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Sammendrag 
Forfatterens navn: Ingvild Jensen Amrud 

Tittel: ”The mods are asleep, post ponies!”: Hva kan bronies fortelle oss om å være ung 

mann i dag?  

Veiledere: Ole Jacob Madsen (hovedveileder), Peder Kjøs (ekstern biveileder) 

Problemstilling/forskningsspørsmål: Hva kan bronies fortelle oss om å være ung mann i 

dagens samfunn, sett i lys av en diskurs om at menn er i en kollektiv krise? 

Bakgrunn: Bronies er unge voksne menn som digger animasjonsserien My Little Pony: 

Friendship is Magic [MLP:FiM]. Bronyfenomenet har blitt møtt med både fascinasjon og 

sterk skepsis. Noen har tolket bronies som nok et tegn på maskulinitetens undergang (Gilbert, 

2015). Ideen om en ”maskulinitetskrise” er ikke ny, og kan bestrides gitt menns fremskutte 

posisjon i samfunnet. Diskursen rundt krisen vil uansett påvirke hvordan vi tenker om menn 

og maskulinitet (Whitehead, 2002). Det synes derfor spennende og interessant å ta 

utgangspunkt i denne diskursen for å sette bronies inn i en større sammenheng. Mye 

inspirasjon er hentet fra boken Man dis(connected): How technology has sabotaged what it 

means to be male, av Zimbardo og Coulombe (2015). De tenker seg at unge menn i dag er 

akterutseilt fordi de ikke klarer å leve opp til endrede forventninger til mannen, og flykter inn 

i en virtuell verden som konsekvens. Studiens formål er å undersøke hva bronies kan tilføre 

diskursen rundt maskulinitetskrisen, særlig med tanke på å belyse hvilke forventninger som 

stilles til unge menn i dag.  

Metode: Det ble benyttet semistrukturerte, kvalitative forskningsintervjuer for å intervjue 

fem mannlige fans av MLP:FiM (16-25 år). Intervjuene ble analysert ved bruk av tematisk 

analyse.  

Resultater: Det ble konstruert tre hovedtemaer på grunnlag av den tematiske analysen: a) 

Bronienes beskrivelser av hvorfor de begynte og fortsatte å se på serien, b) Beskrivelser av 

mulighetene som ligger i å se på serien og være med i fandomet, c) Hvordan det er å være 

synlig som brony, opplevelse av stigma, og opprør mot kjønnsbaserte forventninger.  

Konklusjon: Studien belyser hvordan MLP:FiM og bronyfandomet ser ut til å spille en 

viktig funksjon i flere av bronienes liv. Samtidig opplever de at de ikke kan være åpne om 

interessen sin til alle, i frykt for sanksjoner. Slike sanksjoner vitner om strenge regler for 

hvordan unge menn skal være, og gir inntrykk av at hegemonisk maskulinitet fremdeles 

fremmer en avvisning av det feminine. Å like små rosa, ponnier, slik broniene gjør, utgjør 

tilsynelatende et så grundig forventningsbrudd, at de risikerer å bli fullstendig avvist som en 
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konsekvens. Broniene mister dermed mulighet for å påvirke samfunnets forståelse av menn 

og maskulinitet. Verdiene om aksept og toleranse som i stor grad preger bronyfandomet, ser 

ikke ut til å prege samfunnet utenfor. Veien kan synes lang til en verden der unge menn kan 

like pastellfargede ponnier uten frykt for sanksjoner. 
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1  Innledning 
1.1   Pony boys 
I august 2015 var jeg på BronyCon i Baltimore. Landskapet av forlatte, utbrente bygninger 

med knuste ruter var brutt av personer med turkise ponniører i filt, rosa heldekkende 

kostymer, eller fargerike t-skjorter. Noen var små jenter, men de aller fleste var unge menn, 

klare for tre utrolige dager på BronyCon 2015, verdens største konferanse for ”bronies” - 

unge, voksne menn som digger den animerte TV-serien My Little Pony: Friendship is Magic 

[MLP:FiM] (BronyCon, 2016).  

MLP:FiM er produsert av Hasbro Studios (Hasbro Studios, 2014), med animatøren 

Lauren Faust som den kreative hjernen bak (Faust, 2010). Målgruppen var i utgangspunktet 

jenter fra fire til syv år (Hasbro Studios, 2014). Faust ønsket å skape en serie som viste at det 

var flere måter å være jente på, og at jenter også setter pris på komplekse historier med 

konflikter, spenning og eventyr. Showet appellerte imidlertid også til en annen demografisk 

gruppe: unge menn. De kalte seg bronies – en sammentrekning av ”Brothers” og ”Ponies”. 

Flere, inkludert meg selv, har latt seg fascinere (og noen sjokkere) av bronies. Arbeidet med 

denne oppgaven begynte som et ønske om å finne ut av hva bronies kan fortelle oss om å 

være ung mann i dagens samfunn, et samfunn der menn hevdes å være i en kollektiv krise 

(Rosin, 2012; Whitehead, 2002; Zimbardo & Coulombe, 2015).  

 

1.2   Ponnier og mennene som digger 

dem 
1.2.1   Serien 
MLP:FiM er satt til en verden kun bestående av personifiserte 

dyrekarakterer. Hovedkarakterene er seks ponnier, hver med sin unike personlighet og 

bakgrunnshistorie. Twilight Sparkle er lilla, magisk, nevrotisk, og en nerd. Hun er seriens 

hovedkarakter, og blir i seriens første episode sendt til den lille landsbyen Ponyville av sin 

mentor, prinsesse Celestia, herskerinne av landet Equestria. Twilight mener at hun ikke har 

tid til å ha venner, men når Celestias forviste søster, Luna, vender tilbake, tvinges Twilight til 

å samarbeide med fem andre ponnier. Det er dette fellesskapet som gjør at de kan overvinne 

Luna og redde Equestria. Twilights nye oppdrag blir å studere vennskapets magi, og hun 

bosetter seg i Ponyville. På slutten av hver episode rapporterer hun om hva hun har lært til 

Figur 2(Twilight Sparkle-Stressed, 2013) 
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Figur 4 (Rainbow 
Dash Vector, 
2012) 

Figur 3 (Happy Applejack Vector, 2011) 

Figur 5 (Fluttershy with Angel, 2011) 

Figur 6 (Rarity windy n' Pretty, 2012) 

Figur 7 (Pinkie Pie Wanna 
hug you, 2012) 

Celestia. Serien følger ponniene i hverdag og ut på eventyr og tar nesten alltid for seg ulike 

aspekter ved vennskap, som for eksempel sjalusi, konkurranse, avhengighet av andre og 

samarbeid (Thiessen & Wootton, 2010).  

 

Den første ponnien Twilight treffer i Ponyville er Applejack, hun er en 

jordponni og har verken vinger eller magisk horn. Applejack driver en 

eplegård, hun er sta, modig, utadvendt og hardtarbeidende. Hun har også 

et sterkt konkurranseinstinkt og vansker for å be andre om hjelp når hun 

trenger det (Thiessen & Wootton, 2010). 

 

Rainbow Dash er uredd på de fleste områder, også sosialt. Samtidig er 

hun veldig redd for å mislykkes, noe som kommer til syne når hun 

jakter på drømmen om å bli med i ”The Wonderbolts”. Hun liker ikke å 

vise sine sårbare sider (Thiessen & Wootton, 2010).  

 

 Fluttershy er en innadvendt pegasus som ikke liker å fly. Hun har et 

stort hjerte for alle små (og store) dyr. Fluttershy fremstår som pysete 

og skjør, men trår til når vennene hennes blir truet. Fluttershy ser 

alltid noe godt i andre, til og med kaosånden 

Discord (Thiessen & Wootton, 2010). 

 

Den ambisiøse og kreative enhjørningen Rarity kan fremstå som ganske 

jålete og forfengelig. Hun er Ponyvilles skredder, og for det meste 

ansvarlig for det estetiske i byen. Rarity er omsorgsfull, og kan sette 

sine egne behov til side for å hjelpe andre. (Thiessen & Wootton, 

2010). 

 

Den siste ponnien i gjengen er jordponnien Pinkie Pie. Pinkie er gjengens 

moroklump. Fra en dyster oppvekst på foreldrenes steingård (gård der 

man dyrker stein), fant hun sitt sanne talent i å holde fester og spre glede. 

Hun fremstår som ganske sprø og overfladisk, men hun er også usikker, og 

ikke alltid overbevist om at vennene  hennes er glad i henne (Thiessen & 

Wootton, 2010). 
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Kaosånden Discord var skurken i åpningen av sesong to (Thiessen & 

Wootton, 2011). Han ble solgt inn til Hasbro som en karakter som 

likner på ”Q” fra Star Trek, og det er samme skuespiller som har 

stemmen Discord er et av flere eksempler på seriens referanser til 

”voksen” populærkultur og er svært populær blant broniene 

(Malaqais, 2012). 

 

1.2.2   Fremveksten av bronies 
Bronyfenomenet hadde sin opprinnelse på nettforumet 4chan (http://www.4chan.org/). Etter 

premieren til MLP:FiM i 2010, begynte bilder av pastellfargede ponnier i økende grad å 

dukke opp i ulike nettfora, og spredte seg utover internettet: 

 

People were curious, ended up on youtube watching the pilot, and silently liked it 

while doing everything in their power to convince themselves that they, in fact, do not 

find Fluttershy adorable.  The majority of said people cracked, and out of the ashes of 

their manliness, the term "Bronies" was born. (Sethisto, 2014a) 

 

Ikke alle syntes det var festlig med denne tsunamien av ponnier, og MLP:FiM-relaterte 

innlegg ble bannlyst fra flere fora. Redningen ble opprettelsen av egne MLP:FiM-sider, som 

for eksempel Equestria Daily (http://www.equestriadaily.com/). Fanproduksjon som 

fanfiction, musikk og kunst med utgangspunkt i serien ble viktig og fenomenet fortsatte å 

øke. Mange etablerte online-vennskap der moralen i showet utgjorde et grunnleggende 

komponent. ”Meet-up”- grupper hvor man kunne møte folk man hittil bare hadde snakket 

med over nettet ble opprettet. De to første Brony-konferansene ble avholdt med rundt 100 

deltakere. Nå trekker BronyCon over 10.000 (Sethitso, 2014b).  

 

1.2.3   Hvem er broniene?  
Bronies er et fandom (fellesskap av fans), og et relativt nytt fenomen. De har ikke blitt 

forsket mye på, men en gruppe amerikanske psykologer har latt seg fascinere: Edwards, 

Griffin, Redden og Chadborn publiserer forskningen sin på egen nettside 

(http://www.bronystudy.com/). Denne forskningen har ikke blitt publisert i fagfellevurderte 

Figur 8 (Discord, 2013) 
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tidsskrifter. De har undersøkt demografi, fandomets utvikling, heterogenitet innad i 

fandomet, hvilke faktorer som påvirker utenforståendes reaksjoner på fandomet og hvilken 

funksjon serien og fandomet spiller i bronienes liv, hovedsakelig med en kvantitativ 

tilnærming. I tillegg har ”Coderbrony” utført spørreundersøkelsen ”State of the herd” som har 

kartlagt demografiske variabler fra 2012 til 2014 (http://herdcensus.com/). I 2013 la 

CoderBrony frem resultater fra årets analyser årets undersøkelse med svar fra 21.637 bronies. 

Ca. 85 prosent av respondentene identifiserte seg som menn. 95 prosent av broniene er 

mellom 10 og 30 år, 79 prosent er mellom 15 og 25. Flest bronies er single. De aller fleste 

respondentene bodde i Nord-Amerika, men man finner bronies over hele verden. Bronies 

synes å komme fra ganske stabile familier, med lavere andel skilte foreldre enn i samfunnet 

for øvrig. To tredeler av bronies oppgir å gå på skole eller universitet. Videre oppgir ca. 65 

prosent å være heteroseksuelle, ca. 15 prosent å være biseksuelle, ca. 3 prosent å være 

homofile eller lesbiske. Kun i overkant av en fjerdedel oppgir å ha vært med på et treff, noe 

CoderBrony mener forsterker bildet av bronies som et nettfenomen (CoderBrony, 2013). 

Sammenliknet med ikke-bronies i college oppgir college-bronies høyere nivåer av 

introversjon, og lavere nivåer av opptatthet av sosiale regler og forventninger, lavere nivåer 

av opplevd tilstedeværelse av mening i livet og mindre søken etter mening (Langley, Griffin, 

Edwards, Chadborn, & Redden, 2014, 18.04.). Det er imidlertid variasjoner innad i gruppen 

(Rojas, Edwards, Griffin, Chadborn, & Redden, 2014, 18.04.). Broniene rapporter verken å 

ha mer stereotypiske feminine trekk (snill, emosjonell), eller færre stereotypisk maskuline 

trekk (selvstendige, aktive, selvsikre), sammenliknet med ikke-bronies. Forskerne har heller 

ikke funnet støtte for at bronies som gruppe er mer emosjonelt sårbare enn ikke-bronies 

(Edwards, Chadborn, Griffin, & Redden, u.d.).Videre bruker college-bronies mer tid på nettet 

enn ikke-bronies på college (Langley et al., 2014, 18.04.).   

Forskerne har også kartlagt hva broniene setter pris på ved serien. De fleste hadde 

hovedkarakterenes personligheter på førsteplass og handlingen på andreplass. Når det kom til 

fandomet, var fanproduksjon på førsteplass og vennskap med andre fans på andreplass 

(Chadborn, Edwards, Griffin, & Redden, 2013). Forskerne har også sett på hvordan det å bli 

en brony kan ha påvirket ens liv: På gruppenivå angir litt over halvparten av respondentene 

bedring av emosjonell tilstand etter å ha blitt en del av fandomet. Forskerne tror dette kan 

skyldes økt nivå av selvaksept og sosial støtte. Forskerne fant også tendenser til 

selvrapportert økning i prososial atferd. De har også undersøkt i hvilken grad bronies oppgir å 

bli mobbet av andre. Verbal erting og trusler var den vanligst forekommende formen for 

mobbing, 24 prosent hadde opplevd dette før de ble en brony. Forekomsten for alle former 
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for mobbing gikk ned etter at man hadde blitt medlem av fandomet. Over halvparten av 

informantene rapporterte at de aldri hadde opplevd mobbing, eller ble mobbet mindre etter at 

de ble med. 9 prosent oppga at mobbingen hadde økt. For disse broniene hadde ca. en 

tredjedel en opplevelse av at det å bli en brony førte til mer mobbing (Edwards et al., u.d.). 

Det er også blitt gjort flere kvalitative studier av bronies. Jeg har forsøkt å 

sammenfatte noen av dem i det følgende. Studiene har eksempelvis undersøkt hvordan 

bronies fremstilles i media, hvordan bronies med utgangspunkt i serien lager noe annet, 

funksjonen til menneskeliknende dyrekarakterer i serien, og hvordan broniene snakker om 

kjønn og stigmatisering. Felles for alle disse studiene, er at de setter bronyfenomenet opp mot 

kjønnsnormer.  

 

Stigma og opprør 

Stigmatiserte personer har visse egenskaper eller trekk som formidler en sosial identitet som 

er lite verdsatt i den aktuelle sosiale kontekst (Crocker, Major & Steele som sitert i Hogg & 

Vaughan, 2011). Gilbert (2015) beskriver hvordan bronies trosser en antakelse om at antatt 

jentemedia, show som MLP:FiM, kun er for jenter, mens guttemedier er kjønnsnøytrale. Å 

foretrekke guttemedier vil for en jente regnes som positivt. En gutt som ser på en serie som 

anses som utpreget feminin, vil anses som om han gir opp sin privilegerte posisjon. Gilbert 

har undersøkt hvordan bronies beskrives i media, og fremhever at forsøkene på å 

rettferdiggjøre, forklare, rakke ned på, og beskrive bronies, selv med de beste intensjoner, 

synliggjør et ubehag ved menn som ikke føyer seg etter normene for maskulinitet og 

seksualitet, og tenderer til å sykeliggjøre bronies og fandomet generelt. Bronies må ofte 

forsikre andre om at de ikke er homofile, eller til og med pedofile. Gilbert påpeker hvordan 

det for noen synes lettere å anta at bronies er seksuelt avvikende og farlige, enn å tenke over 

hva deres interesse sier om moderne konsepter om maskulinitet. Kozlovská (2015) tar 

utgangspunkt i hvordan broniene bryter med idealet om en hegemonisk maskulinitet, og 

legger til grunn at når bronies ikke oppfyller disse kjønnskravene, fører det til stigmatisering. 

Broniene kan reagere på stigmatisering ved å skjule bronyidentiteten sin, gjøre opprør mot 

kjønnsstereotypiene, eller begge deler (Kozlovská , 2015). 

 Robertson (2014) vektlegger at broniene utfordrer normative føringer for kjønn, 

holdning og atferd. At figurene er dyr gir en mulighet til å skildre et samfunn der ideer om 

menneskelige normer og sosiale hierarkier ikke er et forstyrrende element. Ellis (2015) 

beskriver hvordan bronies utfordrer holdninger om kjønn og seksuell orientering ved å ta 

aspekter ved serien og skape såkalt ”bronylore”, internettbasert visuell og verbal kunst. Han 
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trekker frem uttrykket ”love and tolerance”, som er utgangspunkt for et mem med Twilight 

og teksten: ”I´m gonna tolerate and love the SHIT outta you”. Både Kozlovská (2015) og 

Gilbert (2015) nyanserer hvor stort brudd med kjønnsnormene broniene utøver. Broniene 

vektlegger for eksempel ikke de feministiske aspektene ved MLP:FiM når de snakker om hva 

de liker ved serien, men fokuserer heller på handlingen, karakterenes utvikling, referanser til 

nerd- og popkultur, og hvordan serien ikke er egnet for små jenter.  

 

1.3   Vær en mann 
Bronies bryter med forventet atferd for unge menn, og opplever derfor sanksjoner. Hva er 

disse forventningene samfunnet har til menn?  

I følge von Tetzchner (2012) er kjønn både en fremtredende biologisk egenskap, men 

også en sosialt og kulturelt formidlet kategori som gir tilgang på grunnleggende kunnskap om 

den sosiale verden. Han definerer kjønnsstereotyper som oppfatninger om hvilke egenskaper 

voksne og barn skal ha ut i fra hvilket kjønn de har. Ofte mangler oppfatningene rot i 

virkeligheten.  Kjønnsroller er normative, forventninger et gitt samfunn har til hvordan 

kvinner og menn skal være (Martin & Ruble som sitert i von Tetzchner, 2012, s. 665). 

Utøvelse av kjønnsrollene, i tråd med disse forventningene, kaller vi femininitet og 

maskulinitet (Whitehead, 2002).  

 Asher (2016) vektlegger betydningen av å se kjønn som sosialt konstruert: Gutter og 

jenter blir oppdratt til å oppfylle stereotypiske antakelser om hvordan de skal være, basert på 

kjønn. Barn forskjellsbehandles ved at de samme uttrykkene hos jenter og gutter tolkes ulikt  

ut fra forventninger og stereotypier basert på kjønn, uavhengig av deres individuelle 

egenskaper (von Tetzchner, 2012). Asher trekker fram studier som antyder at gutter helt fra 

spedbarnsalder blir vurdert av foreldre som sterkere, større, mer atletiske, mindre emosjonelle 

enn jenter, de oppmuntres direkte til å ta flere sjanser, og til å drive mer med sport. Asher 

retter søkelyset mot hvordan barn lærer om passende følelser ut fra kjønn. Generelt virker det 

som foreldre har mindre rom for at gutter uttrykker følelser, spesielt sorg eller frykt, og har 

mindre toleranse for gutters sjenerthet, sammenliknet med jenters. Sinne er et unntak (Asher, 

2016; von Tetzchner, 2012). Asher problematiserer på denne bakgrunn en tendens til at gutter 

lærer seg at de ikke skal uttrykke følelser. Von Tetzchner (2012) beskriver hvordan gutter 

oftere sloss med hverandre og krangler mer. I følge Zimbardo og Coulombe (2015) har 

mobbing blitt en akseptert del av gutters oppvekst: ”Gutter er gutter og de bare må tåle litt 

knuffing”. Konsekvensen er at gutter internaliserer tanken om at de må være tøffe og ”ta ting 
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som en mann” og mister kontakten med de mer følsomme sidene av seg selv. Dette kan skape 

vanskeligheter både med intimitet og nære relasjoner, og gjøre at man blir sittende alene med 

negative opplevelser og følelser. 

Barn tilegner seg tidlig stereotypiske holdninger til hvordan menn og kvinner eller 

gutter og jenter skal være. Gutter mellom fire og fem er mer villige til å eksperimentere med 

jenteaktiviteter om ingen ser dem, mens jenter velger aktiviteter uavhengig av om noen ser på 

dem eller ikke (von Tetzchner, 2012). Barn kjenner gutters kjønnsroller tidligere enn jenters, 

i følge von Tetzchner henger dette mest sannsynlig sammen med at gutterollen er mer 

fastspikret, og at gutter opplever et større press om å tilpasse seg denne rollen, fra foreldre og 

jevnaldrende. Det er mer akseptert for jenter å være guttete, enn for gutter å være jentete. Den 

vanligste forklaringen er at menn har høyere status (Archer som sitert i von Tetzchner, 2012). 

Dette kan settes i sammenheng med Ashers tanker om at gutter forhandler sin status ut i fra 

hvilken grad de tar avstand fra det feminine, om det er rosa leker, følelser, eller jentevenner. 

Det kan se ut som det er frykten for ytre sanksjoner fra andre som opprettholder 

konformiteten (von Tetzchner , 2012).   

 Bruk av uttrykk som ”ta ting som en mann”, ”skrike som en jente” og ”homo” kan 

være en måte å styre gutters atferd til å være mer i tråd med en stereotyp maskulin 

kjønnsrolle (Asher 2016; Eriksen & Lyng, 2015). Asher og Eriksen og Lyng tar spesifikt for 

seg bruken av ordet ”homo” som en måte å korrigere atferd, og å heve egen status på andres 

bekostning. Også en humoristisk tone vil bidra til å begrense hva ”en ekte gutt” kan drive 

med (Eriksen & Lyng, 2015). Asher tenker seg at denne styringen vil gjøre det vanskeligere å 

knytte nære bånd blant guttevenner. Eriksen og Lyng beskriver hvordan norske skoleelevene 

brukte ”homo” både som et skjellsord, og tilsynelatende tøys mellom guttevenner. I tråd med 

Ashers observasjoner fant de at ”homo” var en melding til heterofile gutter om utilstrekkelig 

maskulinitet. Det fungerer som en subtil trakassering av de guttene som bryter med 

tradisjonelle forventninger til kjønnsroller. 

