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Title: “Amidst all the hatred and sour gall pops these cute, pastel horses up as a much-needed 

light in the darkness”
1
. How bronies identity is constructed in relation to other groups in 

newspapers 

ABSTRACT 

The aim for this research is to examine how bronies identity is constructed in relation to other 

groups in eight selected newspaper articles. The articles were analyzed from a language 

perspective with the method membership categorization analysis (MCA). The result was that 

bronies identity is constructed in relation to groups of adult /young men, nerds, parents, gays, 

hater on the internet, and girls. Bronies are depicted in these categories sometimes as 

belonging to them, but sometimes as not belonging. In relation to male and female, bronies 

are positioned in an alternative position somewhere in between. Bronies identity is 

constructed in many ways by others perceptions of them. 

Keywords; identity, brony, bronies, positioning, membership categorization analysis, and 

masculinities. 

SAMMANFATTNING 

Syftet med denna undersökning är att utifrån ett språkperspektiv undersöka hur bronies 

identitet konstrueras i relation till andra grupper i några artiklar om dem. Teoretiska 

perspektiv som underbygger studien är att normbrytare synliggör normer och att 

maskulinitetsnormer kan kopplas till de hegemoniska maskulina ideal som män positioneras 

kring. För att uppnå syftet studeras åtta tidningsartiklar med analysmetoden membership 

categorization analysis (MCA). Resultatet blev att bronies identitet konstruerades i relation till 

grupperna vuxna och unga män, nördar, föräldrar, näthatare, bögar och tjejer. Bronies 

relateras till dessa kategorier med att ibland tillhöra dem, men ibland med att inte tillhöra 

dem. I relation till manligt och kvinnligt får bronies en alternativ positionering någonstans 

däremellan. Bronies identitet konstrueras på många sätt genom andras föreställningar om 

dem.  

 

Nyckelord; identitet, brony, bronies, positionering, membership categorization analysis och 

maskuliniteter. 

 

 

                                                             
1 Titeln är ett citat ur tidningen Norran 2012-09-25. Den engelska översättning av titeln är gjord av mig. 
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1.INLEDNING 

”Väx upp, var en man, det är bara för bögar. Är du bög eller?” Skrev en man. För att reta honom skickade jag 

ett hjärta och då blev han helt galen, säger Benjamin och skrattar (Helsingborgs Dagblad 2012-10-28). 

Brony är ett av orden på språkrådets nyordlista år 2012 och definieras som ”vuxen man som 

älskar leksakshästarna My little pony och tv-serien Friendship is magic”. Brony är en 

sammansättning av orden ”brother” och ”pony” (Språkrådet 2012 s 1). I grupp kallas de för 

bronies och består i majoritet av unga och äldre män i åldern 14-56 år, men innefattas även i 

minoritet av kvinnor. Bronies är en subkultur
2
 som finns i hela västvärlden, men gruppen är 

som störst i USA där tv-serien görs (Robertson 2013 s 8). När jag berättar om bronies för min 

omgivning, att det handlar om män som är fans av serien My little pony är reaktionen nästan 

alltid densamma ”vad konstigt” fast uttryckt på olika sätt. Många vet inte vad en brony är och 

nästan ingen vet riktigt vad det innebär att vara just en brony. Media är en viktig källa till 

information och påverkar omgivningen i sitt sätt att beskriva denna grupp. Därför är det 

viktigt att forska kring hur det görs språkligt. Tidningsartiklar är lämpliga att använda som 

empiri då bronies identitet diskuteras där inför en allmän publik som inte väntas kunna så 

mycket om dem sedan innan då gruppen endast funnits i ett par år. Det ger ett rikt material att 

analysera. 

 

Föreliggande uppsats ämnar få syn på hur bronies identitet framställs och hur de positioneras i 

relation till andra grupper i samhället i dagstidningar. Olika grupper är kategorier som 

exempelvis bög som i citatet ovan kontrasteras mot en annan kategori man. Som en grupp 

utmanar bronies normer för maskulinitet enligt artiklarna och jag kommer att undersöka hur 

det framträder i språket. Den här uppsatsen kommer via en analys av språk, identitet och 

maskulinitetsnormer komplettera tidigare begränsad forskning om hur subkulturer 

positioneras i svenska dagstidningar samt även bredda bilden av bronies.  

                                                             
2 Subkultur definieras som en avvikande eller oppositionell kultur i förhållande till samhällets dominerande 

kultur. En subkultur utmärker sig genom särskiljande stilar och uttryck, ritualer, symboler och föreställningar 
som knyts till kulturen (Nationalencyklopedin i Karlsson, Hedström & Hultin 2010 s 38)    
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1.1 Bakgrund 

Bronies är inte en homogen grupp. I en kvantitativ enkätundersökning framkom att 87 procent 

av alla bronies är män, 53 procent av dessa är under 20 år, 41 procent ingår i gruppen 20- 30 

år, 6 procent är över 30 år. Majoriteten bor i Nord-Amerika, resten bor i Europa, främst i Stor-

Britannien och Australien. 13 procent av bronies är kvinnor som kallas för pegasisters 

(Robertson 2013 s 8). Bronies skapades på internetforumet 4Chan året 2010 strax efter att 

första avsnittet av My little pony hade visats i tv (Robertson 2013 s 6). Från början kallades 

serien med ponnyerna för My pretty pony för att 1983 byta namn till My little pony. Därefter 

släpptes tre animerade tv-serier och prylar som marknadsfördes av företaget Hasbro. 

Leksakerna kom i tre olika stilar, Earth, Pegasus, och Unicorn som kopplades till olika färger 

och ‘cutie marks’ ett unikt födelsemärke i form av en bild. Enligt Robertson har produkterna 

utan undantag riktats mot barn och då framförallt flickor. Serien är ponnycentrerad och det 

förekommer inga människor i den. 2010 släpptes den nyaste serien i omgjordform som My 

little pony: Friendship is magic. Huvudhandlingen i serien kretsar kring huvudkaraktärerna 

The Main Six och representeras av Rainbow Dash, Apple Jack, Twilight Sparkle, Rarity, 

Pinkie Pie och Fluttershy. Med deras magiska vänskap som vapen bekämpar de olika fiender. 

I slutet av varje avsnitt redovisar ponnyerna nya budskap som de lärt sig om vänskap 

(Robertson 2013 s 5-6).  

1.2 Syfte 
Det är journalisternas beskrivningar av bronies som ligger till grund för undersökningen. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bronies identitet konstrueras i relation till andra 

grupper i utvalda artiklar. I uppsatsen undersöks även hur bronies positioneras i 

tidningsartiklar och hur negativa språkliga uttryck om dem synliggör normer för maskulinitet. 

Nedanstående två frågeställningar kommer att undersökas och analyseras utifrån metoden 

membership categorization analysis som är en metod som synliggör identitetskonstruktion i 

språket. Metoden förklaras närmare i metoddelen. Frågeställningarna kommer undersökas 

utifrån åtta valda tidningsartiklar som alla handlar om bronies.  

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur kategoriseras bronies och vilka egenskaper och aktiviteter förknippas de med i de 

valda tidningsartiklarna? 

 Hur konstrueras bronies identitet i relation till andra grupper i de valda 

tidningsartiklarna? 
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2. Teoretiska perspektiv och centrala begrepp 
Uppsatsen bygger på flera olika teoretiska perspektiv som knyts ihop med varandra. Dessa 

teorier samspelar med begreppen identitet och kön. Här nedan följer en kort presentation av 

begreppen följt av teorierna. 

2.1 Begreppen identitet och kön 
I föreliggande uppsats är begreppet identitet tätt sammanlänkad med kön, och båda ingår i ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Widdicombe och Antaki diskuterar begreppet identitet i 

boken Identities in talk (1998). Det som hör till deras identitetsbegrepp är synen att identiteter 

är sociala kategorier, med vissa egenskaper och associationer, som kallas för kategoribundna 

attribut. Dessa förknippas sedan till en viss identitet och blottläggs i språket. Antaki och 

Widdicombes identitetssyn sammanfaller med det som undersöks i uppsatsen nämligen olika 

kategorier och attribut. Författarna menar att identiteter inte är något som man föds med eller 

något som kan förklara beteenden eller känslor, utan är något som konstrueras språkligt 

framförallt i interaktion (Antaki & Widdicombe 1998). Identitet och språk är något 

dynamiskt, något som ständigt förändras. 

