoppssvärm slukar allt läsbart…” (Om Göran Rosenbergs 

barndom) Ur Göran Rosenbergs bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, 2012 

 

 
Familjen Broms egen väg på Bullandö i Stockholms skärgård 

 

”Den nya Volvon kastas in i ett getingbo med benhård konkurrens…”  (Om Volvo V40) SvD 

7/7 2012 

”Mikael Hed jobbar hårt för att Rovios succéspel inte ska förvandlas till en fluga”  (Om 

Angry Birds) SvD 18/6 2012 

”Bengt Hallberg spelar piano som en steppande fjäril.” Tidningen Veteranen NR 1 2012   

 

 
Nationalnyckeln, Vecka 20 2012 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Broms.jpg
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Kameldjur 

Kamelen = yogaövning, se www.yogaliv.nu 

 
Vecka 25 2012 (beskurna) 

 

 
Sociozoologisk frisyr DN 3/5 2012 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Lama.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Lama-1.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/07/Sociozoologisk-frisyr-s.jpg
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Katt 

 
Dagens Nyheter 13 december 2018 

”…tamkatter som lismande snor sig runt benen på de svenskar som känner sig ämnade för 

något större än det de blivit i dagens Sverige. De spinnande katterna försäkrar dem att de är 

arvtagare till en stor kultur och en strålande historia om de bara kan befria sig från PK-

elitens tyranni och islamisternas hot mot det äktsvenska.” (Om dagens nationalister) DN 9/9 

2018 

”En cool katt…” (Om sommarvärden i P1 kriminologen Jerzy Sarnecki) DN 26/7 2017 

”Nu har de feta katterna fått sitt” (Om direktörers löner jämfört med en genomsnittsinkomst) 

Di 5/1 2017 

”När katten är borta dansar Byggare Bert på bordet” (Om Bert Karlssons massproducerade 

hus på hjul) DN 22/5 2016 

”Litteraturens otyglade kattdjur” (Om expressionistiska nordiska författare) SvD 18/5 2016 

”Den engelska katten vässar klorna med en ny modell” (Om Jaguars nya XE) DN 5/9 2015 

”Se upp för feta katter” (Om priskrig som gynnar de stora aktörerna) Di 3/6 2014 

”Dåligt klös i katten” (Om sko- och sportjätten Pumas vinstvarning) Di 9/11 2013 

”The baddest vocal cats on the planet!” (Ur programbladet till sånggruppen Take 6 

framträdande i Stockholms Konserthus 28 april 2013) 

”Vill Stefan Löfven liksom David Cameron ha kattluckor åt alla håll” (Om EU-ländernas   

möjligheter att skaffa sig egna undantag från det generella regelverket) SvD 27/1 2013 

”Kattlucka” – Möjlighet att ta sig ut utan kontroll från omgivningen, att gå runt regelverk 

”Feta katter lever farligt” (Om vd:ars löner och bonusar) DI 18/12 2012 

Kvantkatt – ett tankeexperiment inom kvantfysiken med en katt i en låda. Den kan både vara 

död och levande så länge ingen tittar in i lådan. Så fort man öppnar lådan är katten antingen 

död eller levande. En paradox inom kvantvärlden illustrerad av kvantfysikern och 

nobelpristagaren Erwin Schrödinger. 

”…S…liknar alliansen vid feta katter med en tillbakalutad attityd. Men Nordin blir inte svaret 

skyldig: Visst har katten några kilo för mycket, men han är ännu en hejare på att 

jaga” (Ordväxling i budgetdebatt i Stockholms stadshus) SvD 15/11 2012 

”Skulle jag likna hans författarpersona vid ett djur skulle det inte vara en flockvarelse som 

varg eller hund. Snarare en katt. Aristokratisk och anarkistisk på samma gång. Egensinnig. 

Intelligent. Men med klor som är skarpa och vassa.” (Om Kjell Espmark och boken 

Vargtimmen) DN 12/11 2012 

”Dra kattstrupe” (Gammal term i dragkamp) Populär Historia nr 10 2012 

”Nätkatter” (Om gullighetskulturen kring katter på nätet) SvD 4/8 2012 

”Slipade jazzkatten Peter Nordahl…” (Om Monica Z-filmen) SvD 23/5 2012 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8197.jpg
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Linda Skugge barnboksdebuterar med God natt min katt. ”Jag får jättelätt kontakt med katter. 

Det handlar bara om att kommunicera med dem…..Världen får en till dimension.” Situation 

Stockholm April 2012, årgång 17 

”Feta katter behöver ut och motionera igen”  (Sverige har blivit en fet katt; ny bok av Stefan 

Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv) SvD 27/6 2012 

 

Ko/tjur 
”Fler heliga kor än Bromma står på tur” (Om klimatpolitiken) SvD 1/11 2018 

”E-cigaretter en kassako för Nolato” (Om ökningen av efterfrågan på E-cigaretter) SvD 

15/10 2018 

”Snart slut på tjurmarknaden” (Om slutet på börsuppgången) Dagens PS 27/82018 

”Du är rena kassakon” (Om att Facebook m.fl. säljer dina uppgifter) SvD 5/5 2018 

”Om Donald Trump är tjur, framstår USA:s demokrati mer som tjurfäktningsring än 

porslinsaffär” Di 2/8 2017 

”Dags att slakta den heliga svenska kon” (Om slopad hyresreglering) Di 3/12 2016 

”Succén ingen kassako – ännu” (Om Pokémon Go) DI 23/7 2016 

”Tjurrusningen på bomarknaden är i vilket fall som helst över” (Om fallande 

bostadsrättspriser) SvD 15/6 2016 

”Comhem bör mjölka sina kassakor innan tv-marknaden kapsejsar helt” (Om Comhems 

förvärv av Boxer) SvD 11/6 2016 

”Här i Australien har vi länge pratat om elden som den röda tjuren, som ett vilt djur…” (Om 

skogsbränder) DN 13/9 2015 

”Från kassako till digitalt slaktdjur” (Om Eniros nyemission) SvD 7/2 2015 

” I Sverige har förändringarna varit så radikala att Stockholms gator är fulla av blod från 

heliga kor, skrev den ansedda tidskriften.” (Om The Economists bilaga som hyllade den 

nordiska modellen av kapitalism) mobil.svd.se 23/6 2013 

”Vi är kanske kassakalvar nu, om vi var kassakor förr” (Om bokklubbar) SvD 10/11 2012 