 

1.3.1   Hegemonisk maskulinitet 
Det finnes ikke én maskulinitet, men flere (Whitehead, 2002). Disse maskulinitetene er i 

følge Connell og Messerschmidt (2005) innordnet i et hierarki, med hegemonisk maskulinitet 

som den mest ettertraktede varianten i en gitt sosial kontekst. Hegemonisk maskulinitet er 

mer sosialt sentral, eller mer assosiert med sosial makt og autoritet enn andre maskuliniteter, 

den kjennetegnes ved kulturell anerkjennelse, plass i den offentlige diskursen, 
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institusjonalisering og devaluering av andre alternativer. At en maskulinitet er ledende, betyr 

at andre maskuliniteter er underordnet, en prosess som i følge Connell og Messerschmidt har 

blitt dokumentert internasjonalt (2005, s. 846). Fordi det er mange maskuliniteter, kan vi ikke 

definere begrepet konkret, men eksempler på egenskaper som gjerne beskrives som 

maskuline, er fysisk styrke, virilitet og rasjonalitet (National Union of Students [NUS], 

2013). Skre (2012) trekker frem egenskaper som dristighet, påståelighet, dominans, 

uavhengighet og instrumentalitet. Kozlovská (2015) beskriver egenskaper som mot, 

egenrådighet, aggresjon, autonomi, mestring, sosiale evner, teknologiske ferdigheter, 

eventyrlyst, tøffhet. I noen tilfeller assosieres maskulinitet også med vold og aggresjon (NUS, 

2013). Maskuliniteter defineres alltid i motsetning til femininitet (Connell & Messerschmidt, 

2005). Maskulinitet er adskilt fra menn som sosial gruppe, ikke alle menn utøver maskulin 

atferd, eller samme type maskulinitet. Selv om kun noen få vil leve opp til, og faktisk utøve, 

hegemonisk maskulinitet, har den like fullt normativ status, gjerne gjennom fremtredende 

symboler (Connell & Messerschmidt, 2005; NUS, 2013), som Bond (James Bond). 

Den hegemoniske maskulinitet kan endre seg i takt med forandringer i 

kjønnsrelasjoner. Ved å inkorporere mønstre fra andre, underordnede maskuliniteter, kan den 

hegemoniske maskuliniteten tilpasse seg nye sosiale forventninger. Denne utviklingen er ikke 

automatisk, og ulike former for maskulinitet kan ofte stritte mot samfunnets nye 

forventninger til for eksempel likestilling (Connell & Messerschmidt, 2005).  

Oppsummert er maskulinitet utøvelse av mannlig kjønnsrolle mer eller mindre i tråd 

med forventninger som varierer avhengig av sosial kontekst. Disse vil også ha en 

gullstandard som vi definerer som hegemonisk maskulinitet. Denne kan endre seg, men det er 

en treg prosess.   

 

1.3.2   Mann i krise? 
It is obvious to us that it is time for a loud wake-up call, to be sounded in every nation 

around the world where young men are failing to perform adequately in academic 

domains. The consequences for them, their families, their communities and even  

national destinies could be catastrophic unless dramatic corrective actions are taken 

soon (Zimbardo & Coulombe, 2015, s. 6). 

 

Ideen om at menn er i en krise er ikke ny, folk har vært bekymret for mannens flukt fra et 

feminisert forbrukersamfunn i over 200 år (Kimmel som sitert i Whitehead, 2002, s. 58), og 
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ideen står i skarp kontrast til menns fortsatte dominans på mange sentrale arenaer 

(Whitehead, 2002). Sitatet øverst er hentet fra boken Man (Dis)connected: How technology 

has sabotaged what it means to be male (2015) av Philip Zimbardo og Nikita D. Coulombe, 

som ser for seg en kommende, verdensomspennende katastrofe. Unge menn er i følge dem 

akterutseilt innen skole, akademia, i arbeidslivet og sosialt. Bokens formål er å redegjøre for 

problemstillingene unge menn står overfor, særlig i forhold til teknologi. Jeg har valgt å 

fokusere på hva forfatterne legger til grunn for at menn er mer sårbare enn kvinner for å 

havne i denne teknologifella. Forfatterne beskriver hvordan det ikke har vært noen 

mannsbevegelse som har oppdatert menns rolle tråd med samfunnsøkonomiske, sosiale og 

teknologiske endringer, på samme måte feminismen har endret kvinners rolle. Zimbardo og 

Coulombe mener at samfunnet hemmer unge menns intellektuelle, kreative og sosiale 

utvikling fra fødselen. Konsekvensen er at mannen er dårlig tilpasset samfunnets 

utfordringer, og han flykter inn i en virtuell verden det er lettere å mestre. Omfattende 

teknologibruk, i form av TV, internett, dataspill og porno, trekkes frem som både symptom 

på og årsaker til krisen. 

 For å unngå krisen må menn, i følge Zimbardo og Coulombe (2015), få tilstrekkelig 

støtte i oppveksten til å kunne fungere i dagens samfunn. De må få ”verktøy” til å bli flinkere 

til å snakke om følelser, de må bli mer selvsikre, de må lære seg å danse. Samtidig må 

samfunnet gi menn rom til å være menn, til å leve ut sin mannlige natur. Zimbardo og 

Coulombe (2015, s. 252-253) vil ha en endret hegemonisk maskulinitet, men de er også klare 

på at de ikke ønsker å avskaffe det gamle systemet helt, da det å miste ”certain concepts of 

masculinity could also take away from what makes a man push himself for something bigger 

than himself.” 

 Maskulinitet påvirkes av samfunnets forventninger. Whitehead (2002) påpeker at selv 

om vi ikke skulle stå foran en krise, vil diskursen omkring krisen påvirke forventningene vi 

stiller til mannen, slik som ideen om at det eksisterer en ”mannlig natur”. Krise eller ei, vil 

det derfor være interessant å se nærmere på disse påstandene. Jeg har valgt å studere dem i 

lys av bronies, som også har blitt sett som et tegn på den mannlige endetiden (Gilbert, 2015.)  

 I denne oppgaven er det ikke rom for å behandle alle ”symptomene” på krisen som 

Zimbardo og Coulombe presenterer. Jeg har derfor fokusert på to: Tiltrekning mot eksklusivt 

mannlig selskap, og omfattende dataspilling. ”Symptomene” er valgt fordi de, på bakgrunn 

av intervjuene, fremstod som mest relevante. Det er også interessante paralleller mellom 

miljøene, som er mannsdominerte og med stor aktivitet over internett.  
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Homososialitet 

Det første av symptomene som jeg ønsker å se nærmere på er manglende ønske om, eller 

tilgang på, nære relasjoner, samtidig som noen søker sosiale settinger med eksklusivt 

mannlige grupper. Dette blir ofte kalt ”homososialitet”, et konsept brukt for å beskrive og 

definere sosiale bånd mellom personer av samme kjønn (Hammarén & Johansson, 2014). 

Homososialitet er et spennende ”symptom” å se på i lys av bronies som også er en gruppe 

med klar overvekt av menn. Parallellen har også blitt trukket av Kozlovská (2015). Zimbardo 

og Coulombe (2015) fokuserer på noe de kaller ”social intensity syndrome” (SIS-syndrom), 

en form for overdreven mannlighet. Slike gutteklubber kan være militæret, gjenger, 

studentbrorskap og/eller idrettslag, der idretten gjerne består av mye fysisk kontakt, slik som i 

amerikansk fotball. Forfatterne eksemplifiserer fenomenet slik:  

 

This phenomenon peaks on days with important sport matches, ..., when many males 

would rather be in a bar with strangers, watching a totally overdressed Tom Brady, 

the New England Patriots´ star quarterback, than with a totally naked Jennifer Lopez 

in their bedroom. (Zimbardo & Coulombe, 2015, s. 15)  

 

På tross av intensiteten i disse gruppene, unngår de unge mennene i disse gruppene fysisk og 

emosjonell intimitet, i frykt for å bli sett som feminine eller homofile. En soldat de har 

intervjuet sier at det å vise bekymring for en annen mann: ”...strikes too similarly to the 

concerns of a woman´s nagging” (Zimbardo & Couolmbe, 2015, s. 16).  

 Zimbardo og Coulombe kobler SIS-syndromet til ”laddism”, en subkultur som kan 

ses som en fortsettelse av en reaktiv tendens mot feminismen, kvinners rettigheter og 

medfølgende endring av mannsrollen siden 1950-tallet (Phipps & Young, 2015). Samtidig 

kan laddism tolkes som en måte å hevde seg, eller symbolsk å gjenerobre territorium i 

økonomiske nedgangstider med stor arbeidsledighet. En rapport publisert av National Union 

of Students [NUS] i Skottland og England i 2012, definerer laddism som en av flere 

potensielle og aktuelle maskuliniteter. Det er en subkultur som man beveger seg inn og ut av, 

gjerne i forbindelse med sosiale aktiviteter og alkohol. Rapporten gir inntrykk av at det kun 

er en minoritet av studentene som tar del i lad-kulturen, og at mange tar avstand fra den. 

Samtidig ser den ut til å ha en sterk påvirkning på universitetskulturen (NUS, 2013). I tillegg 

til en kvalitativ studie består rapporten også av et litteratursammendrag, der lad-kulturen 

beskrives som ”founded upon a trinity of `drinking, football and fucking´, contemporary 
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laddism can be seen as young, hedonistic and largely centered around homosocial bonding 

(NUS, 2013, s. 10)”. Videre skriver de at laddism gjerne involverer ”having a laugh”, 

objektivisering av kvinner og å gi uttrykk for politisk ukorrekte synspunkter. Laddism har fått 

stor sosial og kulturell innflytelse, og har blitt beskrevet som en mal på maskulinitet for 

dagens unge, britiske menn  (NUS, 2013, s. 10). Alkohol er regnet som et viktig aspekt ved 

universitetslivet og generelt, men er særlig fremtredende i laddism og kobles til seksuell 

trakassering og seksualisert vold. Det er i baren man gjerne fremviser og forhandler om sin 

maskulinitet, om man er en ”ekte mann”. Dette er heller ikke begrenset til universitetet (NUS, 

2013, s. 11). Humor, og den påståtte bruken av ironi (såkalt ”banter”) gjør det vanskelig å 

vurdere om atferden faktisk innebærer å tilpasse seg en kjønnsrolle, eller å parodiere den 

(NUS, 2013, s. 10).  

 Også kvinner kan ta del i ladkulturen, noe som kan få den til å fremstå som et mindre 

sexistisk fenomen. Samtidig kan det virke som laddism har ulik funksjon avhengig av kjønn. 

For menn kan deltakelse tolkes som konformitet til kjønnsnormer. For kvinner kan det handle 

om et opprør mot kjønnsnormene (NUS, 2013), og en måte å hevde seg på: ”Yet the power 

dynamics are different. These hard-drinking, perhaps objectifying, young women are 

seemingly being indulged in their behavior because they are not in charge. Like tomboys, 

they are aspiring to heights they can never reach” (Asher, 2016, s. 112-113).  

 NUS beskriver laddism som en form for hegemonisk maskulinitet, preget av et sterkt 

hierarki, eksklusjon og devaluering av det feminine. Fremveksten av laddism kan ses som en 

forsvarsreaksjon på diskursen rundt ”maskulinitetskrisen”: Sexisme og seksuell trakassering 

blir en måte å ta tilbake makt og rom i et samfunn preget av økonomiske nedgangstider og 

økende økonomisk konkurranse, der diskursen skal ha det til at det er The end of men (Rosin, 

2012) og at kvinner vinner ”kjønnskampen” (NUS, 2013; Phipps & Young, 2015).  

 

Dataspill 

Zimbardo og Coulombe (2015) mener at utstrakt dataspilling (brukes om både TV- og 

dataspill) både er et symptom på krisen, og en av dens årsaker. De tenker seg at dataspill, 

spesielt Massive Multiplayer Online Games [MMOG], er et alternativt rom for mestring og 

identitetsskaping. Fordi MLP:FiM og fandomet gir inntrykk av å kunne ha en lignende 

funksjon, og begge fenomen i stor grad foregår på nett, er det interessant å sammenligne 

fenomenene. Tre av de broniene jeg intervjuet spiller også dataspill. Videre argumenterer 

O´Connor, Longman, White og Obst (2015), på grunnlag av en tidligere studie av Obst, for at 
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det eksisterer likheter mellom science-fiction-fandom og MMOG som internettbaserte 

samfunn.  

De fleste studier er enige om at gutter bruker mer tid på dataspill enn jenter (se 

Frøyland, Hansen, Sletten, Torgersen & von Soest, 2010 for en oversikt). Medietilsynet 

skriver i sin rapport om unges medievaner at 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene i 

alderen 9-16 år spiller dataspill. Andelen gutter som spiller er høyere enn for jenter i alle 

aldersgrupper. Selv om gutter i større grad enn jenter oppgir at foreldre vet mye om hva de 

spiller, rapporterer en betydelig større andel gutter i alle aldre å ha spilt spill med 18-års 

aldersgrense, sammenliknet med jenter (Medietilsynet, 2016). Dette er spill som kan 

inneholde grove voldsskildringer av voldelige handlinger begått mot forsvarsløse dyr og 

mennesker (Medietilsynet, u.d.). 

Gleden ved å spille kan, for en del, fortsette inn i voksenlivet, der den virtuelle verden 

blir et sted der de kan oppnå en høyere status enn i den virkelige verden – en mulighet for å 

være et bedre menneske, i en verden man selv kan kontrollere (Liu som sitert i Zimbardo og 

Coulombe, 2015). 81 prosent av gamere er menn, med en snittalder på 28 år (Griffiths som 

sitert i Hussain & Griffiths, 2009).   

Forklaringer på kjønnsforskjellen i hvor mye man spiller dataspill kan være at flere 

spill er laget for menn av menn, jenter kan være mer ukomfortable med å vise åpen aggressiv 

atferd, og at gutter angivelig har bedre øye-hånd koordinering enn jenter, og derfor har en 

fordel når de spiller (Griffiths som sitert i Frøyland et al., 2010). Zimbardo og Coulombe 

(2015) trekker frem flere lignende forklaringer. De forestiller seg blant annet at gutters indre 

verden gjør dem mer tilbøyelige for å trekkes mot dataspill: ”we are telling boys that their 

inner mental worlds – filled with sex and aggression – are unacceptable and scary, therefore 

they have no other outlets for their natural impulses” (Zimbardo & Coulombe, 2015, s. 90). 

Zimbardo og Coulombe utdyper imidlertid ikke hvor disse ”naturlige impulsene” kommer 

fra. En mann som har svart på spørreundersøkelsen deres fremmer at han gjennom dataspill 

får tilfredsstilt sitt konkurranseinstinkt og sin iboende driv som mann til å skape og kultivere 

noe. For ham handlet dataspill om å oppleve livets gleder. 

Lin, Hung, Fan og Tu (2015) undersøkte hvordan Massive Multiplayer Online Role-

Playing Games [MMORPG], kan fylle et grunnleggende psykologisk behov for mestring 

eller oppnåelse. MMORPG er en virtuell fantasiverden der flere tusen kan møtes og 

rollespille sammen (Frøyland et al., 2010).  Lin et al. (2015) beskriver MMORPG som en 

magisk tryllestav som kan få spillernes drømmer til å bli sanne. De fant at MMORPG 

fungerte som arenaer der man kan spille ut ulike roller, blant annet bytte kjønn (Griffiths som 
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sitert i Hussain & Griffiths, 2009), og oppfylle ulike fantasier som ikke er tilgjengelig for en i 

den virkelige verden. Et eksempel er økt rikdom og status, bli bedre på å sosialisere, vinne, 

dra på eventyr, og oppleve overlegenhet eller verdsettelse, i tråd med Zimbardo og 

Coulombes (2015) hypotese.   

 Frøyland et al. (2010) fremhever betydningen av å undersøke og anerkjenne de 

positive aspektene ved dataspillingen for dem som spiller. Kvalitative studier har funnet at 

storspillere opplever at dataspillingen tilfører livet deres noe positivt, og kan hjelpe dem med 

å øke selvtilliten og få dem til å føle seg bedre, tilsynelatende i tråd med Lin et al. (2015) sine 

funn. Å kunne flykte inn i spillenes verden kan ha en terapeutisk effekt, og hjelpe med og 

hanskes med stress og uro i hverdagen. Tidstap fremheves av storspillerne som noe positivt – 

det får timene til å gå på en morsom måte (Frøyland et al., 2010). Rollespill kan også være en 

arena der man kan prøve ut å være på måter og øve opp kommunikasjonsferdigheter som man 

ellers ikke ville turt (Griffiths som sitert i Frøyland et al., 2010). Zimbardo og Coulombe 

(2015) er imidlertid skeptiske til i hvilken grad en virtuell virkelighet og kontakt med andre 

over nettet kan tilfredsstille behov for tilhørighet, kjærlighet, anerkjennelse og 

selvaktualisering.  

 Wood, Griffths og Parke (2007) undersøkte subjektive opplevelser av tidstap mens 

man spiller. De konkluderte med at dette gjennomgående ble beskrevet som en positiv 

opplevelse, ved at man midlertidig ”skrudde av” virkeligheten og alle dens bekymringer og 

fikk mulighet til å slappe av. Noen fikk imidlertid dårlig samvittighet over at tiden hadde gått 

uten at de hadde brukt den til noe ”nyttig”. Wood et al. (2007) påpeker at det er blitt knyttet 

et stigma til å spille mye dataspill, ved at forskning og media har vektlagt potensielle farer 

ved dataspill, som for eksempel økt aggresjon eller spillavhengighet. Ulike trekk ved spillene 

påvirket i hvor stor grad informantene opplevde å leve seg inn i det: Kompleksitet, dybde, 

overbevisende mål og nivåer ble vektlagt. Videre ble interaksjon med andre spillere og 

handlingsdrevne, spennende historier og trukket frem. Å interagere med andre handlet både 

om konkurranse, men også om å sosialisere med andre spillere, løse problemer som gruppe, 

og bytte virtuelle objekter. Å kunne se seg selv som hovedpersonen i spillet, eller kunne 

skape sin egen karakter, bidro også til dissosiasjon inn i spillet. Wood et al. (2007) fant ingen 

kjønnsforskjeller i opplevelse av tidstap.  

Hussain og Griffiths (2009) fant også at å spille MMPORG syntes å ha en 

emosjonsregulerende effekt. Noen opplevde at det bidro til å fjerne sterke negative følelser 

som sinne og stress, som ikke er så lett å bli kvitt ellers, og opplevelse av positive følelser. Å 

spille MMPORG var forbundet med både positive og negative psykososiale utfall. De 
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positive var av blant annet av sosial karakter, ved at man fikk mulighet til å bli kjent med 

andre mennesker, og lærte å samarbeide med andre. Dette trekkes også frem av Lin et al. 

(2015). Samtidig var negative psykososiale utfall av spilling av det kunne gå på bekostning 

av sosiale relasjoner i den virkelige verden, samt at man kunne glemme eller utsette 

selvivaretakelse, som å spise eller dusje. Mulighet for å bli spilleavhengig ble også trukket 

frem som noe potensielt negativt.  

 O´Connor, Longman, White og Obst (2015) tok mer spesifikt for seg sosiale aspekter 

ved å spille World of Warcraft [WoW], et Massive Multiplayer Online Game [MMOG] som 

de fant var både en kilde til tilhørighet, identitet og sosial støtte. Informantene opplevde at 

WoW ga dem en form for tilhørighet de ikke hadde i den fysiske verden, og at dette var en av 

de beste aspektene ved spillet. Tilhørigheten var bygget på mulighet for å danne nye 

vennskap, og delvis på aspekter ved spillet som oppmuntret til tett samarbeid. Noen vennskap 

som oppstod online ble også overført til den fysiske verden. Flere oppga at spillet hadde blitt 

en viktig del av hvem de er. Med tanke på sosial støtte ble det funnet at de samme reglene 

gjaldt i den virtuelle som den fysiske verden: Veiledning og hjelp til utfordringer i spillet 

kunne man få fra hvem som helst, men å få emosjonell støtte i form av å snakke om 

problemstillinger fra den fysiske verden var reservert de man var på lag med, eller nære 

venner. Anonymitet gjorde det imidlertid lettere å søke støtte.  

 

Hva kjennetegner dem som spiller mye? 

Zimbardo og Coulombe (2015) er i første rekke bekymret for de som spiller mye og alene. I 

Frøyland et al. (2010) sin studie av ungdommer mellom tolv og sytten, fant man en klar 

overvekt av gutter som spiller dataspill (fellesbegrep for data- og TV-spill) hver dag 

sammenliknet med jenter. 41 prosent mot 6 prosent. 7,2 prosent av guttene spilte dessuten 20 

timer eller mer i helgene, og viser at det å bruke mesteparten av fritiden på dataspill ikke 

lenger er et marginalt fenomen. De som spilte mer enn fire timer daglig i ukedagene ble 

definert som storspillere, nesten alle var gutter. De spilte hovedsakelig førsteperson skytespill 

og MMORPG. Fordi gutter var overrepresentert i kategorien for storspillere, ønsket Frøyland 

et al. å se på faktorer i gutters liv som kan tenkes å henge sammen med dataspillvaner. 

Foreldres manglende innsyn i ungdommens liv, krangling med foreldre, og dårlig økonomi i 

familien, var relatert til omfattende spilling. Frøyland et al. ser i likhet med Zimbardo og 

Coulombe en sammenheng mellom vansker på skolen og omfattende dataspilling. 