Inom forskningen har både begreppen genus och kön använts och det har tvistats kring 

användningen. Utifrån språkforskning och socialkonstruktivistiskt perspektiv är det mer 

vedertaget med begreppet kön framför genus (Nordenstam 2003 s 12). I föreliggande uppsats 

används ordet kön och definitionen utgår ifrån en performativ språksyn. Butler har myntat 

begreppet performativitet, som utgår ifrån att vi är medskapare till vår verklighet, så även vad 

gäller kön. Butler menar att det inte finns någon biologisk essens gällande kön utan är något 

som konstrueras socialt. Vår könsidentitet skapas via normer i samhället som styr in oss på 

olika beteenden som anses ”normala” (Butler 2007). Idén till performativitet kommer från 

språkfilosofen J. L Austin (1962) som i yttrandet ”jag lovar” menar att orden leder till 

handling, att en människa agerar utifrån orden. Språket har då inte enbart har en beskrivande 

roll av verkligheten utan en medskapare till den. Kön ses som ett livslångt arbete som hela 

tiden förhandlar och omförhandlar rådande kulturella normer i samhället i beskrivningar kring 

maskulint alternativt femininitet (Butler 1990, i Cameron 1998 s 48-49). 

2.2 Teorin normbrytare synliggör normer 
Deborah Camerons forskning Performing Gender Identity: Young Men´s Talk and the 

Construction of Heterosexual Masculiny (1998) undersöker hur heterosexuella normer 

synliggörs i språket. Hennes teori, hur normbrytare synliggör normer, är en av de teoretiska 

utgångspunkterna i denna uppsats. Camerons teori passar uppsatsen då bronies utpekas av 
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andra för att vara 'bögar' och beskrivs som normbrytare. I den diskussionen pekas 

maskulinitetsnormer ut och synliggör strukturer. 

Empirin i Camerons studie består av inspelade samtal som en av hennes studenter spelade in 

tillsammans med sina fyra manliga vänner som i grupp beskrivs som homogena, vita 

medelklassmän i tjugoettårsåldern. De är studenter på samma universitet och har alla liknande 

fritidsintressen av sport och tv-tittande. Cameron upptäcker att gruppen genom att kritisera 

och skvallra om andra män synliggör maskulinitetsnormer. Gruppen anklagar en annan 

klasskompis för att bete sig ”really gay” för att han har en viss stil på klädsel och tal. Men i 

den diskussionen blottläggs istället mer om vilka normer som männen utgår ifrån just vad 

gäller klädsel och tal, menar Cameron. Hon tolkar detta som att gruppen inte tycker att 

klasskompisen talar eller klär sig tillräckligt maskulint (Cameron 1998 s 53). Skvaller 

används i den här kontexten för att skapa solidaritet inom gruppen genom att kontrastera emot 

'andra' män, i det här fallet klasskompisen (Cameron 1998 s 60). Cameron menar att det 

enklaste sättet att bete sig typiskt maskulint är genom att inte bete sig feminint eller kvinnligt 

(Cameron 1998 s 60). I avsaknad av kvinnor att positioneras emot, används begreppet 

gay/bög på andra män för att bekräfta maskuliniteter menar Cameron. 

”In another context (in public, or with larger and less close-knit of men), the same 

objective might well be pursued through explicitly agonistic strategies, such as 

yelling abuse at women or gays in the street, or exchanging sexist and homophobic 

jokes. Both strategies could be said to do performative gender work: in terms of 

what they do for the speakers involved, one is not more 'masculine' than the other, 

they simply belong to different settings in which heterosexual masculinity (or must) 

be put on display” (Cameron 1998 s 61). 

Det Cameron beskriver i citatet är hur konstruktionen av maskulinitet är situerad - alltså 

beroende av sitt sammanhang och därmed föränderlig. Något som även min uppsats kommer 

att visa. 

2. 3 Hegemonisk maskulinitet 
Begreppet hegemonisk maskulinitet har ursprungligen formulerats av professorn i sociologi 

R. W. Connell. Han beskriver det som den för tillfället accepterade svaret på patriarkatets 

legitimitet som garanterar mäns dominanta position och kvinnors underordning. Connell 

menar att de högsta nivåerna inom samhället som näringsliv, kulturelit, stat och militär 

erbjuder en kollektiv identitetsbild av maskuliniteten som är den rådande i ett samhälle. 

Hegemonin är därmed en kollektiv företeelse och inte en individuell. Den idealiseras som den 
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'rätta' positionen av maskulinitet (Connell 1999 s 101). Hegemonier är historiskt föränderliga i 

sin form. Hegemoni underordnar sig olika grupper av män genom att tillskriva dem som 

'omanliga'. Underordning av andra grupper av män är ett sätt att upprätthålla den dominanta 

positionen. Grupper av män som uppfattas som omanliga likställs även som feminina och 

innehar olika egenskaper och attribut som jämställs som mer stereotypt kvinnliga. Den hårdast 

förtryckta gruppen män är de homosexuella, menar Connell (Connell 1999 s 102-103). Ett sätt 

att undvika reproduktionen av vad som ses som hegemoniskt maskulina ideal är genom att 

bryta den självklara kopplingen mellan manligt - maskulint och kvinnligt – feminint. Connell 

menar att de 'andra' marginaliserade maskuliniteterna förhåller sig till den dominerande 

hegemonin i samhället och bidrar därmed till att upprätthålla den. De andra maskuliniteterna 

definieras inte lika tydligt i ett samhälle. Det ingår i den hegemoniska dominansen att låta 

andra grupper av män hamna i en position där de är mer i skymundan, vilket försvårar för 

andra män att se dessa uttryck som valbara identitetsalternativ. De andra grupperna av män 

förpassas till en privathet, till åsidosatta subkulturer och till det omedvetna (Connell 1987 s 

183-186). Perspektivet att bronies skulle bete sig 'omanligt' diskuteras i tidningsartiklarna. 

Den diskussionen kopplas i denna uppsats till hegemoniska maskulinitetsideal, en hierarkisk 

kategorisering av män, som synliggörs i språket med hjälp av Camerons (1998) teori. 

2.4 Positionering 
Camerons forskning visar hur männen positionerar sig genom att skapa solidaritet inom 

gruppen genom att kontrastera mot  'andra' som de beskriver som gay. I sin avhandling 

Samtal, identiteter och positionering. Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö 

beskriver Engblom hur ungdomarna positionerar sig i sitt identitetsskapande (Engblom 2004). 

Engblom beskriver att positionering kan användas för att beskriva identitet som en tillfällig 

process beroende av situationens kontext, samtidigt som deltagarnas aktiva ställningstaganden 

synliggörs i språket. Positionering handlar antingen om att kontrastera mot, eller solidarisera 

med olika grupper. Via kontrastering relevantgörs även individer (Engblom 2004 s 21). I de 

valda artiklarna om bronies framkommer olika språkliga sätt som bronies positioneras och 

framställs i relation till andra grupper som vuxna/unga män, nördar, föräldrar, näthatare, 

bögar och tjejer.  
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning presenteras i två delar, först presenteras forskning som rör kön och 

språkperspektiv i media. Därefter följer ett avsnitt med tidigare forskning om språk, identitet 

och subkulturer däribland forskning om bronies. 

3.1 Kön och språkperspektiv i media 
Forskning om media är ett mycket omfattande tvärvetenskapligt forskningsområde. Här nedan 

följer en kort presentation kring några verk inom området som rör just språk och kön. 

Inledningsvis kan Anja Hirdman nämnas då hon undersökt hur media i Sverige konstruerar 

bilder av maskulint och feminint. I sin avhandling Tilltalande bilder har Hirdman undersökt 

medias närvaro och inflytande över kvinnor och män. I medias berättelser formas olika sätt att 

se på kön som sedan påverkar människor som läser om dem (Hirdman 2001). 

Ett internationellt verk inom forskningen är antologin Language and Masculinity som mer 

specifikt diskuterar maskuliniteter och språk ur flera olika perspektiv. Maskulinitet har 

konstruerats som norm men trots det har det ej forskats mycket kring språk och kopplingen 

mellan maskuliniteter och språk menar redaktörerna Johnsson & Meinhof (1998 s 2). 

Forskningen i antologin riktar sig mot representation av maskuliniteter i brittiska 

tabloidtidningar och även veckotidningar. Camerons (1998) forskning som presenterades i 

teorin ingår i antologin och knyter an till föreliggande uppsats via den teoretiska ingången.  

3.2 Forskning kring språk, identitet och subkultur 
Forskning kring språk och identitet är ett omfattande forskningsområde. Ett av 

forskningsfältets viktigaste verk gällande hur identitet konstrueras är Identities in Talk  av 

Widdicombe och Antaki (1998) som nämndes i delen ”teoretiska perspektiv och centrala 

begrepp”. Widdocombes forskning om subkulturerna punkare och gother, som är en av många 

undersökningar i boken, bygger på samtalsanalys medan föreliggande undersökning 

analyserar text. Hennes forskning knyter dock an till min studie då den undersöker hur 

subkultur kategoriseras via språket. Även Widdicombes identitetsdefinition används i denna 

uppsats. 

