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1. INLEDNING 
 

”Filmerna som jag producerar riktar sig inte bara till barn. Man kan tycka 

att barn är oskuldsfulla. Många vuxna bär med sig barnets naivitet, även om 

den kan vara djupt begraven. I mina filmer försöker jag nå och 

kommunicera med denna oskuldsfullhet.”1 

 

Mitt minne är ganska svagt, men ändå kommer jag fortfarande ihåg hur jag som liten 

rusade fram till TV för att inte missa en disneyfilm. Hur jag en kall vinterdag fastnade 

framför TV:n samtidigt som den första snön precis hade börjat falla. Att missa ett enda 

avsnitt kom inte på fråga, fast föräldrarna tjatade om att maten var klar eller att man 

skulle hjälpa till med något i hemmet. Musse Pigg och Kalle Ankas fantasifulla värld var 

mer spännande och mycket viktigare. Med tiden så började detta att försiktigt tona iväg, 

det var längre inte lika roligt eller spännande. Margareta Rönnberg beskriver i sin bok 

Varför är Disney så populärt2 att runt tonårsåldern förloras kontakten med Disney. 

Ungdomar väljer att prioritera de aktuella idolerna före Kalle Anka & Co av olika skäl. 

Rönnberg nämner att runt 20 års ålder brukar de flesta återfinna det intresse de en gång 

hade. Det är något som jag känner igen hos mig själv, för det var inte allt för längesedan 

jag såg Lejonkungen(1994) och blev lika tagen som första gången. Skillnaden mellan att 

se den vid 22 och åtta års ålder är all den samhällspropaganda som man undermedvetet 

uppmärksammas av. Handlingen kan parallellt dras till dagens samhälle om hur det 

fungerar och styrs, något en åtta åring inte lägger märke till. Detta ledde till ett stort 

intresse inom området vilket resulterade i att jag ville fördjupa mig inom ämnet, för att 

verkligen se om det var så uppenbart eller bara en inbillning. 

 

                                                 
1 Walt Disney, Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.5 
2 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.45 
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2. BAKGRUND 
 

2.1 Syfte och Frågeställning 
 
Ända sen min barndom har Disney filmerna följt mig genom uppväxten på ett eller annat 

sätt. Som barn ansågs de humoristiska figurerna en aning oskuldsfulla. Med tiden insåg 

jag att de kanske inte var lika oskuldsfulla som förr. Därför ville jag då skrapa lite på 

denna tunna yta för att se om filmerna visade sig vara mer än enbart barnfilmer. Med 

denna uppsats vill jag fördjupa mig inom två olika Disney filmer och ur ett vuxet och 

ideologiskt perspektiv ta fram de tolkningar som inte framkom som barn. 

 

• Vilka samhällssymboler finns det i Lejonkungen(1994) samt Den lilla 

sjöjungfrun(1989)? 

• På vilket sätt visas dessa symboler i respektive filmer? 

 

2.2 Teori och Metod 
 
Sökandet efter samhällssymboler i filmer var innan denna uppsats obekant för mig. Jag 

har valt att analysera två Disney filmer ur olika perspektiv och teorier. Den första 

behandlar Disneyfilmer ur ett vuxet perspektiv. Med det menas att det sker en analys om 

hur barn kan tolka olika budskap i filmerna. De andra behandlar dessa filmer ur ett mer 

politiskt samt kulturellt perspektiv. Margareta Rönnbergs bok Varför är Disney så 

populärt? delar upp Disneyfilmerna i olika kategorier vilka jag kommer att belysa i 

uppsatsen. Lejonkungen(1994) och Den lilla sjöjungfrun(1989) är två Disney filmer som 

ingår i kategorierna Djurfablar och Undersagor. Ett exempel på punkter jag ska granska 

är på vilket sätt lejonen speglas i Lejonkungen(1994). 
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I min uppsats har jag valt att använda mig av tre huvudböcker. Dessa är Margareta 

Rönnbergs Varför är Disney så populär?, Deconstructing Disney skriven av Eleanor 

Byrne & Martin McQuillan samt Marc Eliots biografi om Walt Disney. 

 

I Deconstructing Disney framställs Disney som en ondskefull och korrupt verksamhet. Ur 

ett ideologiskt samt politiskt perspektiv analyseras de olika filmerna för att få fram om 

framställningen stämmer. Jag tyckte att denna bok var precis det jag sökte efter, på grund 

av att den fördjupade sig på Lejonkungen(1994)och Den lilla sjöjungfrun(1989). Den 

andra boken jag huvuddels har arbetat med är Margareta Rönnbergs. Hon fördjupar sig i 

frågan varför Disney är så populärt bland barn och hur detta kan påverkar dem. Något 

som är bra i boken är att hon lägger fokus på både barn och vuxna. Rönnberg väljer att 

kategorisera alla Disneys klassiker inom tre olika grupper, Djurfabler, Undersagor och 

Husdjursbiografier. Inom dessa kategorier sker sedan enskilda analyser. Den tredje och 

sista boken jag använt mig av är Elliot Marcs självbiografi om Walt Disney. Detta för att 

kunna få en djupare bild om vem som är mannen bakom denna enormt framgångsrika 

verksamhet.  

 

2.3 De tre grundtyperna 
 
Som barn lägger du kanske inte märke till de olika stereotyperna, könsrollerna och 

konservativa mönster i alla Disneys filmer, något man inte kan undgå som vuxen. De 

flesta av Disneys långfilmer tillkom under en period då samhället var strukturerat på ett 

sätt som vi idag anser vara diskriminerande exempelvis hur kvinnor speglades i filmerna. 