”Indiska armén åter kassako för Bofors” (Om vapenaffärer) DI 8/10 2012 

”Dragoxar” (Gammal term i dragkampen Dragoxe från Dalarna) Populär Historia nr 10 2012 

 

 
Sociozoologisk servitris på Jensen’s Böfhus på Vasagatan i Stockholm 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/koseritris-s.jpg
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Rumpoxe=dum person, Skällsord på 1600-talet 

”Alkohol musikbranschens nya kassako”  (Om musikers namn på etiketter till vin, öl och 

spritflaskor) DN 12/5 2012 

”Regeringen kovänder och skiftar från stram till mer expansiv finanspolitik” DI 5/7 2012 

”Säljer kassakon”  (Om Kinnevik som säljer Korsnäs till Billerud) SvD 21/6 2012 

Kotand – planslipad tand i tandläkarvokabulär (Lämplig för idisslande) 

 

Kräftdjur 
”Philip Roths snuskhumrar är trasiga och sårbara” (Om författaren Philip Roths 

romanfigurer) SvD 24/5 2018 

”Gråsuggan” Gamla Stockholms högskola på Kungstensgatan 45 

”…händelser kravlar över varandra ” som våta krabbor i en korg”…” Ur SvD 11/9 

2012 Under Strecket om Lawrence Durells Alexadriakvartetten. 

”Hårda nypor ska vända kräftgången” (Om KF:s koncernchef Frank Fiskars och KF:s 

förlustsiffror) SvD 2/8 2012 

”Producerar sjömat till landkrabbor”  (Om Lillesjö Seafodd) DI 13/7 2012 

”Tokyobörsen leder kraftig kräftgång i Asien”  (Om fallande börser) DI 5/6 2012 

Den kinesiske konstnären Ai Weiwei visar en installation med en handgjord krabba i galleri 

Pippy Houldsworth i London. Krabban används som en metafor för censur. 

 

Lejon 
”Klä dig som ett djur och bli ett modelejon” (Om kläder med ränder, fläckar och prickar) DN 

1/12 2018 

”Horace Engdahl är en kulturbyråkrat som lyckats med konststycket att bli 

premiärlejon” (Om Svenska Akademiens tidigare ständige sekreterare) SvD 5/11 2018 

”Också Sverige kan bli ett land där det snälla lejonet får hungra” (Om korrupta samhällen) 

DN 19/7 2018 

Finland blir en egen nation 1917 och firar 100-årsjubileum 2017 

 

”Och bakom de unga lejonen vilar Imperiets gamla hökar…” (Om spionen Kim Philby) DN 

14/2 2015 

”Gammellejonets sista strid” (Om Volkswagens ordförande Ferdinand Piëch) SvD 18/4 2015 

”Som en stolt vakande lejoninna ligger det låga gula huset…” (Om Högvakten på 

Skeppsholmen i Stockholm) Skärgårdsstiftelsens Stångmärket 1/2014 

”…frontlinjen bland landets unga jazzlejon” (Om pianisten Adam Forkelid)            Orkester 

Journalen nr 1 2013 
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Foto 1973 

”…när blågult flyttade fram positionerna och hämtade upp 4-0. I lejonets kula!” (Om VM-

kval i fotboll mot Tyskland i Berlin) SvD 17/10 2012 

”…i mindre smickrande porträtt omtalas hon som en blandning av klassisk Vita husethårding 

och lejoninna som vaktar sin avkomma” (Om Valerie Jarret, rådgivare till Obama) SvD 20/9 

2012 

”Men även för sådana ädla mål anser Machiavelli att en furste måste vara listig och modig, 

kunna använda sig av djurets natur:”(…) och han bör välja räven och lejonet som sina 

förebilder, ty lejonet kan inte försvara sig mot fällor och räven kan inte försvara sig mot 

vargar. Man är alltså tvungen att vara räv för att se fällorna och lejon för att skrämma 

vargarna”. (Ur Machiavelli, de tio budorden och det moderna ledarskapet, av Lars-Erik 

Wolvén, Studentlitteratur) 

 

 
Sociozoologiskt samarbete 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Resv%C3%A4g-2.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/img209.jpg
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Sociozoologiskt ostvarumärke 

”Heligt lejon”   

  

”Napoleon” = lejonet från skogen/dalen 

 

 Mask 

”Öronmask” = tvestjärt (gammal myt om att tveskjärtar kryper in människors öron) 

”Öronmask” Musik på hjärnan 

”Latmasksamtal” (djuriskt palindrom) Källa: Calle Asker på Facebook 

 

Orm 
”BMW X4 ömsar skinn” (Från vårens bilsalong i Genève) SvD 9/3 2018 

”Barnet hon bar på var Tupac Shakur, som kom att bli en av världens största hiphopstjärnor, 

med mer än 75 miljoner sålda album……..Tupac betyder ”skinande orm” (på 

yorubaspråket)” (Minnesord över Afeni Shakur, medlem i Svarta Pantrarna) SvD 8/5 2016 

”Fångade av ett ormbo av konflikter” (Om kriget i Syrien) DN 11/12 2015 

”…fyrtiotalistgenerationens puckel rör sig genom befolkningsstatistiken likt en helslukad gris 

genom en boaorm.” (Om fyrtiotalisternas stora andel av befolkningen) SvD 3/4 2014 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/kvibele-ost.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Singha-%C3%B6l1.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Singha-%C3%B6l-s.jpg
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Objekt på Sällskapet IDUNs vernissage på Konstnärsklubben i Stockholm 23/11 

2012. Månsken av Huc Hultgren 

 
 

 

”SvD Näringslivs digitala satsning Räntekartan är utsedd till årets Medieorm, Sveriges 

Radios pris för projekt som förnyar och utvecklar journalistiken” SvD 17/11 2012 

”Saxofonen med sin ormliknande form sågs i början av 1900-talet som ett syndigt 

underhållningsinstrument…” (Om jazzens idag kanske populäraste instrument) 

Orkesterjournalen nr 2, 2012 april/maj 

”Operakonsten är ett genusmässigt ormbo”  (Om de problematiska attityderna till kön, makt 

och våld i många klassiska operor) SvD 18/7 2012 Under strecket 

”När paret reste på sommarvistelse till Skagen, sligrade ormarna redan i lustgården”  (Om 

konstnärsparet Peder Severin och Marie Krøyer) Populär Historia nr 7 2012 

Phono Suecia presenterar i maj 2012 Snakedreams, ny CD med musik av Bosse 

Broberg. ”Snakedreams är en komponerad ormdröm i form av en fabel i nio tablåer med 

utgångspunkt från en boaorms vedermödor under en dag i djungeln.” CDn innehåller låtar 

som Den celebrala vitapans sång, Silvergrodans klagan, Dimhöljd mamba och Fri kobra. 