 

Widdicombe bygger sin forskning på informella intervjuer som hon gjort med personer ur 

subkulturerna på Londons gator samt på rockfestivaler i England. Hon utgår ifrån membership 

categorization och undersöker olika språkliga deskriptiva strategier som används för att 

markera positionering och kontrastering mot att bli kategoriserad inom en subkultur. 
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Widdicombe ser ett samband mellan membership categorization och social identitet. Hennes 

resultat var att sociala identiteters betydelse var situerad och att punkarna och gotherrockarna 

som hon intervjuade gjorde interaktivt motstånd mot att tillskrivas medlemskap i en subkultur. 

Personerna som intervjuades lyfte istället upp aspekten av individualitet (Widdicombe 1998 

52-71).  

  

Linda Kahlin använder sig av metoden membership categorization analysis i avhandlingen 

Sociala kategoriseringar i samspel. Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i 

ungdomars samtal där hon undersöker hur kön konstitueras av ungdomar i samtal (Kahlin 

2008). Hennes avhandling inspirerade mig att göra en undersökning med analysmetoden 

MCA och den visade även hur en sådan analys kan göras. Kahlin beskriver olika språkliga 

redskap som används i samband med identitetskonstruktion, varav några används i denna 

uppsats. 

 

Det finns knappt någon forskning kring hur subkulturer framställs i svensk dagspress, endast 

en C-uppsats av Karlsson, Hedström, Hultin: Subkult- En studie om subkulutrers plats i 

svensk dagspress undersöker detta. Huvudresultat är att subkulturutövarna beskrivs neutralt i 

pressen men att de sällan själva får komma till tals i de artiklar som skrivs. Artiklarna bygger 

istället på journalisternas och experternas utsago och de menar även att subkulturer i många 

artiklar beskrivs i negativa sammanhang, vilket indikerar att moralpanik förekommer i svensk 

dagspress (Karlsson, Hedström, Hultin 2010 s 49). Deras studie innefattar ej bronies. 

Det har inte forskats så mycket kring subkulturen bronies. Endast några enstaka texter finns 

skrivet om dem i dagsläget. Venetia Laura Delano Robertson har publicerat artikeln Of ponies 

and men: My Little Pony: Friendship is Magic and the Brony fandom för The University of 

Sydney, Australia (2013). Robertson undersöker varför män, bronies, lockas till serien 

Friendship is magic utifrån teorier kring antropomorfism, det vill säga att djur ges 

människoliknande personlighetsdrag. Robertson diskuterar bronies och kopplar dem till att 

tillhöra en nördsubkultur. Den diskussionen kopplar hon till maskulinitetsideal. Hennes 

definition av nördar är personer som är tekniskt intresserade, entusiastiska över spel, tecknade 

serier, seriefigurer, anime, manga, datorprogrammering, tv-spel inom science fiction samt 

fantasy och internet i största allmänhet. Robertson menar att bronies är en nördsubkultur inom 

vilken antropomorfism och bronyidentitet passar in på flera olika sätt. Själva aspekten av att 

serien handlar om hästar är inte det viktiga, snarare är ett hästintresse helt betydelselöst i 
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sammanhanget. Robertson menar att ponnyerna i My little pony till utseendet liknar mycket 

estetiken i den japanska populärkulturen Kawaii
3
, att ponnyerna är söta och gulliga 

frammanar känslor av beskyddarinstinkt hos män, vilket därmed är en förklaring till att serien 

lockar just män (Robertson 2013 s 14). En annan förklaring är att ponnyerna i serien 

Friendship is magic är personifierade på ett visst sätt. Hästarna har olika ofta komplexa 

personligheter som inger känsla av igenkänning hos publiken, vilket gör att män även kan 

identifiera sig med sina egna brister menar Robertson. Ponnyerna skapar en motvikt mot ett 

människoförakt. Det är lättare att göra människor av hästar än göra människor av människor 

(Robertson 2013 s12). My little pony och Friendship is magic är formade och anpassade för 

en subkultur och kombinationen av icke-mänskliga men människoliknande ponnyer lockar till 

sig bronies med tekniska, intelligenta, estetiska tilltal och med specifik nördhumor. Den 

viktigaste slutsatsen Robertson drar är att bronies inte enbart är fans, män eller nördar, utan 

individer som vänder sig till antropomorfiska djur i media för att söka en autentisk upplevelse 

av jaget (Robertson 2013 s 10-14). 

 

Studenten Clara Fredenmark har skrivit C-uppsatsen Egenvärldar som handlar om bronies. 

Fokus är på bronies och ungdomskulturers populärkulturella möte med skolan. Fredenmark 

undersöker bronies identitetsskapande i relation till egenvärldar och hur dessa kan kopplas till 

kunskapsprocesser i skolan. Uppsatsen är teoriprövande där Fredenmark undersöker 

ungdomsforskaren Thomas Ziehes (2012) teori kring egenvärldar (Fredenmark 2012).    

Föreliggande uppsats ämnar komplettera tidigare forskningsfält och berika bilden av bronies 

genom att undersöka bronies identitet i relation till andra grupper i dagstidningar utifrån ett 

diskursivt språkperspektiv.  

4. Material 
Efter att ha undersökt flera olika sidor på internet där bronies kommunicerar med varandra, 

visade det sig att språket dem sinsemellan växlade mellan svenska, engelska och bronyspeak
4
 

vilket var problematiskt i förhållande till denna studie som har fokus på svenskt språkbruk. 

Ofta handlade dessa diskussioner även om själva tv-serien. Empirin blev istället 

tidningsartiklar där bronies identitet diskuteras. Artiklarna är författade utifrån intervjuer med 

                                                             
3 ”Kawaii, japanska:, ungefär: "gullig", "söt", ordagrant "älsklig", är en egenskap inom underhållning, mode, 
mat, leksaker och beteende. Den japanska termen används ofta utanför Japan för att just beskriva en säregen 
japansk estetik”. Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Kawaii (information hämtad 2013-11-03) 
4 Bronyspeak även kallat pony speak är bronies egna språk som bygger på språkliga formuleringar som till viss 
del kommer från serien Friendship is Magic. Exempelvis everypony, istället för everyone.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Japanska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Estetik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kawaii
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tio bronies, varav två är pegasisters. Materialet består av allt som skrivits om bronies i svensk 

tryckt dagspress om man räknar bort krönikor och korta notiser. Artiklarna är publicerade i 

hela landet såväl landsortspress som storstadspress. Totalt handlar det om åtta artiklar 

publicerade 2012 i; Dagens Nyheter (2012-07-15), 8 sidor (2012-07-18), Aftonbladet (2012-

07-24), Nerikes Allehanda (2012-08-03), Norran (2012-09-25), Helsingborgs Dagblad (2012-

10-28), Folket (2012-10-28) och Göteborgs – Posten (2012-11-09). I fortsättningen återges 

datum i samband med blockcitat. I brödtexten anges ej datum på tidningarna, detta för att öka 

läsbarheten. I inledningsskedet av uppsatsarbetet såg jag dokumentärfilmen Bronies: The 

Extremely Unexpected Adult Fans of My Little Pony (2012) för att få bättre inblick i gruppen. 

Min kännedom av bronies var marginell innan skrivandet av uppsatsen. 

5. Metod   
Uppsatsen är en kvalitativ studie. Tidningsartiklarna söktes upp med hjälp av mediearkivet 

Retriever Research med sökordet 'bronies'. Metoden i uppsatsen grundas på närläsning av 

tidningsmaterialet och analys med hjälp av membership categorization analysis (hädanefter 

MCA). Analysmetoden är lämplig för att belysa hur kategorier konstrueras och förhandlas. 

MCA utvecklades av den amerikanske sociologen Harvey Sacks, som applicerade metoden på 

samtal (Lepper 2000 s 77). Han var framförallt intresserad av att använda metoden för att 

studera sociala processer och interaktioner och inte språket i sig (Lepper 2000 s 2). 

Kategoriseringsanalys handlar om att analysera hur personer beskriver sig själva, andra, 

situationer, ageranden och handlingar. När MCA appliceras på ett empiriskt material 

synliggörs hur personer refererar och förhåller sig till olika kategorier. Detta ger en möjlighet 

att studera förhållanden mellan olika individer och handlingar via språket (Nordzell 2007 s 

43). 

 

Förståelsen, tolkningen för vad som hör ihop, är en viktig grundidé när man gör analyser av 

medlemskategoriseringar. Det är också viktigt att förståelsen av kategorierna görs i den 

kontext som de förs fram. En kontext i denna studie är att beskrivningar i tidningsartiklarna är 

riktade till en bred läsarkrets. Sacks menar att det är i den stund som kategorier används som 

de ges mening och det är då som de kan kopplas samman i olika grupper eller mönster 

(Lepper 2000 s 7). Kategoriseringar kan ses som metoder för att organisera kunskaper, 

övertygelser, uppfattningar eller moraliska förhållningssätt (Nordzell 2007 s 37-38). Vi skapar 

olika förståelse för en kvinna om vi presenterar henne som gravid, gift, lärare eller som 

http://www.imdb.com/year/2012/?ref_=tt_ov_inf
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småbarnsmor. Alla kategoriseringar kan vara möjliga att använda på en och samma kvinna 

och vid en samma tillfälle, men kategoriseringarna kopplas till olika aktiviteter och 

personlighetsdrag beroende av kontexten (Nordzell 2007 s 36). En persons handlande kan 

komma att bli representativ för samtliga medlemmar i just den kategorin. Attributen finns inte 

där från början utan förknippas med olika kategorier genom språkbruk (Kahlin 2008 s 23).  

