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"…because nerds like us are allowed to be unironically enthusiastic about stuff. Nerds are allowed to love 

stuff, like jump-up-and-down-in-the-chair-can’t-control-yourself love it. When people call people nerds, 

mostly what they’re saying is ‘you like stuff.’ Which is just not a good insult at all. 

Like, ‘you are too enthusiastic about the miracle of human consciousness’.” 

-John Green 
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Sammanfattning 

Ett antal vuxna personer som tycker om och följer serien My Little Pony: Friendship is Magic 
har intervjuats med semi-strukturerade samtalsintervjuer, för att undersöka närmare vad det är 
som får  vuxna människor att bli så väldigt intresserade av en serie för små flickor. Till detta har 
även gjorts grafiskt arbete, där de intervjuade tolkats om som karaktärer i serien, något som är 
väldigt populärt inom subkulturen de tillhör, bronies. 
Serien framhålls som inte bara underhållande utan även en positiv förebild för både barn och 
vuxna, oavsett kön. Trots att de vuxna som öppet följer serien ofta blir ifrågasatta eller 
förlöjligade håller de intervjuade fast vid sitt intresse, och gör vad de kan för att förklara för de 
som inte förstår. Serien ses som feministisk och någonting som kan influera samhället toll det 
bättre, mycket genom att vara en positiv förebild för unga flickor.  
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Introduktion och bakgrund: Brony? Ponnies? 

 

Den  här uppsatsen handlar om bronies, vuxna fans av serien My Little Pony: Friendship is 

Magic. Nedan följer en introduktion till vad My Little Pony:Friendship is Magic är, och vad en 

brony är.  

 

My Little Pony: Friendship is Magic 

 

My Little Pony: Friendship is Magic är den senaste tecknade serien om My Little Pony från 

Hasbro Studios. Den anses vara den fjärde generationen av serien och refereras i bland till som 

G4, en efterföljare till de tecknade serier och serier med leksaker som producerades under 80- 

och 90-talet. Den sändes för första gången i oktober 2010 och avslutade sin tredje säsong i 

Februari 2013. Datum är ännu inte satt för när fjärde säsongen ska börja sändas men det är 

officiellt att den kommer någon gång under första kvartalet av 2014 . 1

 
Karaktären Applejack, till vänster som hon såg ut från början och till höger som hon ser ut i Friendship is Magic. ©Hasbro 

1 Discovery Press Web. “The Hub Network unveils 2013-’14 program slate”, 
http://press.discovery.com/us/hub/press-releases/2013/hub-network-unveils-2013-14-program-slate-238-238
2/ [Hämtad den 2 Maj 2013] 

4 

http://press.discovery.com/us/hub/press-releases/2013/hub-network-unveils-2013-14-program-slate-238-2382/
http://press.discovery.com/us/hub/press-releases/2013/hub-network-unveils-2013-14-program-slate-238-2382/


 

Handling 

Serien utspelar sig i det magiska landet Equestria, där det lever ponnies, enhörningar och pegasi. 

Enhörningen Twilight Sparkle är lärling till Prinsessan Celestia, landets härskarinna. I första 

avsnittet skickar Celestia Twilight till byn Ponyville, med uppdraget att skaffa vänner. Tidigare 

har Twilight hellre valt att isolera sig med sina böcker än att umgås med andra ponnies. I 

Ponyville lär hon känna fem andra ponnies; Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Applejack och 

Pinkie Pie. Tillsammans förbereder de sommarsolsfestivalen. Men allt är inte vad det verkar. En 

tusenårig profetia är på väg att gå i uppfyllelse och den skrämmande Nightmare Moon som varit 

inlåst inuti månen i ett millenium är på väg att bryta sig fri. Tillsammans med sina nya vänner 

upptäcker Twilight the Elements of Harmony, deras vänskap är lyckligtvis stark nog att aktivera 

kraften i de magiska elementen och de besegrar Nightmare Moon. Efter det får Twilight i 

uppdrag att stanna i Ponyville och regelbundet rapportera till Celestia om sina upptäckter om vad 

vänskap innebär. 

 

Därefter handlar avsnitten om de sex vännernas liv i Ponyville och nästan varje avsnitt avslutas 

med en liten sensmoral, i form av Twilights brev till Celestia om vad hon har lärt sig. Ibland är 

det så enkla saker som att lära sig vikten av att respektera sina vänners olikheter efter att ett par 

av karaktärerna grälat och inte kunnat komma överens, ibland vikten av att lita på varandra efter 

att tillsammans ha jagat bort en enorm drake som hotade att förstöra hela Equestria.  

 

Vad är en brony? 