Margareta Rönnberg skriver i Varför är Disney så populärt?3 att det var först efter 

Bernard och Bianca (1977) som förhållandet förbättrades, tack vare 60-talets många 

debatter kring området. I boken skrivs också att efter en fördjupande analys av Disneys 

långfilmer har de flesta filmer sönderfallit i tre olika genrer. Dessa tre genrer är 

Djurfabler, Undersagor och Husdjursbiografier. Djurfabler innehåller filmer som 

Pinocchio(1940), Dumbo(1941), Bambi(1942), Djungelboken(1967) och 

Lejonkungen(1994). Djurfabler är den äldsta av de olika genrerna och har sina rötter långt 

                                                 
3 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.40 
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tillbaka i tiden. Sagoberättelser har ägt rum i flera århundraden där berättelser om 

förmänskligade djur ansågs var mest lämpade för de yngre. Något väldigt typiskt för 

denna genre är att det oftast är en pojke i huvudrollen. Pojkens utveckling följs från ett 

klumpigt spädbarn till en kompetent yngling.  

Handlingens fokus ligger på en specifik period i pojkens liv, vanligen mellan åldrarna sju 

och elva. Till skillnad från andra sagor har inte huvudrollstagaren i djurfabler några 

magiska anhängare. Detta eftersom individen själv ska lösa konflikten och växa som 

person. Däremot är centralfiguren i djurfablar oftast omgiven av olika personer som ska 

hjälpa honom på den långa vägen4. Den andra kategorin är Undersagor vilket är en mer 

nöjesbetonad berättelseform. Precis som djurfabler har den också en väldigt lång tradition 

bland sagoberättelser. Det som formar Undersagor innehåller alla de fantastiska inslag, 

exempelvis prinsen som ska rädda den fina prinsessan samt alltid ett lyckligt slut. Till 

denna grupp kan filmer som Snövit och de sju dvärgarna(1937), Askungen(1950), 

Törnrosa(1959), Den lilla sjöjungfrun(1989), och Aladdin(1992) kategoriseras. 

Huvudpersonen i dessa sagor är oftast en ung flicka, vars liv oftast förvärras av den onda 

modersgestalten. En flykt från en ond tillvaro är något väldigt vanligt i denna typ av 

sagor. Flickan försöker finna sin identitet genom en revolt mot modern och hon hamnar 

oftast i en skyddad tillvaro där hennes kvinnliga bild speglas i andras ögon. För att få ett 

lyckligt slut måste en prins involveras, något som flickan ständigt dagdrömmer om. Till 

skillnad från djurfabler skriver Rönnberg5 att flickan inte behöver någon rollförebild att 

förhålla sig till eller imitera. Något som hon däremot behöver är bekräftelsen att bli sedd 

som en kvinna istället för mammas flicka. Den långa transformationen från mammas 

flicka till kvinna är för det mesta väldigt ensamt för centralfiguren vilket nämns i 

Rönnbergs bok. Där finns ingen vägvisare eller någon jämnårig kompis som kan vägleda 

henne, utan det enda som driver henne framåt är kärleken och föreningen med 

drömprinsen.  

 

Den tredje genren är husdjursbiografier och till skillnad från de andra två är denna relativt 

senkommen. Som det mesta inom dagens underhållning så har denna genre utvecklats 

                                                 
4 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.40ff 
5 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.42ff 
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parallellt med det borgerliga samhällets framväxt. Trots att det är en ganska nykommen 

genre har den sina rötter i 1700-talets sagoberättande. Skillnaden är att dåtidens 

husdjursbiografier oftast slutade med ett tragiskt och grymt slut. Detta är något som 

Disney har valt att ändra på och lägger istället fokus på vardagskomedier med 

thrillerinslag. Inom denna genre räknas filmer som Lady och Lufsen(1955), 

Aristocats(1970), Robin Hood(1973), Bernard och Bianca(1977), Oliver och 

gänget(1988). Rollfigurerna i husdjursbiografier är oftast ett par från två olika 

samhällsklasser men inom samma ras. Deras roller är olika uppdelade, för det mesta 

brukar den ena vara ”barnet” medan den andra har en mer vuxen roll i förhållandet. 

Utanför det överbeskyddade hemmet finns det alltid en fiende som driver paret ut på 

äventyr. På äventyret händer det att centralfigurerna möts av alternativa livsstilar och 

olika personligheter som hjälper dem på vägen.6 Rönnberg beskriver att vardagsrealismen 

inte slopas bort i dessa husdjursbiografier, utan menar att det finns klara gränser mellan 

djur och människor. De problematiska situationerna betonas oftast med inslag av komedi, 

samt vår syn på manligt och kvinnligt. Något som är vanligt i denna genre är att det oftast 

är ”bara djur” som bemöts av problem såsom isolerad instängdhet och vilt ungkarlsliv, 

syskonrivalitet och föräldrarberoende.7  

 

2.4 Walt Disney 
 
Walt Disney föddes i Chicago 1901, döpt efter familjens nära vän Walter Parr som var 

pastor. Under denna period var de flesta städer i USA i uppbyggnads fasen, vilket pappan 

Elias Disney störde sig på. En ökning av barer, gatuprostitution och brottslighet 

resulterade i att familjen flyttade till en bondgård utanför Kansas City. I biografin Sagan 

om Walt Disney8 klargör Marc Eliot att Walts barndom var allt annat än idyllisk. 

På bondgården fick Walt och hans bror Roy hjälpa pappan med sysslor ända från 

gryningen fram till solnedgången. Vid olydnad blev både Walt och brodern oftast 

bestraffade med läderbältet, vilket gjorde att Roy tillslut fick nog av lantlivet och 

lämnade familjen. Trots den brutala bestraffningen som Walt fick ta emot lyckades han 
                                                 
6 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.43 
7 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.44 
8 Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.25ff 
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ändå finna något som gjorde honom lycklig. Det var här på bondgården som Walt Disney 

fann passionen för att rita och med hjälp av en bit kol och lite papper ritade han av de 

snälla djuren på gården. Detta var självklart i smyg eftersom pappan ansåg att teckning 

var opassande och kom han på Walts sysselsättning blev det oftast läderbältet som följd.9 

I skolan hade Walt medelbetyg men det var fortfarande tecknandet som lockade mest. 

Eliot10 skriver i självbiografin att Walt fick till uppgift att rita av en blomma som fanns i 

klassrummet, han valde att lägga till mänskliga händer och ansikten vilket förbryllade 

läraren.  