 

Råtta/mus 
”Jag har under hela mitt liv varit en riktig stadsråtta…” (Christina Jutterström i sina 

memoarer Uppfostrad av män, 2010) 

”…dammråttan Hegel…” (Om den tyske filosofen Friedrich Hegel) SvD 28/7 2012 

Understreckare 

”Kontorsråttan som sadlade om”  (Om Vd för Noroffice som blev cykelhandlare) DI 12/5 

2012 

”…för 20 år sedan var Rickard Zetterberg enligt egen utsago fattig som en kyrkråtta...” (Om 

 VD för GIS-företaget S-Group med en prognostiserad omsättning på 450 miljoner kronor 

2012) DI 3/7 2012 

”…musen som tvingas dela säng med en elefant…” (Pierre Trudeau om Kanada visavi USA) 

SvD 9/12 2013 

”Min familj har blivit gatans råttor, alla kan slå mig” (Om bonden Guo Mingde som förlorat 

allt när lånebubbla sprack i Kina) SvD 26/6 2013 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/konst-003.jpg
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Räv 
”Yngres favoritapp har blivit börsrävarnas hatobjekt” (Om företaget Snapchat) SvD 17/9 

2018 

”Aktieräven Leif GW Persson gör mer riskfyllda investeringar” (Om krimonologens 

aktiestrategi) SvD 29/8 2018 

”Mellorävar gästar Djurönäset” (Om Jessica Andersson och Magnus Carlsson på Folkparken 

i Djurönäset) Nacka Värmdö Posten 17/7 2018 

”Annie Lööf sitter stadigt i rävsaxen” (Om centerpartiets syn på ensamkommande flyktingar) 

SvD 3/2 2018 

”…revyräv hos Hasse & Tage” (om Gösta Ekman) SvD 2/4 2017 

”Nyhetsräv ser på SVT med nya ögon” (Om SVT:s programdirektör Jan Helin) Di 4/1 2017 

”Jag skulle passa som räv” (Mio Möblers ordförande Boris Lennerhov) Di Weekend 45-2016 

”Starkt utrotningshotad, lever i par, värnar familjen – och lever mest av vad andra lyckats 

fånga. Kristdemokraterna skulle vara en fjällräv.” (Under Almedalsveckan) DN 6/7 2016 

”Vilka ringrävar” (Om Björn Skifs och Tommy Körberg på Skansen) DN 28/8 2016 

”Turkietkris har satt EU i rävsax” (Om Turkiet efter militärkuppen) SvD 7/8 2016 

”Rutinerad rockräv” (Om Alice Cooper) Perfect Guide, SvD 2/7 2016 

”Nu lyckades de båda silverrävarna Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén ställa sig mitt i 

skottlinjen. Då small det.” (Om SCA och Industrivärlden) SvD 5/5 2015 

”Det finska namnet på norrsken revontulet, räveldar. Enligt legenden skulle det finnas 

eldrävar i Lappland och norrsken var gnistor som uppstod i deras pälsar när de sprang över 

fjällen.” Wikipedia 2015 (www.irf.se/norrsken/Norrsken_historia.html) 

”Ränterävar sätts i jobb” (Om granskning av Riksbankens penningpolitik) SvD 18/6 2014 

”I en mycket läst diktfabel med titeln ”Räfvarne” pekades de båda syskonen indirekt ut som 

de skyldiga.” (Om Axel von Fersen och Sophie Piper. Axel blev lynchad i Gamla stan 1809) 

Populär Historia Nr 5/2014. 

”Filosofen Isaiah Berlin delade en gång in världens historiker i två grupper, rävar och 

igelkottar. Rävarna …strövar nyfiket från ämne till ämne medan igelkottarna intresserar sig 

för ett enda område…” SvD 13/7 2013 

Den av Svenska Musikerförbundet nyinstiftade utmärkelsen ”Studioräven” delas från och 

med 2013 årligen ut till framgångsrika studiomusiker i Sverige. Som första mottagare utsågs 

pianisten Kjell Öhman för sin medverkan i över 8000 studioinspelningar. 

”Ringrävar ger ungtuppar en tuff match” (Om melodifestivalen) SvD 23/2 2013 

”Bryggarräv med attraktivt nätverk” (Om  Jens Spendrup, ny styrelseordförande i Svenskt 

Näringsliv) SvD 16/2 2013 

”Rutinerad bilräv tar plats i PV:s styrelse” (Om ny styrelsemedlem i Volvo PV:s styrelse) 

SvD 13/2 2013 

”I ‘Lille Prinsen’ får en klok räv, den lille prinsens mentor, förklara att man bara ser klart 

med hjärtat.” (Om boken Lille Prinsen av Antoine de Saint-Exupéry, såld i 134 miljoner 

exemplar och översatt till närmare 100 språk. Valdes i Frankrike till 1900-talets bästa bok) 

SvD 6/2 2013 

”Premiärräven Rune invigde även Råsunda” (Om Rune Jansson som var med 1937 när 

Råsunda invigdes och nu som 84-åring deltar vid invigningen den 14 november 2012 av 

Friends Arena) DN 14/11 2012 

”Partiräv ser ut att vinna maktkamp” (Om kommunistpartiets kongress i Peking) SvD 9/11 

2012 

”…den slugaste räven som finns på det här området. Sjölin har ett noskorn…” (Om Daniel 

Sjölin tillbaka i TV-programmet Babel) DN nätversionen 16/8 2012 
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”En uppkäftig räv på Läckö slott”  (Om Läcköoperans föreställning Den listiga lilla räven) 

”Huvudpersonen är rävhonan Skarpöra som är förbindelselänk mellan människornas och 

djurens världar….Sofie Asplunds Skarpöra är fräckt uppkäftig; hennes smidigt lätta sopran 

flammar när hon uppviglar hönsen till en feministisk kamp mot den sprättigt förtryckande 

tuppen…” SvD 16/7 2012 

”Aktierävar väntar ut skakiga börser”  (Om den globala börsoron) DI 5/5 2012 

”Dolt rävspel del av stora vapenaffärer”  (Om Saabs flygplansaffär med Schweiz) SvD 26/5 

2012 

”Alltmedan de garvade jazzrävarna i Bohuslän Big Band svarar för det grundläggande 

svänget” … ”Magnus har örnkoll på partituret…” (Magnus Lindgren) Orkesterjournalen 

(OJ) nr 3 2012 

 