Ordet brony är en sammansättning av orden “bro”, som i brother, och “pony”. Enligt språkrådets 

nyordslista 2012  är en brony “vuxen man som älskar leksakshästarna My little pony och 2

tv-serien Friendship is magic, som handlar om dessa.”. För det här arbetet har jag valt att 

definiera en brony som en person som tycker om My Little Pony:Friendship is Magic, är över 

sexton år gammal och själv identifierar sig själv som brony. Jag valde sexton år gammal för att 

2 Språkrådet. “Språkrådets nyordslista 2012”, http://www.sprakradet.se/15910 [hämtad 2 Maj 2013] 
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åldersgruppen 17-18 också har ett ganska stort antal bronies, och att de rimligtvis också kan 

räknas falla under kategorin “män som tittar på My Little Pony”, snarare än barn. Att jag valde 

att utesluta yngre, till exempel 13-15-åringar var för att jag antar att om de är lite äldre lär de 

både ha tänkt mer kring vad det innebär att vara en brony samt förhoppningsvis bättre kunna 

uttrycka det i ord. Huruvida bronies kan vara kvinnor eller inte är något omstritt. Det finns 

tillfällen då termen “Pegasister”, sammansatt av “pegasus” och “sister”, använts, men det har 

aldrig blivit lika allmänt etablerat som brony. Därför har jag valt att låta även den kvinna jag har 

intervjuat kallas brony, särskilt eftersom att det är den term hon själv använder. 

 

Så vilka är bronies? Herd Census , en onlineundersökning som försöker kartlägga bronies och 34

samla data om dem, och Brony Study , en studie utförd av Dr. Marsha Redden och Dr. Patrick 5

Edwards, kommer fram till likartade resultat: 84-86% av de som identifierar sig själva som 

bronies är män. Medelåldern är 20-21 år och de allra flesta är amerikaner, vilket inte är särskilt 

underligt då serien har sitt ursprung i USA och har sänts på tv under längst tid där. Strax över 

60% av dem är för närvarande studenter på college eller universitet.  

 

Brony Study inkluderar även resultat från människor som inte identifierar sig som bronies och de 

kommer fram till  att “det fanns  ingen skillnad mellan Bronies och Icke-Bronies vad gäller 

anställningar eller sexuell läggning.  Det är viktigt att notera att två ihärdiga myter om 

Bronycommunityn inkluderar tron att de är i hög grad arbetslösa och övervägande 

homosexuella” .  6

 

Hur många bronies det faktiskt finns är svårt att avgöra, både för att det inte finns en allmängiltig 

definition på vad som krävs för att någon ska börja räknas som en brony samt för att det inte 

3 Brony Herd Census & State of the Herd Report. “2013 State of the Herd Report”, 
http://www.herdcensus.com/2013%20STATE%20OF%20THE%20HERD%20REPORT.pdf [Hämtad 2 Maj 
2013] 
4 Herd Census kan inte anses som en vetenskaplig undersökning utan är snarare än enkät utformad och 
insamlad av privatpersoner. Men på grund av bristen på andra källor samt det faktum att deras resultat 
stämmer när överens med Brony Studys resultat har jag valt att inkludera den ändå. 
5 Edwards, P.W & Redden, M.H. The Brony phenomenon: Characteristics of and reactions to an emerging 
internet fandom . Psychology of Popular Media Culture, in revision 2013. 
6 Min översättning. 
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finns något enskild plats eller förening där de alla samlas. Men en del exempel kan i alla fall 

hjälpa till att ge en uppfattning om hur många de är: 

Herd Census hade i sin rapport för 2013 21,637 personer som fyllt i deras enkät. 

Brony Study har haft cirka 24,000 svarande till sina tre enkäter, men där kan man anta att en del 

av de svarande deltagit i flera enkäter och att det reella antalet individer är något lägre.  

Hemsidan EquestriaDaily.com, en blogg som varje dag lägger upp saker som skapats av bronies, 

t.ex. musik, bilder, videoklipp och liknande, hade 2 Maj 2013 mer än 29,000 personer som ställt 

in att de vill ha automatiska uppdateringar från den närhelst något nytt skrivs.. 

Communitysidan “Bronies” på Facebook  hade 2 Maj 2013 mer än 70,000 personer som följer 7

den, medans communitysidan “Svenska Bronies”  hade strax över tusen personer som följer den. 8

Den populäre musikern som går under pseudonymen “Living Tombstone” på Youtube och 

skapar musik med ponnytema hade 2 Maj 2013 127,000 subscribers (personer som har ställt in 

att de ska få automatiska uppdateringar när något nytt läggs upp) och hans sida har blivit visad 

mer än 20 miljoner gånger . 9

 

Värt att påpeka är att ingen av dessa kan sägas representera antalet bronies som existerar, då 

ingen enskild sida eller studie är stor nog att kunna antas innehålla alla bronies, eller ens en 

majoritet. Det finns ett stort antal hemsidor, communities och grupper, och det finns både bronies 

som är medlemmar i flera, samt bronies som knappt deltar i någonting alls och inte har 

registrerat användare på någon sida. Hur många de verkligen kan vara är omöjligt att avgöra, 

men det torde inte råda någon tvekan om att de är många. 