 

En av förespråkarna för MCA, professor Elizabeth Stokoe, har främst använt sig av metoden 

för att analysera kön. Hon har listat fem punkter i metoden för MCA varav fyra punkter 

kommer att följas i uppsatsen. Det är den tredje punkten som exkluderas då den riktar sig åt 

samtalsanalys.  

 

1. (Collect) Insamling av data interaktioner eller texter beroende på fokus på 

undersökningen. Insamlandet kan vara ändamålsenligt (fokus på förekomster av en 

viss kategori) eller omotiverad (där analysen görs allt eftersom). 

2. (Build) Bygga upp samlingar där kategorierna nämns explicit exempelvis; människa, 

anarkist, lärare, svensk, pianist, prostituerad eller lesbisk. Alternativt där delar av en 

kategorisering nämns exempelvis; ockupation, skede av livet, kön, familj. 

Beskrivningar eller implicit förmedlingar av kategorier ”han är åttionio år gammal". 

3. (Locate) Lokalisera den sekventiella positionen för varje kategoribundet attribut i en 

interaktion. 

4. (Analyse) Analysera själva formen och situationen där beskrivningar av kategorier 

återfinns.  

5. (Look )Leta efter bevis på att, samt hur, mottagarna orienterar sig mot eller ifrån 

kategorisering, eller beskrivningar av dessa (Stokoe 2012 s 280). 

 

Metoden som följs i denna uppsats är; första steget, insamling av material i mitt fall 

tidningsartiklar som handlar om bronies. Därefter undersöks vilka kategorier som finns i de 

olika artiklarna. Sista steget är att analysera de språkliga redskap som återfinns i empirin som 

visar hur bronies positioneras i relation till andra grupper.  

5.1 Metoddiskussion och avgränsningar 
Det är viktigt att tydliggöra att analyserna av tidningsartiklarna inte ämnar ge en korrekt bild 

av verkligheten. Det som analyseras är den bild av bronies som mina åtta artiklar ger. Citaten 

som återfinns i tidningsartiklarna bygger på journalisternas beskrivningar och jag analyserar 
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inte hur bronies själva förhandlar om sin identitet och relateras till andra grupper. Fokus är på 

hur detta görs av journalisterna som kontextualiserar intervjun.  

 

Uppsatsen bygger på en induktiv metod och beskriver de kategorier som återfinns i empirin. 

Det är enbart beskrivningar kring kategorier kopplat till bronies identitets- positionering som 

används, exempelvis analyseras inte kategorin kompisar då den inte säger så mycket om just 

positionering i mitt material. Kvinnor som en egen grupp analyseras inte heller då materialet 

inte skriver mycket om dem. Etiska val som gjorts är att bronies efternamn strukits ur 

materialet och endast förnamn används. Detta då en tidningsartikel endast använde förnamn 

utifrån önskemål från bronies. 

6. RESULTAT 
Avsnittet inleds med att punkt ett och punkt två i Stokoes modell använts på materialet. 

Tidningsempirin har genom närläsning delats in i olika kategorier. De kategorier som 

benämns i materialet är; bronies, vuxen/ ung man, nörd, förälder, näthatare, bög och tjej. De 

punkter i Stokoes analysmodell som i fortsättningen behandlas är punkt fyra; analys av själva 

formen och situationen där en beskrivning av en kategori återfinns, samt punkt fem; där jag 

undersöker hur bronies positioneras i materialet utifrån de språkliga redskap som återfinns i 

tidningsempirin.  

6.1 Kategorin bronies 
Den första frågeställningen som undersöks är; hur bronies kategoriseras och med vilka 

egenskaper och aktiviteter förknippas de med i de valda tidningsartiklarna? Kategorin brony 

är den vanligaste benämningen av bronies i artiklarna. Artiklarna skriver informativt om vad 

det innebär att vara just en brony. I artiklarna ges de många attribut i form av aktiviteter som 

förknippas med den språkliga beteckningen bronies. Ofta kommer beskrivningar kring 

aktiviteter efter varandra i en följd, som i tidningen Folket som beskriver en bronyträff på 

följande vis; 

”Den största så kallade Brony-meetup som arrangerats i Sverige, gick av stapeln i Stockholm i 

våras då 80 personer (uppskattningsvis 95 procent killar) betalade 200 kronor var för att delta 

under aktiviteterna som bland annat innehöll häng på Sergels torg, invasion av leksaksaffärer, 

My little pony-visning på storbildskärm, auktion av hästar och t-shirts och övernattning på ett 

abonnerat kulturhus” (Folket 2012-10-28). 
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Kategoribundna attributen i citatet är; häng på Sergels torg, invasion av leksaksaffärer, My 

little pony-visning på storbildskärm, auktion av hästar och t-shirts och övernattning på ett 

abonnerat kulturhus. Det är ponnyerna My little pony som är utgångspunkten i att vara en 

brony. Aftonbladets artikel ”Inte utan min ponny” handlar om bronies och 21 åriga Andreas 

som själv arrangerat en mindre bronyträff. Han beskriver träffen på följande vis; 

 

”Vi var åtta-nio personer som spelade tv-spel, såg på serien och åkte till Ica Maxi och köpte 

ponnyer ” (Aftonbladet 2012-07-24). 

Citatet visar hur de i grupp gör aktiviteter kopplat till att vara brony som tittande på serie, tv-

spelsspelande och köpande av hästar. Göteborgs-Posten beskriver att bronies ”inte bara tittar 

på serien. De gör låtar, videor, skämtbilder, skriver fanfiction och diskuterar på forum”. Även 

ett forum på internet beskrivs där en amerikansk student handleder sexton bronies med deras 

fanfictionberättelser (Göteborgs-Posten). Alla dessa aktiviteter som nämns är kategoribundna 

attribut som förknippas med bronies. 

”- Man pratar, skapar fanart, gör bilder. Man är en aktiv grupp. Jag skulle till en träff i Malmö, 

men jag kunde inte då, säger Benjamin” Både han och Måns producerar eget material. Benjamin 

har skrivit en egen berättelse och Måns gör kortfilmer med sina leksaksponnyer” (Helsingborgs 

Dagblad 2012-10-18). 

Citatet återger hur bronies producerar eget material i form av berättelser och filmer med 

leksaksponnyer som är kategoribundna attribut. Tidningen Folket skriver att ”En brony (från 

engelskans bro och pony) kollar tv-serien, lyssnar på soundtracken, samlar på hästarna och 

hänger på brony-forum på nätet” vilket beskriver brony som aktiva på internet, ”Man målar, 

ritar, syr, spelar musik och skriver noveller” skrivs det även i samma tidning (Folket). Nerikes 

Allehanda skriver ”Genom att vara en bronie träffar man många likasinnade som är väldigt 

trevliga. Man får vänner och serien är dessutom bra, säger han” (Nerikes Allehanda). 

Tidningen skriver även att bronies samlar på figurerna och klär ut sig till karaktärerna i serien. 

Alla ovanstående aktiviteter som nämns är kategoribundna attribut till bronies. Dagens 

Nyheter skriver att bronies är en ung kultur. 

”Bronykulturen är ung, den tog fart ordentligt först förra sommaren och växer fortfarande. Allt   

fler ponnyband bildas (fem olika musiker som började som ponnyartister har fått riktiga 

skivkontrakt, berättar Joel och Viking), och det finns enskilda fanfictionromaner som är längre 

än ”Krig och fred” (en av de mest populära ska släppas i bokform snart). När Joel upptäckte My 

little pony såg han varje ny fanvideo som postades på nätet, men nu är de så många att det är 
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omöjligt. - Jag har fyra hundra videor på min att-titta-på-lista, och allt är bara ponnymusik!” 

(DN 2012-07-15) 

Citatet beskriver att bronies kategoriseras med många aktiviteter i tidningsartiklarna utöver att 

titta på tv-serien Friendship is magic. I citatet beskrivs att musiker fått skivkontrakt genom 

sitt bronyskap, samt att fanfictionromaner är väldigt långa.  

”- Den mest extrema i vårt gäng har döpt sig efter karaktären ”Flutter Shy” och skaffat en 

tatuering. En del ”Bronies” gillar själva cosplaydelen mer än serien i sig, säger Filip” (Nerikes 

Allehanda 2012-08-03). 