 

När första världskriget utbröt och USA blev inblandade 1917, ville en ung Walt Disney 

gärna delta och kämpa för sitt land. Krigstiden tillbringade han med att vårda sjuka och 

skadade amerikaner i Frankrike. Efter kriget återvände Walt hem till Kansas City och 

tillsammans med sin bror Roy samt en nära vän Ub Iwerks skapade de det som idag heter 

Walt Disney Studios. Allting började med ett litet produktionsbolag vid namn Laugh-O-

Grams11 som fokuserade sig på att göra animerade kortfilmer. Det var med detta 

filmbolag som Walt och Ub fick igång sin karriär inom tecknade filmer. Det enda som 

krävdes nu var ett stort genombrott och det fick dem med hjälp av allas första favorit 

Musse Pigg. 

 

Möss brukade samlas i min papperskorg när jag arbetade sent på kvällen. Jag 
lyfte upp dem och hade dem I små burar på skrivbordet. En av dem blev en 
speciell vän.12 

 

Ovanstående citat visar Walt Disneys egna tankar om hur han inspirerades till skapandet 

av Musse Pigg. Självklart så finns det spekulationer om det är sant eller inte. I biografin 

av Eliot13 beskrivs det att Disneys nära kollega Ub som var hjärnan bakom den riktiga 

designen av Musse Pigg. Efter succén med Musse Pigg blev Walt Disney Studios ett 

välkänt och etablerat filmbolag i Hollywood. Framgången var långt ifrån fullbordad, 

                                                 
9 Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.26ff  
10 Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.28 
11 Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.39 
12 Walt Disney, Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.55 
13 Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.56 
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Disney hade stora planer för sitt filmbolag och nästa steg var att göra den första riktiga 

animerade långfilmen. Till ett sådant stort projekt var Walt Disney tvungen att utöka 

antalet animerare i studion vilket de flesta var skeptiska mot, en av dem var hans bror 

Roy. Anledningen till ifrågasättandet var att Roy förmodade att budgeten inte skulle 

räcka till och ett sådant fiasko skulle förmodligen ruinera bolaget. Lösningen blev att man 

drog ner på antalet kortfilmer och att lönerna varierade beroende på den tid man har haft 

inom bolaget. De som tjänade mest hade en lön som var i närheten av Walt och Roys 

medan de nyanställda fick nöja sig med en veckolön på 20dollar.14  Detta skapade stora 

klyftor inom filmbolaget och många ifrågasatte Walt Disneys metod att styra samt om 

han verkligen var så begåvad som världen trodde att han var. En anställd fick nog och av 

ilska skrev han ett anonymt brev till en av Hollywoods nyhetstidningar.15 Han skrev: 

 

Walt Disneys personliga insatser efter skapandet av Musse Pigg, har 
mestadels bestått av hans förmåga i produktions-, affärs-, PR- och 
ledningsskicklighet. Han tecknar inte några tidningsserier eller filmer. Allt 
sköts av andra under hans ledning. Även om Disney i mycket skall ha del av 
äran, bör mycket av den ges till dem som verkligen gör arbetet.16 

 

Enligt många var Walt Disney en väldigt lojal chef och behandlade sina arbetare med den 

respekt som en familjemedlem förtjänar. När Walt fyllde 35 år anordnades en 

överraskningsfest på Roys begäran. Ett antal tecknare hade tagit jobbet att animera en 

film där de speglade sitt tycke angående hur Walt skötte sin verksamhet. När filmen var 

slut reste sig Walt upp, applåderade, hyllade filmen och undrade vilka som låg bakom 

denna begåvade insats. Tecknarna räckte upp handen och utan någon alls tvekan så 

avskedade han dem, han själv reste sig upp och lämnade festen.17 Produktionen för Snövit 

och de sju dvärgarna18 blev en enorm ansträngning för Walt Disney Studios, men 

resultatet blev en fantastisk succé och den första tecknade animerade långfilmen var 

skapad. Sedan dess har Walt Disney förgylla vår tillvaro med många andra klassiska 

figurer, vilket har gjort honom till vår tids favorit farbror.    

                                                 
14 Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.113ff 
15 Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.111 
16 En tecknare, Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.111 
17 Eliot Marc, Sagan om Walt Disney, 2001, s.112 
18 Snövit och de sju dvärgarna, 1937 
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Några klassiker som fångat mitt intresse är Lejonkungen(1994)19 och Den lilla 

sjöjungfrun(1989)20. Lejonkungen(1994) är den 32:a filmen på listan bland 

Disneyklassikers och är den animerade långfilm som har dragit in mest pengar. 

Handlingen utspelar sig i ett fiktivt Afrika där lejonen härskar över savannen. Lejonriket 

har fått en utökning, en ny tronföljare är född och dennes namn är Simba. Familjens 

svarta får Scar inser snabbt att detta sätter stopp för hans planer att bli kung efter Mufasa. 

Han bearbetar då en djävulsk plan på hur han ska lyckas med att mörda sin bror och 

vilseleda Simba för att själv kunna ta över Lejonriket. Planen sätts i bruk några år senare 

när Simba blivit lite äldre men fortfarande är väldigt naiv och nyfiken. Scar lyckas lura 

ner Simba i en ravin där han påstod fanns en ”överraskning”. Ravinen fylls snabbt med 

springande antiloper vilket sätter den lilla lejonungen i fara. Hans far Mufasa kommer 

som räddaren i nöden och lyckas få bort honom ifrån faran men hamnar själv på en tunn 

tråd mellan liv och död. Scar tar sin chans och sätter bokstavligen talat klorna i Mufasa 

för att sedan se sin bror falla ner i ravinen. En syn som chockar den lilla Simba och 

skuldkänslan för att ha varit anledningen till sin fars död demoraliserar honom. Simba 

rymmer långt bort från det lejonrike han nu skulle härska över. Vi får sedan följa hans 

väg genom livet från en yngling till en fullvuxen lejonhärskare. 