 

Bronies gör dock mer än bara tittar på och uppskattar serien. Kreativitet är vanligt och uppskattat 

inom bronyrörelsen. Bland det vanligaste är olika former av fanart; teckningar, målningar, serier 

och annat som är baserat på serien. Musik är också populärt att skapa, både personer som skriver 

sin egen musik och de som gör covers och remixer av musiken från serien. Musik och bild 

kombinerat blir till videor, allt från små sketcher eller musikvideor till fullfjädrade avsnitt i 

7 Facebookgruppen “Bronies”. http://www.facebook.com/BroniesForever?ref=ts&fref=ts [Hämtad 2 Maj 2013] 
8 Facebookgruppen “Svenska Bronies”. http://www.facebook.com/groups/svenskabronies/?fref=ts [Hämtad 2 
Maj 2013] 
9 The Living Tombstone - Youtube. http://www.youtube.com/user/TheLivingTombstone [Hämtad 2 Maj 2013] 
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samma stil som serien, fullt animerade och med röstskådespelare som gör sitt bästa för att låta 

som karaktärerna i serien. Utöver det är även hantverk vanligt. De leksaker som finns att köpa 

ser inte alltid ut exakt likadana som karaktärerna gör i serien, och det finns många som sysslar 

med att göra om dem så att de är mer lika, till exempel genom att färga om dem, byta ut håret för 

att få bättre färg, forma det till att likna karaktäerernas frisyr bättre, och så vidare. Det är även 

populärt att sy gosedjur, kläder i karaktärernas färger eller med deras cutie marks  på, att 10

skulptera egna ponnyfigurer och mycket mer. Bronies olika konstnärliga alster återfinns ofta på 

internet, en av de mest kända platserna där de kan hittas är bloggen EquestriaDaily.com, vilken 

uppdateras flera gånger om dagen med nya inlägg som innehåller nya alster relaterade till 

ponnies. Medelantalet nya inlägg per dag, där varje inlägg kan innehålla länkar till flera alster, 

var under April månad 2013 strax över 15 och  det totala antalet inlägg under 2012 var 6920 . 11

 

Utöver detta är det också vanligt att fans diskuterar världen och karaktärerna. Många bronies 

som skriver egna historier eller tecknar serier väljer att spekulera i saker som inte har visats i 

serien. Till exempel när en karaktär gör en referens till sin barndom i en annan ort, eller när 

händelser som tog plats för hundratals år sedan nämns. Ett annat vanligt fenomen vad gäller 

bronies spekulationer är vad som oftast refereras till som bakgrundsponnies. När det i serien 

behövs karaktärer som rör sig eller samlas i bakgrunden verkar det finnas en färdig uppsättning 

sådana som animatörerna återanvänder.  

 
Exempel på dessa är Derpy och DJ Pon-3   ©Hasbro 12

10 Cutie marks är de symboler som återfinns på flanken på karaktärerna i My Little Pony, närmare förklaring 
till deras betydelse i metodstycket. 
11 Equestria Daily. http://http://www.equestriadaily.com/ [Hämtad 21 Maj 2013] 
12 Se bilaga om ponnykaraktärer 

8 

http://http//www.equestriadaily.com/


Därför kan den som är uppmärksam känna igen samma ponny på många olika ställen och i 

många avsnitt. Dessa karaktärer är populära att spekulera kring, bronies hittar på namn och 

personligheter åt dem och de figurerar ofta i teckningar, berättelser och annat. De vanligast 

förekommande bakgrundsponnierna blev snart väletablerade nog att allmän konsensus om vad 

deras namn borde vara rådde bland bronies, något som i vissa fall sedan har speglats tillbaka i att 

Hasbro valt att göra de påhittade namnen till de riktiga namnen för karaktärerna.  

 

Bronies som subkultur 

Enligt Brake  består en subkultur inte bara av åsikter och värderingar, att tydligt kunna 13

identifiera sig som en del av subkulturen inför andra är också viktigt. Brake listar tre aspekter av 

en subkulturs stil: image, demeanour and argot. Enkelt översatt, hur man klär sig, beter sig och 

talar. Det finns förvisso inget strikt definierat sätt som bronies förväntas klä sig på, men kläder 

och accessoarer med ponnybilder och -teman är väldigt vanliga. Även online är det vanligt att 

utmärka sig visuellt som bronies, till exempel genom att välja avatarer med ponnybilder eller 

användarnamn som anspelar på ponnies. Sätt att röra sig och tala på är något mer begränsade. 