Citatet beskriver att bronyn skaffat sig en tatuering och bytt namn till Fluttershy, efter en av 

karaktärerna i serien. Här skrivs även att intresset för cosplay5 är större än serien i sig. En 

sammanfattning av kategoribundna aktiviteter som kopplas till bronies är att de gör musik, 

videor och skämtbilder, skriver fanfiction, diskuterar på forum, arrangerar träffar, gör 

kortfilmer med leksaksponnyer, målar, ritar, syr, lyssnar på soundtracken, pratar om serien, 

samlar på hästarna, hänger på brony-forum på nätet, köper leksaker, klär ut sig till 

karaktärerna från serien (cosplay), spelar spel, högläser fanfiction, handleder med texter, går 

på träffar, spelar i ponnyband, tatuerar sig och skriver fanfictionromaner. 

I artiklarna återfinns även många kategoribundna attribut i form av fraser som kopplas till 

bronies. Frasen ”love and tolerance” nämns i flera av artiklarna och är ett huvudbudskap ifrån 

tv-serien. Tidningen Folket skriver ”- En brony lever efter mottot love and tolerate, vilket 

skapar en väldigt positiv och varm atmosfär”. Göteborgs - Posten skriver att ”öppenheten och 

den snälla stämningen inom communityn har varit viktig för Fredrik”. Denna kärlek och 

tolerans beskrivs som något som finns inom gruppen. Mer kring detta budskap och varför den 

uppkommit redogörs för längre fram i resultatdelen. Sammanfattningsvis kan man, enligt 

tidningarna, se att bronies kategoriseras genom flera attribut i form av aktiviteter vilket ger en 

bild av bronies som en aktiv grupp. De diskuterar på olika forum på internet och lägger upp 

material.  

6.2 Bronies som vuxna/unga män och normer för maskulinitet 
I fortsättningen av resultatet undersöks uppsatsens båda frågeställningar. Brony är den 

vanligaste benämningen av bronies och vuxen man är den språkliga benämning som är näst 

vanlig i empirin. 

                                                             
5 Cosplay (kortform för costume play är en japansk form av performance eller maskerad. Deltagarna klär ut sig i 
dräkter och accessoarer för att föreställa en specifik figur eller idé. Wikipedia 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cosplay (information hämtad 2013-11-01) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cosplay
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”Desto mer förvånande var det att "Friendship is magic", som lanserades 2010, blev en så stor 

framgång hos vuxna - och framför allt bland män” (Aftonbladet 2012-07-24).   

”Det som förvånade var att de flesta nya tittare var vuxna män. Det märktes tydligt på internet”  

(8sidor 2012-07-18). 

I citaten ovan beskrivs att det är förvånande att vuxna män blev fans av serien. Det innebär att 

det går emot det vanliga att män tittar på en serie som handlar om My little pony. Internet 

synliggjorde bronies. Men en del beskrivningar och kategoriseringar av bronies stannar inte 

vid att det är förvånande. 

”Viking och Joel berättar upprört om två inslag i amerikanska tv-kanalen Fox, där bronies 

kallats för ”bebismän” och anklagats för att knarka och stanna hemma från jobbet. Andra har 

insinuerat att det är något perverterat över intresset” (DN 2012-07-15). 

I citatet beskrivs att andra blivit provocerade av bronies. Exemplet visar att bronies kallas av 

andra för ”bebismän” som tydligt är ett negativt uttryck.  Att skilja på bebismän och män 

skulle Stokoe (2012) beskriva som Positioned categories, alltså att grupper av kategorier 

innehar olika hierarkiska positioner. En man kan exempelvis anklagas för att bete sig som en 

tonåring vilket synliggör en hierarkisk position (Stokoe 2012 s 282). I föregående exempel 

återfinns det som är essentiellt för hela denna studie, nämligen hur andra positionerar och 

kategoriserar bronies. Genom hela undersökningen ligger fokus på positionering. Ett annat 

exempel som visar på positioned categories återfinns i Helsingborgs Dagblad.  

”Väx upp, var en man, det är bara för bögar. Är du bög eller?”, skrev en man. För att reta honom 

skickade jag ett hjärta och då blev han helt galen, säger Benjamin och skrattar ”(Helsingborgs 

Dagblad 2012-10-28). 

”Väx upp, var en man” beskriver hur mannen tillskriver sig själv hierarkisk överordning 

genom att insinuera bronyn som inte tillräckligt mycket man. I samma beskrivning 

konstrueras även kategorin bög emot kategorin man och beskrivs som en negativ epitet. 

Exemplet synliggör Camerons (1998) och Connells (1999) teorier kring maskulinitetsnormer. 

Citatet kommer att analyseras vidare längre fram i uppsatsen i delen extremfallsformuleringar. 

”Det gemensamma intresset för My little pony tar sig flera uttryck: Man tittar på tv-serien, 

målar, ritar, syr, spelar musik och skriver noveller. Man går emot den klassiska bilden av…män. 

Finns det ett större utrymme i dag än för 20 år sedan att vara kille och tjej utanför normen? Har 

könsrollerna breddats? Kan en kille ha en rosa tröja utan att det skapar en diskussion? Ja, och 

nej, säger forskaren Christer Eidevald. Hector, 17, vågar gå emot den traditionella mansnormen”  

(Folket 2012-10-28). 
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I citatet diskuteras maskulinitetsnormer explicit, det skrivs att bronies går emot den klassiska 

bilden av män. Hector appliceras som normbrytare med orden att han vågar gå emot den, 

vilket indikerar att normbrytande skapar konsekvenser för den som gör det. Journalisten 

diskuterar ifall det finns större utrymme att vara kille och tjej utanför normen och hänvisar till 

forskaren Christer Eidevald. Journalisten frågar; ”kan en kille ha en rosa tröja utan att det 

skapar en diskussion?”.”En kille med rosa tröja” utgör ett exempel på en normbrytande 

aktivitet. Forskaren ges dock inte utrymme att vidareutveckla sitt svar ”ja och nej” kring 

frågan ifall könsrollerna breddats.  

”- Den här generationen män som jag tillhör behöver något som går emot normerna. Det är lätt 

att man blir präglad av samhällets värderingar hur man ska vara som tjej och kille men då blir 

man ju något man egentligen inte vill vara. Och så kan man behöva något gulligt att skratta åt då 

och då, oavsett om man är jättemacho eller liten och tanig, säger Hector” (Folket 2012-10-28). 

Citatet ovan visar att Hector tillskriver bronies som normbrytare, någon som går emot normer 

för kvinnlighet och manlighet, vilket ger uttryck för en alternativ positionering. Om en kille 

enbart följer samhällets värderingar blir man något som man egentligen inte vill vara, enligt 

Hector. Normbrytande beskrivs därmed som något positivt. Hector beskriver även att män 

behöver något som går emot normer, och tillskriver det som ett behov. Beskrivningen ”den 

här generationen män” kopplar den till rådande normer. Något gulligt att skratta åt behöver 

både en liten och tanig och någon som är jättemacho, underförstått kan alltså en brony vara 

både och. Tidningen fortsätter med Hectors beskrivning kring manliga normer om en kille 

som han har lärt känna på internet. 

”Han berättar om en kille från USA som han lärt känna på internet: - Han ser ut att vara typ 1.90, 

är jättebiffig och har tränat kampsporten MMA
6
 i fem år. Men han är även en brony. Han ser så 

hård ut men innerst inne är han mjuk. Responsen han fått från sin omgivning gällande My Little 

Pony-intresset har varit mestadels positivt” (Folket 2012-10-28). 

I citatet ser man ett exempel där en brony positionerar en annan brony inom 

maskulinitetsnormer. Hector är deskriptiv gällande mannens utseende i citatet ovan och 

beskriver honom som lång, jättebiffig och utövare av kampsporten MMA som kan tolkas som 

en väldigt tuff sport. Därefter tillägger han ett men han är även en brony. Dessa stereotypt 

maskulina attribut appliceras då även på bronies. ”Han ser hård ut men innerst inne är han 

                                                             
6 ”Mixed martial arts eller i dagligt tal ofta MMA är en kampsport med sparkar, slag, kast och markkamp[…] 
Utövaren får göra i inprincip allting förutom "fula trix", så som peta i ögonen, slå/sparka i skrevet, nypas, bitas 
och så vidare” Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Mixed_martial_arts (information hämtad 2013-12-29). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kampsport
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mixed_martial_arts
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mjuk” i den frasen görs en distinktion mellan utseende och personlighet. Citatet beskriver att 

responsen från omgivningen varit mestadels positiv.  

”- Vissa har svårt att acceptera att vuxna män och unga killar springer runt med en cyanblå häst 

med vingar på t-shirten. Många är vana vid att killar ska vara tuffa och enbart tänka på våld och 

liknande saker” (Folket 2012-10-28). 