Storspillere gjør mindre lekser, skulker oftere og har oftere konsentrasjonsvansker på skolen, 

sammenliknet med andre gutter. Samtidig ser man ingen betydelige karakterforskjeller 
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mellom disse gruppene. Storspillerne er også oftere utsatt for mobbing, og har flere 

symptomer på depresjon og lav selvfølelse enn gutter flest. Storspillere kommuniserer mer 

med jevnaldrende over internett, også med folk de kun kjenner fra nettet, sammenliknet med 

gutter generelt. De treffer også oftere folk de har blitt kjent med på nett i virkeligheten. 

Spillingen blir en arena for å etablere nye vennskap, som beskrevet over.  

 Frøyland et al. (2010) sine funn angående psykisk helse hos dem som spiller mye, er 

interessante i lys av Zimbardo og Coulombes bekymringer om hvorvidt spillverden kan fylle 

grunnleggende relasjonelle og psykiske behov for unge menn. Storspillerene var i dobbelt så 

stor grad som de andre guttene i utvalget preget av depressive symptomer og dårlig 

selvfølelse. Det presiseres imidlertid at der er vanskelig å si hva som er årsak-virkning: 

Trekkes ungdom med denne typen vansker som mot spillingen, eller er de psykiske vanskene 

en konsekvens av omfattende spilling?  

 

1.3.3   Crisis? What Crisis?  
Zimbardo og Couloumbe (2015) vil advare om en grim fremtid der menn har gjemt seg bort 

på gutterommet med hodet dypt inn skjermen, manisk klikkende gjennom en endeløs strøm 

av spill og porno. Man kan diskutere om det er en krise på vei, men det synes som om noen 

gutter og menn er sårbare for å falle utenfor samfunnet på ulike måter. Både Asher (2016) og 

Zimbardo og Coulombe (2015) mener at sårbarheten skyldes en forskjellsbehandling. Gutter 

oppdras på en måte som gir større fallhøyde enn jenter dersom de ikke passer inn i den malen 

som samfunnet ønsker.  

Som Whitehead (2002) sier, vil samtaler om en krise, eksisterende eller ikke, ha en 

påvirkning hva som regnes som hegemonisk maskulinitet. Dette er tydelig når vi ser på 

laddism, en konservativ maskulinitet som vokste ut av krise-diskursen, hvor egenskaper som 

empati, nærhet og omsorg blir merket som feminint, og devaluert. Dataspill beskrives som en 

arena for å nærme seg et hegemonisk ideal om status, eventyrlyst og rikdom. Slik Zimbardo 

og Coulombe beskriver det, kan gutter også få utløp for naturlige egenskaper som samfunnet 

har sluttet å sette pris på i dataspillenes verden, slik som aggresjon. Samtidig beskrives 

dataspill som en kilde til nye vennskap, mulighet for å tre mer frem sosialt, få emosjonell 

støtte og samarbeide med andre.  

For å endre den negative trenden, ønsker Zimbardo og Coulombe å fremme en ny 

maskulinitet, men understreker at de ønsker reform, ikke revolusjon, deler av det gamle 

systemet bør skånes. Dette kan ha sammenheng med at forfatterne også flere steder i løpet av 
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boken fremmer at menn har visse naturlige egenskaper, de er for eksempel naturlige 

risikotakere og utforskere, og liker å mestre ting (Zimbardo & Coulombe, 2015). Dersom 

dette stemmer, gir det mening at noen grunnpilarer alltid vil stå fast. I følge dem må uttrykket 

”vær en mann” redefineres og støttes opp om av samfunnet. Hva Zimbardo og Coulombe 

ønsker seg, er en mann som er bedre på å kommunisere og artikulere, som har tro på, er 

sikker på og komfortabel med å vise og motta respekt, og som ser at det er flere roller 

tilgjengelige enn alfahannen eller familieforsørgeren. 

Asher (2016, s. 241) er den ”revolusjonære”, hun skriver at hun er ”through with 

masculinity”. Kjønnsroller er i følge henne mer et hinder for, enn en kilde til, kunnskap om 

seg selv. Asher fokuserer på hvordan samfunnets forventninger til unge menn, og måten de 

oppdras på, dytter dem inn i trange rammer og et atferdsmønster som er lite samfunnstjenlig. 

Gutter oppdras til å være dominerende, undertrykke følelsene sine og avvise interesser 

assosiert med jenter. De risikerer et liv der deres selvfølelse står og faller på evne til å klatre 

på statusstiger og konkurrere med andre menn.  

Et sted i denne diskursen, mellom reformister, revolusjonære, og reaksjonære lads, 

finner vi menn som elsker pastellfargede ponnier, et tilsynelatende så grundig brudd med 

hegemonisk maskulinitet at det kan se ut som en ren utmelding. Hva kan debatten om 

maskulinitetskrisen si om bronies og hva kan bronies si om maskulinitetskrisen? 

Som Twilight sier, ”we must science this immediately!”.  

 

1.4   Studiens mål og forskningsspørsmål 
Studiens overordnede mål er å utforske hva bronies kan fortelle oss om å være ung mann i 

dagens samfunn. Mer spesifikt vil jeg studere bronies i lys av to symptomer på den påståtte 

maskulinitetskrisen. På bakgrunn av resultater av den kvalitative analysen av intervjuer med 

fem bronier, utarbeidet jeg tre mer konkrete forskningsspørsmål:  

1.   Hva kan en sammenlikning av verdier innenfor laddism og bronies fortelle oss om 

hegemonisk maskulinitet i dagens samfunn? 

2.   Trenger menn et eget sted å være? En sammenlikning av funksjonen til serien og 

fandomet, og dataspill, med særlig fokus på hvilke ”verktøy” som fremmes i hvert 

fenomen.   

3.   Hvilke forventninger til seg selv forteller bronies om, og hvordan forholder disse seg 

til forventninger vi finner i hegemonisk maskulinitet?  
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2  Metode 
2.1   Valg av metodologisk tilnærming 
 

”...altså sånn, du kjenner ikke blomstene fra utsiden av glasshuset...” 

 

Sitatet over er hentet fra et av intervjuene jeg gjennomførte i forbindelse med denne 

oppgaven, og jeg synes det kort oppsummerer hvorfor kvalitativ metode var hensiktsmessig 

for å belyse den overordnede problemstillingen – jeg ønsket å utforske hva bronier kan 

fortelle om å være ung mann i dag, og kom fram til at det derfor var nødvendig å utforske 

fenomenet fra innsiden, med en åpen tilnærming. Hvordan er det å være en brony? Hvilken 

opplevelser og erfaringer er knyttet til en slik identitet? Langdridge (2006) skriver at 

kvalitativ forskning handler om kvalitetene ved et fenomen, og fokuserer mer på meninger, 

betydninger og tekst. Kvantitativ forskning vil i kontrast oftere befatte seg med atferd, og å 

kunne predikere denne, mens kvalitativ forskning ofte har et mer beskrivende formål. Å 

beskrive bronyfenomenet fra innsiden, fremstod som nødvendig da dette en relativt ukjent 

gruppe, som heller ikke har blitt forsket så mye på. For å få tak i deres opplevelser, valgte jeg 

derfor å gjennomføre kvalitative, semistrukturerte intervjuer, som så utgjør grunnlaget for en 

tematisk kvalitativ analyse, som jeg kommer tilbake til. Videre ønsket jeg å utvikle mer 

spesifikke forskningsspørsmål på grunnlag av analysene, som kunne bidra til å besvare den 

overordnede problemstillingen i diskusjonsdelen. 

 

2.1.1   Semistrukturerte kvalitative intervjuer 
Langdridge (2006) beskriver semistrukturerte intervjuer som et standardisert oppsett av 

forhåndsdefinerte spørsmål i en mer eller mindre fast rekkefølge. Semistrukturerte intervjuer 

gir mindre fleksibilitet for den som intervjuer enn det ustrukturerte intervjuer gjør, men på en 

annen side er det lettere å sørge for at man ikke overser noen emner, eller at det som kommer 

frem i intervjuet blir mye påvirket av utviklingen i hver enkelt samtale. Man kan bevege seg 

bort fra oppsettet for å følge informantens digresjoner, og spørsmålene er gjerne åpent 

formulert slik at svarene kan utbroderes. Denne intervjuformen gjør det lettere å analysere og 

sammenlikne flere intervjuer, men har samtidig begrenset generaliserbarhet.  

 Intervjuguiden jeg utformet (se vedlegg) bestod av mange spørsmål, og etter et par 

intervjuer innså jeg noen av spørsmålene abstrakte og vanskelige å svare på. De fremstod 
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også som lite relevante i selve intervjusituasjonen. Dette gjaldt spesielt spørsmålene om 

”menn i media/dagens samfunn” (se vedlegg). Jeg valgte tematisk analyse fordi den egner 

seg til å søke etter mønstre og gjennomgående temaer på tvers av et datasett (intervjuene). 

Samtidig er det en grunnleggende, tilgjengelig og fleksibel metode som ikke krever videre 

erfaring med kvalitativ forskning fra før av (Braun & Clarke, 2006).  

	  

2.2   Datainnsamling 
2.2.1   Gjennomføring av intervjuer 
Tre av intervjuene ble gjennomført på et seminarrom på Psykologisk institutt på 

ettermiddagen/kvelden. To intervjuer ble gjennomført over telefon, fra et seminarrom. De to 

telefonintervjuene ble gjennomført i to omganger, da vi begge gangene ikke rakk å komme 

gjennom intervjuguiden. I begge tilfeller var det informantene selv som først tilbød seg å 

fortsette intervjuet en annen dag. Slik fikk jeg muligheten til å høre gjennom det som hadde 

blitt sagt i første delen av intervjuet, og spisse spørsmålene for neste intervju deretter. 

Intervjuene hadde en varighet på alt fra en drøy time til nærmere tre timer (de intervjuene 

som ble delt opp). For informantene som ble intervjuet ansikt til ansikt, hentet jeg først inn 

informert samtykke i form av underskrift på skjema (se vedlegg) etter at jeg dobbeltsjekket at 

de hadde lest gjennom samtykkeskjemaet og om de hadde noen spørsmål, samt presisert 

punktet om konfidensialitet og at det når som helst er lov å trekke sitt samtykke til å delta. 

For intervjuene over telefon innhentet jeg muntlig samtykke ved at jeg først sjekket at de 

hadde lest informasjonsskrivet, oppsummerte om konfidensialitet og mulighet for å når som 

helst trekke samtykket om deltakelse, og deretter spørre direkte om samtykke til deltakelse og 

mulighet for oppbevaring av anonymiserte data utover innlevering av oppgaven. Videre ble 

det også presisert i alle intervjuene at det var mulig å kontakte meg ved behov i ettertid.  

Samtykkeskjema oppsummerte kort hva jeg kom til å spørre om, og kan ha gitt 

inntrykk av hva jeg ønsket å få ut av intervjuene og slik sett påvirket informantenes svar. Jeg 

ser i etterkant at begrepene ”identitetsutvikling”, og ”kjønnsidentitet”, ikke er så 

fremtredende i forhold til hva som ble resultatene av analysen, selv om de heller ikke er 

fraværende. Jeg synes likevel ikke at dette gjør informasjonsskrivet misvisende, men at disse 

begrepene ikke ble oppfattet som så relevante for det endelige datamaterialet og temaene 

konstruert på bakgrunn av dette. Dette kan både skyldes hvilke spørsmål jeg stilte, og 

hvordan jeg gjorde den tematiske analysen.  
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En av informantene uttrykte noe skepsis med tanke på om jeg ville få svar på de 

spørsmålene jeg stilte i informasjonsskrivet. Det er jo ”bare en TV-serie”: ”Ingen er 

overrasket over at voksne liker Pixar-filmer. Men, fordi det er MLP, og den historien den 

franchisen har, som gjør at det er så interessant, sett i lys av det”. Informanten kommenterer 

hvordan utenforståendes forutinntatthet kan være det som gjør bronies til et objekt som må 

undersøkes. Det er viktig å være oppmerksom på at min oppfatning av bronies som noe 

eksotisk, kan ha påvirket meg og informasjonen som kommer frem i intervjuene. Samtidig er 

det nettopp motsetningen mellom informantens nonchalante forhold til fenomenet, og 

samfunnets oppfatning av bronies som noe annerledes og et normbrudd, som gjør dette til et 

interessant fenomen å studere. 

 

2.2.2   Utvalg og rekruttering 
Jeg meldte meg inn i to Facebookgrupper, en for bronies i Norge og en for Oslo-området. Jeg 

la ut en melding og etterspurte nåværende eller tidligere mannlige bronies fra 16 år og 

oppover. Videre skrev jeg at intervjuet kom til å dreie seg om serien, fandomet og livet 

generelt, kanskje spesielt med tanke på forventninger til unge menn i dagens samfunn. 

Kvinnelige fans av serien falt utenfor oppgavens omfang. Fem deltakere i alder 16-25 meldte 

sin interesse og ble intervjuet. En informant var under myndighetsalder. I samråd med Norsk 

senter for forskningsdata [NSD], ble det ikke vurdert som nødvendig å informere foresatte, 

fordi det var uvisst hvor åpen informanten var om sin bronystatus. Informantenes alder 

fremstår lite relevant og vil ikke presiseres videre. Bronies er en heterogen gruppe, og man 

kan ikke trekke konklusjoner om hele gruppen basert på de fem deltakerne, som også 

framstår som vidt forskjellige. To av broniene fortalte at de ble motivert til å delta av et ønske 

om å hjelpe til. To oppga at de syntes det hørtes interessant eller gøy ut. To nevnte også at de 

syntes det var fint at noen utenfor fandomen var interessert i bronies. En av dem ønsket å 

bidra til at flere utenfor fandomen kan lære om bronies, med utgangspunkt i stigmaet knyttet 

til fenomenet.  

	  

2.2.3   Etiske betraktninger og personvern  
Prosjektet måtte meldes inn til NSD fordi jeg skulle oppbevare personopplysninger 

elektronisk. Intervjuene ble tatt opp med mp3-båndopptager, og overført til en 

passordbeskyttet minnepinne, som ble oppbevart i låst arkivskap på et rom med begrenset 

tilgang (kun sisteårsstudenter og ansatte) på Psykologisk institutt. Samtykkeskjemaer ble 
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oppbevart samme sted, i egen mappe. Under transkribering ble det benyttet PC uten internett-

tilgang, på overnevnte rom. Transkriberte intervjuer ble anonymisert ved å fjerne navn, alder, 

og stedsnavn.  

Selv om jeg ikke skulle spørre direkte etter helseopplysninger eller andre former for 

sensitive opplysninger (med unntak av navn og alder), hadde jeg avtalt med en av mine 

veiledere, som er klinisk psykolog, at jeg kunne ringe ham om det skulle fremkomme 

informasjon som gjorde meg bekymret for en informant, for å rådføre meg om hva som burde 

gjøres videre. Jeg rådførte meg med veilederen i forbindelse med én av informantene. 

Da intervjuene skulle analyseres og fortolkes, er det mulig at informantenes uttalelser 

tolkes eller settes i en sammenheng som i deres øyne ikke ville stemme. Dette er også en 

utfordring med tanke på gyldigheten av resultatene, og det er viktig å påpeke betydningen av 

forskerens, min, subjektivitet og betydning for hvilken kunnskap som produseres og 

presenteres i denne hovedoppgaven. En mulig løsning på dette problemet hadde vært å 

presentere deltakerne for mine tolkninger, for å utforske gyldigheten av disse. Dette ble det 

dessverre ikke tid til. En opplevelse av å bli galt fremstilt eller misforstått kan være 

ubehagelig for den informanten som skulle lese oppgaven og oppfatte det på denne måten. 

Av hensyn til informantene har jeg forsøkt å opprettholde en åpen, utforskende og tentativ 

holdning.  

Informantene fikk ingen godtgjørelse utover brus og sjokolade til de som møtte opp i 

person. I ettertid angrer jeg på at jeg ikke ordnet gavekort på butikken Outland. Generelt 

uttrykte deltakerne at tiden hadde gått fort, og at det å bli intervjuet hadde vært en ålreit 

opplevelse.  

 

2.3   Analyse 
2.3.1   Om tematisk analyse 
Tematisk analyse er en metode for å identifisere, analysere og rapportere mønstre, eller 

temaer, i data (Braun og Clarke, 2006). Metoden kan brukes til å beskrive og organisere data, 

men også til å fortolke ulike aspekter ved et forskningsområde. Tematisering av mening går 

på tvers av flere former for kvalitative analysemetoder (Holloway & Todres, som sitert i 

Braun & Clarke, 2006). Braun og Clarke argumenterer for at tematisk analyse burde anses 

som en egen metode fordi den ikke er bundet opp mot et teoretisk rammeverk, slik som for 

eksempel Grounded Theory eller Interpretative Phenomenological Analysis [IPA]. Fordi det 

ikke er noen enighet om hvordan man foretar en tematisk analyse, understreker Braun og 
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Clarke betydningen av å beskrive hvordan jeg utfører analysen, hvilke antakelser som ligger 

til grunn for denne, og hvilke valg jeg gjør i denne prosessen. Dette er også viktig med tanke 

på sammenliknbarhet av prosjektet med tidligere forskning, og om andre skal gjennomføre 

liknende prosjekter senere. Jeg har fulgt Braun og Clarke sitt forslag til fremgangsmåte. 

 

2.3.2   Gjennomføring av den tematiske analysen 
Valg 

Braun og Clarke beskriver fem valg som er sentrale med tanke på hva slags tematisk analyse 

man skal gjennomføre:  

Det teoretiske rammeverket/epistemologi. Jeg gikk for en realistisk tilnærming der man 

kan teoretisere opplevelser, erfaringer og meninger nokså rett fram. Man anser forholdet 

mellom mening og opplevelse, og språk, som ganske ensrettet og enkelt. Et konstruktivistisk 

perspektiv vil anse mening og erfaring som sosialt produsert, heller enn noe som skapes i det 

enkelte individ. Derfor vil det konstruktivistiske perspektivet i større grad teoretisere den 

sosiokulturelle konteksten og strukturelle betingelsene som ligger til grunn for de individuelle 

fortellingene, heller enn individets motivasjon og psykologi. Jeg vil innta dette perspektivet i 

diskusjonsdelen.  

Hva teller som et tema? Et tema beskrives av Braun og Clarke som noe som fanger noe 

viktig ved dataene i relasjon til forskningsspørsmålet, og dermed danner mønster av 

responser eller meninger i datasettet. Det finnes ikke noen fasit på hvor stor plass et mønster 

skal ta i et datasett før det er et tema. Et tema trenger heller ikke ta så mye plass, det kan være 

tilstrekkelig at det fanger noe viktig i relasjon til forskningsspørsmålet. Igjen fremkommer 

betydningen av forskerens vurdering. For denne studiens formål så jeg etter temaer som gikk 

igjen hos et flertall av informantene, i større eller mindre grad, og/eller som fremstod som 

viktige med tanke på det overordnede forskningsspørsmålet. Braun og Clarke skriver 

samtidig at spørsmålet om betydningen av prevalens og hvordan denne presenteres (eks. ”et 

flertall av informantene”) er et tema som må debatteres videre.  

Å beskrive hele datasettet, eller gå dypt inn i en liten del av det. Da bronies ikke er blitt 

forsket så mye på fra før av, og det var vanskelig å forutsi hva de faktisk kom til å svare på 

spørsmålene jeg ville stille dem, valgte jeg å gå for en tematisk beskrivelse av hele datasettet. 

En konsekvens av dette vil kunne være et noe av kompleksiteten og dybden forsvinner, 

spesielt med tanke på oppgavens sidebegrensning.  
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Induktiv analyse eller teoretisk tematisk analyse. Jeg valgte en datadrevet, induktiv, 

analyse, fordi jeg ville være åpen for hva som var viktige temaer for informantene. Jeg 

forsøkte å kode data uten å få det til å passe med mine egne, allerede eksisterende, hypoteser. 

Det er likevel ikke mulig å fri seg helt fra sin egen forutinntatthet. Watts (2014) skriver om 

nærhet til data, hvilket innebærer å engasjere seg i, og forstå, det informanten formidler i seg 

selv, ut fra deltakerens egne preferanser, antakelser og konsepter heller enn forskerens egne.  

Hvilket nivå skal temaer identifiseres på? En tematisk analyse fokuserer som regel på 

enten et semantisk/eksplisitt nivå, eller et latent/fortolkende nivå. Jeg gikk for det første, hvor 

man identifiserer temaer i overflaten av dataene, ikke på det som kan antas å ligge bak det 

informanten sier. Samtidig skal analysen ideelt bevege seg fra det deskriptive, hvor data er 

organisert etter mønstre i semantisk innhold, til fortolkning, der man ofte ser temaene i 

relasjon til litteratur og forsøker å si noe om den bredere betydningen og implikasjonene av 

mønstrene som ble identifisert. Det sistnevnte vil jeg forsøke å få til i diskusjonsdelen. Watts 

(2014) vektlegger betydningen av å først forstå hva informanten sier på deres egne vilkår. 

Dette er en forutsetning for å kunne gjøre en semantisk analyse. Den beste måten å skyve 

vekk egne perspektiver, er å erstatte dem med informantens. Oppsummert bør man etterstrebe 

et førstepersonsperspektiv gjennom analyseprosessen. Et tredjepersonsperspektiv kan være 

nyttig når man skal velge utdrag for analyse og for diskusjon av funn.  

 

2.3.3   Fremgangsmåte 
Analyseprosessen begynner i det forskeren begynner å se etter og legge merke til mønstre og 

interessant tematikk i data – dette kan skje allerede under intervjuene. Det er ingen fasit på 

hvor mye man skal sette seg inn i litteraturen på forhånd, men for en induktiv tilnærming kan 

det være en fordel å i ikke ha lest for mye i begynnelsen. Det å ha satt seg inn i litteraturen 

kan gjøre en mer sensitiv for mindre fremtredende deler av data (Tucket, i Braun & Clarke, 

2006). Jeg tror ikke jeg hadde lest så mye at det påvirket analysen stort. 