Snigel  
”Regeringen agerar i snigelfart” (Om en nationell säkerhetsstrategi) SvD 4/1 2017 

 

 

 
Klipp (beskuret) ur SvD 7/7 2012 Understreckare 

Tiger 
”När högern blir tigerns frukost” (Om politiskt samarbete med högerextremistiska rörelser) 

SvD 29/11 2018 

”Är den ekonomiska tigern en bluff?” (Om Sveriges ekonomi) Dagens PS 10/5 2018 

”Tigrarna ryter igen” (Om de asiatiska tillväxtekonomierna) Di 13/10 2017 

”Stater slåss som sabeltandade tigrar för att maximera sin makt och sina intressen.” (Om 

internationellt maktspel) SvD 15/7 2016 

”…att den nya lagen i praktiken är en papperstiger.” (Om EU:s nya banklag) SvD 29/6 2016 

”Baltiska tigrar ryter igen” (Om de baltiska staternas ekonomi) Di 9/6 2014 

”Tigern viskar högre än andra” ”OECD-chefen kunde knappast slita ögonen från den 

blänkande pälsen” (Om den svenska ekonomin i ett internationellt perspektiv) SvD 16/4 2013 

”Jag kände att vi blev som en flock tigrar i en bur” (Ur Olof Stenhammars memoarer) DI 

16/10 2012 

”Jag spelade länge i Tensta Tigers, började i sjuårsåldern” (Fredik Reinfeldt i tidningen VI 

nr 10, oktober 2012) 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/07/Slow-cities.jpg
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”Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT köper 70 procent av aktierna i det danska bolaget 

Zebra A/S som driver lågpriskedjan Tiger” DI 11/10 2012 

”…när han till tonerna av Eye of the Tiger äntrar scenen på Sky City i Arlanda”  (Om 

mångmiljardären och hotellkungen Petter Stordalen) SvD nätversionen 18/6 2012 

”Ödesval för keltisk tiger”  (Om folkomröstning i Irland om EU:s finanspakt) SvD 31/5 2012 

 

 
Tunnelbanan juni 2012 – Lägg märke till tigeransiktet nere till vänster 

Varg 
”En kriminell ensamvarg” (Om terrordåd i Strasbourg) DN 15/12 2108 

”Slitvarg” (om gitarristen Joe Bonamassa) DN 26/9 2018 

”Fredrik Reinfeldt beskylldes för att vara ulv i fårakläder…Ulf Kristerssons kamp är att 

övertyga väljarna att hans parti är den nakna ulven, inga fårakläder” (Om valet den 9 

september) DN 20/8 2018 

”Svensk krisberedskap har ropat varg” (Om falskt flyglarm över Stockholm) Vårt 

Kungsholmen 15-21 juli 2017 

”…ensamvargens mödosamma väg mot den totala framgången” (Om Johan Olssons 

femmilsguld i VM 2013) SvD 1/11 2016 

”Slitvarg och virtuos kan vinna Jazzkatten” (Om basisten Hans Backenroth) Värmlands 

Folkblad 8/10 2016 

”…i själva verket är hon en ursinnig varghona” (Catja Hultquist om doktor Gemma Foster i 

tv-serien Doktor Foster) DN 5/9 2016 

”Zlatan har varit svenska vargflockens ledare i många år” (Om Zlatan Ibrahimovic som 

fotbollslandslagets kapten) Expressen 16/8 2016 

”Missförstådd varg i storstadsdjungeln” (Om Roland Schimmelpfenigs romandebut En klar, 

iskall januarimorgon i början av 2000-talet) SvD 26/7 2016 

”Hur rädda ska vi vara för ensamvargen?” (Om ensamagerande terroraktörer) SvD 19/7 

2016 

”Värnad av en del, fruktad av många. Ses som en typisk svensk, trots att den är mycket vanlig 

i framför allt Östeuropa. SD kan liknas vid en varg.” (Under Almedalsveckan) DN 7/7 2016 

”Han skriver om och porträtterar fyra riktiga ´vargar´ – Abbe Bonnier jr, Peter Wallenberg, 

Jacob Palmstierna och Ingvar Kamprad.” (Om Bertil Torekulls nya bok ”Att dansa med 

vargar” SvD 29/3 2014 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/tiger.jpg
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”Bergsäkert: Ny varg sätter tänderna i exportfrågan.” (Byte av vd i Business Sweden från 

Ulf Berg till Ylva Berg) Di 17/1 2014 (Ulf/varg, Ylva/varghona) 

”Blodtörstig varg på Wall Street” (Om filmen Wolf of Wall Street) Di 8/1 2014 

”Vargar vaktar fåren” (Om att samma aktörer som söker lösningar på världens problem är de 

som ställt till med problemen) Henning Mankel i TV-intervju från World Economic Forum i 

TV4 25/01 2013 

”Det medfödda arvet för alla som är i stånd till ett andligt liv är en vild skog där vargen ylar 

och den liderliga nattfågeln snattrar” Ur Satansverserna av Salman Rushdie. 

”Kjell Espmarks ”I vargtimmen” är en melankolisk och mycket vacker 

tankebok…” (Recension av Mats Gellerfelt) SvD 15/10 2012 

”Så stoppade de allierade Dönitz vargflockar” (Om de tyska ubåtarna under andra 

världskriget) Militär Historia nr 9 2012 

”Full konkurrens skapar svältfödda vargar” (Om Expertkedjans konkurs) SvD 20/9 2012 

”… beskriver hon Merkel som en ”alfavarg som dykt upp ur de mörka östkulisserna”.” (Om 

Tysklands förbundskansler Angela Merkels snabba politiska karriär) SvD 24/8 2012 

 

 
Webbradio från Dalarna 

”Rockens slitvargar lägger ner.”  (Om Soundtrack of Our Lives) DN 24/4 2012 

Nya rektorn för Stockholms Handelshögskola 2012 heter Rolf Wolf. Rolf är språkligt en 

synonym för varg och Wolf betyder varg på tyska. Alltså varg som både för- och efternamn. 