Det finns humor och uttryck som direkt relaterar till serien och inte går att förstå som 

utomstående, ofta liknelser till olika karaktärer som bygger på kunskap om deras personlighet 

och sätt att bete sig. En annan sak är ordlekar liknande de som görs i serien. Till exempel blir ord 

som “everybody” och “someone” till “everypony” och 

“somepony”. Ett begrepp också värt att nämn är 

“brohoof”, namnet på en gest som kan fungera både 

som hälsning och på samma sätt som en high-five, det 

vill säga gratulerande eller som ett sätt att uttrycka att 

någon gjort något bra eller positivt. Den utförs genom 

att två personer lätt slår samman varsin knytnäve, 

oftast motsatt hand som i en handskakning men inte 

nödvändigtvis den högra. Brohoof är en ordlek på termen “brofist” som ibland används för att 

beskriva precis samma gest. Fysiskt utförs gesten på samma sätt, men åtföljs ofta av att man även 

13 Brake, M. The sociology of youth culture and youth subculture, London & New York, Routledge, 1980. 
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säger “brohoof”. Gesten återfinns även online, men där i form av en serie tecken som ska 

symbolisera hur det ser ut när två ponnies gör en high-five: /)(\ 
 

Syfte och frågeställning: Varför finns bronies? 

“Varför finns bronies?” är en fråga många verkar ställa sig själva när de först får höra talas om 

fenomenet. Den frågan är dock något bred och odefinierad, men i dess anda har jag valt att göra 

min frågeställning till: vad är det som lockar vuxna människor till att titta på en tecknad serie 

riktad till små flickor och till att göra den till en stor del av sina liv? 
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Metod 

 

Skriftlig metod 

Jag har valt att göra ett antal kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Anledningen till att jag har 

valt en kvalitativ undersökning snarare än en kvantitativ är att de frågor jag sökt svar på inte 

lämpar sig för en kvantitativ undersökning, i och med att jag inte har kunnat förutsäga svaren och 

att det därför inte skulle vara praktiskt möjligt att skapa en enkät med svarsalternativ. Jag har inte 

heller varit ute efter att föra statistik och inte trott att det ska gå att finna ett allmängiltigt svar 

som är sant för alla bronies, istället har jag velat se närmare på ett fåtal och få exempel på 

personliga upplevelser och åsikter.  14

 

Då min personliga erfarenhet av att utföra intervjuer är begränsad valde jag ett semi-strukturerat 

format, där jag har ett antal förutbestämda frågor att ställa under intervjun men vilka är öppna 

och kan leda vidare till samtal. Intervjuerna spelades in och transkriberades till text efteråt. 

 

Intervjuerna har sedan analyserats genom att de delats upp efter återkommande teman som går 

att återfinna i flera, om inte samtliga, intervjuer. Delar av intervjumaterialet blir bortvalt antingen 

på grund av att det inte relaterar nära nog till frågeställningen eller på grund av att det bara 

nämns väldigt kortfattat av en eller ett par av de intervjuade och därför inte ger särskilt mycket 

grund att analysera. 

 

Det finns förstås både fördelar och nackdelar med att välja ett kvalitativt arbetssätt. 

Undersökningar som har gjorts på bronies än så länge har varit främst kvantitativa och siktat mot 

att få överblick och statistik över bronies. Intervjuer med fem personer kan givetvis inte hävdas 

vara allmängiltiga på något sätt eller säga någonting om alla bronies, däremot kan de ge i alla fall 

någon insikt i hur en del bronies tycker och agerar och att detta tillsammans med statistik från 

mer kvantitativa undersökningar kan ge en djupare helhetsbild av bronies. 

14 Repstad, Pål. Närhet och distans . Lund, Studentlitteratur AB, 2007 
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De intervjuade 

Jag har intervjuat fem personer, fyra män och en kvinna, menllan 18 och 34 år gamla. Det fanns 

mer än tio frivilliga att delta i intervjun och de fem valdes ut för att de var de som varit först med 

att anmäla intresse och därav hamnat längst upp på listan.  

 

Visuell metod 

För den visuella delen av uppsatsen har jag valt att producera två bilder för varje person jag 

intervjuar. 

 

Den första bilden är ett porträttfoto. För att ge en känsla av personlighet och närhet kommer jag 

ta fotot rakt framifrån och nära nog att personen dominerar bilden och med nästintill ingen 

bakgrund synlig. Den här bilden kommer bara efterbehandlas lätt, främst för att justera ljus och 

färger med syfte att få serien av foton att se me enhetlig ut, trots att de kommer tas vid olika 

tillfällen och i olika miljöer. 

 

Den andra bilden är en digitalt framställd bild där jag skapar en karaktär i samma stil som själva 

serien som ska symbolisera personen jag har intervjuat. Hur skulle de se ut om de var en ponny? 