 

Den lilla sjöjungfrun(1989) är en klassisk saga av HC Andersen som Disney modifierade 

och lanserade 1989. Den var startskottet för den andra guldyran inom Disneys långvariga 

historia och den höll sig genom hela 90-talet. Handlingen kretsar kring Ariel som är den 

yngsta dottern till sjörikets mäktiga kung, kung Triton. Hon blir förälskad i en ung prins 

vid namn Eric, då hon en dag räddar honom från att drunkna. För att detta par ska leva 

lyckliga i alla sina dagar måste Ariel förvandlas till människa. Det är något som fadern 

strängt förbjuder och anser att människor är spjutkastande fiskätare. Ariel vänder sig då 

till havets mörka och onda häxa Ursula för hjälp. Ursula kan självklart hjälpa henne 

eftersom hon är förvisad från havsriket och vill inget annat än erövra Tritons makt. 

                                                 
19 Lejonkungen, 1994 
20Den Lilla Sjöjungfrun, 1989 
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 Hon lägger upp en nästan omöjlig plan där Ariel ska lyckas vinna en kärleksfull kyss av 

Eric, innan solnedgången av hennes tredje och sista dag bland människorna. Detta såklart 

utan Ariels underbara och förförande röst som Eric blev förälskad i vid räddningen.  
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3. ANALYS 
 

3.1 Lejonkungen – En afrikans Hamlet 
 

Vi föds, vi lever och vi dör, en försimplad version av livets cirkel. Lejonkungen(1994) är 

som en animerad samhällslektion för de yngre, fast Disney döljer det på ett sådant sätt att 

det blir undermedvetet. De konservativa stereotyperna och symbolerna följs genom hela 

handlingen, något som kanske inte är lika uppenbart för de yngre tittarna. Att Disneys 

sagor kan fungera som en moralisk förberedelse för barnen inför livet, är en tanke värd att 

ställa sig. Men hur målar Disney upp detta liv? Att allting har ett gott och lyckligt slut? 

Att det goda alltid övervinner det onda? Att prinssessan alltid får sin prins till slut? För ett 

barn kan kanske dessa frågor se genomförbara ut, men för oss äldre vet vi att livet bjuder 

oss på en utmaning. Rönnberg21 skriver i sin avhandling att ett typiskt tecken för 

djurfabler är att småbarnsföräldrarna är väldigt överbeskyddande. Hon fortsätter att 

skriva att överbeskyddandet ger de yngre tittarna en känsla av trygghet, vilket barn 

behöver i den åldern. Förutom tecken på kärlek och beröm kan Disney även måla upp 

negativa scenarier. I Lejonkungen(1994) finns det ett väldigt typiskt exempel på en sådan 

då Mufasa faller ner från klippan och dör. Scenen kan enligt Rönnberg22 förbereda de 

unga tittarna känslomässigt inför en liknande situation. Självklart är detta enbart fiktion 

men för första gången får barnen bekanta sig med den känslan och förbereda sig inför en 

sådan traumatisk händelse. För barn är förmodligen döden inte det första man anknyter 

till vid en sådan situation. Rönnberg23 nämner och diskuterar ämnet och menar att de 

flesta barn inte antog han skulle dö utan enbart falla. Det var alltså troligare att han skulle 

falla ner från klippan än att han skulle dö, tydligen var detta inte samma sak. Den här 

slutsatsen kan delvis byggas på att de flesta barn är rädda för höga höjder menar 

Rönnberg. Pappan Mufasa nämner för Simba om elefantkyrkogården och dess 

förbjudenhet vilket leder till nyfikenhet hos sonen.  

                                                 
21 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.47 
22 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.50 
23 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.160 
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Fadern berättar dessutom att en dag är det sonens tur att bli savannens konung. Detta 

leder till en utflykt utanför rikets gränser som självfallet slutar i kaos.  

Simba är i en fas då han tror sig vara oövervinnlig och känner sig självständig. 

Rönnberg24 beskriver detta som ”kognitiv självgodhet” vilket betyder att barn har en 

förvillande känsla av att kunna hantera vilken situation som helst. Från att ha bekantat sig 

med föräldrarnas närvaro, brukar barn oftast vid sju års ålder känna sig smartare än 

vuxna. Det här sker trots att man tidigare har sett upp till dem som allvetande och 

allsmäktiga. På grund av sin naiva självkänsla hamnar Simba i knipa och naturligtvis 

kommer fadern till undsättning. Efter att pappan har räddat honom är sonen åter tillbaka 

till ruta ett och ser sin far som allsmäktig. Han önskar inget annat än att bli lika modig sin 

far, men fadern påpekar tydligt att han var minst lika rädd – rädd för att förlora sin son. 

Rädslan som Mufasa syftar på kan vara svår för ett barn att förstå. Lejonkungen(1994) 

bjuder oss på den här typen av etiklektioner från början till slutet. Något som kanske är 

uppenbart för oss äldre tittare, men betydelselöst för barn. 

 

Deconstructing Disney25 beskriver filmens inledning som ett fantasibyggd Afrika, med 

allt som symboliserar den vackra kontinenten samlat på en gemensam plats. Disney målar 

upp det här med en liten känsla av Kilimanjaro, Viktoriafallet, en Tarzan inspirerad 

djungel samt den vackra Serengeti provinsen. Till den Afrikanskt inspirerad låten ”Circle 

of life” 26 förflyttar sig hela kungarikets djur i inledningen mot Pride Rock för att bevittna 

födelsen av den nya lejonkungen. Scenen där alla djur samlas framme vid klippan för att 

buga åt lejonfamiljens nya expansion, har tolkats av många som en hyllning i politikens 

riktning, en hyllning åt den nya manliga ledaren. Både Rönnberg27 och Deconstructing 

Disney28 nämner denna scen och diskuterar flitigt kring de olika betydelserna. Rönnbergs 

tolkning är att scenen inte alls har någon politisk betydelse, hyllningen är istället riktad 

mot livet och dess nästa varv i livets cirkel.  