”Grusets slitvarg redo för revansch”  (Om årets dragplåster i Båstadstennisen, David 

Ferrer) DI 6/7 2012 

 

Ödla 
”Salamanderkriget”, dystopisk satir i fabelform av den tjeckiske författaren Karel Capek 

(189-1938), nobelpriskandidat åren 1932-1938. SvD 16/juli 2012 Understreckare 

 

 

BLANDAT 
”När katten är borta dansar mössen på bordet” (Om dagens världspolitik) DN 3/12 2018 

”Hajansikte” (Om  laddhybriden BMW i8) SvD 30/11 2018 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/06/logo.gif
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”Jag tror vi har skilt på hundar och katter..” (Horace Engdahl om extern jury vid Svenska 

Akademiens val av nobelpristagare i litteratur) DN 23/11 2018 

”Välkommen hem till vårt nät, sa spindeln till flugan” (Om Sverigedemokraternas inviter till 

moderaterna och kristdemokraterna) DN 19/11 2018 

”Åldern får mina moves att likna en skadeskjuten giraffs” (Fredrik Strage) DN 9/11 2018 

”Folk kallar mig social kameleont…” Om Bathina Philipson) DN 3/11 2018 

”Bolsonario är en ulv som aldrig dragit på sig fårakläder” (Om en av presidentkandidaterna 

i valet i Brasilien) DN 28/10 2018 

”…lika otillgängliga som uppretade piggsvin” (Om rollfigurerna i Lena Dunhams komedi 

”Camping”) DN 12/10 2018 

”…nu skakar draken” (Om Kinas ekonomi) DN 8/10 2018 

”Det finns inga drakar – men slakta dem måste vi” (Om Martin Arnolds  bok ”The dragon. 

Fear and power” SvD 7/10 2018 

”Borgerliga partier beter sig mer eller mindre som frisläppta minkar” (Om diskussionerna 

kring regeringsinnehav) SvD 27/9 2018 

”Talmansposten är ett myrsteg” (Om försöken att få till en blocköverskridande regering) DN 

20/9 2018 

”Bekväm arbetshäst i finkläder…en 50-årig slitvarg” (Om Toyota Hilux) DN 15/9 2018 

”Dinosaurierna ringde och ville ha sin världsbild tillbaka” (Om tidigare politikers syn på 

situationen efter valet den 9 september) SvD 15/9 2018 

”Sverigedemokraterna visar sig vara just de noshörningar de alltid har varit” (Om de 

totalitära ideologiernas 1900-tal) DN 6/9 2018 

” ’Skunkjobb’ har gett flera storföretag avgörande framgångar” (Skunkjobb = innovationer 

framtagna av medarbetare utanför den rutinmässiga organisationen) DN 6/9 2018 

”…fortsatta diplomatiska elefantkliv mellan Nordkorea och Sydkorea…Nordkoreas 

kärnvapennedrustning har knappt ett myrsteg tagits.” (Om återförening av koreanska familjer 

och nedrustning) SvD 22/8 2018 

”Det säkraste är ändå att välja en bild på något gulligt som Systembolaget godkänner. Just 

det: djur.” (Om att etiketten styr vinköp) SvD 4/5 2018 

”…Gudrun Schymans politiska liv som ideologisk kameleont” (Från kommunism till 

feminism) DN 3/5 2018 

”Ett sillstim i en ankdamm” (Om Svenska Akademien) SvD 21/4 2018 

”…som drogade spindlar…” (Om ledamöter i Svenska Akademien) DN 16/4 2018 

”Knytblusen utmanar dinosaurierna” (Om omvärldens reaktion på kaoset i Svenska 

Akademien) DN 16/4 2018 

”Ett neurotiskt djur” (Om aktiebörsen) SvD 17/2 2018 

”Svart måndag befaras efter vilddjurets tecken” (Om att Dow Jones stängde ned med 666 

punkter i fredags, 666 är Djävulens tecken, enligt Bibelns Uppenbarelseboken) Dagens PS 5/2 

2018 

”I bilder, tidningsartiklar, pamfletter och teaterpjäser kallas aristokraterna kalkoner, åsnor, 

hornboskap, strutsar, Ludwig den XVI var ”ett glupskt svin”, Marie-Antoinette ”en 

aphona”.” (Om sociozoologiskt språkbruk under franska revolutionen) SvD 15/12 2017 

Under strecket 

”Kaninerna har börjat jaga vargarna” (Om startup-företags växande betydelse inom 

näringslivet) MEDIAPLANET december 2017 

”Tigrar av sniglar” (Om svenska landslaget i fotboll efter vinsten över Italien i VM-kvalet) 

Sveriges Radios reporter 13/11 2017 

”Filmbuffeln Harvey Weinstein” (Om sexskandal i Hollywood) DN 13/10 2017 
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Flera symboldjur i det zoologiska garaget presenteras i DN Kultur t. ex. Ford Falcon, Nissan 

Bluebird, Ford Thunderbird, Pontiac Firebird, Dodge Ram och Viper (bagge respektive 

huggorm), Ford Mustang och Stutz Bearcat. DN 31/8 2017 

”Cadillac hade en gång en häger som prydnad. Och Emile Peugoet lät 1858 registrera det 

heraldiska lejon som fortfarande är märkets signum…Ferraris stegrande 

hingst…Lamborghinis tjur…Både hästen och tjuren, liksom bilarna, signalerar temperament 

och potens”  (Om djur som symboler) DN 24/8 2017 

”Riksdagens börshajar” (Om riksdagsmäns aktieinnehav) Di 11/8 2017 

”En katt bland riksdagens möss” (Om Sverigedemokraterna och övriga partier) DN 29/7 

2017 

”Det formligen vimlade av nidbilder av alla möjliga meningsmotståndare i olika 

djurskepnader – åsnor, bockar, hundar, grisar och annat otyg” (Om reformationens syn på 

katolicismen) SANS 3 2017 

”En flodhäst i vardagsrummet” (Engelskt uttryck för familjehemligheter som ingen talar om) 

DN 7/7 2017 

”…egotrippad finanshaj utan hjärta” (Om finansvärldens rykte) Di 15/6 2017 

”Finanshajarna har fått vittring på kulturen” (Om intresset för konst och kultur) SvD 8/6 

2017 

”Ropa inte varg om den ryska björnen” (Om Kremls internationella opinionspåverkan) SvD 

17/1 2017 

”Kan en orm svälja en elefant?” (Om den kinesiske entreprenören Li Shufus köp av Volvo 

PV) SvD 21/12 2016 

”Hota oss inte. Vi är ingen kanin, vi är en tiger” (Israels premiärminister till Irans president) 

SvD 16/12 2016 

”En foxterrier som aldrig ger sig. En räka som blev stark” (Om golfspelaren Henrik Stenson) 

SvD 10/12 2016 

”Den som har hängt med i turerna vet att det inte var en pudel vi såg. Det var en ål” (Om 