De får intervjun möjlighet att ge förslag på hur de skulle kunna tänka sig att se ut, främst i fråga 

om deras cutie marks, men det är jag som skapar designen själv. Cutie marks är de symboler som 

återfinns på flanken på karaktärerna i My Little Pony. Det förklaras i serien att märket blir 

synligt den dag ponnyn upptäcker vad de är riktigt bra på och är menade att ägna sitt liv åt, som 

en sorts symbol för steget från barn till vuxen. Symbolen är en stor del av en ponnys identitet och 

därför en viktig del av designen när man skapar en ponny som ska representera en person. 

 

Tidigare kunskap 

Jag identifierar mig själv som brony. Jag både följer tv-serien och arbetar konstnärligt med 

ponnyfigurer och målningar. Däremot har jag inte varit särskilt aktiv inom brony-kulturen 

tidigare och de personer jag intervjuat har jag inte haft liknande diskussioner med tidigare. 
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Att ha tidigare kunskap om både Friendship is Magic samt bronykulturen har varit till stor hjälp 

under intervjuerna, då det underlättar i förståelsen för vad de intervjuade talar om och de inte 

behöver stanna upp och förklara alla de referenser de gör till olika karaktärer och fenomen. 

Däremot leder förstås familiariteten till att intervjuerna och sedan analysen får en annan vinkling, 

där en person med begränsad eller ingen förkunskap om Friendship is Magic och bronies kunde 

ha arbetat annorlunda och fokuserat på andra saker. Till exempel så kan jag förstå de referenser 

som de intervjuade gör till avsnitt, fenomen, och karaktärer utan att behöva avbryta det de ville 

säga och be om förklaringar alltför ofta. 

 

Jag har försökt att så långt det är möjligt förhålla mig neutral och enbart arbeta med de åsikter 

och utsagor jag har fått från mina intervjuade, och jag tror att jag har lyckats. Däremot är det ju 

svårt att själv avgöra om mina personliga åsikter har färgat mina tolkningar av vad som har sagts, 

vilket förvisso är sant för alla undersökningar som innehåller tolkningar och slutsatser baserat på 

vad andra har sagt och gjort.  
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Resultat 

 

Här följer analysen av intervjutranskriberingarna. Texten har sammanfattats på så sätt att där de 

intervjuade refereras till som grupp återges åsikter och uppfattningar som uttryckts av samtliga 

eller majoriteten av de intervjuade. I vissa fall finns enskilda individers avvikande åsikter eller 

upplevelser inkluderade, men överlag har jag strävat efter att hitta de saker de har gemensamt. 

Detta främst för utrymmets skull, det vore omöjligt att hålla sidantalet inom begränsningarna om 

jag valde att ta med samtliga saker som sagts och tagits upp under intervjuerna.  

 

Ponnies är för små flickor? 

Flera av de intervjuade berättade hur de med viss förvåning insett att de faktiskt tyckte om 

Friendship is Magic när de började titta, oftast efter rekommendation från en vän. Insikten att 

något kunde vara gulligt och pastellfärgat men samtidigt underhållande kom som en 

överaskning.  

 

“Ja, hur gick det [att han började titta på Friendship is Magic] till? Det var framförallt en 

kompis som lovordade serien mycket. Alltså en annan vuxen man! [skrattar] som tyckte att det 

var en väldigt bra serie. Jag tänkte att det låter mysko, det här är väl nånting för små flickor 

klädda i rosa.”  -Erik 

 

Däremot är det ingen av dem som hävdar att serien inte  skulle vara för flickor. Tvärtom, hålls 

den fram som ett väldigt bra exempel på vad flickor borde få titta på. Huvudkaraktärerna i serien 

hävdas vara bra förebilder, särskilt i kontrast med de förebilder som går att finna i annan media 

riktad till flickor. Bilden av flickors förebilder i andra media är att de oftast framställs som 

passiva och hjälplösa, med allt sitt fokus på kläder, frisyrer, tekalas och att skaffa pojkvänner, 

medan huvudkaraktärerna i Friendship is Magic representerar ett bredare spektrum av vad det 

kan innebära att vara flicka. Förvisso finns Rarity, som tycker om vackra kläder, att gå på spa 

och gärna skulle hitta en pojkvän att vara förälskad i, men det finns också karaktärer som den 
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sportiga och tuffa Rainbow Dash och den flitiga Applejack som varken är rädd för hårt arbete 

eller att smutsa ned sig och ingen av dem framställs som bättre eller sämre på grund av sina 

olikheter. Även bristen på pojkar och kärleksrelationer framhålls som en fördel för serien, att den 

i och med detta kan fokusera på meningsfulla vänskapsrelationer och individernas liv och 

utveckling, istället för att handla i huvudsak om relationsdraman där flickorna ska sträva efter att 

“vinna” pojkars uppskattning och kärlek. 