 Det første steget i analyseprosessen består i å bli kjent med dataene. Transkribering av 

intervjuer er en viktig del av dette steget. Tematisk analyse krever ikke det samme 

presisjonsnivået som for eksempel diskursanalyse. Det viktigste er at transskriptet ivaretar 

informasjonen og dets opprinnelige natur. Under transkribering har jeg forsøkt å få med lyder 

som host og latter. Jeg utelot etterhvert lyder av typen ”eeeehhh”, grunnet tidsaspekt og 

manglende relevans. Jeg prøvde imidlertid å merke meg lengre pauser og påfallende tonefall, 

for eksempel skepsis eller nøling. Jeg utelot etterhvert også mine egne ”mhm” og ”ja” fordi 
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jeg gjennomgående sier det veldig mye, da spesielt i intervjuene som foregikk ansikt til 

ansikt.  

Etter å ha lest grundig gjennom det transkriberte materialet og laget en innledende 

liste over det jeg oppfattet som interessant i dataene, ble denne listen kokt ned til et 

innledende sett med koder. Hensikten med koding er på systematisk vis å finne nøkkeltemaer, 

problemstillinger og meninger innen datasettet (Watts, 2014). Jeg landet først på en liste på ti 

koder, hver kode med underpunkter for å ivareta ulike nyanser ved koden og spesifisere 

hvilken aspekt ved en kode et utdrag utgjorde. Deretter gikk jeg løs på datamaterialet med 

fargetusjer og blyant. Da jeg gikk for en datadrevet analyse, innebar dette å kode hele 

datasettet. Deretter samlet jeg de kodede utdragene under hver kode i hvert sitt dokument.  

Dokumentene med koder og tilhørende datautdrag, ble brukt som grunnlag for steg tre 

– å søke etter temaer. Jeg leste gjennom alle utdragene under hver kode (noen utdrag var også 

inkludert under flere koder), og tegnet samtidig tankekart over potensielle temaer og 

undertemaer og koder, og hvordan disse hang sammen innad i hvert potensielle tema. I denne 

prosessen fant jeg at noen utdrag, koder, eller underpunkter, overlappet, måtte flyttes på eller 

ikke fungerte så bra. Jeg bestemte meg derfor for å ta en ny runde med koding, denne gangen 

med et nytt kodesett med tolv koder basert på de tematiske kartene. Dette var også en 

mulighet for å teste hvor godt de nye temaene fungerte, og fange opp potensielt utelatte 

utdrag. Jeg beveget meg her over i Braun og Clarkes fase fire, der man sørger for at temaene 

ikke overlapper, samtidig som hvert tema har en indre sammenheng. Videre sjekker man at 

temaene fungerer i forhold til hele datasettet. Etter en ny runde med koding, opplevde jeg at 

temaene jeg hadde konstruert dekket data tilstrekkelig til å gå videre.  

Steg fem handler om å definere hvert tema, altså finne essensen i hvert tema og 

organisere datautdrag i hvert tema på en sammenhengende måte med et tilhørende narrativ. 

Jeg gjorde dette i disposisjonsform. Jeg prøvde å sette opp den historien jeg ville fortelle ut 

fra de identifiserte temaene og undertemaene, med utvalgte utdrag, da det å skulle ta med alle 

utdrag innenfor et tema ville bli for omfattende. I tråd med Watts (2014) prøvde jeg å velge 

ut temaer som var hensiktsmessige med tanke på temaene, og som jeg også syntes 

representerte den enkelte informants bidrag innenfor hvert tema på en god måte. Til en viss 

grad inntok jeg også et tredjepersonsperspektiv i denne utvelgelsen, da jeg også prøvde å 

velge ut utdrag som var egnet til å sette informantenes fortellinger i et større perspektiv 

(Watts, 2014). Jeg navnga også noen hovedtemaer med typiske sitater fra informantene.  

Utvelgelsesprosessen av datautdrag måtte gjennomføres en gang til da jeg skulle 

skrive ut resultatdelen. Da hendte det også at jeg måtte tilbake til samlingen av kodede utdrag 
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å hente inn et utdrag som nå fremstod som enda mer kraftfulle enn de jeg hadde plukket ut fra 

før. Jeg måtte også justere og flytte undertemaer som en del av denne delen av prosessen.  
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3  Resultater 
 

Tre hovedtemaer ble konstruert på bakgrunn av temaer som gikk igjen i intervjuene. Det 

første temaet, ”det er ikke bare fordi, oooh, det er ponyer!” dreier seg om bronienes 

beskrivelser av hvorfor de begynte og fortsatte å se på serien. Det andre hovedtemaet, 

kjærlighet og toleranse, dreier seg om serien, fandomet og hvilke muligheter det gir. Det 

tredje hovedtemaet, ”the mods are asleep, post ponies!” dreier seg om det å være synlig som 

brony, opplevelse av stigma, og opprør mot andres forventninger. Hver informant er 

identifisert med en tilfeldig bokstav. Sitater markeres med kursiv, og med anførselstegn der 

de er for korte for eget avsnitt. ”(...)” markerer at jeg har kuttet i sitatet.  

 

3.1   ”Det er ikke bare fordi, oooh, det er ponyer!” 
Hvordan forklarer informantene at de velger eventyrene til Twilight og vennene hennes som 

underholdning? MLP:FiM er laget for små jenter, har rosa estetikk og et sterkt feminint preg. 

Ved å studere bronienes forventninger til serien, kan vi finne ut mer om hvilke av samfunnets 

forventninger de selv kjente på da de først trykket på play. Når vi så ser på hva som 

overbeviste dem og gjorde dem hekta, og deres egne tanker rundt dette, får vi forhåpentligvis 

et enda dypere inntrykk. Bronienes tanker omkring serien kan kanskje også gi oss en 

nærmere forklaring på utenforstående reaksjon på bronyfenomenet.  

Alle broniene jeg snakket med, hadde fått serien anbefalt via venner eller nettforum. 

K er et unntak, han kjedet seg og søkte selv etter episoder av den gamle serien, på leting etter 

noe ”jentete” og ”tåpelig”. A beskriver en kontrast mellom forventninger til serien, og den 

faktiske opplevelsen: 

 
Og så en kompis av meg, som jeg ble veldig godt kjent med, han drev og så på dette 
her da, og bare sa til meg: ”Dette må du prøve å se, det er kult.”. (...) Og da begynte 
jeg å se på det, og jeg bare, ”dette er faktisk morsomt, synes jeg”. Altså, jeg hadde 
ikke trodd det selv når jeg begynte, før jeg begynte, jeg tenkte at dette kommer sikkert 
til å bli drittkjedelig så jeg ser et par episoder og gi seg. Så så jeg et par episoder og 
så så jeg et par episoder til ble det til, og ble bare mer og mer. 
 

A ble overrasket, hans synes serien var morsom, og ble hekta. P beskriver en prosess og sier 

han stadig blir overrasket over hvor bra serien er:  
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 Så jeg tror det har noe med den: «My Little Pony, er bra! Whaaaat!?» Ikke sant, 
poff! Det er den der kontrasten tror jeg, av forventning, og hva du får.(...) jeg setter 
meg fortsatt inn i hver episode, og hører den forferdelige introsangen, og blir positivt 
overrasket nesten hver gang.  

 

A kritiserer sin egen forutinntatthet, og lurer på hvorfor han tenkte sånn: 

 
Nei, altså, det var liksom ikke noe det hadde falt inn for meg at jeg kunne synes er 
moro. Men jeg skjønner ikke hvorfor jeg hadde tenkt på den måten, for jeg har sett så 
mye annet rart som ikke er regnet voksne folk, eller voksne mannfolk.  Så jeg ser 
liksom ikke problemet. 
 

At en som i utgangspunktet har et bredt spekter for hva han liker å se på også synes det virket 

fjernt å like MLP:FiM gjenspeiler utenforståendes reaksjoner på bronyfenomenet: De 

forventer seg at dette er noe tåpelig og kjedelig. MLP:FiM er en søt serie med pastellfargede 

ponnier, og flere av broniene var skeptiske før de begynte å se på, en skepsis som forteller oss 

mye om hvordan det som er ment for små jenter ikke oppfattes som noe voksne menn skal se 

på. Videre reflekterer dette Gilberts (2015) beskrivelser av bronienes overraskelse over at de 

liker serien. Broniene jeg intervjuet fremstiller seg som åpne og nysgjerrige nok til å gå i mot 

samfunnets, og egne, forventninger. 

 

3.1.1   ”De har redefinert hvordan voksne skal forholde seg til ponies.”: 
Vi har så langt etablert at broniene likte MLP:FiM på tross av egne forventninger, men hvilke 

aspekter ved serien tiltaler dem sånn? Noe som ble vektlagt var seriens bruk av referanser til 

voksenmedia: 

 
A: Men jeg liker også blant annet den episoden hvor de alle er superhelter, den er, 
Flutterhulk er, fy fader, den er så GENIAL. (...) Hun som da, en karakter som gjøres 
om til The Hulk, det er bare, det er Bruce Banner i ett det liksom. Jeg er jo Marvel og 
DC-fan, så, altså jeg merker hvor perfekt den er liksom laget for karakteren, det er 
det som er så kult. På samme måte som Rarity måtte være Green Lantern-crossover 
liksom, det er bare, passer ikke mer perfekt, på en måte.  

 

Serieskaperne har lagt inn referanser til superhelter beregnet på ungdom og voksne. Man kan 

tenke seg at denne typen referanser er spesielt kjent for broniene. Bronienes fokus på sider av 

serien som vi kan oppfatte som mer rettet mot menn, gjør det muligens lettere å 
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rettferdiggjøre å se på serien overfor seg selv og andre: Forventningsbruddet blir ikke like 

stort.  

Kvaliteten på serien er noe som vektlegges av flere av broniene, men spesielt P gikk 

inn på dette. Han er opptatt av at det ikke er bare ponnier de liker, det er seriens dypere 

kvaliteter:  

 
De har redefinert hvordan voksne skal forholde seg til ponies. Det har alltid vært for 
jenter og barn, men siden de har klart å gjøre det bra, så har det på en måte blitt 
akseptert da. (...) det handler ikke om ponyer, det handler om karakterene, det 
handler om historiene, det handler om animasjonen, musikken, følelsene, for å si det 
sånn. Det handler om dilemmaene. Det er ikke bare fordi oooh, det er ponyer! 

 

Kvaliteten på serien kan se ut til å veie opp for at den handler om små fargerike ponnier. Det 

er kanskje ikke er voksnes forhold til ponnier som blir redefinert, men broniene som 

redefinerer serien, ved å flytte fokus bort fra ponniene, og til historiene og livsvisdommen de 

formidler. Samtidig er heller ikke de søte ponniene uviktige. I sier: ”De var så søte og sånn, 

og den pakken der. Ja, det liker jeg. Jeg likte, det var den som tok meg, vet du.”. Det kan se 

ut som den stereotypt feminine estetikken som dominerer i serien, har en viss appell. Både K 

og P påpeker at det krever at man i større grad ikke bryr seg om andres meninger om hva 

gutter skal like og ikke, P sier: ”...jeg har blitt mer voksen, og i stedet for å drive og skjule at 

man kanskje liker ting som er søtt, så er jeg bare sånn, `nei, jeg bryr meg ikke, jeg liker det 

jeg liker´.” Dette underbygger en hypotese om at åpent å omfavne de mer feminine aspektene 

ved serien gjør bronienes forventningsbrudd større: Det kreves mot og modenhet for å 

omfavne Fluttershys søthet i tillegg til hennes muskuløse alter-ego, Flutterhulk. Mot, 

selvstendighet og modenhet er da også regnet som klassisk maskuline egenskaper. Slik blir 

omfavnelsen av Fluttershy på en måte et mannlig opprør mot hegemonisk maskulinitet, en 

spenning også Kozlovská (2015) beskriver.   

Ponnienes unike og dype personligheter blir også fremhevet som sentralt for å kunne 

leve seg inn i serien.  

 
P: Og animasjonen er morsom. Ansiktsuttrykkene…og de har klart å lage slik at alle 
karakterene er unike, og gjennom serien får du et dypt innblikk i hver og en karakter, 
sånn at man blir veldig, veldig godt kjent med karakterene. Hva de er gode til, hva de 
ikke er så gode til, hva de er redde for, hvor sterke de er, hvor modige de er. Du blir 
med dem i alle disse livssituasjonene, enten fra dag til dag eller store eventyr. Og det 
er, jeg liker det, da blir man engasjert....(....) Du føler med karakterene i situasjonene 
de er i. 
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P skildrer opplevelsen av en nærhet til karakterene, å bli kjent med dem, og betydningen av å 

kunne identifisere seg med dem og leve seg inn i de situasjonene de havner i. Han fremhever 

også at karakterene er unge voksne som står overfor voksne problemstillinger, som han 

tenker seg barn ikke vil forstå på samme måte som voksne. Samtidig vektlegger han at serien 

tar for seg seriøse eller voksne temaer som mobbing, død og psykisk uhelse, og trekker selv 

frem en episode der han kjente seg igjen i det som skjedde:  

 
Hun [Rainbow Dash] har endelig kommet inn som the Wonderbolts. Men når hun er 
der, så er det liksom, hun krasjer. (...) Hun fikk kallenavnet Rainbow Crash, og det 
tenker jeg, det minner meg om, jeg ble mobbet som barn også, jeg fikk sånne 
kallenavn, (...), hun jobbet veldig hardt for å få fjernet det kallenavnet for hun ble 
også mobbet med det navnet, som barn. Og så prøver hun å ikke være seg selv på 
forskjellige måter og jeg har vært borti den situasjonen, at jeg har prøvd å være en 
annen enn den jeg egentlig er. Og det ender til slutt med at hun finner ut at alle de 
andre ser opp til henne, egentlig, og alle de andre har faktisk et kallenavn fra når de, 
hva de gjorde feil på sin første dag. Og det er på en måte… ved å prate, og faktisk si 
hva du føler og mener så ender ting godt. Og det, det kjenner jeg meg igjen i. 

 

Opplevelsen av å kunne identifisere seg med karakterene og leve seg inn i følelsene deres, 

samt gjenkjenne egne livserfaringer, kan bidra til at serien blir mer relevant og betydningsfull 

for broniene. Denne formen med empatisk innlevelse i små jenteponniers følelsesliv fremstår 

som noe i utakt med maskuline forventninger. P er opptatt av at det ikke er mange andre 

serier som handler om livet på samme måte som MLP:FiM. Kanskje får han gjennom serien 

og fandomet utforske temaer som han ikke får gjort på andre arenaer, slik Robertson (2014), 

tenker seg. Sitatet er også et eksempel på hvordan serien fremmer ganske eksplisitte moraler, 

for eksempel at man er god nok i seg selv.  

 

3.1.2   ”Twilight-øyeblikk” – å være i sin egen verden 
Fire av informantene beskrev hvordan de kunne fordype seg i serien og i fanprodusert 

innhold. Det kan virke som de gjennom å leve seg inn i ponniverden får tilgang på følelser og 

opplevelser som står i kontrast til hverdagen deres ellers. P kalte sin måte å fordype seg på 

”Twilight-øyeblikk”, ”hvor du bare blir den supernerden inni en ting...”. A beskriver noe av 

det samme:  
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For eksempel, hvis jeg finner meg en ny interesse, jeg vet det er ekstra informasjon 
om det universet det handler om, da graver jeg meg inn i det, finner ut det jeg vil om 
de og de karakterene, for eksempel, og kan sitte der i timevis og lese om det fordi jeg 
synes det er interessant. (...).....du bare fader litt ut av omverdenen og bare setter deg 
inn i noe helt annet. Du er i din egen verden og det er utrolig behagelig. 

 

A beskriver hvordan det å leve seg inn i et univers på denne måten kan fungere som en 

distraksjon, ”ja, altså, du får litt annen feeling av ting, du tenker ikke helt på hva som er 

gærent liksom, bare legger det til side.”. Han har denne opplevelsen med flere serier, men 

spesifikt for MLP:FiM beskriver han hvordan følelsene som vekkes står i kontrast til hvordan 

han har det ellers:  

 
Da er jeg bare happy (...). Det er ganske greit, merker jeg. Den holder meg i godt 
humør. Det hjelper. (....)…ting sånn som det gjør at jeg kan komme meg gjennom 
dagen uten å være helt nedfor, og det hjelper. Pluss at jeg synes det er gøy.  

 

At serien vekker positive følelser når man ser på, er noe særlig I vektlegger:  

 
Når jeg ser på showet, så blir jeg glad, jeg får en sånn følelse, en ubeskrivelig følelse 
av at dette nyter jeg, jeg, jeg vet ikke. Om du har vært, når du er…jeg vet ikke, jeg vet 
ikke om jeg kan sammenlikne det med dette her, men, når du er full, når du har 
drukket, fått i deg litt mye (?) alkohol, da er det jo en sånn, da er det jo nesten som du 
er i en annen verden.... 

 

I vektlegger i likhet med A følelsen av å være i en annen verden, at alt kjennes greit. Det kan 

virke som det å se på serien og fordype seg i fanproduksjon kan gi en pause fra den fysiske 

verdens bekymringer og vanskeligheter. Samtidig kan det virke som serien gir noe annet som 

står i kontrast til hverdagen ellers:  

 
A: ....du kommer deg liksom litt ut av den vanlige boblen du er i hele tiden.(...). Ehm, 
seksten timer dagen med gaming [hovedsakelig skytespill] det blir kjedelig i lengden. 
Det er derfor det er alltids deilig å finne på noe annet. Og da kommer det [MLP] inn i 
bildet.  

 

Innholdet i MLP:FiM er forskjellig fra skytespill. A beskriver at det er vanskelig å finne 

serier som har samme effekt, som ”...faller i smak og som er dritkult, som gjør at du blir i et 

godt humør...” I beskriver noe av det samme problemet. Han blir ikke like begeistret når han 

ser episoder som det han gjorde før, og hittil har han ikke funnet noe som gir samme 
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”ubeskrivelige bra følelse”, selv om han har prøvd å se en del andre serier. Samlet sett kan 

det synes som om broniene lever seg inn i et univers som står i kontrast til hvordan de føler 

seg ellers og hva de holder på med til vanlig, og gir en pause fra dette. Serien og fandomet 

åpner et rom for nye opplevelser som broniene ikke har tilgang på ellers i hverdagen.  

 

3.1.3   Yndlingsponni 
Alle broniene som oppga å ha, eller tidligere å ha hatt, en favorittponni, hadde enten 

Rainbow Dash eller Applejack. Ut fra de klassiske forventningene til maskulinitet jeg 

beskrev tidligere, er det klart Applejack og Rainbow Dash som av The Mane Six innehar 

disse egenskapene i størst grad. Begge skildres som konkurranseorienterte, egenrådige, tøffe 

og sta. I tillegg fremstilles begge som fysisk sterke og atletiske. S forteller at det er vanlig 

blant broniene å begynne med Rainbow Dash som favorittponni, men at han selv har beveget 

seg over på karakterer som i større grad er skapt av fandomet. A slites i valget mellom 

Rainbow Dash og Applejack:  

 
Selvfølgelig, Rainbow Dash er alltid best, hun er bare helt rå. (...) Jeg slet litt med det 
der altså…jeg falt veldig for Applejack på grunn av karakteren er bare dritkul, hun er 
morsom, men så har du Rainbow Dash som bare er klin gær’n. Så det er bare, 
vanskelig å velge, jeg sliter litt med å velge hvem av de to som er best, men Rainbow 
Dash har vært en veldig kul karakter, jeg liker den karakteren veldig, hvordan den er 
laget. 

 

Både A og S synes det er vanskelig å sette ord på nøyaktig hva det er ved Rainbow Dash de 

likte. Hun er ”rå”, kul, og klin ”gær´n”. Applejack er ”dritkul” og morsom, egenskaper som 

oftere blir berømmet hos gutter. Det er interessant at ”guttejentene” i serien er mest populære 

blant broniene. I har Applejack som favorittkarakter, han opplever blant annet å kunne kjenne 

seg igjen i henne ved at hun jobber hardt og er ærlig, og så liker han sørstatsaksenten hennes. 

P har ikke en enkelt favorittponni, men beskriver en beundring for Applejacks mentale og 

fysiske styrke:  

 
Eeeeeh…Hun kan sparke tre med bena, liksom. (....) Ja, fysisk, sterk, ja. Hun er også, 
det var en episode der de gikk inn på, hvor de, subtle, gikk inn på døden. Ehh, det var 
Rainbow Dash som måtte innse at…(...) Skilpadda, måtte gå i dvale over vinteren. Og 
hun, det var en veldig sterk episode, og det var en scene hvor hun bare måtte innse, at 
ja, hun måtte bare gråte, og alle begynte å gråte, hun måtte bare få det ut, ikke sant, 
dette her var så trist, og Applejack bare står der, også reagerer Twilight på hvorfor 
hun ikke reagerer, og så sier Pinkie Pie: ”Hun gråter jo, hun bare gråter på 
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innsiden.”. Og hun bare, ”Det stemmer.”. Og det var sånn, bare: Wow. Det var litt, 
det er en mental styrke, kan man si i det. Å holde følelsene inne, men samtidig være en 
del av det. Forstå situasjonen, og være trist og forstå det, men ikke vise det 
nødvendigvis. Det er en sånn ting man kan si er veldig mannlig, det er ikke bra, det er 
ikke kult at menn gråter, i det hele tatt. Så hun er på en måte da litt sånn, litt sterk 
mentalt, altså. Hun er også ikke redd for å si sannheten, det er liksom greia hennes, 
da, Element of Honesty. 
 

I dette sitatet beskriver P gråt som en måte å komme seg videre på, som om hensikten med 

gråt er å kvitte seg med følelsen. På samme tid beskriver han Applejack som mentalt sterk 

ved å ikke vise sorg gjennom gråt. Her synes han også å påpeke denne typen mental styrke 

som en egenskap som menn forventes å ha. P er imidlertid ikke enig i at dette er en del av et 

mannsideal:  

 
Njææ, pffft, hva er et mannsideal? Det er det. Man kan se, det er noen trekk, man kan 
finne noen trekk der i hvert fall. Men… man anser det som en styrke da, kanskje, å 
holde tilbake følelsene når de begynner å bli mye, for å si det sånn. Når du er i en 
kritisk situasjon, og må på en måte ha hodet på plass, det er jo en styrke, ikke sant. Å 
ikke bli hysterisk. 