                                                 
24 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.55f 
25 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin,  Deconstructing Disney, 1999, s. 84 
26 Circle of life – Elton John, 1994 
27 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.162 
28 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 92 
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Förutom det så skriver Rönnberg också att många har anklagat filmen för status quo 

eftersom introscenen är identiskt med slutscenen. Dock är det inget som säger ifall 

Simbas och Nalas lejonunge är en liten flicka vilket Rönnberg nämner.  

Dessa teorier tas även upp i Deconstructing Disney dock är infallsvinkeln där något 

djupare. I slutscenen ser man Timon och Pumbaa stå bredvid lejonfamiljen samt babianen 

Rafiki. Att dessa personer har släppts in inom lejonfamiljen kan vara en tolkning att det 

monarkiska lejonriket har blivit en aning demokratiserat menar Byrne & McQuillan. 

Tolkningen blev ifrågasatt eftersom det första demokratiska presidentvalet i Sydafrika 

hölls 1994, vilket var samma år som Lejonkungen(1994) hade premiär. 

 

Our Country has not been lucky. Indeed, it was decided to carry out this 
Marxist experiment on us – fate pushed us in precisely this direction. Instead 
of some country in Africa, they began this experiment with us.29 

 

Det sätt Disney målar upp de olika karaktärerna i Lejonkungen(1994) har ifrågasatts av 

många. Timon och Pumbaa är i slutscenen delaktiga i ceremonin och har dessutom blivit 

accepterade inom lejonrikets ramar. I Rönnbergs30 bok beskrivs Timon och Pumbaa som 

arbetslösa eller skolkande ungdomar som lär Simba att förtränga sina bekymmer, med 

deras problemfria filosofi ”Hakuna matata”. Deras filosofi går ut på att vända alla 

bekymmer ryggen mot och istället vara glad. Detta kan ge de yngre tittarna en positiv bild 

gällande att alltid ta den lätta vägen i livet, vilket i slutändan visar sig ej vara hållbart.  

 

Något som är väldigt omdiskuterat kring Disney-filmer är sexism och 

könsdiskriminering31. Vad har kvinnan för roll i Lejonkungen(1994) och på vilket sätt 

förmedlas detta till tittarna? Det är väldigt tydligt att far och son relationen i filmen är 

mycket starkare än den mellan Simba och modern. Den enda kontakt som Simba har med 

sin mor är när hon tvättar honom, vilket också verkar vara något han avskyr. Mödrarna i 

djurfabler är både beroendeframkallade och könsmässigt anti-förebilder, som sönerna 

måste avlägsna sig från.  

                                                 
29 Boris Yeltsin, speech to a meeting of Democratic Russia, June 1 1991, Byrne, Eleanor & Mcquillan, 
Martin , Deconstructing Disney, 1999, s. 82 
30 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.159 
31 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.158f 
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Detta anses vara väldigt typiskt för djurfabler och även något som mamma Sarabi inser 

då hon aldrig letar efter sin son. Fadern Mufasa avspeglas däremot upp som den ideala 

faderfiguren. Han älskar sitt barn och hjälper sonen ur knipiga situationer samt lär honom 

nyttiga kunskaper som han kan ta del av i livet. Ett tydligt exempel är scenen då Simba 

väcker sin far innan morgongryningen. I scenen förklarar fadern om hur savannen 

fungerar och om livets cirkel. Mufasa visar sin son hela lejonrikets gränser och förklarar 

tydligt om vad som är tillåtet och inte. Simba undrar då vad det skuggade området där 

solen inte berör är för något. Mufasa förklarar att det är utom deras gränser och där lever 

endast hyenorna, savannens avskum. I Deconstructing Disney32 tolkas detta som en 

logisk beskrivning av apartheids segregation. Hyenan speglas som högmodig, skabbig 

och dumtjuvig, att rösterna sedan görs av Whoopi Goldberg och andra afro-amerikanska 

skådespelare är möjligtvis enbart en slump. Tolkningen av scenen kan i Deconstructing 

Disney ses som rasistisk. Mufasa fortsätter att berätta om hyenorna och deras sätt att 

bryta sig in i savannen för att stjäla mat. Kungarikets härskare har dessutom en 

underjordisk styrka som rapporterar till kungen så fort hyenorna bryter sig in. Kan då 

elefantkyrkogården tolkas som ett ghetto och hyenorna som de lägst rankade i 

matkedjan? 

 

Denna lärorika lektion om hur savannen fungerar gör Simba väldigt förvirrad och han 

frågor sin far: ” Men pappa äter inte vi också antiloperna?” 

Mufasa förklarar för sin son om hur livets cirkel fungerar, att lejonen äter antiloperna och 

när lejonen dör så bryts de ner till gräs, vilket sedan antiloperna äter. Detta är något som 

kritiseras i Deconstructing Disney där de anser att denna filosofi liknar mer ”trickle 

down”33 metoden som är ett välkänt fenomen inom välfärdspolitik. Detta menas att om 

man gör det bättre för de absolut rikaste i samhället så kommer deras ökade investeringar 

och konsumtion göra att alla får det bättre. Något som inte Simba förstår i sin fars filosofi 

om ”livets cirkel” är att systemet alltid håller lejonen på den dominanta positionen i 

savannen, vilket också nämns i Decostructing Disney.  

                                                 
32 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 86f 
33 http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/03/mars-30-2009-folkpartiet-satsar-pa.html 
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Lejonkungen(1994) är en fabel som har sin inspiration från Shakespeares Hamlet, vilket 

diskuteras i både Rönnberg34 och Deconstructiong Disney35.  Precis som Rönnberg 

nämner ser vi med våra egna ögon att det är Scar, familjens svarta får som dödar den 

äldre brodern Mufasa. Ett mord som är av lika mycket avund som hans smaragdgröna 

ögon. Avundsjukan får honom att planera ett mord på Mufasa. Den scen som visar Scars 

förberedelse är omdiskuterad i båda böckerna och symbolismen kan tolkas på många 

olika sätt. Scenen säger förmodligen inte mycket för de yngre på grund av deras svaghet 

att uppfatta tecken. Samtidigt gör Disney ett utmärkt jobb med att tona ner symbolismen 

med av hjälp musik och dans. Förberedelsen utspelar sig i den mörka och utestängda 

Elefantkyrkogården, Scar står på en klippa och ser ner på sin enorma trupp av hyenor 

som marscherar förbi i takt till musiken.  