 

Även i ett större perspektiv, bortom att huvudkaraktärerna fungerar som förebilder för de flickor 

som ser på serien, ses de feministiska aspekterna av serien som någon positivt. Det faktum att 

ponnierna verkar leva i ett matriarkat och att andelen kvinnliga karaktärer är i kraftig majoritet är 

uppskattat. Att kvinnliga karaktärer i andra tecknade serier, oftast inte framställs på ett särskilt 

jämställt sätt påpekas, och att de oftast existerar enbart i förhållande till de manliga karaktärerna, 

som kärleksobjekt, fiender, assistenter eller liknande, istället för att få driva sina egna agendor. 

Bristen på manliga karaktärer säger de är positiv, samt det faktum att de manliga karaktärerna 

när de väl dyker upp i serien existerar jämlikt med de kvinnliga och inte verkar hålla någon form 

av maktposition i samhället på grund av sitt kön. Även bronies och andra vuxna skulle må bra av 

att titta på det, hävdar en av dem, i och med att de när de ser hur annorlunda seriens matriarkala 

samhälle är kanske kan inse något av hur ojämställt vårat eget samhälle är. 

 

 

Varken liten eller flicka 

Det är dock inte alltid lätt att stå upp för vad man tycker om, särskilt inte om det är något som 

går emot normer och vad som anses som acceptabelt att tycka om. De är alla medvetna om att de 

är annorlunda i att de tycker om My Little Pony. Serien har söta karaktärer som nästan samtliga 

är flickor, färgerna lutar åt pasteller och rosa, och att som man eller ens bara vuxen människa, 

uppskatta sådana saker verkar de allihopa vara väl medvetna om att det ses som konstigt. Trots 

att de alla identifierar sig som bronies förekommer det ofta skämt och förklaringar om hur de 

tittar på serier fastän  de är vuxna, hur de faktiskt känner andra män som också tittar på serien och 

en del av dem väljer också att inte vara öppna med det faktum att de är bronies.  
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De som öppet står för att de är bronies berättar om hur de ofta får svara på frågor och försvara sin 

åsikt. Då en av dem berättar hur han oftast bara möts av oförstående från personer som inte alls 

vet vad han pratar om, berättar å andra sidan flera stycken hur de regelbundet får höra negativa 

kommentarer om det faktum att de tycker om My Little Pony, både i respons till att de talat om 

serien eller haft synliga attribut som identifierar som bronies, som till exempel en halsduk med 

en bild av en ponny på, men även helt oprovocerat i situationer när de pratat om helt andra saker. 

 

“Man blir lite chockad över hur starkt folk reagerar mot en.”  -Hugo 

 

Att få höra att vad de tycker om är fel och dumt verkar höra till vanligheten hos dem som öppet 

står för att de är bronies. Men det finns även incidenter som gått ännu längre, som när en av dem 

fick sin sexualitet ifrågasatt av en av sina gymnasielärare, vilken verkade resonera att en kille 

som tycker om sådana saker inte kan antas vara heterosexuell. 

 

De av dem som inte är lika öppna med att de är bronies verkar göra så främst för att de inte vill 

provocera och behöva försvara sig på det sätt de har sett andra få göra. Även om de inte skäms 

över att vara bronies, vill de inte bli tyngda med alla de fördomar och stigman som kommer med 

att öppet identifiera sig som sådan, samt att det finns en oro för att de vänner de har som inte är 

bronies inte ska förstå eller kanske ändra uppfattning om dem som individer om de står öppet för 

att de är bronies.  

 

Trots detta förhåller de sig positiva även när de möts av motstånd. Den vanligaste responsen till 

negativa kommentarer är att försöka förklara vad serien handlar om, varför de tycker om den, 

och att uppmana de som kommer med fördomar att själva titta på serien så att de kan bilda sig en 

rättvis uppfattning innan de dömer ut serien eller bronies. Det verkar också finnas en trygghet i 

det faktum att bronyrörelsen har växt sig såpass stor och att man inte står ensam med att vara 

annorlunda, samt hopp om att ifall bronies kan bli accepterade kan det också finnas hopp om 

annan positiv förändring i samhället vad gäller behandling av dem som är annorlunda och går 
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emot normer. 

 

 

 

Love & Tolerate 

Så vad innebär det att vara en brony? De är alla överens om att det är mer än att bara följa och 

tycka om en tv-serie, att vara en brony är en del av ens identitet. Människor som inte är bronies 

tror ibland att det är något som görs bara för att väcka uppmärksamhet och för att vara 

kontroversiell, men identiteten som brony verkar vara lika viktig för dem som inte öppet skyltar 

med att de är bronies. Båda två berättar hur de har med sig saker som identifierar dem som 

bronies, men dolda. Den ene har pins med ponnysymboler fästa på insidan av jackan där de inte 

syns, och den andre har en liten bild av en ponny dold på sin surfplatta. 