 

P fremhever betydningen av å kunne holde hodet kaldt og ikke bryte sammen i en kritisk 

situasjon, å bli overveldet av følelsene sine omtaler han som ”hysterisk”. P bekrefter at han 

har vært i situasjoner der dette er en styrke han gjerne skulle hatt, for eksempel ikke å gråte 

når man blir rørt av en film” ...Det er stereotypen på spill. (...) Som man prøver å holde på. 

For man føler at det blir flaut hvis man viser den slags følelser. Hvert fall som en mann.”.   

At menn ikke skal vise følelser er en klassisk stereotypi som P både avviser, men også 

ønsker å leve opp til. Det ligger en (maskulin) selvstendighet i ikke å la seg påvirke av 

mannsidealer, og vi kan se det som en parallell til bronienes opprørske holdning mot 

kjønnsnormer. Applejack fremstår som en mal på den vanskelige balansen mellom å være 

empatisk og forståelsesfull, og samtidig den trygge støttemuren, når det å vise sterke følelser 

blir synonymt med å være svak og bryte sammen: ”... hun klarte da å holde hodet kaldt. Å 

være støttemuren, den trygge, selv om hun forstår.(...) ... den stabile, man kan si, den 

grunnmuren man kan lene seg på.”. P trekker selv sammenhengen fra dette til mannens 

tradisjonelle forsørgerrolle, og hvordan Applejack på mange måter innehar denne rollen i sin 

familie: ”Hun kan ikke være hysterisk, hun kan ikke vise for mye følelser nødvendigvis fordi 

det kan gå utover inntekt,(...)....det søsteren, broren og bestemoren lever på. Stort ansvar.”. 

Å la seg overvelde av følelser blir koblet til ikke å klare å ta vare på seg selv og familien sin: 
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”Men kanskje hun føler litt av det man anser som mannsidealet da, hun har et ansvar, og hun 

står ansvarlig for det som skjer.”. 

P oppgir selv å ha hatt en situasjon der han var under høyt press, og til slutt opplevde 

og ”knekke sammen” av følelser:  

 
Eh, flaut. Det er litt sånn. For man mister kontrollen, på følelsen. (...) Skulle gjerne ha 
hoppet over den gråteseksjonen og bare kommet meg rett til, åkei, nå må jeg, kommet 
til realiseringen: Jeg må slutte i jobben. Jeg må gjøre noe annet.(...) Det kan jeg si, 
jeg vil gjerne ha den styrken av å kunne komme til den konklusjonen før jeg hadde 
knekt sammen. Og holde hodet kaldt når det var behov for det. 

 

P beskriver en situasjon der han ikke hadde klart å sette en grense for hvor mye han skulle 

tåle, og til slutt plutselig overveldet av følelser uten helt å skjønne hvorfor. På en måte hadde 

han ikke klart å ta ansvar for seg selv tidlig nok. P beskriver samtidig et ønske om å klare å 

holde hodet kaldt og tenke rasjonelt selv om det egentlig er alt for mye. Evnen til å gjøre 

dette betegner han som en styrke, og mye følelser blir nesten noe ukontrollert og farlig. P tok 

samtidig med seg at han hadde hatt en for høy grense for hva han skulle tåle:  

 
Så. Lekse lært. Please, nei, dear princess Twilight…(...)…today I learned, for å si det 
sånn (ler). Eh. Men en litt liknende situasjon har vært i MLP, for å si det sånn. 
Applejack har mistet gården sin, (I: Ja, sant det!) for å si det sånn, hun har mistet 
gården sin. Så om det ikke er akkurat det samme, så var det fordi de ikke gjorde en 
god nok jobb, eller det føltes som de ikke gjorde en god nok jobb. Og tapte. 

 

3.1.4   Avslutningsvis 
Når broniene forteller om sin kjærlighet til MLP:FiM, ligger en del fokus på 

voksenreferanser og guttejente-ponniene, idealisering av ikke å vise sorg, og å ha kontroll. 

Hadde vi sett disse tingene alene, kunne vi kanskje trodd at menn ser noe helt annet i 

MLP:FiM enn det små jenter gjør. På den annen side ser vi at broniene føler at de lærer via 

serien. P bruker hendelser i serien til å reflektere over og fortolke liknende opplevelser han 

selv har hatt. Løsningen på Rainbow Dash sitt kallenavn-problem var å snakke om det, å dele 

det vanskelige med andre. Broniene anerkjenner og setter pris på de feminine aspektene ved 

MLP:FiM: De søte figurene, fokuset på følelser og sosiale relasjoner. Dette er en spennende 

motsetning, og muligens talende for noen av de motstridende forventningene unge menn i 

dag sliter med. Samtidig beskrives serien som en avveksling fra hvordan de har det og hva de 
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driver med i hverdagen generelt, et rom som hvor de på ulike måter henter ut noe de ikke har 

tilgang på i hverdagen. 

 

3.2   Kjærlighet og toleranse  
I siste avsnitt avsluttet vi med at broniene lærer av serien, men hva lærer de av en serie for 

småjenter, og har denne lærdommen ført til noen endring i livene deres? I dette avsnittet vil 

jeg også gå utover serien og se nærmere på miljøet rundt, fandomet, som har ”love and 

tolerance” som slagord. 

 Alle informantene beskriver at de på et tidspunkt i livet har opplevd, eller fremdeles 

opplever, å være annerledes eller utenfor, uten at dette nødvendigvis er plagsomt for dem. 

I beskriver å trives godt i sitt eget selskap, men er samtidig ganske aktiv sosialt i fandomet. 

S sier ”jeg er meg og jeg er stille av meg (ler litt). Jeg prater veldig ofte ikke med mindre jeg 

er pratet til. Jeg har liksom ikke så mye å ta opp”. A sier at ”jeg har skjønt fra da jeg var 

ganske liten at jeg er ikke helt som alle andre”, men trives med det, og har gode venner som 

han har felles interesser og kan være seg selv med. S har flere gode venner, og da spesielt én 

venn, han kan snakke om hva som helst med. K forteller at han var ”asosial” som barn, men 

at han ”faket meg til å lære meg hvordan å være i sosiale situasjoner.” Han har på egenhånd 

drevet frem en sosial utvikling, som minner om den K beskriver i forbindelse med at han fant 

MLP-fandomet. På den tiden da han fant serien beskriver han at:  

 
...jeg hadde jo en veldig depressiv periode hvor jeg ikke, jeg hadde, hverdagene mine i 
ukedagene de gikk på en rutine. Det var stå opp, gå på skole, være der, komme hjem, 
bare legge seg rett inn på rommet, og da var det japanske animer det gikk i. (…) Ikke 
sant, jeg var lei meg på grunn av at jeg var ikke der jeg ville være i livet (utydelig), 
men jeg slet veldig mye på grunn av at jeg alltid har hatt problemer med å komm…, 
alltid hatt kommunikasjonsproblemer når det kommer til nye folk og danne venner 
osv. Og det var sånn at på den tiden der så hadde jeg kun én venn, alt i alt som jeg 
kunne ha kontakt med og være med osv...  
 

Her beskriver K både ensomhet, tristhet og en kjedelig og rutinepreget hverdag. Vansker med 

å kommunisere med andre mennesker gjorde det vanskelig for ham å leve slik han ønsket. I 

oppga også å kjede seg veldig den dagen han oppdaget serien. A bruker også ordet ”kjedelig” 

om hvordan hans egen hverdag kan se ut noen ganger, som beskrevet under forrige 

hovedtema. Det kan virke som det er flere av broniene som har opplevd perioder der livet var 
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rutinepreget, ensomt og innholdsløst, og de var på søken etter noe nytt. Da P fant serien 

hadde han nettopp flyttet for seg selv et sted han ikke kjente noen: 

 
....jeg var jo alene, jeg hadde ikke noe særlig venner uten kollegaer på jobben. Det 
var på en tid hvor jeg på en måte ikke helt visste hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde ikke 
noe særlig hobbyer, jeg gikk rett ut fra skolen og rett inn i det her. Tiden min var fylt 
med jobb og så plutselig var jeg ferdig på jobb og bare hva skal jeg gjøre?  
 

P beskriver at nettforum og subkulturene der var ”en veldig god måte å ta del i samfunnet 

uten å nødvendigvis være fysisk der. (...)…hovedsakelig var det underholdning, det var noe å 

bruke tiden på”. K beskriver ”... den spiken, den der ekstreme følelsen av first contact, hvis 

du kan kalle det det, hvor denne helt fremmede personen på andre siden av jorden på en måte 

snakket til meg når de kommenterte til det jeg kommenterte til.”. 

Både P og K beskriver det å delta på nettforum som en mulighet for å delta sosialt i et 

samfunn. Når man ikke har et nettverk i den fysiske verden, blir nettet et alternativ som for 

noen oppleves som mer romslig enn den fysiske verden:  

 
S: Veldig aksepterende. Du kan liksom være hvem som helst. (...) Man føler seg alltid 
velkommen, man er aldri stengt ute...(...) det er alltids noen å prate med. (...)... alle er 
så positive, hele tiden. (...) …man kan helt fint være misfornøyd eller nedfor, men det 
er som sagt alltid noen å prate med som kan få deg til å føle deg bedre. 

 

Samtidig forteller S at det ikke alltid er alle som vil prate, og at han for det meste snakker litt 

med folk om tegning. A er mer skeptisk: ”... folk har en tendens til å være såpass frekke på 

internett så jeg pleier å la vær. Det er så mye tull som sies som er bare, ja, kan være sårende 

for mennesker...”.  Det er ikke en selvfølge at man opplever aksept på nettet. Informant I 

legger hovedsakelig ut tegninger, han opplever at folk ikke er så interessert i å snakke over 

forum: ”De snakker ikke så mye med meg, noen legger meg jo til men de snakker ikke mer 

med meg, og, ja, jeg blir ikke lagt til, kan du si.” 

           I har hatt mer flaks på andre arenaer, og har funnet seg en lenge etterlengtet 

bronyvenn, som han ser episoder sammen og arrangerer treff med, såkalte meet-ups, for flere 

bronies. Han beskriver at han kan ”..være den personen jeg er ment til å være. (....)...en 

person som er, mest av alt tuller og snakker mest bare om MLP hvis det er tema, og ja, en 

spillegutt [spiller dataspill]....”, når han er med familie og andre bronies. Når han er sammen 

med venner som ikke er bronies ”....snakker [I] mye mindre om showet og lar liksom de 

lede....”, slik at han trer mindre frem om det som han beskriver som en svært viktig del av 
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livet og identiteten sin. Å bli en brony har ledet til at I er mer sosial i den fysiske verden enn 

tidligere. Det samme gjelder for K, som beskriver, slik som S og I, å kunne senke skuldrene 

og være mer seg selv når han forteller om sitt første møte med bronies i det virkelige liv:  

 
....de som jeg ble kjent med, de er på en måte litt mer merkelige nerdy type folk som… 
Alle hadde sin historie å fortelle hvor, enten så var det mobbing på skolen eller så var 
de superpopulære på skolen, men de hadde en awsome personlighet nå. Og, jeg kunne 
for en gangs skyld snakke med folk og være med de uten å være redd for at jeg skulle 
føle meg skikkelig dømt og at folk skulle tenke ”Å, han der er skikkelig rar og han vil 
vi egentlig ikke ha rundt oss osv. osv.”. Sånn som jeg var vant til fra skolen fra for 
alltid og oppover. 

 

I dette sitatet beskriver han bronies som en variert samling av folk som kanskje har stått litt 

utenfor i samfunnet fra før av, noe som bidro til at han ikke trengte å være redd for at andre 

skal dømme ham for den han velger å være. Det kan synes som at gruppens avvik fra normen 

i seg selv, men også at de er en samling individer som var litt utenfor fra før av, skaper en 

opplevelse av samhold, tilhørighet og rom.  

 

3.2.1   Hvordan bronies utvider universet 
S sier at han vanligvis ikke pleier å interessere seg for fandomer, og kun holder seg til serien, 

men at MLP:FiM er et unntak: 

  
Ja, det var vel liksom det at du så littegrann på serien på YouTube for eksempel, også 
får du da i recommendationene bare en annen en video som kanskje er fanmade, og 
tenker at å, kanskje jeg skal se den, og så ender du dypere og dypere inn i fandomet. 

 

Også P og A beskriver å kunne sitte i timevis å sette seg inn i ulike former for fanprodusert 

innhold. Dette kan være fanfiction, historier basert på serien, egenproduserte tegnefilmer, 

kunstverk, og musikk, med utgangspunkt i serien. K beskriver: ”For det er en av de tingene 

jeg liker best med dette fandomet, det er det at, de som er skikkelig fans, og de som virkelig 

kan det de liker å gjøre, de kan skape. Virkelig.”. P trekker frem hvordan fansen utvider 

ponniuniverset og at en blir enda bedre kjent med ponniene gjennom fanprodusert kunst og 

tegneserier. Slik gjør broniene serien til sin egen. Et eksempel er et dataspill I forteller om, 

”Fighting is Magic”, der fans har laget et slåsspill med utgangspunkt i MLP:FiM.  S og K 

trekker frem eksempelet med bakgrunnskarakteren Derpy. Hun hadde ved en animasjonsfeil 

fått skjelende øyne, og fansen døpte henne Derpy. Andre oppfattet det som om serien var 
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respektløs overfor de med psykisk utviklingshemning, og klaget til serieskaperne som rettet 

øynene, og endret stemmen og navnet til Derpy, ”Og det fant ikke bronyfandomet seg i litt en 

gang”. Etter protester ble Derpy endret tilbake. 

 
K: Du har jo faktisk en episode der de sa navnet Derpy til henne og det var jo 
stjerneskudd for fandomet. (...) Altså jeg jeg husker jo at jeg, jeg satt jo på Skype med 
et par andre når vi så den episoden, og det var sånn der, Skypen bare sprengte. De 
som var på kamera der, man kunne se de hoppe opp og juble og, det var sånne 
reaksjonsvideoer på det også. (....) Ja. Men der igjen, er det noe bronyfandomet er, så 
er det beskyttende ovenfor noe som de liker. Og spesielt hvis noe er originalt. 

 

Når serieskaperne tar fanproduksjoner inn i serien, såkalt fanservice, omtaler S og K dette 

som en anerkjennelse av broniene som en tilskuerskare som virkelig bryr seg. Som S sier,     

”De følger med, de vet hvem som ser på (humrer).” Igjen kan det synes som de ser dette som 

en bekreftelse på at serien er for dem også, og at de har mulighet for å påvirke seriens 

relevans for dem. S beskriver også hvordan det å endre animasjonsfeilen ved Derpys øyne, 

”...ødela helt personligheten hennes. Det jeg tenker er at det er bedre å ha noen av dem i der, 

for ellers viser det at du unngår dem.”. S ser ut til å fremme betydningen av å akseptere og 

verdsette at folk er forskjellige, en sentral verdi i serien. Kanskje er dette budskapet spesielt 

viktig for bronies, da de både av seg selv og andre kan oppfattes som annerledes, som jeg 

kommer tilbake til.  

 

3.2.2   Hvordan har serien og fandomet påvirket livene deres? 
Spesielt for K synes serien og deltakelse i fandomet å ha bidratt til viktige nye erfaringer i 

livet hans: ”Det har, det har ikke bare snudd livet på hodet, det har tatt det forrige livet, tatt 

en blodprøve, skutt det i hodet, begravd det og laget en ny og bedre kopi.”. Han beskriver å 

ha blitt mer sosialt kompetent:  

 
....men jeg har et noenlunde bra vokabular, jeg kan kommunisere med deg og forklare 
deg detaljer, hva jeg synes om det og det og det osv. Tidligere, tidligere så hadde det 
for det meste vært utydelig mumling og en hel haug med ”øøøøøhhhh” og ”eeeeeh”, 
sånn skikkelig, jeg, du hadde fått ingenting ut av å snakke med meg om disse tingene 
på grunn av at jeg hadde nesten ikke klart å komme med noe som helst. 

 

Videre forteller han hvordan ting bare gikk rett til topps derfra: ”Det var liksom, jeg hadde 

ikke en bekymring i verden, jeg hadde venner, jeg hadde sosialt liv, jeg begynte å komme mer 
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overens med de hjemme, jeg hadde en kjæreste...”. I forteller at det er moralen serien 

formidler, som har ført til at han ”er mye gladere for å se folk nå enn det jeg var før, kan du 

si.”. Litt som partyponnien Pinkie Pie er I aktiv i å stelle i stand møteplasser for andre 

bronies. Han holder likevel fast ved at han er en ”alenegutt”, som beskrevet tidligere, som 

trives best når han holder på med sine greier og kan være i sin egen verden. For begge har 

serien og fandomet likevel vært en katalysator for nye erfaringer med tanke på vennskap, og 

ta mer initiativ og plass sosialt.  

P synes i likhet med I å ha tatt moralen i serien til seg og anvendt den i livet sitt:  

 
Jeg har selv lært ting. Jeg føler jeg har tatt, de lærer bort en moral om at man skal 
være snille mot hverandre. Etter serien så har jeg følt at jeg har tatt mer av de 
moralske poengene med meg. Jeg føler jeg har blitt mer sosial. Jeg har fått liksom 
mer toleranse for andre venners annerledeshet.(...) Og det er liksom, vi har hatt noen 
gode øyeblikk. Hadde jeg ikke tenkt på det og kanskje sagt: ”Nei, jeg er ikke 
interessert i det, jeg liker ikke den musikken, jeg gidder ikke”, da hadde jeg kanskje 
gått glipp av disse øyeblikkene.  

 

Heller enn å utfolde seg på en ny sosial arena, er P mer deltakende på en allerede 

eksisterende sosial scene. Gjennom serien mener P altså at han lærer nyttige egenskaper for å 

fungere i det sosiale rom, og bli inspirert med tanke på hva slags person han har lyst til å 

være, hvilke verdier han ønsker å leve etter. Et annet eksempel som nevnes både av I og P er 

moralen om ikke å være redd for å be om hjelp fra andre:   

 
I: Men når jeg var veldig ny i denne fandomet tok jeg jo til meg hver eneste moral og, 
prøvde å, når sjansen kom, så kom jeg på denne moralen, så slo det meg på, at nå, 
hva som var det rette å gjøre. Jeg er aldri redd for å spørre om hjelp, det er jeg i alle 
fall ikke. Og det er jo takket være den moralen som vi snakket om i, med Applejack. 
(...) Du skal aldri være redd for å spørre om hjelp fra venner eller, ja, fra venner eller 
noen.  

 

3.2.3   Avslutningsvis 
Alle broniene forteller om en følelse av annerledeshet og å stå utenfor, de opplever at flere i 

fandomet har hatt det slik. Friendship is magic heter serien, og å være inkluderende og 

forståelsesfull er hovedtema, fiender ender som regel opp som venner. Fandomet er bygget på 

de samme verdiene, og det gir disse unge mennene en trygg sone hvor de kan øve på sosiale 

ferdigheter, og det å være seg selv. Broniene forteller også om hvordan de henter inspirasjon 
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fra serien til å omfavne verdier som går på tvers av tradisjonelle ideer om den selvstendige, 

tøffe mannen.  

 

3.3   ”The mods are asleep, post ponies!” Det betingede 

opprøret.  
Det er ikke bare gjemt i sine egne nettforum at bronies lever ut sin bronyidentitet. Hvordan er 

det å være åpent brony? Hva slags sanksjoner har samfunnet på lur? Hva forteller disse 

sanksjonene oss om forventningene til menn, og mest spennende av alt, hva får broniene til å 

”komme ut av stallen” likevel?  

Bronyfenomenet begynte på nett, ved at diverse nettfora plutselig ble bombardert av 

bilder av fargerike ponnier: ”Ey! La oss ponify everything!”. Som beskrevet tidligere ble 

dette etterhvert forsøkt sensurert av de som administrerer forumene, såkalte ”mods”. S 

beskriver hvordan broniene reagerte på dette forsøket på å kvele deres uttrykk:   

 
…da det var på 4chan, så vet jeg at de som eide og var moderatorene for 4chan 
begynte å gå veldig lei av det, og de drev og slettet postene og sånn og da kom 
etterhvert denne memen opp: ”The mods are asleep, post ponies!” 
 

”The mods are asleep, post ponies!”, oppsummerer godt hvordan bronies lever ut sin 

bronyidentitet. I intervjuene fikk jeg inntrykk av en spenning mellom det jeg opplever som en 

nær opprørsk holdning overfor de som reagerer negativt på bronyfenomenet, og en 

bekymring over å bli misforstått eller mobbet om feil folk fikk vite om deres bronystatus, noe 

også Kozlovská (2015) beskriver. Jeg har forsøkt å strukturere dette inn i to undertema, 

stigma og opprør.  

 

3.3.1   Stigma  
Tjora (2015) skriver at det å avvike fra (uformelle, eller sosiale) normer kan føre til ulike 

former som sanksjoner, som mishagsytringer, latterliggjøring, sosial isolasjon eller å bli 

utstøtt fra gruppen. Broniene jeg intervjuet hadde både tanker om hva stigmaet kom fra, og 

hvilke konsekvenser det hadde for dem. S vektlegger at eldre ikke skal være interessert i en 

serie om ponnier, mens K påpeker at det ikke bare er at serien er for barn, det er det at det er 

for små barn som er jenter. P vektlegger i større grad kjønn, gjennom føringer for hva gutter 

og jenter skal like.  
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Og folk blir litt sånn der: «What, whaat?», fordi folk tenker at, de misforstår hva det 
egentlig er. (...) Alle tenker på den gamle serien, alle tenker på leketøy, alle tenker på 
de idiotiske reklamene for å selge leketøy. (....)...”ponyer” i seg selv er en stigma. Det 
er det. (...) Det er blitt presset inn at ponyer er for jenter. Hester er for jenter. Jeg har 
sett de hestebladene på Narvesen, ikke sant. Veldig jentete, og det blir som oftest av 
guttevenner, gjerne til en bursdag, kjøpt som en vits, ”Hei, her får du gave.”, 
hesteblad, ikke sant, det er, det jeg mener.(...) Det er ikke noe mannlig, eller det er 
ikke noe, for, det er noe med (med tilgjort stemme:) ”Jenter liker det og da skal ikke 
gutter like det.”.  