 

I Deconstructing Disney tolkas denna scen på ett väldigt objektivt sätt där paralleller dras 

till både Sovjetunionen och diktatoriska händelser genom historien. Han ger sina trupper 

många tomma löften som exempelvis ” Håll er till mig och ni behöver aldrig vara 

hungriga mer”. Ett löfte som inte hölls eftersom savannen låg ödsligt och dött bara några 

månader efter maktövertagandet. Samtidigt som han står på klippan och ger dessa 

lovande ord, ser man hur hans skugga reflekteras till en stor fascistisk örn på klippväggen 

bakom. Under tiden som Scar håller sitt motiverande tal roteras kameran och man får se 

en glimt av de marscherade hyenorna. De marscherar fram till takten och hela ceremonin 

har en nazistisk anda vilket också ger starka samband till en revolutionerande parad. För 

ett barn är kopplingen ingen självklarhet men Rönnberg36 menar att barn placerar 

marscherings scenen som en uppdelning mellan det Onda och Goda.  

 

Deconstructing Disney37 beskriver att all socialism inom animationen kollapsar till 

nationalism. Efter det tidigare nämnda talet hoppar Scar ner från klippan och tilltalar sin 

helsvarta arme att utan honom är hyenorna åter savannens avskum. I samma ögonblick 

delar marken på sig och en vulkanliknande lava strömmar fram.  

                                                 
34 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.157 
35 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 88f 
36 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.161 
37 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 89f 
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Från att ha varit ett ganska facitiskt tema på scenen har man nu övergått till det röd gula 

som mer associeras till Sovjetunionens kommunism. Precis innan den musikaliska scenen 

avslutats står Scar uppe på en resande klippa som till slut kolliderar med den upplysta 

månen. I Deconstructing Disney kopplar man scenen till politiska termer. Scenen med 

månen visar en svag siluett av det Sovjetiska statsvapnet på en hammare och en skära, 

något som kan anknytas till den ryska revolutionen. Allt detta hamnar i eftertanken på 

grund av all den dans och musik som illustreras samtidigt, något som diskuteras 

kontinuerligt i Decostructing Disney. Den avgörande scenen där Simba och Scar gör upp 

i en eldig kamp gällande liv och död, har en stor betydelse i djurfabler. I Rönnbergs38 bok 

beskrivs detta som eldprovet och är ett återkommande moment i de flesta av Disneys 

djurfabler. I Simbas fall är hans eldprov att ta tillbaka det kungarike som en gång 

tillhörde hans far och störta den regim som Scar övervakat sedan Mufasas död. Simba 

vinner slaget över det Onda och Scar kastas ner till hyenorna där de tar ut sin hämnd efter 

alla tomma ord och lögner. Slutet av filmen är identisk med början bortsett från 

skillnaden att det nu är Simba och Nala som är föräldrarna. Frågan är om det åter blir 

status quo eller om den nyfödde är en flicka? Livets cirkel är åter fullständig och precis 

som i början av filmen avslutas det men den röda Lejonkungen(1994) loggen. 

 

3.2 Den lilla sjöjungfrun – En röd saga 
Många av Disneys succéer är ursprungligen baserade på klassiska skrifter. Men eftersom 

många av dessa sagor är skrivna under en tid som inte alls liknar vår, har Disney blivit 

tvungen att anpassa det till ett mer barnvänligt håll . Den lilla sjöjungfrun(1989) är ett 

konststycke skrivet av den danske författaren HC Andersen där slutet är väldigt tragiskt 

och hemskt. Rönnberg39 diskuterar kring denna danska saga som inte alls liknar Disneys 

version och hon menar att berättelsen i själva verket handlar om döden. På vilket sätt har 

då Disney modifierat denna danska klassiker för att den ska anpassas som barnkultur?  

 

                                                 
38 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.52f 
39 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.121 



 18

HC Andersens version av Den lilla sjöjungfrun(1989) beskrivs i Rönnbergs40 bok som en 

religiöst inspirerad saga om en flickas strävan efter odödlighet. Rönnberg skriver att 

Disney ganska begripligt utelämnat detta ur deras version och har fokuserat sig mer på 

den klassiska kampen mellan ont och gott. Något som är ganska uppenbart eftersom 

Andersens sjöjungfru dör i slutet men hamnar inte i himmelriket förrän efter 300 år. 

Tiden kan förlängas eller förkortas beroende på hur olydiga respektive snälla barnen är 

mot sina föräldrar. Rönnberg diskuterar kring denna teori och menar att de åhörande 

barnen görs här mäktigare än Gud, eftersom det är upp till dem att bestämma när sirenen 

får tillträde till himmelriket. Hon anser att Disneys version har tonat ner på andlighet och 

religiösa föreställningar om evigt liv, eftersom det förmodligen skulle vilseföra många 

barn. Istället så har Disneys tecknade version fokuserat sig på den jordiska kärleken som 

Ariel finner hos Eric. Precis som Rönnberg skriver så är det något som barnen lättare kan 

relatera till än Andersens filosofi om andlig dito och odödlighet. 

 

Den lilla sjöjungfrun(1989) är kategoriserad enligt Rönnbergs uppdelning under genren 

undersagor. Något som är typiskt för denna genre är att undersagans tonårsflicka oftast 

får sin vuxenidentitet dramatiskt förnekad samt hennes rörelsefrihet beskuren. Ariel är 

inget undantag, utan enligt Rönnberg41 får denna envisa, rödhåriga 16-åriga flicka sitt 

förnekande när pappa Triton förbjuder henne från människovärlden. Ariel är nämligen 

förälskad i allt den mänskliga världen tillför. Hon samlar på sig olika objekt, allt ifrån 

skedar till pipor vilket hon sedan förvarar i sin hemliga grotta.  