Karolinska sjukhusets agerande i Macchiariniskandalen) DN 1/9 2016 

”Om Miljöpartiet var ett djur så skulle det vara ett rådjur, roligt på håll men många känner 

tvekan om att ha dom i trädgården. Dessutom blir dom lätt skrämda och förvirrade när de 

kommer ut på stora vägar.” (Almedalsveckan) DN 8/7 2016 

”Om Centerpartiet var ett djur då skulle dom vara en älg, som ju är skogens konung men som 

när den förirrar sig till storstan lätt kan hamna lite galet som med idéprogrammet 

2013.”  (Under Almedalsveckan) DN 4/7 2016 

”…analytikerna spår fortsatt kräftgång för oljepriset i höst” DI 28/7 2016 

”Lejon behöver inte informera en antilop om vad som kan hända om djuret inte passar 

sig” (Om skräck som affärsidé hos kriminella gäng) DN 28/8 2016 

”Den är trogen som en hund, stark som en åsna och smidig som en get”(Om Jeep Wrangler 

”75th – anniversary” version) Di Weekend 31-2016 

”Leoparden speglar Europas trötthet” (Om nyöversättning av Giuseppe Tomasi di 

Lampedusas roman Leoparden och berättelser) SvD 7/8 2016 

”Kameleonten Clinton väcker starka känslor” (Om Hillary Clintons presidentkampanj) SvD 

11/6 2016 

”Charmigt idiotiskt om arga fåglar och rejvande grisar” (Om filmen ”The Angry birds 

movie”) DN 13/5 2016 

”Ett av tonsättarens ”musikaliska vilddjur…” (Om Béla Bartóks andra violinkonsert) DN 

30/4 2016 

”Sagan om buffelkungens återkomst”  (Om Göran Perssons inhopp i den politiska debatten) 

DN 22/4 2016 
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”Han var en dinosaur bland avsevärt smidigare rovdjur…” (Om Richard Nixon) AXESS 3/4 

2016 

”Den finansiella kackerlackan” (Om oseriösa finansiella rådgivare) SvD 9/3 2016 

”Under medeltiden var folk besatta av de sju dödssynderna…Stoltheten var en påfågel, 

avunden var en hund, vreden var en varg, lättjan en åsna, girigheten en räv, frosseriet en gris 

och lusten en get.” DN 6/3 2016 

”Uusmanns fluga ingen dagslända” (Om it-ministerns bedömning av internet 1996) SvD 3/3 

2016 

”Simma med hajar. En resa mot finansvärldens innersta” (Författare Joris Luyendijk, Natur 

& Kultur) DN 20/1 2016 

”Rockens kameleont har antagit sin sista skepnad” (Om David Bowies bortgång) DN 12/1 

2016 

”Ett år fyllt av pudlar och grodor” (Om näringslivet) SvD 31/12 2015 

”Bankvärldens duracellkanin” (Om Annika Falkengren som firar 10-årsjubileum som VD för 

SE-banken) SvD 11/11 2015 

”Finansräv varnar aktieplacerare” ”Jag är till 80 procent säker på att vi befinner oss i en 

global björnmarknad” DagensPS.se 2/11 2015 

”Lyckad jakt på rymdens kameleonter” (Om Nobelpriser i fysik 2015) SvD 7/10 2015 

”Tyst och kraftfull som ett smygande rovdjur tar den sig fram i staden…”(Om elbilen Tesla S 

70 D) DN 12/9 2015 

”Tillväxtloppets sköldpaddor” (Om tillväxtmarknader i världsekonomin) DN 22/8 2015 

”Duvans oskuld måste kompletteras med ormens visdom…” (Journalisten och författaren 

David Brooks’ artikel om påve Franciskus’ encyklika) DN 28/6 2015 

”…35 000 personer samlades i övningar som ‘kobran’ och ‘en halv kamel’.” (Om 

Internationella yogadagen) SvD 22/6 2015 

”…skulle ‘kaninerna’ som förstaårseleverna kallades, inlemmas på sin plats i den militära 

hierarkin.” (Om Skeppsgossekåren) Populär Historia Nr 7/2015 

”Veckans jaha-upplevelse…var att några sluga bygg-paddor återigen lurat skjortan av 

landstings-hönsen.” (Om nya Karolinska sjukhuset) Berglins i SvD 17/5 2015 

”En gång tog de med sig en exotisk kamel för att skrämma Pilsenborna, tricket gick inte hem. 

Kamelen blev kult och är numera en av Pilsens många symboler.” (Om Pilsen – Europas 

kulturhuvudstad 2015) DN 17/1 2015 

”Hon kallade honom Pug (mops) eller Pig (gris), han henne för Cat.”(Om Clementine och 

Winston Churchill. Den 24 januari 2015 är det 50 år sedan Winston Churchill dog) Tidningen 

VI NR 1 Januari 2015 

”Efter år av försämrade relationer och muskelpolitik mot grannländerna var Apec-mötet ett 

tillfälle för Kinas Xi Jinping att skifta skepnad från eldsprutande drake till fredlig och 

charmig panda.” SvD 11/11 2014 

”THURN UND TAXIS synes ha sitt ursprung i Italien. Taxis går tillbaka på Tassis, en familj 

som redan på 1200-talet hade kurirverksamhet mellan italienska städer. Tassi är pluralis 

av tasso som betyder ‘grävling’ och mycket riktigt har Thurn und Taxis en svart grävling på 

sin vapensköld.” Taxi betyder alltså grävling. VI NR 9 SEPTEMBER 2014 

”På en gåsrygg flög Nils Holgersson rakt in i litteraturhistorien. Men det är långt ifrån den 

enda fågeln i Selma Lagerlöfs författarskap. Hennes verk bebos av sädesärlor, rödhakar och 

paradisfåglar, vars vingslag ofta får gudomliga dimensioner.” (Årets Selma 

Lagerlöfpristagare Lotta Lotass i sitt tacktal.) SvD 10/8 2014 

”Unga politiska krokodiler syns i kulturskymningen” (Om de politiska ungdomsförbunden. 