  

P beskriver her at hele seriens estetiske uttrykk, navn og historie fører til et stigma, ponnier 

generelt er forbeholdt jenter, med en kritisk undertone, det er noe som ”presses inn”. En 

konsekvens av at slike regler trekkes ned over hodet på barn er at unge gutter behandler 

stereotypiske jentegreier med ironi. Slik forsterkes holdningen om at det som er for jenter, 

ikke er for gutter. De tuller med noe de ser ned på. Dette reflekterer også den ironiske 

tilnærmingen til de første broniene, før de innså at dette er ”legit, legit good shit.”, som P 

sier. Samtidig presiserer P hvordan det innledningsvis søte uttrykket til MLP:FiM 

underbygger inntrykket om at serien ikke er relevant for unge menn:  

 
Nære venner, da. Men de har ikke vist noen interesse i å se episodene. Jeg tror det er 
fordi det er et stigma rundt det. De har vanskeligheter med å se, når du ser serien, så 
starter den veldig ofte veldig søtt, det er det,  du må ha litt tålmodighet før det gode 
kommer. Og det er veldig ofte det starter, intromusikken, hater jeg! Den derre 
(synger): ”My little pony, my little pony”, ååhh, det er ingen god representasjon! 

 

Det søte settes opp mot det kvalitetsmessig gode i serien, og blir fremstilt som det som 

forhindrer en del i å gi serien en sjanse, inkludert P sine venner. Underdrivelsen av 

betydningen av seriens søte uttrykk kan sees som et eksempel på at det som stereotypt anses 

som å være for jenter, ikke er for gutter. Igjen er det viktig å presisere at dette synet ikke er 

representativt for alle broniene, og kanskje heller ikke for P. Likevel kan nedtoningen av de 

feminine sidene av serien, som også Kozlovská (2015) og Gilbert (2015) beskriver, fremstå 

som et forsøk på å minske stigmaet og redusere et potensielt statustap. P sine venner har 

samtidig ikke noe i mot at han ser på serien. S beskriver en mindre aksepterende reaksjon fra 

en venn han fortalte det til:  

 
Han fant ut at jeg så på det, og han sa rett og slett bare til meg at han ikke 
interesserte seg og han ikke ville…han helst ikke ville at jeg skulle prate så mye om 
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det (I: Oj!). Men…Ja, siden han ville ikke ha noe særlig med det å gjøre (I: Nei..). 
Men vi forble venner, alt mulig. Han bare, det var liksom bare, nei, jeg interesserer 
meg ikke og jeg har ikke så veldig lyst til å interessere meg. (...)Det var liksom bare: 
”Åkei.”. (I: Åkei.)(....)  Det var helt greit. Og så er det litt morsomt å mobbe han med 
det noen ganger. Liksom drive og tease litt om det, også bare være sånn: ”Nei, du 
interesserer deg ikke.”   

 

S tok seg tilsynelatende ikke så veldig nær av vennens reaksjon, og tar på en måte igjen ved å 

erte ham litt med det. Samtidig beskriver han en opplevelse av at vennen avviste en side av 

ham, fordi han hadde en interesse som vennen ikke delte, og ikke ville forholde seg til. Dette 

står i kontrast til P sitt prosjekt om å anerkjenne og støtte opp om sine venners interesser, selv 

om han ikke nødvendigvis er så interessert selv. Vennen til S sin holdning er også et 

eksempel på sanksjoner med hensikt å styre andres atferd så de er mer i tråd med normen, 

samtidig som det kanskje ligger til grunn et ønske om ikke å bli assosiert med noe han mener 

gutter ikke bør interessere seg for. 

S forteller videre at han er litt forsiktig med å fortelle om at han er en brony til andre: 

”Jeg venta vel direkte ikke med å si det til folk.(...) jeg ikke ville at noen skulle plage meg 

over det eller noe.”. Også A vektlegger sanksjoner i form av latterliggjøring og sosial 

ekskludering når han snakker om å være åpen om sin bronyidentitet:  

 
For meg så gjør jeg det [er åpen om bronyidentitet] da med de jeg stoler på og de jeg 
vet ikke vil gjøre narr av meg på grunn av det. For det er ikke særlig kult å bli ertet 
eller nesten mobbet på grunn av det, altså folk flirer av deg på grunn av det. Selv om 
jeg skjønner hvorfor, det er, men det er fortsatt ikke gøy med sånne ting. (...) Nei, 
altså jeg ser jo humoren i at jeg på xx ser på en serie for små jenter. Jeg ser jo at det 
generelt ikke stemmer, at det liksom henger ikke på greip, men jeg synes det er gøy. 
Så, jeg bryr meg ikke! 

 

A beskriver at han kun kan være åpen mot dem han stoler på og vet ikke vil reagere negativt. 

Å være brony i det offentlige blir potensielt skummelt, man risikerer å miste status og bli 

ekskludert fra gruppen. A uttrykker imidlertid forståelse for at andre ville synes det var 

morsomt – det stemmer ikke at en voksen mann ser på noe som er for små jenter. Igjen kan 

man få en hypotese om et sosialt regelsett som styrer hva man skal like eller ikke, ut fra 

egenskaper som kjønn eller alder.  

P og I vektlegger i større grad hvordan åpenhet om å være fan av MLP:FiM vil 

påvirke hvordan andre ser dem, hvilket mest sannsynlig kan bidra til ytre sanksjoner, som 

beskrevet over. P påpeker, ”Ja, de kjenner kanskje igjen at det er en karakter fra MLP, men 
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de forstår ikke at det her er noe nytt og bedre, så de kobler da, pony = jenteleker + en 

forferdelig tv-serie, hva i all verden er du da?” I beskriver en bekymring for at han vil bli en 

helt annen i andres øyne om de finner ut at han er en brony: 

 
Jeg er litt på sånn på hvordan enkelte folk tenker om meg.(...) Og hvordan de vil tenke 
om meg hvis jeg sa at jeg er interessert i dette showet. Om de vil se på meg som den 
samme personen eller om jeg vil bli en helt annen person. (...) Sånn at, for eksempel, 
at jeg hadde sagt det til en kollega, og da ville han automatisk sett på meg som en 
taper, for å si det rett ut, for å si det rett ut. [En taper er] En umannlig person som, 
ja, uff, en umannlig person, rett og slett, bare. 

 

I begge sitater impliseres det at stigmaet knyttet til serien vil gjøre at andre ser broniene som 

noe de egentlig ikke er, om de får vite om interessen deres. De vil bli ansett som 

mindreverdige, eller verre. Å bli oppfattet som umandig vil tilsi at man blir ekskludert fra en 

kategori som kan anses som grunnleggende i samfunnet. Å vise bronyidentiteten offentlig blir 

uforenelig med en identitet som mann, i andres øyne. P beskriver hvordan det å markere sin 

fanidentitet offentlig, er en modig handling:  

 
Hvis du klarer, hvis du tør å gå offentlig med det, jeg synes det er på en måte, da er 
du modig, i meningen, da er du tøff. Fordi du tør å vise det offentlig. Fordi igjen, som 
jeg sier, jeg er drittlei av å forklare det for folk. Så jeg bare, det er min egen greie, det 
får være min egen greie, jeg kan ikke drive og forklare alle det. Hvis det hadde vært 
mer kjent hadde jeg kanskje gått rundt i en morsom t-skjorte i dag, (...) jeg hadde en 
veldig kul en hvor håret [til Rainbow Dash] bare flyter opp som en lavalampe, liksom 
litt psykedelisk kul, den synes jeg er dritkul. Jeg har noen ganger lyst til å bare gå i 
gata med den, men jeg føler at det blir for mange rare blikk. Eeeeh… Når folk ikke tar 
referansen, så blir det bare misforstått.  

 

P sin identitet som fan blir noe han holder for seg selv og kun deler med nære venner og 

familie, for ikke å måtte ”forklare seg”, som om han gjør noe galt. Det er en del av ham som 

han forventer ikke vil anerkjennes av andre, og han orker ikke potensielle sanksjoner i form 

av rare blikk. Å vise bronyidentiteten sin offentlig blir en modig handling, man risikerer å bli 

misforstått, og uglesett. Paradoksalt nok, blir det som på en måte ville skape et større gap til 

forventet atferd for gutter, også beskrevet som en maskulin handling, ved at man er tøff, 

dristig og selvstendig, noe også Kozlovská fant.  

I sin beskrivelse av hvordan det var for ham å fortelle en venn at han var en brony, gir 

også et inntrykk av hvor betydningsfull bronyidentiteten hans er for ham, og hvor viktig det 

er at den ikke blir avvist:  
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Og så hadde jeg besøk av en venn i dag, den dagen, og så tenkte jeg at jeg skulle, nå 
skulle være dagen da jeg sa det. Og så tok jeg bare frem boken og viste ham 
tegningene. Også så han på de og så sa jeg, ”Ja, jeg er en brony”. Han visste hva 
brony var så jeg visste at han visste det.  Så da var det bare, ”Oj, hvor lenge har du 
likt dette?” Og så sa jeg, ”Et halvt år, ett år.” Og så var det bare, ”Kult!” 
 

”Coming out of the stable” var  tittelen på to timelange paneler på BronyCon 2014, om 

hvordan man kunne føle seg mer selvsikker som brony, og hvordan det er å skjule dette for 

andre (BronyCon, 2014, 05.11). Hvordan nære personer reagerer på avsløringer om 

bronyidentitet vil potensielt kunne påvirke hvordan broniene selv vil forholde seg til denne: 

Om positive reaksjoner vil få dem føle seg mer sikker på denne delen av seg selv, eller om 

negative reaksjoner vil få dem til å skamme seg over noe som er viktig for dem. Andres 

aksept av at de liker MLP:FiM handler også om aksept for broniene som person. I uttrykker 

en frustrasjon over hatske utbrudd på nett rettet mot bronies:  

 
Ehhh, pfft…Veldig stygge ting. Jeg vet ikke om jeg tør å si det, men. (...) Ja, det er, 
ting som kan såre den enkelte. (...) Og det har jo, bare for å si det, at, enkelte har jo 
tatt, du vet, sitt liv, på grunn av, akkurat dette. Men det gjelder jo all mobbing, 
uansett, så. (...) Jeg kjenner meg selv faktisk truffet, (...) jeg føler meg på en måte at 
jeg er den personen som får de hatske utbruddene mot seg. Så det er liksom, jeg er 
bare litt sånn at jeg blir truffet litt når jeg leser sånne ting på nettet, at, det som 
(irriterer/treffer) meg mest liksom bare at den personen ikke kan akseptere at den 
andre personen ser på dette showet. Det er liksom det som treffer meg mest.  

 

I beskriver at han lever seg inn i andres opplevelser av å bli hetset for bronyidentiteten sin på 

nett, det er som om ordene er rettet mot ham også, på grunn av hans interesse. Det kommer 

også frem en fortvilelse av ikke å kunne få være seg selv, at de verdiene som gjelder i 

MLP:FiM og i bronysamfunnet ikke gjelder i verden utenfor, med potensielt fatale 

konsekvenser.  

 

3.3.2   Opprør 
Oppsummert kan det synes som at alle informantene på et nivå er tilbakeholdne om sin 

bronyidentitet. Broniene forteller samtidig at andres negative holdninger ikke bryr dem, og 

flere av dem fremmer en holdning om at man må akseptere at folk er forskjellige og har ulike 

interesser. Dette er en holdning som er i tråd med de verdiene som formidles i serien. 

Bronienes opprør blir på en måte et opprør mot at disse verdiene ikke kjennetegner 
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samfunnet som helhet, samtidig som det blir en måte ikke å ta seg nær av andres faktiske og 

forestilte negative holdninger mot fenomenet.  

 
A: Nei, jeg har aldri tenkt at det skal være noe som er normalt, altså, det stemmer 
liksom ikke i mine øyne. Altså, det er jo en grunn til at fullt voksne mennesker sitter og 
leser tegneserier, fordi de liker det. Og det er samme grunn til at jeg sitter og ser på 
dette her, fordi jeg synes det er gøy. Og jeg, det er derfor jeg tenker at: Ja vel, den er 
kanskje ikke ment for folk på min alder, men jeg synes fortsatt den er kul, så da ser jeg 
liksom aldri problemet. For meg er det liksom ikke noe som er helt A4, for folk er 
forskjellige. (….) Det er ikke alt som passer for alle, liksom, på samme måte, og i 
mine øyne er det ikke noe som er spesifikt regnet for gutt eller noe som er spesifikt 
regnet for jenter, det er liksom: Kjør på! 

 

Det blir et opprør mot de opplevde føringene for hva det skal være greit at man skal synes er 

gøy eller ikke, som kommer til uttrykk gjennom stigmaet knyttet til bronyidentiteten. Denne 

rebelske holdningen representerer også en viss selvstendighet, han vil ikke la seg styre av hva 

andre mener. Det er deres problem. P beskriver det som å ”gi faen” i hva andre mener, som 

en form for tillært kynisme. Han er snill og grei, men prøver ikke å ta andres meninger inn 

over seg:  

 
De blir sure og sinte, og blir påvirket av det. Hvis jeg gir faen så blir ikke jeg påvirket 
av det. Sånn sett. Jeg prøver selvfølgelig å være snill og grei, men jeg prøver å ikke la 
meg bli påvirket av andre så mye, av andre sine negative tanker og følelser. Sånn sett. 
Og da, plutselig så blir man veldig glad, når man er snill og grei, men gir faen i at 
folk kanskje ikke liker deg... 

 

P setter her opp en slags mur mellom sine egne følelser og andres – de skal ikke få påvirke 

ham, andres negative følelser er deres problem. Denne selvstendigheten er belønnende ved at 

den fører til positive følelser. Å gi faen blir slik kanskje en løsning på å fjerne negative 

følelser knyttet til det å like en serie som andre mener det er rart at man ser på. Du fjerner seg 

fra de negative tankene andre kan ha om deg, slik at du ikke trenger å endre atferd.  Noe K 

sier kan underbygge en slik hypotese:  

 
Og det er litt sånn, det er faktisk et konsept som skremmer meg litt og, det er det at, 
den eneste som kan skade deg mest, det er deg selv. (...) Selv om… selv om det virker 
som alle andre har kontroll over deg selv og at det er andre som styrer deg og andre 
som bestemmer hvordan ting skal være, så kan du gjøre noe med de. Du kan skyve de 
ut av livet, du kan, som jeg sa, du kan sette en mur mellom deg og de. Du kan ikke 
sette en mur mellom deg selv og deg selv. 
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Man kan trekke paralleller fra dette til et opprør mot samfunnets styring av unge menn: En 

styring av hva de skal like og ikke like. Både K og P presenterer en slags løsning på dette 

problemet: man bare gir faen i dem, og fjerner dem fra livet sitt, og sørger for at deres 

meninger ikke blir ens egne. Det er de som tar feil. Men hva blir konsekvensene av dette i 

praksis? Det kan virke som det er lettere sagt enn gjort å gjennomføre: På spørsmål om han 

opplever at han bryter med andres forventninger, svarer S: ”Fullt mulig jeg gjør det, men 

synd for dem. (...) Da får de ha det så godt, jeg gjør hva jeg vil”, men presiserer også at han 

ikke har blitt mobbet for det enda. Sånn sett er det kanskje lettere å ha denne holdningen i 

fravær av sterke sanksjoner fra andre. Hvem som sanksjonerer er også av betydning. P 

beskriver at så lenge han ikke risikerer å bli sett av noen han kjenner, kan det være gøy å gå 

med MLP:FiM-effekter offentlig, for å kjenne på sjokkeffekten det har på andre:  

 
Selv om jeg koser meg litt med og noen ganger gå ut fra conet for å kjøpe mat, eeh, og 
lokale titter rart på deg, men fordi, da er jeg i humøret for det, eeeh, og, jeg er ikke 
hjemme. Det er ingen som kj...., det er ingen som...(...) Kjenner meg. Da kan jeg 
liksom bare, da er man, da gjør man hva man vil. 

 

Det kan virke som det ikke er alle sine meninger det er like lett ikke å bry seg om. Om man 

kjenner noen tillegger man også den personens meninger verdi. Det er lettere å fraskrive seg 

holdningene til noen man ikke kjenner, lettere å tenke at det er de som tar feil, og kanskje til 

og med synes at det er litt gøy. Når S søker opp videoer med negative reaksjoner på 

bronyfenomenet på nettet, handler det kanskje om noe av det samme, det blir en bekreftelse 

på at det er de andre det er noe galt med, og at det ikke er nødvendig å ta seg nær av det:  

 
Nei, jeg har ikke opplevd noe særlig av det selv, men det er noen ganger hvor jeg bare 
har sett etter videoer eller ting folk har skrevet om hvorfor tydeligvis dette her er så 
dårlig. Rett og slett fordi det er morsomt å se hva folk finner på. (...) Veldig dårlige 
grunner. De sier ikke annet enn at dette er regnet for folk som er yngre. Det er mer 
eller mindre bare det de sier. 

 

Argumentet om at serien kun er for yngre folk, oppfatter broniene som en usannhet, det er 

ikke det de ser i serien, som beskrevet over. Å kunne heve seg over denne typen negative 

holdninger forsterker kanskje oppfatningen av bronyidentiteten som en positiv identitet – et 

fandom som fremmer aksept og toleranse i kontrast til ”haterne”, som kritiserer på svakt 
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grunnlag. Videre kan det synes som det er lettere å være åpen om fanstatusen i det offentlige 

når man er i en gruppe:  

 
P: Og det var helt surrealistisk å sitte på denne puben i denne tyske byen 
like…Ludwigsburg, het det. Bare setter meg der. Så plutselig ser jeg en dude med en 
t-skjorte, og bare: Kult. Så ser jeg en fyr komme inn med en plushie og jeg bare: 
Whaaat?! Og plutselig er det en haug med folk som bare kommer inn og bare fyller 
opp denne puben og han stakkaren i denne pub-baren bare friker ut og skjønner 
ingenting, og bare: ”Hva er det alle disse weirdosene her gjør?!” Ikke sant, og det 
var bare ”Øl, øl til alle!”. Stappfullt! Det må ha vært hundrevis av MLP-fans og det 
må ha vært utrolig rart at folk drev og sang disse sangene, ”Smile” for eksempel, 
voksne menn som synger ”Smile, smile, smile!” midt i denne rolige byen, og det var, 
det var bare surrealistisk, og det var dritkult. Det var en bra start på det første conet i 
mitt liv, hvert fall. 

 

P beskriver denne situasjonen som at han sitter tilbake og observerer det som utfolder seg, en 

observerende rolle han oppgir å generelt innta på cons. Likevel beskriver han det som en 

veldig positiv opplevelse, nesten som den fysiske verden for en stund ble delvis erstattet med 

den bronyverdenen som kanskje i aller størst grad eksisterer på nett. Kanskje var det også 

forløsende å se voksne menn utfolde seg i en sang som handler om å få andre til å smile og ha 

en bedre dag, og at andre ble sjokkert av dette, men ikke kunne gjøre noe. Videre kan det 

også synes som et eksempel på hvordan bronies forener fanidentiteten med det faktum at de 

er voksne menn, når de samles i full BronyCon-utrustning på en pub for å drikke øl. For en 

liten stund kunne det synes som at broniene hadde lykkes i å forene sin bronyverden med en 

tradisjonell maskulin aktivitet i form av øldrikking på pub: De kunne ”være menn” og bronier 

på en gang.  

	  

3.3.3   Avslutningsvis 
Broniene forteller om et stigma, samtidig som de beskriver et opprør mot forventningene som 

ligger til grunn for dette stigmaet. Bak dette opprøret ligger en frustrasjon over at de verdiene 

som serien formidler, og som gjelder i bronyfandomet, ikke teller i verden utenfor. Mangelen 

på aksept for at unge menn kan like rosa og ponnier fører til at broniene må skjule det som 

for noen av dem er en viktig del av identiteten deres, i frykt for avvisning og eksklusjon. 

Dette viser hvor strenge samfunnets rammer for unge menn egentlig er, men også at det 

finnes menn som ikke vil akseptere en verden der en mann ikke kan gå med en psykedelisk 

Rainbow Dash-T-skjorte. 
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4  Diskusjon 
Episodene av MLP:FiM formidler klare verdier, slik som å akseptere, å dele, gi folk en sjanse 

og å feire forskjeller. Verdier er en del av understrømningene i samfunnet som former våre 

forventninger, blant annet til kjønn. Blir en forventning sterk nok, kan den utfordre 

hegemonisk maskulinitet (Connell & Messerschmidt, 2005). Med dette, og Zimbardo og 

Coulombes advarsel om en kommende krise som bakteppe, skal jeg se nærmere på hva 

broniene kan fortelle oss om å være ung mann i dag. Jeg vil begynne med å sammenligne 

laddism og bronies og hvilke verdier som formidles gjennom de to fenomenene. Det neste 

punktet handler om rom og verktøy. Både dataspill og bronyfenomenet har blitt beskrevet 

som rom der man kan leve ut sider av seg selv, men hva slags verktøy lærer man i de 

forskjellige? Det siste punktet bygger til dels på de to foregående, her spør jeg hva broniene 

kan fortelle oss om forventningene til unge menn i dag, og hvordan små ponnier kan få så 

sterke reaksjoner.  

 

4.1   Verdier i laddism og i Equestria 
Bronykulturen preges av verdier som aksept og toleranse, og har ikke noe tydelig 

statushierarki. Fandomet bygger på seriens verdier, og beskrives av broniene som 

inkluderende. De gjør opprør med det de opplever som rigide regler for hva gutter skal like 

og ikke. K forteller at serie og fandom har endret livet hans totalt, og har gjort ham flinkere 

sosialt. P sier han bruker lærdom fra serien i sosiale sammenhenger. Både P og I sier serien 

gir dem ideer om hvilke verdier de ønsker å leve etter, og viser særlig til det å ikke være redd 

for å be om hjelp fra andre. Dette harmonerer godt med Zimbardo og Coulombe sitt ønske 

om mer sensitive, og sosialt og relasjonelt mer kompetente menn som bidrar til samfunnet. 

Likevel var de broniene jeg intervjuet skeptiske til å være åpne om sin brony-status. 