Hennes samling kan ur ett vuxet perspektiv tolkas som ett tecken på materialism. 

Rönnberg skriver att det även kan ses som ett barns sätt att värdera olika objekt till 

skatter. Pappa Triton uppskattar inte samlingen och förstör den eftersom det är ett tydligt 

tecken på dotterns olydighet. Ariel utbrister i tårar och undrar hur hon ska kunna få sin 

konservativa pappa att förstå att det enda hon vill är att bli människa. Något visas tydligt 

med låten ”jag vill” som kommer långt innan hon blir förälskad i prins Eric. Ariel är i den 

åldern som de flesta tonårsflickor då de hamnar i paradox mellan flicka och kvinna. 

                                                 
40 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.119ff 
41 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.121 
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 I Rönnberg42 beskrivs det efterlängtade steget upp till land som ett steg mot en vuxnare 

värld. En värld som innebär självständighet, oberoende och rörelsefrihet. 

 

En undersaga är inte komplett om inte där finns en djävulsk moderfigur som alltid 

försöker förhindra centralfiguren från att lyckas. I detta fall är det Ursula som spelar 

denna roll på både gott och ont. Ursula är havsrikets fördömda häxa som har blivit 

förvisad från riket av någon okänd anledning. Hennes mål är att på något diaboliskt sätt 

försöka överta makten ifrån Triton där hon ser Ariel som ett redskap att nå sitt mål. Ariel 

är förälskad i Eric samt förtjust i den mänskliga världen. Vilket gör henne väldigt sårbar 

och naiv. Ursula lyckas övertala henne att skriva på ett kontrakt som ger Ariel ben och 

tillträde till människovärlden i tre hela dagar. Det ända problemet här är att Ariel 

samtidigt måste ge bort både sin vackra röst och hennes fläckfria själ. Rönnberg tolkar 

Ursulas som en stark feminist där hon inte ger förakt varken för män eller kvinnor. Men 

eftersom Ariel knappt lägger märke till det är det inte troligt att något barn finner det 

uppenbart skriver Rönnberg.  

 

Jämfört med de tidigare moderfigurerna i Disneys sagor är Ursula varken Ariels moder 

eller en genuint ond person. Ursula fungerar som en vägledare samt förbereder Ariel inför 

den nya världen. Eftersom hon förlorat sin vackra röst måste hon nu utnyttja sin skönhet 

för att lyckas få den efterlängtade kyssen för att bryta förbannelsen. Ursula lär henne att 

femininitet endast är ett spel och gör man rätt faller de flesta bitar på plats. Hon lär Ariel 

hur man anlägger makeup, hur man vickar på rumpan och att allt detta bara är ett 

offentligt framträdande på en scen. Även den hängivna medhjälparen krabban Sebastian 

känner till detta spel. Han visar och lär Ariel att blinka med ena ögat och säger att hon 

ska puta med läpparna för att lättare bli kysst. Rönnberg43 ifrågasätter ifall filmen lyfter 

fram kvinnans hjälplöshet. Hon anser dock att Ariel har mer makt över sitt liv i Disney 

versionen än i HC Andersens saga. 

 

                                                 
42 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.123ff 
43 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.132f 
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I Rönbergs Varför är Disney så populärt 44 skriver hon att man inte längre använde sig av 

den klassiska, elitiska, asexuella balettdansösen som förebild till Ariel. Tecknarna har 

istället valt att framställa henne som en ung tjej ur en modern improvisationsdansgrupp. 

Rönnberg skriver dessutom att trots Ariels betonade klädesval förknippas hon med en 

vänlig person men samtidigt med en strippa. Att Ariel inte längre är någon konservativ 

figurtyp som väntar på att bli räddad speglas tydligt när det var hon som fick ingripa och 

rädda livet på prins Eric. Med andra ord är hon väldigt olik de andra figurerna då hon 

alltid har varit ytterst aktiv och förvandlats från det ena till det andra. Hon velar genom 

hela filmen mellan olika beslut och vill vara flickan som tar sina egna beslut. Hon vill 

samla på människoting, gifta sig och samtidigt vara människa. Rönnberg menar att det 

här påminner om förskole- och lågstadieflickors egna maskerad lekar, då ingenting är 

definitivt.  

 

Mot slutet vinner Ariel prins Erics kärlek och de lever lyckliga i resten av sina liv. Är det 

verkligen så simpelt? Filmen avslutas med att det nygifta paret far ut mot horisonten och 

Ariel tar avsked av sin pappa genom att säga hur mycket hon älskar honom. Rönnberg45 

spekulerar kring detta och menar om hon här måste välja mellan kärleken eller familjen. 

Är detta manliga beskydd så pass viktigt att hon inte kan tänka sig leva utan det? Måste 

hon ta till sig prinsens kultur för att avlägsna sig från faderns? Skulle Ariel inte kunna 

uppnå en identitet oberoende från föräldrarna, förutom genom att finna sig en ny man? 

Det är sådana frågor Rönnberg ställer kring det kliché aktiga slutet. Till skillnad från HC 

Andersens någorlunda hemska slut är detta mer anpassat för barnen.  

Precis som Rönnberg46 skriver är Ariel inte alls passiv, undvikande eller stum på grund 

av att hon saknar sin röst. Hon lyckas trots allt vinna över Ursula och även över kärlekens 

dolda paradox där utseende är allt. Ariel förtjänar sina fötter istället för fiskstjärten och 

faderns förtroende. Tillskillnad från HC Andersens huvudkraktär som utplånar sig själv 

samt förlorar kärleken för en chans till ett evigt liv.  