I citatet beskrivs maskulinitetsnormer indirekt. Att” killar ska vara tuffa och enbart tänka på 

våld och likande saker” konstrueras i motsats till bronies ”killar som springer runt med en 

cyanblå häst med vingar på t-shirten”. En tröja med My little pony ses som något som är svårt 

att acceptera, men ordet 'vissa' indikerar att det finns undantag. För att koppla detta citat till 

citatet innan är en tolkning att bronies vanligtvis inte är tuffa som tänker på våld, men att det 

även finns bronies som gör det, som är 1.90 cm långa, jättebiffiga MMA-utövare.  

Helsingborgs Dagblad skriver ”tonårskillar i Ljungbyhed förväntas inte ha en passion för 

tecknade ponnyhästar”. En passion för tecknade ponnyhästar är ett kategoribundet attribut 

som då görs till normbrytande med begreppet 'förväntas'. Sammanfattningsvis kan man tolka 

att bronies beskrivs av andra som normbrytare. Bronies framställs av tv-kanalen Fox som 

bebismän, vilket indikerar en hierarkiskt lägre position. Bronies skrivs i artiklar gå emot 

normer för manlighet och kvinnlighet och placeras i en alternativ positionering, någonstans 

däremellan med attribut från både femininet och maskulinitet.  

6.3 Nördar 
Kategorin nörd återfinns i fem av artiklarna och nämns totalt elva gånger. Tre artiklar 

använder inte ordet nörd. Det pratas om bronies som oväntad 'nördkultur' (Göteborgs- Posten) 

'nördkrets'(Folket) men även att ”männen nördar ner sig” (Helsingborgs Dagblad).  

  ”Först möts de och berättar hur de fastnade. Sedan gör de vad gruppen vill. Kanske kollar de på 

serien, kanske nördar de ner sig i seriens karaktärer” (Helsingborgs Dagblad 2012-10-28). 

Exemplet beskriver en bronyträff. Benämningen 'oväntad' förekommer även i kategorisering 

av nördar vilket då kan tolkas som att det inte bara är förvånande att vuxna män fastnat för 

serien, utan även att nördar gjort det. ”My little pony har blivit historiens kanske mest 

oväntade nördfavoritserie” skriver DN.  

”Varför just männen nördade ner sig är svårare att svara på. I takt med att ponnyälskarna blev 

allt fler började Hasbro studios lägga in nördreferenser i serien. Ponnyerna skickade bland annat 

passningar till filmer som ”Star Wars” och ”The Big Lebowski” (Helsingborgs Dagblad 2012-

10-28) 
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I citatet kopplas 'nördreferenser' till filmerna Star Wars och The Big Lebowski. Utöver det ges 

inga direkta förklaringar till hur tidningarna definierar en nörd, utan det lämnas till läsaren för 

egen tolkning. Citatet återger det som svårförklarat att ”just männen nördat ner sig” i serien. 

Vilket indikerar det som ovanligt att de tittar. 

”Men varför är då just My little pony så provocerande? Fans av ”Star trek” är sedan länge 

respekterade medborgare, och en ljussabel eller en cthulhu-docka
7
 är snarast att betrakta som 

inredningsdetalj i dagens nördvänliga kulturklimat. Viking suckar när jag frågar. 

- Det är väl klassikern - det annorlunda, och det är för tjejer, säger Viking. 

- Ta ”Toy story 3”, den är också för barn men hamnar högt på filmlistor! Det är kombinationen 

barn och tjejer som gör att det blir så här, säger Joel” (DN 2012-07-15). 

 

I citatet skrivs gruppen nördar som accepterade. Det skrivs om dagens ”nördvänliga 

kulturklimat” och nördar beskrivs som ”respekterade medborgare” vilket då indikerar att 

bronies inte skulle vara det, i och med att My little pony skrivs som något provocerande. En 

diskrepans görs i citatet mellan acceptans av olika grupper av nördar. En filmnörd ges 

accepterade attribut. Att det provocerar förklaras med att ”det är väl klassikern – det är 

annorlunda, och det är för tjejer, säger bronyn Viking” (DN). I citatet återfinns kategorin tjej 

som bronies identitet skapas i relation till. I exemplet positioneras bronies inom kategorin tjej, 

vilket kommer att analyseras mer längre fram i resultatdelen. Citatet visar att bronies relateras 

till något som bryter mot normer för maskulinitet. Sammanfattningsvis kan man analysera att 

bronies i majoriteten av artiklarna kategoriseras som nördar, men med viss skillnad mot andra 

grupper av nördar. 

6.4 Föräldrar 
 

”Populariteten har delvis en förklaring.  ”Friendship is magic” utformades för att föräldrar skulle 

vilja titta på serien tillsammans med sina barn. Vuxna var alltså inkluderade” (Helsingborgs 

Dagblad 2012-10-28). 

I citatet beskrivs att serien utformades för att inkludera föräldrar. Även DN beskriver att 

serien anpassades för just föräldrar. I artiklarna förekommer kategorin förälder i tre tidningar. 

Det skrivs aldrig explicit att bronies själva skulle vara föräldrar. Ordet pappa förekommer inte 

i artiklarna. Föräldrarnas reaktioner är det som främst diskuteras i tidningarna, dessa beskrivs 

ibland som positiva, men främst som negativa. I tre av artiklarna skrivs om bronies som blivit 

utkastade eller nästan utkastade hemifrån. Beskrivningarna är snarlika och en reservation är 

                                                             
7 Chtulhu-docka är en mjuk docka med varierad utseende som kopplas till Science fiction genren. 
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att det kan vara samma berättelse som återberättas då åldern femton och USA finns som 

gemensam nämnare.  

”Det finns bronies som råkat illa ut på allvar. En femtonårig brony i Texas blev utslängd av sin 

mamma när hon hittade ” Friendship is magic” på hans dator (andra bronies erbjöd honom 

genast husrum). Och det finns även exempel på svenska bronies som fått stora problem med sina 

föräldrar, berättar Joel och Viking” (DN 2012-07-15). 

Citatet visar hur bronyn blivit utkastad av sin mor. En mor förväntas inte agera dylikt vilket 

gör berättelsen så dramatisk. Bronies beskrivs nästan som pojkens nya familj. Solidaritet blir 

ett attribut som tillskrivs dem. Även bronies i Sverige har fått problem med sina föräldrar. 

Svenska föräldrar får i citatet kategoribundna attributet att de skapat problem, men ingen 

tydlig beskrivning ges på hur dessa problem skall ha gestaltat sig. Bronies skrivs i citatet i 

pluralis och indikerar då att det rör sig om flera bronies som fått problem med sina svenska 

föräldrar. 

”Det har insinuerats att bronies är perverterade. Att alla är bögar. Fredrik berättar om en 15-årig  

kille i Texas som nästan blev utslängd hemifrån när hans föräldrar kom på honom med att titta 

på Friendship is magic” (Göteborgs- Posten 2012-11-09). 

 

Exemplet visar på möjliga konsekvenser av att vara brony. Begreppen perverterad och bög 

används som negativa beskrivningar av bronies, som kopplas till den negativa konsekvensen 

att pojken nästan blivit utslängd. Tidningstexter visar även på hur bronies iakttagit försiktighet 

i just avslöjandet av att vara brony inför sina föräldrar. 

”När han och hans lillasyster började kolla på det tillsammans gick det inte att dölja för 

föräldrarna. Som tur var godtog de grejen” (Helsingborgs Dagblad 2012-10-28). 

Citatet visar att bronyn från början ville dölja att han var brony, men då han började titta på 

den tillsammans med sin lillasyster gick det inte längre att dölja, det blev dock accepterat av 

föräldrarna. Ett intressant ord i meningen är 'tur' som pekar ut det som nästan slumpartat att 

föräldrarna godtog det. Två gånger totalt nämns positiva beskrivningar kring föräldrars 

ageranden i tidningsempirin. En annan artikel skriver att en mamma tycker att det är fint med 

en son som är normbrytande (Folket). Sammanfattningsvis kan man tyda att bronies 

kontrasteras och positioneras från kategorin föräldrar, som i majoritet ges negativa 

kategoribundna attribut i form av problemskapare. Det görs även viss skillnad mellan svenska 

och amerikanska föräldrar där de sistnämnda beskrivs enbart negativt. 
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6.5 Näthatare samt vi – och – de – konstruerande 
Näthatare återfinns i sex av tidningsartiklarna; Göteborgs- Posten, Helsingborgs Dagblad, 

Folket, Norran, Aftonbladet och DN. ”I takt med att bronykulturen växer, så blir den också 

alltmer hånad. För varje brony på nätet finns det tio hatiska ponnymotståndare” skriver DN. I 

samband med att bronies relateras till näthatarna blir det tydligt att dessa beskrivningar oftast 

görs med hjälp av språkliga redskapet vi – och – de, där vi är bronies och de är näthatarna. 