S opplevde at en nær venn ikke ville vite av hans interesse i det hele tatt. Bronies kan i verste 

fall bli anklaget for lumske hensikter, og blir ofte avskrevet som mislykkede menn, single og 

patetiske (Gilbert, 2015).  

På den andre siden har vi laddism, en subkultur som dyrker en form for 

hypermaskulinitet, og har sterk konkurransekultur og indre hierarki, der det å assosieres med 

feminine verdier, eller egenskaper, er å tape ansikt og risikere eksklusjon. På tross av mye 

negativ omtale, har laddism fått stor betydning for kulturen blant unge i Storbritannia, og blir 

beskrevet som en slags mal for ung maskulinitet. Man ser liknende tendenser internasjonalt. 
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Laddism beskrives historisk sett som en reaksjon på datidens mannsidealer, og anses nå som 

en måte å ta tilbake rom fra kvinnene. Slik kan man se laddism som et opprør mot endringer i 

kvinners rolle i samfunnet, og nye krav disse samfunnsendringene stiller til mannen, satt i en 

kontekst av økonomiske nedgangstider og arbeidsledighet. 

Både bronies og laddism innebærer et opprør, samtidig er det er ingen tvil om at 

fenomenene fremmer ulike verdier, men der laddism, på tross av kritikk, likevel har fått stor 

betydning, blir bronies avfeid som noe avvikende og til og med frastøtende. Serien de ser på 

er ment for små jenter, og i det maskulinitetshierarkiet som Connell og Messeschmidt (2005) 

skriver om, gjør dette at bronies avskrives, og at verdiene de har lært anses som uinteressante. 

Det kan synes som om ladkulturens devaluering av det feminine preger resten av 

samfunnskulturen også, og at dette forhindrer folk som bronies i å påvirke den bredere 

kulturen.  

 

4.2   Skytespill og Ponyville, trenger menn et eget sted å 

være?  
”Vi tror på at vi i 2016 må kunne ha et sted der menn får lov til å være menn og hvor vi kan 

more oss litt med mannehumor.” svarte grunnleggeren av Mannegruppen Ottar da han ble 

konfrontert med at Facebookgruppen han har stiftet hadde vært forum for vitser om voldtekt 

av 13-åringer, og deling av stjålne foto (Haugedal, 2016). Spørsmålet om menn trenger et 

eget sted, kan vi se i sammenheng med Zimbardo og Coulombe (2015) sine tanker om at en 

del menn føler et behov for å søke tilflukt, når de mangler verktøy til å håndtere verden der 

ute. De peker særlig på at dataspill gir en følelse av å være vellykket, her kan man konstruere 

et bedre ”jeg”. Zimbardo og Coulombe ser for seg at overdreven og ensom spilling går på 

bekostning av livet og selvbildet i den fysiske verden. Broniene beskriver serien og fandomet 

som et tilfluktssted fra dagliglivets bekymringer og rutiner, og som et trygt rom for å kunne 

prøve seg frem sosialt. Vi kan se en parallell der to hovedsakelig internettbaserte fenomener 

skaper rom for menn.  

Selv om Frøyland et al. (2010) ikke fant grunnlag for å si at det forelå direkte 

årsakssammenheng, fant de at omfattende spilling var assosiert med ustabile hjem, 

skolevansker, mobbing, symptomer på depresjon og lav selvfølelse, sammenliknet med gutter 

flest. På gruppenivå er det ikke noe støtte for å kunne si at dette er faktorer som også 

kjennetegner bronies, men alle broniene jeg intervjuet, fortalte enten om å være nedfor, 

kjedsomhet, mobbing, ensomhet eller vansker med å kommunisere med andre. Kanskje kan 
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disse vanskelighetene ha bidratt til at serien og fandomet var ekstra velkomment i noen av 

bronienes liv. Dersom dette er riktig, kan det se ut som om både dataspill og bronystatus kan 

kobles til tilbaketrekningen fra den virkelige verden og dens bekymringer. 

Tross kontrasten mellom World of Warcraft og MLP:FiM, kan serien og fandomet 

muligens ha noen av de samme positive funksjonene som blant annet Frøyland et al. (2010) 

beskriver at dataspill kan ha for de som spiller. Dette er særlig behovet for en pause fra 

hverdagen, en distraherende effekt, og et trygt rom hvor man kan prøve ut sosiale ferdigheter. 

Gjennom spill kan man finne nye venner og øve opp kommunikasjonsferdigheter som man 

ellers ikke ville turt. Frøyland et al. beskriver hvordan en del storspillere rapporterer økt 

selvtillit.  K og S beskriver noe av det samme i sitt møte med bronyverden, det blir lettere å ta 

mer plass, og man er ikke like bevisst på hva andre tenker om en.  

Dataspill og bronies kan begge fungere som tilfluktssteder for menn som har kjent på 

vanskeligheter, eller noe som mangler, og arenaene deler også noen positive funksjoner. Det 

er likevel store forskjeller mellom ponnier og skytespill, og verktøyene man bruker er ulike. 

Bronienes verden domineres av aksept og toleranse, mangler klart statushierarki, og fokuserer 

på følelser og kommunikasjon. Dataspill gir, i følge Zimbardo og Coulombe, menn utløp for 

naturlige impulser som aggresjon. En ung mann Zimbardo og Coulombe har snakket med, 

sier at han gjennom spill får tilfredsstilt sitt konkurranseinstinkt og sin iboende driv som 

mann til å skape og kultivere noe. En annen beskriver hvordan noen fryser ut og devaluerer 

andre gjennom dataspill. Dette minner om fokus på konkurranse og hierarki blant 

guttegjenger i skolegården og innenfor ladkulturen. Oppsummert beskrives dataspill både 

som et rom der man utøver maskulin atferd som aggresjon og konkurranse, samtidig som det 

er en arena for å bli mer kjent med andre mennesker og kjenne tilhørighet, slik som i 

bronyfandomet.  

Bildet er imidlertid ikke så enkelt som om at dataspillere dyrker konservativ 

maskulinitet mens bronies blir kjent med følelsene sine. Tre av de broniene jeg snakket med, 

spiller også dataspill. For A er MLP:FiM avkobling fra skytespillene han ellers bruker tid på. 

Samme person kan gå ut og inn av former for maskulinitet avhengig av sosial setting, det er 

ikke noe i veien for at en mann synger om vennskap klokken to, og blåser hodet av mafiafolk 

i Cyberspace klokken tre.  

Zimbardo og Coulombe (2015) snakker om rom og verktøy – menn må lære verktøy 

så de kan fungere bedre i dagens samfunn, samtidig som samfunnet må gi menn rom til å 

være menn. Sammenligningen av de to rommene over, viser svakheten ved å si at menn skal 
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ha et rom hvor de kan være menn, for ulike rom dyrker ulike maskuliniteter, og kan styrke 

ulike verktøy.  

 

4.3   Mellom James Bond og Fluttershy 
A forteller at det er noe som ikke stemmer når en voksen mann liker en serie beregnet for 

små jenter. Folk blir forvirret av bronies og har problemer med å plassere dem i en kategori 

(Gilbert, 2015). Vi kan se dette i sammenheng med det Asher (2016), Zimbardo og 

Coulombe (2015), og von Tetzchner (2012) har skrevet om forventninger basert på kjønn. 

Det er ikke forventet at menn skal like ponnier, og broniene risikerer sterke sanksjoner fra 

samfunnet, signaler på at forventninger er brutt. 

Broniene har selv en tendens til å tone ned de feminine sidene av MLP:FiM når de 

snakker om serien. De fokuserer på voksenreferanser og kan argumentere for at serien slettes 

ikke passer for småjenter (Gilbert, 2015; Kozlovskà, 2015), dette kan være for å gjøre 

forventningsbruddet mindre. Samtidig fortalte de broniene jeg snakket med at de likte de 

feminine delene av serien, de likte de søte ponniene, fokuset på følelser og sosiale 

problemstillinger. Bronienes omfavnelse av en serie for småjenter, og av feminine verdier fra 

serien, kan ses som utøvelse av en maskulinitet. Imidlertid mener P at de stereotypt feminine 

aspektene ved serien også bidrar til et stigma. Dette understrekes av S sin opplevelse av at en 

venn ikke ville vite av hans ponniinteresse. Stigmatiserte personer har visse egenskaper eller 

trekk som formidler en sosial identitet som er lite verdsatt i den aktuelle sosiale kontekst 

(Crocker, Major & Steele som sitert i Hogg & Vaughan, 2011). Når samfunnet kun verdsetter 

superhelter, og forkaster ponnier, ser vi en konflikt mellom maskuliniteter og hvordan de 

sorteres i et hierarki. Vi kan også se en indre konflikt mellom forventninger i P sin beundring 

for Appejacks evne til å ”gråte på innsiden”. P viste en forventning om at menn ikke skal bli 

overmannet av følelser, bli ”hysteriske”. Samtidig mener både han og I at en viktig ting de 

har lært av serien, er betydningen av å kunne be om hjelp, noe som innebærer å vise svakhet. 

 I en moderne, teknologisk verden stilles det høye krav til intelligens og sosiale 

ferdigheter (Kjøs, 2016), og Zimbardo og Coulombe etterlyser bedre verktøy for menn, så de 

kan håndtere dette. MLP:FiM formidler en del sosiale verktøy, men bronystatus leder til 

stigmatisering, klare signaler på at de er i utakt med en rådende hegemonisk maskulinitet. 

Også broniene selv ser ut til å slites mellom ulike forventninger. Selv om de gjør et opprør 

mot kjønnsnormer, skjuler de ofte bronyidentiteten sin i frykt for sanksjoner, og redefinerer 

til dels serien til å passe bedre med samfunnets forventninger.  
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 Zimbardo og Coulombe (2015) ønsker å skåne deler av det gamle systemet for 

hvordan en vil at menn skal være. Hva broniene kan fortelle oss, er kanskje noe om hvor 

sterkt det systemet er, hvor iherdig det beskytter seg selv, og hvor vanskelig det kan bli å 

endre det. Det ligger enorm definisjonsmakt i kjønn, begrensninger støttet av sterke 

sanksjoner. Kan hegemonisk maskulinitet reformeres, eller gjennomsyrer avvisning av det 

feminine, og det steile hierarkiet som bronies opplever, systemet så grundig, at kun en 

fullstendig revolusjon, slik Asher ønsker, vil kunne lede til de endringene som Zimbardo og 

Coulombe også ønsker å se? Det er til syvende og sist et spørsmål om hvor stor 

definisjonsmakt kjønn skal få for hva som forventes av oss. Som Asher (2016, s. 18) sier: 

”[…] who we are and who we have the capacity to be are not (and should not be) dictated by 

our sex. Our options are much wider than that.” 
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5  Begrensninger ved funn 
5.1   Validitet og refleksivitet 
Validitet handler om funnenes gyldighet, at de er i overensstemmelse med ”hva som faktisk 

skjer” (Gibbs, 2007). Fra et realistisk perspektiv, som jeg prøvde å overholde i 

analyseprosessen, er det et ideal å holde analysen nær det som virkelig skjer, det informanten 

forteller. Fra et mer konstruksjonistisk perspektiv er det ikke noen enkel virkelighet man kan 

sette analysen opp mot, bare fortolkninger eller ulike synspunkter. En intervjusituasjon utgjør 

sin egen virkelighet, og samspillet vil påvirke hvilken informasjon som kommer til syne. Slik 

sett er det mulig at den informasjonen en informant gir i seg selv, ikke vil være helt i 

overensstemmelse med vedkommendes virkelighet utenfor intervjusituasjonen. 

Refleksivitet handler om hvordan et forskningsprodukt alltid vil være påvirket av 

forskerens eget miljø, egen bakgrunn og egne underliggende hypoteser (Braun & Clarke, 

2006; Gibbs, 2007). Forskeren kan verken være objektiv eller politisk uavhengig. Heller enn 

å etterstrebe et slikt ideal, bør man prøve å forstå betydningen av disse rammebetingelsene, 

og overvåke og rapportere virkningene av dem. Mine egne interesser, bakgrunn og hypoteser 

har vært til stede fra prosjektets spede begynnelse. Denzin og Lincoln (som sitert i Gibbs, 

2007) kaller validitet for en refleksiv redegjørelse, og oppmuntrer til åpenhet om 

forforståelser, maktrelasjoner, interaksjon mellom forsker og informant, og hvordan tolkning 

og forståelse kan ha endret seg underveis, og om deres grunnleggende epistemologiske 

ståsted.  

 Jeg har allerede i metodedelen beskrevet hvilke metodologiske valg og forutsetninger 

jeg har lagt til grunn for og gjort gjennom analyseprosessen, og hvordan analyseprosessen 

kan sette det broniene forteller inn i en sammenheng som ikke nødvendigvis er i 

overensstemmelse med deres oppfatninger, selv om jeg har etterstrebet å ta deres perspektiv. 

Jeg har også bemerket min tilnærming til bronies som noe eksotisk og normbrytende. En av 

broniene trakk frem at det ”bare er en TV-serie”, og på ett nivå og for noen bronies er det 

kanskje det. Jeg synes analysen har belyst bronienes tilnærming til serien og fandomet og 

hvilken funksjon dette har for dem, opp mot det stigmaet de kjenner på, på en slik måte at det 

rettferdiggjør å nærme seg fenomenet som noe dypere enn at de bare ser på en hvilken som 

helst serie. Videre vil jeg gjerne trekke frem hvor engasjert jeg kunne bli i nettopp disse 

delene av fortellingen, mulig fordi det passer min egen forforståelse om at det må jo være en 

forklaring? Slik sett føyer jeg meg kanskje igjen inn i den normbærende gruppen som synes 
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det er rart at unge menn ser på en serie med pastellfargede ponnier: Hvilken forståelse hadde 

man hatt av kjønnsroller og alder i en virkelighet der man bare hadde trukket på skuldrene og 

ikke bemerket det? I forlengelse av dette er det kanskje på sin plass å nevne min interesse for 

kjønn og forventninger basert på kjønn, og årsak til og konsekvenser av disse forventningene. 

Dette ligger nok til grunn for hele oppgavens vinkling, med fokus på forventninger og 

stigma.  

 Videre vil jeg igjen understreke hvordan informantenes fortellinger gjennom 

analyseprosessen blir min fortelling, der jeg leter etter gjennomgående mønstre som kan 

fortolkes til å si noe mer generelt. Jeg har imidlertid prøvd å ivareta nyansene i datasettet, og 

inkludere en del utdrag både for å støtte opp under den argumentasjonen som gjøres, men 

også slik at en leser kan ha muligheten til å evaluere disse fortolkningene. En viktig nyanse 

som ble utelatt fra hele prosjektet var de kvinnelige tilhengerne av MLP:FiM. Å utforske 

likheter og forskjeller mellom deres og de mannlige informantenes fortellinger kunne bidratt 

med verdifulle nyanser med tanke på stigma og kjønnsroller. Videre savnet jeg av og til mer 

innsikt i bronienes hverdag. Hvem er de i tillegg til å være brony? Jeg inkluderte noen 

spørsmål om dette i intervjuguiden, men svarene på dette utgjorde lite av datasettet. Når de 

ble intervjuet som bronies er det også naturlig at det er denne delen av livene deres som tok 

mest plass.   

 

5.2   Reliabilitet og generaliserbarhet 
Reliabilitet dreier seg om funnenes bekreftbarhet (Gibbs, 2007), altså om andre som hadde 

ønsket å intervjue bronies om samme tema ville ha funnet det samme. Over har jeg forsøkt å 

reflektere rundt min egen potensielle påvirkning på forskningsfunnene, men mitt inntrykk er 

at jeg var opptatt av å følge informantenes initiativ i samtalen og at de fikk snakke rett fra 

levra. Videre har jeg forsøkt å gjøre den metodologiske fremgangsmåten og valgene som lå 

til grunn for dette transparent, slik at det blir lett for en leser selv å vurdere om infoopptaket 

mitt er rimelig, jeg har av samme grunn gitt stor plass til sitater i resultatdelen.  

Med et utvalg på kun fem deltakere er det åpenbart at særtrekk ved dem som individer 

har hatt innvirkning på forskningsfunnene. Som beskrevet er bronyfandomet en heterogen 

gruppe. Det informantene forteller og tolkninger basert på deres utsagn er ikke nødvendigvis 

generaliserbart til hele gruppen, verken bronies eller unge menn. At informantene presenterte 

historier og betraktninger med mange fellestrekk tyder likevel på at funnene kan belyse 

hvordan bronies opplever det å bryte med forventninger til dem som unge menn, og hva som 
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får dem til å gjøre det. Samtidig kan disse funnene bidra til å sette ord på, eksemplifisere, og 

nyansere deler av det bildet som tegnes av unge menn i dag. Men kanskje viktigst av alt er 

funnene bevisstgjørende med tanke på kjønnets definisjonsmakt for hva man skal like og 

ikke, og hvor stigmatiserende det kan være å bryte med den gjengse definisjonen. 
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6  A long way from Equestria  
Håpet med denne oppgaven er å gi et lite bidrag til den større diskusjonen om menns rolle i 

samfunnet og hva det vil si å være mann. Jeg håper at min forskning kan være 

bevisstgjørende om bronies, som folk ofte tror svært lite hyggelige ting om. Kanskje kan 

oppgaven være med å punktere noen av mytene om hva en mann er, og slå et slag for at også 

menn kan synes at Fluttershy er bedårende?  

Broniene forteller oss mye om å være ung mann i dagens samfunn. De støtter opp om 

en antagelse om at gutter ikke henger helt med, og at mange av dem har gått i dekning i 

Cyberspace. Zimbardo og Coulombe (2015) peker på at menn ikke har klart å omstille seg til 

likestilling, økonomisk og teknologisk utvikling. Maskulinitet må reformeres, slik at den tar 

opp i seg noen feminine kvaliteter. De synes å holde fast ved en antagelse om at menn og 

kvinner har noen grunnleggende ulikheter, og at menn like lite kan lære kvinner å være 

kvinner, som kvinner kan lære menn om å være menn og at menn må få rom til å være 

akkurat det (Zimbardo & Couolmbe, 2015, s. 236). 

Lauren Faust (2010) ønsket å lage en serie som viste at jenter kan være jenter på flere 

måter, de kan være tøffe som Rainbow Dash, eller forsiktige som Fluttershy, og sportsponni 

Dash kan likevel elske bøker og Fluttershy kan ha kustus på en kaosånd som kan ”rip the 

very fabric of reality” med et knips (Lu & Stuby, 2016). Faust angrep en tradisjonell 

forståelse av jenters kjønnsrolle – jenter kan både være svake, søte, sterke, sinte, kjipe, 

irriterende, jålete og sjenerte, og alt på en gang, og kanskje viktigst av alt, disse er likestilt, 

Applejack og Rarity er like bra.  

På den annen side har vi det rigide maskulinitetshierarkiet, noen former for 

maskulinitet er bedre enn andre, og det er ikke noe rom for en Fluttershy-mann. Kanskje er 

det nettopp dette som ligger til grunn for bronienes fascinasjon for serien – den gir rom for å 

utforske verdier og erfaringer som kanskje går på tvers av hva de føler er forventet av dem 

som unge menn. Fandomet blir for noen et trygt sted å spille ut disse sidene av seg selv. Dette 

minner også om Asher (2016) sine ønsker om at kjønn skal ha minst mulig definisjonsmakt 

over hvordan du skal være. Broniene fortalte meg at det å være ung mann i dagens samfunn 

kan være vanskelig, at vi er langt unna Ashers drøm, og at menn kjenner på mange, og til dels 

motstridende forventninger. De fortalte meg også at de ikke lar seg stoppe, de vil gjøre 

opprør og vil definere seg selv. En av de mest populære sangene som er laget av bronies heter 

”A long way from Equestria” (MandoPony & AcousticBrony, 2014). Den handler om at 
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samfunnet er kaldt og krevende og svært ulikt ponniverden, men at broniene ikke vil gi seg 

før vi er der, før vi er i Equestria.  

 



 55 

Litteraturliste 

 
Asher, R. (2016). Man up: Boys, men and breaking the male rules. London: Harvill Secker. 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research 

in psychology, 3(2), 77-101. doi: http://dx.doi.org/10.3983/twc.2015.0666 

BronyCon. (2014, 05. november). Coming out of the stable - BronyCon 2014. Hentet 

16.09.2016 fra YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aO-qxUM9Rg4 

BronyCon. (2016). What is BronyCon? Hentet 20.09.2016 fra BronyCon: 

http://bronycon.org/about/what-is-bronycon/ 

Chadborn, D., Edwards, P., Griffin, J., & Redden, M. (2013). Nov 2013 Brief Survey Results. 

Hentet 27.09.2016 fra Brony Study: http://www.bronystudy.com/id36.html 

CoderBrony. (17.03.2013). Brony Herd Census & State of the Herd Report. Hentet 

30.09.2016 fra Herd Census: 

http://herdcensus.com/2013%20STATE%20OF%20THE%20HERD%20REPORT.pd

f 

Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the 

concept. Gender and Society, 19 (6), 829-859. doi: 10.1177/0891243205278639 

Discord [Bilde] (2013). Hentet 14.10.2016 fra: 

http://twitterponies.wikia.com/wiki/File:Pinkie_pie_wanna_hug_you_by_lazy_joe-

d52lvr6.png 

Edwards, P., Chadborn, D., Griffin, J., & Redden, M. (u.d.). Preliminary bullying data. 

Hentet 27.09.2016 fra Brony Study: http://www.bronystudy.com/id37.html 

Ellis, B. (2015). What Bronies See When They Brohoof: Queering Animation on the Dark 

and Evil Internet. The Journal of American Folklore, 128 (509), 298-314. doi: 

10.5406/jamerfolk.128.509.0298 

Eriksen, I. M., & Lyng, S. T. (2015). Skolers arbeid med elevers psykososiale miljø: Gode 

strategier, harde nøtter og blinde flekker. (NOVA rapport 14/2015) Oslo: Norsk 

insitutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Hentet fra 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2015/Skolers-arbeid-med-

elevenes-psykososiale-miljoe 



 56 

Faust, L. (24.12.2010). My Little NON-Homophobic, NON-Racist, NON-Smart-Shaming 

Pony: A Rebuttal. Hentet 20.09.2016 fra Ms. Blog Magazine: 

http://msmagazine.com/blog/2010/12/24/my-little-non-homophobic-non-racist-non-

smart-shaming-pony-a-rebuttal/ 

Fluttershy with Angel [Bilde]. (2011). Hentet 14.10.2016 fra: 

http://ocarina0ftimelord.deviantart.com/art/Fluttershy-with-Angel-269692894 

Frøyland, L. R., Hansen, M., Sletten, M. A., Torgersen, L., & von Soest, T. (2010). Uskyldig 

moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. (NOVA rapport 18/2010) 

Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Hentet fra: 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2010/Uskyldig-moro 

Gibbs, G. R. (2007). Analyszing qualitative data, London: Sage Publications Ltd. 