Krokodil lika med stor trut och inga öron) SvD 2/7 2014 
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”…vi…håller på att skapa en uppdelning mellan ‘havssköldpaddor’ som har utbildat sig 

utomlands, och ‘landsköldpaddor’ som har stannat hemma.” (Om ungdomars studiekarriär) 

Di 26/6 2014 

”Är du en apa, tiger eller struts?” (Carl Rosén, Vd Aktiespararna, om hur vi sparar våra 

pengar) MEDIAPLANET 26/6 2014 

”Brännvinsdraken…symbolen för den första nykterhetspropagandans avskräckningsmetoder” 

(Ur skriften Från brännvinsdraken till studiecirkeln. Oskar Eklunds Bokförlag 1939) 

”..den lilla kaninen Johan är på jakt efter sin mamma.” (Om den första svenska 3D-

långfilmen) Di 18/3 2014 

”Vi vet att ett rovdjur bara blir hungrigare när det väl har börjat äta.” (Polens 

utrikesminister Radoslaw Sikorski om Vladimir Putin) SvD 9/3 2014 

”Jubileum har sin rot i hebreiskan. I Gamla testamentet finns ordet jobel, som betyder 

‘bagge’ men även ‘baggens horn’, som man använde som blåsinstrument. Jobel blev även 

ordet för basun...Med horn eller basuner fanfarade man in jubelåret…”. Tidningen Vi, mars 

2014 

”…varje djur på scenen är regissören själv.” (Om Suzanne Ostens regisorti på Unga Klara) 

SvD 19/2 2014 

”Om du skulle återuppstå efter döden, vill du att det blir som en viss person, ett djur eller 

ting?” ”En panda. Det är min sons favoritdjur…” (Caroline Chakraborty Carfagna) Di 

Weekend 3-2014 

”Under vikingatiden existerade kristendom och asatro parallellt i de flesta skandinaviska 

samhällen och ägget är förmodligen en symbol för uppståndelse…” (Om ett upptäckt ägg i en 

urna från en gravhög på Adelsö i Mälaren) Populär Historia Nr 2/2014 

”Renzi tar kampen med Leoparden…Den Leopard han talar om är inget djur utan en metafor 

för den italienska traditionen med opportunistiska skenreformer…” (Om Italiens nya 

premiärminister) SvD 23/2 2014 

”Du har kallat din arbetsplats för ett zoo…- Ja, men vilka djur de är får de bestämma 

själva.” ( Marie-Louise Ekman om Dramaten) SvD 19/1 2014 

”Symboler. En leopard, en hare och Björnen Mishka är OS-maskotar.” (Om vinter-OS i 

Sotji) Di 18/1 2014 

”Vi möter den ensamma björnen som vill bli fjäril, en steppande krokodil och katt, och ett 

vegan-lejon som vid åsynen av den unga publiken verkar frestad att tänka om.” (Om 

dansföreställningen Faunan och jag på Zebradans, Renstiernas gata 48 i Stockholm) SvD 4/12 

2013 

”Jadekaninen” det kinesiska fordon som placerats på månen 

 

 
 

”Oddjobb har inte gjort låtar med sång, utan ett instrumentalt album där varje låt har titel 

efter ett djur. Häpnadsväckande nog hör man direkt vilket djur det är.” (Om den nya 

jazzskivan för barn Jazzoo) Di Weekend 41-2013 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/img5761.jpg
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Annons i Di WEEKEND 39-2013 

Spelindustrin växer så det knakar. Företaget King lanserar nu en uppföljare på ”Candy Crush 

Saga” under namnet ”Pet Rescue Saga” där aktörerna är husdjur.      Ur DI 27/5 2013 

 
 

I Östersund möter man storsjöodjuret i modern tappning på olika platser i stan och med olika 

dekorationer på kroppen, en slags sociozoologiska tatueringar. Ett av storsjöodjuren har fått 

en känd bonad, Överhogdalstapeten, målad på kroppen. Överhogdalstapetens olika delar 

tillverkades någon gång mellan 1040 och 1170.  Bilderna ger en unik inblick i den i Norden 

då rådande bildvärlden. En del figurer har ett hedniskt innehåll, där man till exempel 

ser Odens häst Sleipner medan andra figurer är en del av den kristna bildvärlden. Bonaderna 

visas idag på Jämtlands Läns Museum, Jamtli. 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/skoda-s2.jpg
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/img473-1.jpg
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Affisch på stan, mars 2013 för Stefan Jarls film Godheten 

 

 

”…denna politiska skvader där såväl riksdag som regering är representerade?” (Om den 

svenska försvarsberedskapen) SvD 28/4 2013 
 

 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/storsj%C3%B6-002.jpg
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Isländsk heraldik 

 

St Olav, kung av Norge, död 1030 e kr. Helgon även på Island. Avbildad med yxa 

(Hel=döden) och riksäpple. Trampar på djävulen i form av en drake vilket symboliserar 

kristendomens seger över hedendomen. (Nationalmuséet i Reykjavik) 

Ur Vasamuseets program 2013 – Svordomar på 1600-talet: Rumpoxe = dum 

person, långhäger = övermodig person, hund = elak människa, mashund = snåljåp, räv = 

opålitlig person 

 

Bor man på äldreboende i Sjöbo kommun kan man snart få sällskap av en robotsäl med 

tilltalande ögon och mjuk päls. Den reagerar på beröring och visar tecken på uppskattning, 

något som kan lugna oroliga äldre.  TT 23/12 2012 
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”…det stressiga hamsterhjul som den annalkande julen traditionellt innebär…” SvD 23/12 

2012 

”Att höra politiker och andra makthavare prata om den globala kapitalmarknaden är som att 

få en guidad tur på en bättre zoo. Vargar, hajar och gamar är bara några av 

favoritmetaforerna” Cervenka i SvD 16/12 2012 

”Hjordar av åldrande gnuer som drar fram över savannen” (Berglins om massiva 

pensionsavgångar) SvD 16/12 2012 

  

 
Sociozoologisk kroppskonst. Annons i dagspress 7/12 2012 

 

”I fablernas värld knackade syrsan i det här läget på dörren till den flitiga myran och bad om 

lån. Myran frågade: Vad gjorde du hela sommaren? Ack jag sjöng, min bästa fru, sade 

syrsan. Då får väl fröken dansa nu! svarade myran. 

Men i verkligheten blir det ingen poetisk rättvisa. I stället fixade myran ihop ännu en 

nödlösning åt syrsan som räckte till soppkök och kravallpolis. Sedan åkte myran till Oslo och 

hämtade fredspriset.” (Om Grekland och EU) SvD 4/12 2012 

”En sädesärla i fri flykt jagar en bayersk björn i straffområdet.” (Om Lionel Messi som är tre 

fotbollsmål ifrån Gerd Müllers rekord från 1972 , dvs 85 mål på ett och samma år) SvD 1/12 

2012 

”Dinosaurierock Att gå på Rolling Stones-konsert är som att gå på konstmuseum. 