Pronomenet vi och dess identitetsskapande funktion är något som Engblom (2004) undersöker 

i sin avhandling. Hon redogör för att vi används för att markera tillhörighet till en grupp och 

blir därmed en markör av gruppidentitet. I samband med identitetskonstruktion är det relevant 

att undersöka användandet av vi eller de, som markerar positionerande och förhandlande av 

kategorierna (Engblom 2004 s 62). Ett vi markerar solidaritet gentemot den egna 

identitetskategorin och avståndstagande till andra socialt konstruerade kategorier som 

exempelvis kön eller familjeposition i form av de (Kahlin 2008 s 84). I just medietext används 

ofta ett vi - och - de –perspektiv, 'vi' indikerar det 'normala' emot det avvikande 'de' och 

reproducerar föreställningarna om dem (Camauër & Norstedt s 3-4). I denna kontext markerar 

ett vi hur bronies definieras och ett de synliggör de grupper som bronies positioneras i motsats 

till och synliggör även maskulinitetsnormer. Helsingborgs Dagblad beskriver ” I Ljungbyhed 

bor tre killar som har kommit ut ur stallet”. Artikeln berör de attityder som de möter i 

omgivningen.   

”- Jag var på ett konfirmationsläger och frågade om de visste vad en brony var.  De sa att bronies  

är bögar. Då vågade jag inte berätta” (Helsingborgs Dagblad 2012-10-28). 

 

I citatet beskrivs de andra barnen på konfirmationslägret som de och bronies kategoriseras 

som bög av dem. Kategorin bög indikerar en stigmatiserad position som används som 

förklaring till att pojken inte vill identifiera sig som brony.  

 

Att det finns människor som hatar på internet har 21 åriga Andreas och hans bronyvänner 

erfarit enligt Aftonbladet. 

 

”- Vi försöker att inte vara arga tillbaka så det inte blir hat på hat. Vi har ett motto: Love and 

tolerance” (Aftonbladet 2012-07-24). 

 

I citatet beskrivs bronies med ordet vi, och citatet visar hur bronies bemöter näthatarna med 

hjälp av mottot love and tolerance. Bronies kategoriseras i citatet i motsats till näthatarna. Att 
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vara brony innebär att man lär sig att bemöta näthatarna, annars blir det” hat på hat” som 

citatet visar. Bronies beskrivs stävja näthatarna med tolerans och vänlighet. Tidningen Folket 

som intervjuat Hector skriver att han var skeptisk till My little pony när han först kom i 

kontakt med dem på forumet 4Chan. Han tyckte det var löjligt och retades till och med genom 

att posta bilder på blodiga ponnys utan huvuden (Folket).   

 

”- Det blev krig mellan de som gillade My little ponys och de som hatade och hånade det. Vissa 

skrev att det var bögigt men det slog mig att folk inte verkade bry sig det minsta om det, de blev 

inte provocerade, vilket var coolt” (Folket 2012-10-28). 

 

I det här citatet beskrivs hur Hector upplevde mötet med bronyvärlden och hur de som grupp 

stod emot hån och hat. Både näthatarna och bronies beskrivs med pronomenet de. ”De som 

hatade och hånade” är kategorin näthatare där beskrivningen syftar till ett internetforum som 

Hector varit inne på. Vissa skrev att det var ”bögigt” och Hector beskrivs tycka att det är coolt 

att bronies står på sig och inte blir provocerade.   

 

”Den negativa biten har uteslutande handlat om elaka kommentarer på internet. 

 Då handlar det mest om att vi är ett par jävla bögar, säger Hector ”(Folket 2012-10-28). 

 

Citatet ovan belyser hur Hector nu definieras som en brony och inkluderas i ett vi. Den 

negativa attityd gentemot gruppen kommer från internet där de kallas för bögar. Hector 

markerar motstånd genom att även tillägga ordet jävla bögar, som markerar avstånd från 

kategorin bög. Bronies beskrivs alltså i relation till kategorin näthatare men även i relation till 

kategorin bög. Det bör noteras att det enbart är andra som tillskriver bronies som 'bögar', inga 

beskrivningar finns om att de faktiskt skulle vara homosexuella och som Cameron (1998) 

visar, handlar språkliga beskrivningar av andra som bögar snarare mer om att konstruera en 

bild av kön än om någon sexuell läggning som sådan. Begreppet används stigmatiserat mot 

bronies av näthatare för att hävda maskulinitet. Sammanfattningsvis kategoriseras bronies i 

motsats till gruppen näthatare/hatare. Det görs en distinktion mellan bronies och näthatare 

genom det språkliga uttrycket vi – och - de som indikerar positionering. 

6.5.1  Näthatare och extremfallsformuleringar  

Som vi har sett skapas bronies identitet i motsats till kategorin näthatare. I beskrivningar av 

bronies förstärks deras identitet ytterligare med hjälp av extremfallsformuleringar och 

markerar därmed en tydligare positionering gentemot näthatare. Pomerantz som identifierat 

och namngett extremfallsformuleringar menar att det handlar om semantiskt extrema uttryck 
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som alla, varje, bästa, ingen, perfekt och absolut vilka används som ett språkligt redskap för 

att ifrågasätta, rättfärdiga eller försvara en ståndpunkt (Pomerantz 1986 se Kahlin 2008 s 97). 

Dessa skall inte tolkas som en befäst utsaga som något absolut, utan bör istället ses som något 

som talaren använder sig av för att ge styrka åt sitt påstående (Kahlin 2008 s 97).  

”- Alla är arga, det är rasism, det är antifeminism, bilder på mördade människor – och så 

plötsligt kommer de här söta ponnyerna från ingenstans. Internet brukar vara hat och 

aggressioner, men det här handlade om kärlek och tolerans istället. Det lockade folk, säger Joel” 

(DN 2012-07-15). 

I citatet återfinns extremfallsformuleringen alla som används för att beskriva hur internet ser 

ut. Bronies beskrivs i motsats till ” hat och aggressioner” med frasen kärlek och tolerans. 

”- På alla bronyforum är det ett mantra som upprepas: ”Jag skall tolerera skiten ur dig” 

(Helsingborgs Dagblad 2012-10-28).  

I citatet återfinns ett exempel på extremfallsformuleringen nämligen alla som riktas mot 

näthatarna. Citatet ger en bild av hur bronies i grupp agerar på internet på bronyforum, citatet 

indikerar att näthatarna är många och finns på många ställen eftersom de återfinns på alla 

bronyforum.  

”Väx upp, var en man, det är bara för bögar. Är du bög eller?” Skrev en man. För att reta honom 

skickade jag ett hjärta och då blev han helt galen, säger Benjamin och skrattar ”(Helsingborgs 

Dagblad 2012-10-28). 

I citatet används extremfallsformuleringen helt galen, som visar hur näthataren reagerar när 

bronyn skickar honom ett hjärta. Här konstrueras även kategorin bög tydligt i motsats till 

kategorin man. Sammanfattningsvis används extremfallsformuleringar för att positionera 

bronies i motsats till näthatarna. 

6.6 Positionering först - och - men 
Det språkliga uttrycket först - och - men kopplas till positionering och hur bronies tagit sig an 

kategoribundna attribut som kopplas i tidningsartiklar till kategorin tjej. ”För det vore surt om 

pojkarna tog över just när flickornas leksaker blev roliga” (Norran 2012-09-25). Lepper 

beskriver Pro-term som en term som används på olika sätt. Den kan användas som ett 

språkligt redskap för att komma ifrån en kategori som man inte vill tillhöra eller för att styrka 

påståenden. Dessa används även för att beskriva och markera position (Lepper 2000 s 65-66). 

Inom pro-term placeras tidsadverbialen först som uppkommer på flera ställen i 

tidningsmaterialet. 
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”- Först tänkte jag att serien nog inte var något att ha, att den var för småflickor. Men jag 

kollade och fastnade. Allt var så bra – karaktärerna, animeringen, storyn…Den känns faktiskt 

genuin, till skillnad från mycket annat. Och så har den bra budskap om hur man ska agera med 

sina vänner, säger Andreas” (DN 2012-07-15). 

Citatet visar med språkliga uttrycket först - och - men att bronyn först utgick från vad de 

trodde om serien. Först trodde bronyn att den enbart var formad för en annan kategori, flickor, 

men att han efter ett tag fastnade för serien trots allt.  

 

”Jag kom i kontakt med serien förra sommaren när en kompis rekommenderade den. Först 

tyckte jag inte att den var något speciellt, men när jag gav den en chans till och hade tittat på 

några avsnitt så blev jag fast” (Nerikes Allehanda 2012-08-03). 

Kärnan i att identifiera sig som en brony är tätt sammanlänkat till aktiviteten att titta på serien, 

och när man väl blivit ordentligt intresserad av serien är man fast och kan man kalla sig för en 

brony. 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I den här uppsatsen har åtta tidningsartiklar om bronies analyserats och fokus har varit på hur 

bronies kategoriserades och hur deras identitet konstruerades i relation till andra grupper i 

tidningsartiklar. Identitet synliggörs i språket via kategoribundna attribut som kopplas till 

bronies, positionering och språkliga redskap som återfanns i empirin. Mina teoretiska verktyg 

var Camerons (1998) teori att normbrytare synliggör normer samt Connells (1999) teori kring 

en hegemonisk maskulinitet. Båda knyter an till positionering av bronies och i 

tidningsartiklarna relateras bronies till; vuxna/unga män, bögar, nördar, näthatare, föräldrar 

och tjejer. Här nedan följer en avslutande diskussion som i slutet kopplas till tidigare 

forskning. 