 

“Ja, gemenskapen. Just för att karaktärerna i My Little Pony är så olika, så tror jag att bronies 

också accepterar många olika sorters personer på ett annat sätt.”  -Olivia 

 

Att vara brony är för flera av dem att vara en del av en gemenskap. Bronies som grupp ses som 

positiva, öppensinnade och måna om att alla ska känna sig som en del av gemenskapen. Bilden 

av bronies är att de är toleranta gentemot dem som inte förstår eller tycker om vad de gör, och 

flera av de intervjuade uttrycker förståelse för att alla nog inte kan tycka om My Little Pony och 

att det kanske alltid kommer finnas dem som tycker det är dumt och löjligt. De anser också att 

bronies är bra på att acceptera många olika typer av människor inom communityn och att du 

generellt inte behöver känna dig utanför om du är annorlunda, något som de säger att en del 

andra grupper, fans av andra serier och fenomen, kan vara sämre på. Ledordet för hela 

bronyrörelsen hävdas av vissa vara “Love and Tolerate!” 
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Diskussion 

 

Så vad har jag kommit fram till vad gäller varför människor blir bronies? De flesta av 

anledningarna är inte särskilt förvånande. De tycker att serien är underhållande, de tycker att 

andra bronies verkar vara trevliga människor som de inte har något emot att umgås med. De 

tycker om seriens underliggande budskap, det feministiska och vad det kan bidra med både för 

de barn och vuxna som ser på serien. Men det finns mer med att vara brony än att bara titta på en 

tecknad serie och umgås med andra som också gör det. Att vara brony innebär att ta ställning, 

om att provocera. De som öppet är bronies får ofta förklara och försvara vad de gör. Fördomarna 

om dem är många och oftast helt ogrundade. Men varför finns de från första början? Var 

kommer fördomarna ifrån? 

 

Kanske är det så att en mycket mer relevant och intressant frågeställningen att undersöka istället 

för “Varför finns bronies?” skulle vara “Varför är så många så chockade över att bronies finns?” 

eller “Varför är det så provocerande med en man som tycker om My Little Pony?”. 

 

Bronies överlag verkar inte vara särskilt underliga människor. De tittar på en tv-serie som de 

tycker är trevlig och underhållande. De uppskattar den ännu mer för att de tycker att den 

förespråkar positiva samhällsbudskap och ideal. Ytterligare en del av uppskattningen kommer 

från deras erfarenheter av att andra människor som också tittar på samma serie är trevliga och 

sympatiska personer, samt att de kreativa människor som baserar sin konst på serien skapar 

vackra och intressanta saker.  

 

Fördomarna kring bronies är däremot många. De negativa reaktionerna de får från sin omgivning 

likaså. Å ena sidan hävdas det vara för att de är så väldigt entusiastiska, för att de låter My Little 

Pony bli en så stor del av deras liv. Men det är knappast något de är ensamma om, fans av alla 

möjliga olika fenomen, allt från serietidningar till sportlag gör precis samma sak, om än med de 

attribut som följer med vad det nu är de är fans av istället. Å andra sidan sägs det vara för att 

serien är primärt riktad till barn snarare än vuxna. Men underhållning för barn brukar främst 
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utmärka sig i frånvaron av teman som barn inte är redo att förstå eller hantera, såsom sexualitet 

eller våld och död, snarare än att det finns en särskild typ av innehåll som bara barn är kapabla 

att uppskatta. Det finns dock mycket underhållning riktad till vuxna som inte heller är sådan, 

som är lättsam, trevlig och inte tänkt som mycket mer än en stunds underhållning, skillnaden 

mellan den och underhållning riktad till barn behöver oftast inte vara mycket större än de 

visuella attributen i barnunderhållning tenderar att vara färggladare och gulligare. Det tredje, och 

det enda som kvarstår efter att man räknat bort de andra två argumenten, är att serien är riktad till 

flickor och inte pojkar. Den är uttalat feminin i de flesta aspekter och jag tror att det här är den 

främsta källan till de negativa reaktioner bronies får möta. 

 

Samhället har i många år utvecklats mot ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Lika 

rättigheter, lika möjligheter. Det är inte längre konstigt att se en kvinna klädd i kostym, en 

kvinna som sysslar med bilar eller en flicka som älskar sport. Däremot är det betydligt ovanligare 

med en man klädd i kjol eller en pojke som älskar dockor. Trots kampen för kvinnors och 

flickors lika rättigheter är det traditionellt maskulina fortfarande är normen och idealet. En flicka 

som sysslar med saker som är traditionellt sett för pojkar är stark och modig medans det är något 

oroväckande över en pojke som dras till det som är femininint.  