Dramaturgins hos rockdinosaurierna förändras inte över tid…” SvD 27/11 2012 

”Valutamarknaden, en abstrakt men allomfattande amöba, global, aldrig sovande, satt nu 

som domare” (Om bakgrunden till Sveriges flytande valuta) SvD 18/11 2012 

”Då kan vi inte ha en dinosaurie på den posten i kommissionen” (Folkpartiets Cecilia 

Wikström om den föreslagna EU-kommissionären maltesaren Tonio Borg) DN 13/11 2012 

”Västeråsgasell med örnkoll på webben” (Om webbhotellet Loopia) DI 9/11 2012 

”Som en iller i stadstrafik” (Om Opel Astra OPC) SvD 2/11 2012 

”Christinas och Olofs son Jacob Svart gav sedan bort gården till sin fru Beata 

Crusebjörn” (Om ägarinna till Fågelbro på Värmdö) Ur broschyren Nedslag i Värmdös 

historia 2012 

”I sitt första framträdande som Bonds chef M avfärdar Judi Dench honom i ”Goldeneye” 

som en ”sexistisk, misogyn dinosaurie, en kvarleva från kalla kriget” ”(Om James 

Bondfilmen Goldeneye) SvD 26/10 2012 Under strecket 

http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/04/Tatuering.jpg
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”Pantertanten Chaka Khan chockerande bra på Hamburger Börs”  DN 18/10 2012 

”Djuriskt jubileum” ”Kor, grisar, gäss, hundar, en häst och geten Kalleman. När 

Orionteatern firar 30 år står djurlivet i centrum. Till sin hjälp har djuren Kristina Lugn och 

Benny Andersson som skrivit och tonsatt musikalen.” DI 14/9 2012 

”De skäller som hundar, ylar som vargar, tjuter som schakaler, ryter som 

lejon”…”människor skjuts som ‘galna hundar’, en kvinna som just förlorat sina tre söner 

‘skrattar vilt som en hyena’, en kvinna vars man just skjutits framför hennes ögon ‘hickar som 

en galen struts’…” (Om förhållandena i ghettot i Łódź  september 1942) Ur Göran 

Rosenbergs bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, 2012 

”Glittrande Gasell” (Om Gasellföretaget PFG of Sweden som säljer designade bijouterier) DI 

25/7 2012 

”Möt två svenska sjöstjärnor”  (Om Therese Alshammar och Sara Sjöström) SvD Sommar-

OS 2012 

”Asien hett villebråd för investerare”  (Om att Asien fortsätter att locka investerare och 

riskkapital) SvD 19/7 2012 

Djurovision – en sociozoologisk Eurovision……………………………       

www.youtube.com/watch?v=1hp977sfUM4 

 

 

 
Zoolympiad – Arla juli 2012 Mild lättyogurt 

 

”Han är den animerade statistikens superstjärna, som ses bland den globala maktens 

högdjur”  (Om professor Hans Rosling) DI 28/6 2012 

”Jag tycker att antropomorfism, speciellt att tycka att djur är gulliga, är nedsättande för 

såväl djuret som för människan som tycker så” Författaren Jenny Diski i boken ”Allt jag inte 

visste om djur” 

I Virginie Despentes till svenska översatta roman ”Apokalyps baby” (2012) går den kvinnliga 

huvudrollsinnehavaren under benämningen Hyenan. 

”Människorna som blivit slöa i vintermörkret kvicknar till i solen och hos människodjuret 

vaknar brunsten.” August Strindberg i En dåres försvarstal (1887-1888) 

”Fullsatt Gasellträff i Göteborg”  (Om idékonferens bland Gasell-pristagare/företag) DI 31/5 

2012 

”Den påminner om en panter på språng.”  (Om Volvos nya V40) DI 10/5 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=1hp977sfUM4
http://www.animalclub.se/wp-content/uploads/2012/07/Hopp-s.jpg
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Animail – Din närmaste djuraffär. Foderbilen erbjuder hemkörning av hundfoder, kattfoder, 

hundmat, kattmat, kattsand och kattströ. 

”Djurs och människors hälsa går hand i hand”  (Studieområde vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) Framtidens Forskning) Bilaga till SvD 20/6 2012 

”Många gånger berättar logotypen om varumärkets karaktär. Jaguars emblem signalerar till 

exempel att företagets bilar delar samma kvaliteter – snabbhet och elegans – som en löpande 

Jaguar. Och Playboys logotyp…ger associationer till herrmagasinets stora intresse för sex. 

Kaninen kan knappast förväxlas med med sin väna släkting Stampe i Disneys Bambi. De 

alerta öronen och den tjusiga flugan för snarare tankarna till stil och status” ”En tiger ger 

associationer till styrka, elefanter står för pålitlighet och fåglar förknippas med flygning, men 

de förekommer även inom den politiska sfären för att representera makt och kontroll” SvD 

Under strecket 16/6 2012 

Den 19 maj 2012 skjuts en drake och falk upp i rymden. Det är det privata rymdföretaget 

SpaceX som skickar upp rymdraketen Falcon med rymdkapseln Dragon till den 

internationella rymdstationen ISS. 

Samuel Skunck: teolog, professor och rektor för Uppsala universitet; ingick i 

Trolldomskommissionen vid häxprocesserna i Boteå 1674-1675. 

 

 
Taxi,  S.M.A.R.T. Money juni 2012 

Övrigt 
”Många av vikingatidens smycken är vackert ornamenterade med snirkliga bilder – ofta på 

djur.” ”…att djurmotiven hjälpt vikingatidens skalder att tradera viktiga sagor och religiösa 

tankefigurer.” Populär historia Nr 9 2017 

”Vilket djur har Bacardi-rom på etiketten” (Fråga i TV4s frågeprogram Vem vet mest) Rätt 

svar Fladdermus, TV4 19/10 2016 

”I augusti presenterade Bernadotte & Kylberg sin första skål i stengodsserien Svenska Djur. 

…Hittills finns skålen i två utföranden, Skogshare och Mullvad, och flera är på väg” DI 

Weekend 41, 2 november 2012 (Bernadotte=prins Carl Philip) 

Det metaforiska språket är universellt. Att slå två flugor i en smäll blir på engelska To strike 

two birds with one stone. Här är det sociozoologiska metaforer i båda språken. Det 

svenska Nära skjuter ingen hare blir på engelska Close, but no cigar, alltså inget djuriskt. 
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Regional identitet kan byggas med sociozoologiska symboler. Exempel är staten Wyoming i 

nordvästra USA som valt rodeon med hästen som ”identitetsmarkör”. (Se bilder/foton nedan 

från oktober 2012) 
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