7.1 Bronies identitet i de utvalda tidningsartiklarna 
Kategorin brony är den kategori som främst ges olika attribut i form av egenskaper och 

aktiviteter i tidningsartiklarna. Bronies fick i tidningsartiklarna många olika kategoribundna 

attribut i form av aktiviteter som gav en relativt bred bild av vad det innebär att vara en brony. 

Utgångspunkten av att vara en brony utgår från ponnyerna My little pony i tv-serien 

Friendship is magic. Internet beskrivs som ett viktigt forum och även som platsen där bronies 

formades som grupp. Internet skrivs som en plats med mycket hat där bronies kommer och 

kontrasterar mot det.  Bronies kategoriseras och beskrivs i tidningsartiklar som vuxna samt 
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unga män och i beskrivningarna av bronies som män återfinns diskussioner om 

maskulinitetsnormer. Bilden av maskulinitetsnormen visas som relativt snäv i tidningarna, 

men formuleringar återfinns i materialet där journalisterna tycker att det är positivt med 

normbrytande. 

Kategorier som konstrueras i motsatts till bronies är näthatare/hatare och föräldrar. 

Ingenstans i materialet nämns kategorin pappa, vilket inte kategoriserar bronies som pappor. 

Det finns flera olika språkliga redskap som beskriver hur bronies positioneras utifrån dessa 

grupper i empirin. Kontrastering genom vi - och - de - konstruerande, positionering med först 

- och - men, samt extremfallsformuleringar. Genom den språkliga formuleringen vi - och - de 

beskrivs bronies identitet i kontrast mot näthatare, även extremfallsformuleringar används för 

att positionera bronies från näthatare.  Vi - och - de används inte mot fler än just dem samt 

andra på konfirmationslägret som kallar bronies för bögar. När en man gör något som anses 

som mer feminint blir de kallade för bög, vilket är utan grund enligt forskning av både 

Cameron (1998) och Connell (1999). Detta avslöjar i sin tur vad det är som är feminint och då 

normbrytande från det hegemoniska maskulinitetsidealet. Denna uppsats bekräftar deras 

teorier. 

Tidningsempirin diskuterade maskulinitetsnormer, vilket motiverade en närmare 

undersökning kring dessa. Maskulinitetsnormer uttrycks på flera ställen både explicit och 

implicit i artiklarna. Den diskussionen kopplades i flera av tidningarna till vad som anses som 

konventionellt för en vuxen man att göra. Det är oväntat och förvånande att män tittar på en 

tv-serie som handlar om My little pony skriver tidningarna, detta kopplas i tidningarna till 

kategorin tjej. Ett exempel på detta är att en brony tittar på serien tillsammans med sin 

lillasyster och då inte längre kan dölja att han är brony för sina föräldrar. Det som skrivs är att 

det är kombinationen vuxen man och barnsligt/tjejigt som gör att det blir ”så här”. Alltså att 

det provocerar andra grupper som näthatare och föräldrar att de tittar på en serie som kopplas 

till kategorin flickor. Intressant i detta sammanhang är att undersöka vad det är i språket som 

gör att något i grunden ses som exempelvis maskulint eller feminint. Bronies identitet 

konstruerar i relation till kategorin tjej. De relateras till den kategorin med att ibland tillhöra 

den, men ibland som att de inte tillhöra. De positioneras i en alternativ position till maskulint 

och feminint, någonstans däremellan.  

Bronies beskrivs med formuleringen först – och – men hur de positioneras i förhållande till 

kategorin tjejer. Det framgår att bronies utgick från vad de först trodde om serien innan de ens 
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hade sett den; ”Först trodde jag att det bara var för tjejer, men jag fastnade”. I den 

formuleringen synliggörs när bronies positioneras som bronies, vilket är då man fastnat för tv-

serien. Bronies identitet gör både motstånd mot kategorin tjej samtidigt som de rättfärdigar 

den, exempelvis med att det kan vara något positivt att bryta mot normer kring maskulinitet. 

”Den här generationen män behöver någon som går emot normerna, säger en brony.”   

Normbrytande är alltså något positivt enligt bronies, en uppfattning som inte delas av 

näthatare som ser normbrytande som något negativt och mycket provocerande. ”Väx upp, var 

en man” säger en näthatare vilket indikerar en hierarkisk positionering. Cameron (1998) visar 

att kön är något som är situerat något som konstrueras i mötet av andra och uttalandet 

indikerar att näthatare använder bronies för att bekräfta sin egen maskulinitet.  

Som en följd av verbala angrepp från näthatarna beskrivs bronies ha skaffat sig strategier för 

att bemöta hatet med uttrycket ” love and tolerance”. Värmen och det positiva med uttrycket 

görs till något positivt inom gruppen bronies, samtidigt som det blir en motståndsstrategi 

gentemot andra som beskrivs stigmatisera dem. Endast få beskrivningar finns där bronies 

kontrasteras mot gruppen bögar. Det är genomgående andra som positionerar bronies som 

bögar.  

Intressant är att majoriteten av tidningarna beskriver bronies som nördar och inte som en 

subkultur. Det görs även distinktioner mellan respekterade nördar och bronies som nördar. 

Nörd som kategori ges endast några filmreferenser och inredningsföremål som attribut, och 

bög som kategori definieras inte alls. Kanske kan det kopplas till hegemoniska 

maskulinitetsideal och den beskrivning som Connell (1987) ger om att vissa kategorier av 

män inte synliggörs lika mycket i ett samhälle dominerat av den hegemoniska maskuliniteten. 

Amerikanska föräldrar finns beskrivet i tre artiklar där de kastat ut sitt barn efter att denna 

blivit ertappad med att titta på My little Pony. Det kan handla om en och samma händelse i 

och med att beskrivningarna är snarlika. I sammanhanget nämns dock även att bronies i plural 

fått problem i Sverige med sina föräldrar. Kategorin brony konstrueras således i motsats till 

gruppen föräldrar och till viss del genom föräldrarnas föreställningar om dem. Vilket kan 

tolkas som ett exempel på hur djupt rotade maskulinitetsnormer är i dag. Identiteter är inga 

fasta fenomen och bronies identitetskonstruktion fortgår och ändras. 
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Diskussionen kring maskulinitetsnormer och Camerons (1998) och Connells (1999) teorier är 

viktiga för hur bronies kategoriseras i tidningar. Det kan argumenteras för att alla kategorier 

som återfinns i materialet kan relateras till diskussioner kring normer för maskulinitet. Som 

tydligast är kanske kategorierna bögar, näthatare och tjejer. Men även kategorierna nördar och 

föräldrar anknyter till vad som förväntas av en vuxen/ung man. Bronies identitet konstruerar 

genom andras föreställningar om dem. Det är intressant att reflektera över vilka kategorier 

som skulle dyka upp vid analys av en annan subkultur som exempelvis skejtare, förmodligen 

dyker helt andra grupper upp än de som framkommer i artiklar om bronies. Det viktigaste är 

att det är just med hjälp av en analys av språket, den kvalitativa metoden MCA som dessa 

strukturer synliggörs och med hjälp av positionering synliggör hur bronies relateras till dessa 

kategorier. 

7.2.1 Resultaten kopplade till tidigare forskning 

Samtliga tidningsartiklar citerar bronies, vilket ger en annan bild av hur mycket 

subkulturutövare får komma till tals i tidningar än den C-uppsats som tidigare undersökt 

subkulturer (Karlsson, Hedström och Hultin 2010). I Widdicombes samtalsforskning om 

subkultur synliggör hur gother och punkare vill lyfta fram en unikhet och individualitet som 

’råkar’ passa en viss subkultur. Bilden av bronies konstrueras i artiklarna utifrån en stark 

gruppidentitet där man solidariserar och bygger identiteten med ett vi.  

Uppsatsen har använt några av Kahlins (2008) språkliga redskap som vi – och – de samt 

extremfallsformuleringar. De har applicerats på text i jämförelse med hennes samtalsanalys 

och bekräftat deras funktion att synliggöra positionering. Angående Robertsons och 

Fredenmarks forskning kompletterar uppsatsen med ny kunskap om hur bronies identitet 

konstrueras i tidningar i relation till andra grupper. Ny kunskap bidras även med hur en analys 

av en subkultur kan belysa normalitet. 

7.2.2 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur andra subkulturer 

positioneras i tidningsartiklar med hjälp av MCA eller intervjuer/ enkätundersökningar med 

bronies i samband med Nordens första konvent Crystal Fair i Finlandhuset i Helsingfors i 

juni 2014. 
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