Gilbert, A. (2015). What we talk about when we talk about bronies. Transformative Works 

and Cultures (20). doi: http://dx.doi.org/10.3983/twc.2015.0666. 

Hammarén, N., & Johansson, T. (2014). Homosociality: In between power and intimacy. 

SAGE Open. 1-11. doi: 10.1177/2158244013518057 

Happy Applejack Vector [Bilde] (2011). Hentet 10.10.2016 fra 

http://hombre0.deviantart.com/art/Happy-Applejack-Vector-258829229 

Hasbro Studios. (2014). My Little Pony: Friendship is Magic. Hentet 20.09.2016 fra Hasbro 

Studios: http://www.hasbrostudios.com/shows/page/title/my-little-pony 

Haugedal, S. (2016, 07.10). Mannegruppa Ottar: «Må være lov å ha et fristed der menn kan 

være menn». Aftenposten. Hentet 14.10.2016 fra: 

http://www.aftenposten.no/amagasinet/Mannegruppa-Ottar-Ma-vare-lov-a-ha-et-

fristed-der-menn-kan-vare-menn-606165b.html 

Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2011). Social Psychology (6. utg.). Essex: Pearson 

Education Limited. 

Hussain, Z., & Griffiths, M. D. (2009). The attitudes, feelings and experiences of online 

gamers: A qualitative analysis. CyberPsychology & Behavior, 12 (6), 747-753. doi: 

10.1089/cpb.2009.0059 

Kjøs, P. (2016, 03.10). Hanekyllinger. NRK Ytring. Hentet 14.10.2016 fra: 

https://www.nrk.no/ytring/hanekyllinger-1.13161096 

Kozlovská , K. (2015). Bronies: A discourse analysis of the paradoxical nature of gender-

stigmatized identity. (Mastergradsavhandling, Masaryk University). Hentet fra: 

http://is.muni.cz/th/209491/fss_m/Kozlovska_Thesis.pdf  



 57 

Langdridge, D. (2006). Psykologisk forskningsmetode. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

Langley, J., Griffin, J., Edwards, P., Chadborn, D., & Redden, M. (2014, 18.04.). Brony fans 

vs. non-fans: Comparing individual differences and beliefs. Hentet 30.09.2016 fra: 

http://www.uscupstate.edu/uploadedFiles/Academics/Undergraduate_Research/Symp

osium/Symposium%202014.pdf#page=199 

Lin, C-Y., Hung, W-H., Fang, K., & Tu, C-C. (2015). Understanding players´ achievement 

values from MMORPGs: An exploratory study. Internet Research, 25(5), 829-851. 

doi: http://dx.doi.org/10.1108/IntR-12-2013-0268 

Lu, D., & Stuby, T. (2016). My Little Pony: FiM — To Where and Back Again. Part 2 

(S06E26). Hentet 15.10.2016 fra YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9C-

oFNrXFh8 

Malaquais, L. (2012) Bronies: The Extremely Unexpected Adult Fans of My Little Pony, 

[Film] USA, Big Focus Television. 

MandoPony, & AcousticBrony. (2014). A Long Way from Equestria. Hentet 16.10.2016 fra 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=puaklcVKU3U 

Medietilsynet. (2016). Barn og medier 2016. Medietilsynet. 

Medietilsynet. (u.d.). Dataspill. Hentet 25.08.2016 fra Medietilsynet: 

http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/dataspill/ 

National Union of Students. (2013). That´s what she said: Women students’ experiences of 

‘lad culture’ in higher education. University of Sussex, Centre for Gender Studies. 

London: National Union of Students. 

O´Connor, E. L., Longman, H., White, K. M., & Obst, P. L. (2015). Sense of community, 

social identity, and social support among players of massively multiplayer online 

games (MMOGs): A qualitative analysis. Journal of Community & Applied Social 

Psychology, 25, 459-473. doi: 10.1002/casp.2224 

Phipps, A., & Young, I. (2015). Neoliberalisation and ‘lad cultures’ in higher education. 

Sociology, 49 (2), 305-322. doi: 10.1177/0038038514542120 

Pinkie Pie Wanna hug you [Bilde]. (2012). Hentet 15.10.2016 fra 

http://twitterponies.wikia.com/wiki/File:Pinkie_pie_wanna_hug_you_by_lazy_joe-

d52lvr6.png 

Rainbow Dash Vector [Bilde]. (2012). Hentet 16.10.2016 fra 

http://darkkon13.deviantart.com/art/Rainbow-Dash-Vector-305602938 

Rarity windy n' Pretty [Bilde]. (2011). Hentet 12.10.2016 fra https://derpibooru.org/160954 



 58 

Robertson, V. L. D. (2014). Of ponies and men: My Little Pony: Friendship is magic and the 

Brony fandom. International Journal of Cultural Studies, 17 (1), 21-37. doi: 

10.1177/1367877912464368 

Rojas, T., Edwards, P., Griffin, J., Chadborn, D., & Redden, M. (2014, 18.04.). Finding 

meaning within the fandom: Not all fans are alike. Hentet 30.09.2016 fra: 

https://www.uscupstate.edu/uploadedFiles/Academics/Undergraduate_Research/Sym

posium/Symposium%202014.pdf#page=202 

Rosin, H. (2012). The end of men: And the rise of women. New York: Riverhead Books . 

Sethitso. (12.05.2014a). Seasons, Nostalgia, and The Fandom Part 1: The Beginning and The 

4chan Board that Helped Start It All. Hentet 20.09.2016 fra Equestria Daily: 

http://www.equestriadaily.com/2014/05/seasons-nostalgia-and-fandom-part-1.html 

Sethitso. (13.05.2014b). Seasons, Nostalgia, and The Fandom Part 2: Derpygate, The First 

Hiatus, and Princess Product Placement. Hentet 20.09.2016 fra Equestria Daily: 

http://www.equestriadaily.com/2014/05/seasons-nostalgia-and-fandom-part-2.html 

Skre, I. B. (2012). Maskulinitet. Hentet 17.09.2016 fra Store norske leksikon: 

https://snl.no/maskulinitet 

Stinson, B., & Kuhn, M. (2008). The bro code. New York: Fireside. 

Thiessen, J., & Wootton, J. (Regissører). (2010). My little pony: Friendship is Magic 

Season 1 [DVD]. USA, Canada. Hasbro. 

Thiessen, J., & Wootton, J. (Regissører). (2011). The Return of Harmony, Part 1, 

[Film] USA, Canada. Hasbro. 

Tjora, A. (2015) Norm. Hentet 12.10.2016 fra Store Norske Leksikon: https://snl.no/norm 

Twilight Reading [Bilde] (2011). Hentet 14.10.2016 fra: 

http://scotch208.deviantart.com/art/Twilight-reading-276707731 

Twilight Sparkle-Stressed [Bilde] (2013). Hentet 14.10.2016 fra 

http://9x18.deviantart.com/art/Twilight-Sparkle-Stressed-395644699 

von Tetzchner, S. (2012). Utviklingspsykologi (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Watts, S. (2014). User skills for qualitative analysis: Perspective, interpretation and the 

delivery of impact. Qualitative Research in Psychology, 11(1) 1-14. doi: 

http://dx.doi.org/10.1080/14780887.2013.776156 

Whitehead, S. M. (2002). Men and masculinities. Camebridge: Polity Press. 

Wood, R. T., Griffiths, M. D., & Parke, A. (2007). Experiences of time loss among 

videogame players: An empirical study. CyberPsychology & Behavior, 10 (1), 38-44. 

doi: 10.1089/cpb.2006.9994 



 59 

Zimbardo, P., & Coulombe, N. (2015). Man (Dis)connected: How technology has sabotaged 

what it means to be male. London: Rider Books. 

 

 



 60 

Vedlegg  
 

A.   Intervjuguide 

B.   Kvittering fra NSD 

C.   Skjema for informert samtykke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

A.   Intervjuguide 

 
Utkast intervjuguide 

 
 

Hva tenkte du når du så forespørselen min på facebook? Hva motiverte deg til å melde 
deg som deltaker?  
 
Historien med fandomet og serien 

-   Beskriv første møte med serien 
o   Hvordan kom du over serien i utgangspunktet? 
o   Hva appellerte den til i deg? 
o   Kan du sammenlikne den med andre ting du har vært fan av 

tidligere/samtidig?  
-   Hvor gikk veien derfra? 
-   Hvor er du hen i dag 

o   Følger du med på serien 
o   Deltakende på internettet 
o   Deltakende utenfor internettet 

-   Har det skjedd en endring på involvering/holdning til serien og fandomet? 
-   Har det skjedd en endring i hvilken funksjon serien/fandomet har i livet ditt? 

o   Har dette sammenheng med at serien/fandomet kanskje har endret seg? 
-   Hva tenkte du da du skjønte at dette var noe du hadde lyst til å se mer på? (Og 

hvordan merket du dette?) 
 
Involvering i fandomet 

-   Beskrive egen opplevelse av fandomet 
o   Hvordan skiller det seg fra/er likt grupper de er med i ellers i livet? 
o   Opplever de å være sosialt deltakende i fandomet? Hvordan? 

§   Er det møter over internett eller i virkeligheten. Grupper, eller bare to 
og to. Hva slags møter er dette?  

-   Kan du være den samme i fandomet som det du kan være i verden utenfor? Hvilke 
sider av deg kommer mer til syne, hvilke får ikke så mye plass i hver av de to? 

 
Hvordan ”bruker” du serien? 

-   Identifiserer du deg med en av ponniene?  
o   Opplevd selv: Er det en eller flere du kan kjenne igjen deler av deg selv i? 

Eksempler? 
o   Ønsket selv: Er det en eller flere av figurene du skulle ønske du var mer som? 

Eksempler? (Er det egenskaper ved noen av figurene du skulle ønske du hadde 
selv?) 

§   Hvilken betydning ville det fått for hva du tenker om deg selv/hvordan 
andre opplever deg/ville det endret livet ditt på noe vis om du hadde 
disse egenskapene?  

-   Er det noen av relasjonene i serien som treffer/beveger deg eller som du liker/misliker 
spesielt? Hvordan/hvorfor?  
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-   Noen vil si at serien gjør dem glade, gir dem mening, eller fungerer terapeutisk på 
annet vis? Hva tenker du om dette? Har du hatt en liknende opplevelse, eller har du 
noen tanker om hvordan noen kan oppleve det på denne måten?  

 
Livet utenfor serien 

-   Hvordan så hverdagen din ut da du begynte å se på serien/involvere deg i fandomet 
o   Spes sosialt.  
o   Hva gikk bra? Hva gikk ikke så bra, var utfordrende eller vanskelig? 
o   Hvilke forventninger og krav følte du andre hadde til deg/hadde du til deg 

selv? Hvordan er det med disse nå?  
-   Hender det at ser paralleller mellom utfordringer/hendelser i egen hverdag og 

handlingen i serien? Eksempler.  
o   Hender det at du bruker noe fra serien i hverdagslivet? Eksempler.  

-   Hvordan ser hverdagen din ut nå? (Beskrive en vanlig dag, f. eks. i går?) 
o   Hvor mye plass tar serien/fandomet i hverdagslivet ditt? 

-   Hvor åpen er du om din interesse for MLP ovenfor andre? Uttrykker du ditt forhold til 
MLP forskjellig avhengig av om du er sammen med ikke-bronies, bronies og alene?  

 
Veien videre 
 

-   Hvor lenge ser du for deg at serien skal ha en plass i livet ditt? 
-   Tror du serien/fandomet har påvirket deg på noe vis? Er det noe du har tatt med deg? 

o   Hvor lenge tror du dette vil følge deg?   
 
Menn i media/dagens samfunn:  

-   Hva tenker du om hvordan menn portretteres i media?  
o   Hva slags rollemodeller eller forbilder vil du si at de er (hva symboliserer de, 

hvordan er de forbilder, hva ved dem skal man se opp til?) 
o   Kan du kjenne på en forventning med tanke på den mannsrollen som 

portretteres i media? Hvordan? 
o   Hva tenker du om de mannlige karakterene i MLP?  
o   Hva tenker du om tegneserier e.l. som er mer rettet mot gutter? Har du noe 

forhold til disse – i så fall hvordan, og hvordan er det likt/skiller det seg fra 
forholdet ditt til MLP? (Hvilke reaksjoner vekker det hos deg, hva er det du 
liker/misliker ved dem?) 

-   Hva tenker du er idealmannen i dagens samfunn og å skulle prøve å leve opp til dette 
idealet?  

o   Skiller evt dine egne idealer seg for hvordan gutter/menn skal være seg fra det 
som oppleves som et ideal i samfunnet?  

o   Opplever du et press som å leve opp til en mannsideal? Hvordan? 
 
Andre spm:  
 

-   Hva tenker du om å være gutt og se på en serie der målgruppen er små jenter? Er dette 
noe som snakkes om i fandomet? Hvordan? 

-   Maskulinisering av materiale: brohoof, musikk, kunst – driver de med noe av dette?  
-   Kjøper de noe merchandise? Hvilken betydning har dette? Hvor mye? Og hva er greia 

med kosedyrene? 
-   Er det andre ting du er like engasjert i som MLP? Som du bruker (konsumerer) på 

samme måte? 
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-   Noen forskere mener å ha sett at en del av de tidlige broniene hadde en ironisk 
distanse til serien, men at dette er noe som har endret seg. Hva tenker du om dette? 
(Hvordan forholder du deg selv til serien, og hvordan uttrykker du ditt forhold til 
serien sammen med andre.) 
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B.   Kvittering NSD 
(Grunnet utsettelse av innlevering av hovedoppgave, er datoene i kvitteringen feil) 

 

 
Ole Jacob Madsen
Psykologisk institutt Universitetet i Oslo
Postboks 1094 Blindern
0317 OSLO
 
Vår dato: 09.02.2016                         Vår ref: 46309 / 3 / AMS                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 24.12.2015. Meldingen gjelder
prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet
gjennomføres.
 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 19.04.2016, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen

Kontaktperson: Amalie Statland Fantoft tlf: 55 58 36 41

46309 What would a pony do? Identitetsutvikling hos unge menn i dagens
samfunn sett i lys av bronyfenomenet

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Ole Jacob Madsen
Student Ingvild Jensen Amrud

Vigdis Namtvedt Kvalheim
Anne-Mette Somby
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Personvernombudet for forskning  

Prosjektvurdering - Kommentar  
 

INFORMASJON OG SAMTYKKE I følge meldeskjemaet skal 
deltakerne i studien informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og 
samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet mottatt 02.02.2016 er godt 
utformet.  

SENSITIVE OPPLYSNINGER Studenten har drøftet at gruppen det skal 
forskes på kan være en gruppe som tiltrekker seg folk som har hatt det 
vanskelig. Videre drøfter studenten at der kan fremkomme informasjon 
som er sensitiv med tanke på psykiske lidelse, usikkerhet rundt seksuell- 
og kjønnsidentitet og sosiale vansker. Personvernombudet tar derfor høyde 
for at det kan behandles sensitive personopplysninger om helseforhold og 
seksuelle forhold.  

METODER FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER Det er 
usikkert hvilken metode for innsamling studenten til slutt vil velge. 
Årsaken til dette er at det er vanskelig å forutse hvor mange som ønsker å 
delta på prosjektet. I utgangspunktet har studenten imidlertid informert at 
det er ønskelig å utføre et gruppeintervju med informantene. Intervjuet 
skulle opprinnelig filmes, men studenten har gått vekk i fra dette og skal 
heller bruke lydopptak. Dersom ikke et stort nok antall informanter ønsker 
å delta på intervjuet, har studenten opplyst om at hun vil gjennomføre en 
spørreundersøkelse. Til dette skal studenten anvende Nettskjema UiO.  

SITATER FRA DOKUMENTARFILM Studenten har informert på epost 
om at det vil anvendes sitater fra en dokumentarfilm om samme tema som 
prosjektet. Studenten begrunner bruken av sitater med at de som er 
intervjuet i dokumentarfilmen sier noe om hvorfor de er en brony og 
hvilken funksjon dette har for dem, samtidig som dokumentarfilmen i seg 
selv sier noe om hvordan bronies fremstilles for allmennheten. Studenten 
ønsker å ha muligheten til å sitere for å kunne supplere eget datamateriale, 
f.eks. om studenten finner noe av det samme som uttrykkes i 
dokumentaren, eller om det kommer frem noe annet fra det materialet 
studenten samler inn. Personvernombudet vurderer at sitatene som 
registreres er relevant for prosjektets formål og har allmenn interesse, og at 
opplysningene kan behandles uten samtykke med hjemmel i 
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personopplysningsloven § 8 d). Vi vurderer videre at personvernulempen 
må anses som liten, ettersom materialet i hovedsak består av opplysninger 
som allerede er gjort offentlig kjent. I tillegg finner vi at deltakerne i 
dokumentarfilmen vil ha relativt beskjeden nytte av å få vite at 
opplysningene benyttes til forskningsformål. Vi mener derfor prosjektleder 
kan unntas fra informasjonsplikten iht. personopplysningsloven § 20 b) 
(uforholdsmessig vanskelig å informere).  

INFORMASJONSSIKKERHET Personvernombudet legger til grunn at 
dere behandler alle data og personopplysninger i tråd med Universitetet i 
Oslo sine retningslinjer for innsamling og videre behandling av 
forskningsdata og personopplysninger. Ettersom det etter avtale med 
studenten skal tas høyde for at det registreres sensitive personopplysninger 
om informantene, er det viktig at dere krypterer opplysningene 
tilstrekkelig.  

Prosjektnr: 46309  

PROSJEKTSLUTT OG ANONYMISERING I informasjonsskrivet har 
dere informert om at forventet prosjektslutt er 19.04.2016. Ifølge 
prosjektmeldingen skal dere da anonymisere innsamlede opplysninger. 
Anonymisering innebærer at dere bearbeider datamaterialet slik at ingen 
enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjør dere ved å slette direkte 
personopplysninger, slette eller omskrive indirekte personopplysninger og 
slette digitale lydopptak.  
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C.   Skjema for informert samtykke 
 (telefonnummer er i ettertid tatt vekk) 

 

Forespørsel om deltakelse i 
forskningsprosjektet 

”What would a pony do? Identitetsutvikling hos unge menn 
i dagens samfunn sett i lys av bronyfenomenet.” 

 

Bakgrunn og formål 
Formålet med denne studien er å utforske hvordan bronyfenomenet kan relatere seg til det 
man tenker om unge menns trivsel og fungering i dagens samfunn, spesielt med tanke på 
utvikling av kjønnsidentitet, med utgangspunkt i Philip Zimbardos Man (Dis)connected 
(2015). Hva er den enkelte bronys historie med My Little Pony: Friendship is Magic og 
bronysamfunnet? Hvordan har de det sosialt utenfor og innenfor fangruppen? Er 
bronyfenomenet et eksempel på forsøk på å løse utfordringer relatert til livsfasen(e) 
tenåring/ung voksen? Fungererer det? Hvilke forventninger opplever de som ung mann i dag? 
Hvilke forventninger har de til seg selv? Jeg ønsker å utforske nettopp bronyfenomenet for å 
utvide forståelsen av hvordan det er å være ung mann i dagens samfunn, som noen vil påstå 
er preget av andre forventninger og krav enn tidligere. Studien er i forbindelse med 
hovedoppgaven ved profesjonsstudiet i psykologi på Psykologisk institutt ved Universitetet i 
Oslo.   
 
Du forespørres om å delta i studien da jeg ønsker å få et innsideperspektiv på 
bronyfenomenet, da jeg tenker det er viktig for å få bedre kjennskap til fenomenet og hvordan 
det passer inn i den enkeltes liv.  
 

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i studien innebærer et individuelt intervju med en varighet på en til to timer, som 
tas opp på lydbånd. Spørsmålene vil omhandle deltakernes historie med My Little Pony: 
Friendship is Magic og fandomet, hverdagslivet generelt, tanker om fremtiden og hva de 
tenker om bronyfenomenet, og hvilke forventninger man møter som ung mann i dag.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. De som vil ha tilgang på opptakene 
og tilhørende dokumenter med personopplysninger vil være mine to veiledere og jeg. Opptak 
og dokumenter med personopplysninger vil ligge på en passordbeskyttet 
harddisk/minnepinne, innelåst arkivskap på et rom på Psykologisk institutt kun 
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sisteårsstudenter har tilgang til. Eventuell navneliste/kodenøkkel vil oppbevares på 
passordbeskyttet minnepenn adskilt fra andre data, også innelåst på overnevnte rom.  
 
Datamaterialet vil anonymiseres slik at deltakerne ikke vil kunne gjenkjennes i en 
publikasjon.  
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 19.10.2016. Datamaterialet anonymiseres ved 
prosjektslutt. Om det anonymiserte materialet oppbevares videre vil det være i forbindelse 
med omgjøring av hovedoppgave til eventuell artikkel, og det vil lagres på samme sted som 
nevnt over, og de samme personene vil ha tilgang. Det anonymiserte datamaterialet lagres 
derfor på ubestemt tid etter prosjektslutt.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med  

-   Prosjektleder Ingvild Jensen Amrud, mobilnr.: XXXXXXXX, e-post: 
ingvijam@student.sv.uio.no.  

-   Veileder Ole Jacob Madsen, mobilnr.: XXXXXXXX, e-post: 
o.j.madsen@psykologi.uio.no 

 
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

-   Kryss av for samtykke til deltakelse på intervju:  
-   Kryss av for samtykke til at anonymiserte opplysninger lagres over ubestemt tid og 

publiseres etter prosjektslutt:  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
 
 
 