  

                                                 
44 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.128 
45 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.125 
46 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populärt, 1999, s.134 
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If anyone believes that our smiles involve abandonment of the teaching of 
Marx, Engels, and Lenin he deceives himself. Those who wait for that must 
wait until a shrimp learn to whisle.47 

 

Om någon skulle säga att Den lilla sjöjungfrun(1989) påminner om det forna Öst och 

Väst Europas uppdelning, skulle säkert många tro att det är nonsens. Trots detta har 

Deconstructing Disney lyckats finna symboler i den animerade klassikern som tyder på 

ett sådant påstående. Att den lilla 16-åriga flickan skulle vara vägledare för alla 

östeuropéer inför den nya lanseringen av Disney Europark, må kanske bara vara en 

konspiration, men kan lika väl stämma. Den lilla sjöjungfrun(1989) hade premiär 1989, 

samma år som Berlinmuren föll vilket resulterade i ett åter gemensamt Europa efter 50 

års splittring. Precis som i Deconstructing Disney48 var EuroDisney under full 

konstruktion det året som filmen släpptes. Parken som ligger utanför Paris är placerad 

precis vid Europas hjärta av kulturella och historiska under. Vad är det som tyder på att 

Den lilla sjöjungfrun(1989) kanske har fungerat som ett hjälpmedel till detta stora 

projekt? 

 

Filmens handling kretsar kring två helt olika världar, människovärlden och sirenvärlden. 

Det finns inga fysiska barriärer mellan dessa två världar men precis som de beskriver i 

Deconstructing Disney finns där ett tydligt förbud som är byggt på äldre myter.  

Kung Triton sirenvärldens härskare står fast och besluten om detta, därför påpekar han 

tydligt och ständigt för Ariel att all kontakt med människovärlden är strikt förbjuden. I 

boken49 struktureras Ariels namn och man tolkar det på sådan sätt: 

An “aerial” is also the receptive apparatus on a television, the part which 
absorbs and mediates signals from outside. In terms of the Eastern bloc this 
means picking up channels of communication from the West, in particular 
advertisement for consumer goods.50 

 

Fungerar inte Ariel då som en vägledare för de östeuropeiska tittarna? Tydligen är filmen 

uppdelad enligt boken i Öst och Väst. Alla de fascinerande föremålen som Ariel hittar 

                                                 
47 Nikita Khrushchev, Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 22 
48 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 20 
49 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 23 
50 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 23 
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finner hon trots allt i människovärlden d.v.s. Väst. Dessutom är Ariel ingen vanlig person 

i undervattens värld, hon är dotter till den mäktigaste personen av de alla Kung Triton. 

Hur kan detta då speglas? Hennes beroende framkallande hobby att samla på sig 

människosaker är inte tillräckligt tillfredställande, hon vill ha mer. Hon vill som de 

skriver i Deconstructing Disney51 ut till magiska landet bortom horisonten långt från 

sirenvärlden. Temat är inget nytt för Disney filmer men som situationen såg ut i öst 

Europa 1989 kan detta tolkas som att hon syftar på Disneyworld. Denna värld beskrivs 

som ett ställe där alla olika smaker kan tillfredställas och vägen till lyckan kan uppnås. 

 

För att Ariels lycka skulle uppnås var hon tvungen att gå till den hemska sjöhäxan Ursula. 

Ursula såg rakt igenom Ariel och visste att hon var villig att göra i princip vad som helst 

för att ta ett steg in i människovärlden. Därför föreslog hon ett kontrakt som skulle ge 

Ariel ben men i utbytte skulle hon få ge ifrån sig sin vackra röst. Ursula visste att Ariel 

hade oddsen emot sig och att avtalet enbart skulle ta henne ett steg närmare mot tronen 

över havsriket. I Deconstructing Disney52 skrivs det att med hjälp av Ursulas avtal har 

Disney med en försimplad version illustrerat hur all ekonomi i grunden är byggd på 

skulder. 

Borrowing is the law..without borrowing, nothing begins, there is no proper 
reserve. Everything begins with the transfer of funds, and there is interest in 
borrowing, it is even the primary interest. Borrowing gives you a return, it 
produces surplus value, it is the primary motor of all investment.53 

 

Boken gör en liknelse mellan detta avtal och det som skedde efter det kalla kriget. Efter 

kriget hade Sovjets ekonomi kollapsat vilket krävde drastiska beslut. Väst världen såg nu 

sin chans att eliminera den lilla möjlighet som fanns kvar för ett kommunistiskt välde. De 

gjorde detta genom att låna ut pengar till Öst Europa för att bygga upp sin marknad och 

precis som det skrivs i Deconstructing Disney var detta ett lån som aldrig kunde betalas 

tillbaka. De fortsätter att diskutera kring om det verkligen är så att denna magiska värld 

som är byggd utanför Paris, är byggd på skulder? 

  
                                                 
51 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 24f 
52 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 30f 
53 Byrne, Eleanor & Mcquillan, Martin, Deconstructing Disney, 1999, s. 31 
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4. SLUTDISKUSSION 
Hur har denna fördjupning förändrat min syn och tankar kring Disney? Har mina 

värderingar om hur denna magiska värld förtrollar oss, barn respektive vuxen? När man 

var liten tittade man på dessa filmer och tyckte det var livets höjdpunkt. Självklart har 

denna analys satt mig en tankeställare, världen är trots allt inte som den visar sig vara. 

Inte ens nu som vuxen är man säkert på att det man ser är verkligen det som visas. Efter 

en djupare inblick inom ämnet har jag också märkt att dessa sagor kan fungera som 

undervisningsmaterial till de yngre. En animerad förberedelse kurs om hur etiken i 

samhället fungerar. Självklart så får man ta det men en nypa salt och inte analysera varje 

scen och situation. Mina föräldrar lät mig vara ett barn och uppmuntrade mig att titta på 

Disney när jag var liten. Något som jag tycker har upplyst min barndom med skratt och 

glada minnen, självklart ska detta föras vidare till nästa generation. En del scener kan 

vara suspekta med sitt budskap och man får en tankeställare. Fast om man tänker efter är 

trots allt tecknade figurer som illustreras samt små barn som tittar. I en ålder där barn 

knappast sitter still, och folk tror att barn ska associera marscherande hyenor och 

halvmånar med någon form av politisk propaganda. Något som är helt absurt, eller?    
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