 

Bronyrörelsen däremot är precis det. Män som öppet står för att de tycker om någonting som är 

typiskt feminint. Inte bara för att de anser att det är en positiv femininitet, att serien har något att 

ge för de flickor som tittar på den i fråga om förebilder att se upp till som inte är lika 

förtryckande som de anser att många andra serier riktade till flickor är, utan även för att de tycker 

om den för dess egen skull, för att de kan och vill. “Trots” att den är feminin och gullig. 

 

En jämlikhet som bygger på att kvinnlighet fortfarande är svagare och sämre, men att kvinnor 

har “rätten” att bete sig och vara som män är aldrig jämlikhet utan bara en ny form av samma 

förtryck. Bronyrörelsen kommer kanske inte ändra världen, men den är definitivt en del av en 

förändring i en positiv riktning.  
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Bilaga 1: Ponnies 
 
Här följer en kort introduktion till de sorters ponnies som finns, samt några av de viktigaste 
karaktärerna i serien, främst de som omnämns i intervjuerna. 
 

Earth Pony 
Earth ponies är en av de tre vanligaste sorternas ponnier. De har inga 
särskilda magiska krafter, men sägs istället ha ett särskilt band till 
naturen, djur och plantor som gör dem precis lika viktiga för 
ponnysamhället som de andra sorternas ponnies. 
 

Unicorn Pony 
Unicorn ponies är, som namnet antyder, enhörningar. De har ett horn i 
pannan som ger dem förmågan att använda magi. Alla enhörningar delar en 
del grundläggande magiska krafter, såsom till exempel telekinesi som låter 
dem flytta och manipulera föremål utan att röra vid dem, men deras mer 
kraftfulla förmågor är oftast direkt relaterade till deras speciella talanger 
och yrken. 

 

Pegasus Pony 
Pegasus ponies har vingar och kan flyga. De är direkt ansvariga för 
Equestrias väder, till exempel genom att producera moln när det ska 
regna eller snöa, och jaga bort dem igen när det är tid för sol. Tack 
vare sin särskilda koppling till väder och himlen har de också 
förmågan att stå och gå på moln, vilket att har lett till konstruktionen 
av Cloudsdale, en flygande by som bara pegasi kan vistas i. 
 

Alicorn Pony 
Dessa är de mest speciella och sällsynta, bara en handfull har än så 
länge förekommit i serien. De har både vingar som en pegasus och 
horn som en enhörning, och antas representera en sammanslagning av 
alla tre sorternas ponnies. De refereras väldigt sällan till som alicorns 
dock utan oftast istället som prinsessor (samtliga alicorns som 
förekommit än så länge har varit kvinnliga) och är likställda med 
kungligheter i equestria.   
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Twilight Sparkle 
Twilight Sparkle är seriens huvudkaraktär. 
Hon är en enhörningsponny som är särskilt 
begåvad när det kommer till magi. I seriens 
början är hon inte alls intresserad av att 
umgås med andra eller skaffa vänner, utan 
lägger all sin tid på sina studier. Hennes 
kärlek till böcker och kunskap håller i sig 
även efter att hon börjat umgås med sina nya 
vänner. Hon är lugn och sansad, oftast den 
som letar efter logiska orsaker bakom 
underliga företeelser och svaret på många frågor går att finna i hennes bibliotek. 
 
 

 
 

Rainbow Dash 
Rainbow Dash är en pegasusponny och den snabbaste 
flygaren i Ponyville, något hon är väldigt stolt och 
ibland lite skrytsam över. Hon är modig, kaxig och 
alltid trogen sina vänner. Hon dras till det som är 
spännande och äventyrligt, och hon är alltid redo att 
bevisa hur duktig hon är. 
 
 

 

 

Fluttershy 
Fluttershy är en blyg och snäll pegasusponny. Hon arbetar med 
att ta hand om Ponyvilles alla smådjur och verkar ofta känna 
sig bättre till mods i deras sällskap än med andra ponnies, där 
hon ofta kan känna sig för blyg för att kunna delta ordentligt. 
Hon är mild och vänlig, men hennes dåliga självförtroende kan 
ibland hindra henne från att göra vad hon verkligen vill. 
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Rarity 
Rarity är en enhörningsponny som arbetar 
med kläddesign i Ponyville. Hon bryr sig om 
sitt utseende och älskar vackra kläder. Hon 
tycker om att stå i centrum, men är alltid lika 
redo att hjälpa någon annan att stråla och 
sällan avundsjuk på någon annans framgång. 
 

 

 

Applejack 
Applejack är en vanlig ponny som arbetar på 
gården Sweet Apple Acres utanför Ponyville 
tillsammans med sina syskon och sin farmor. 
Hon är flitig, ansvarsfull och alltid redo att hjälpa 
andra. Hon kan dock också vara väldigt envis, 
vilket ibland leder till konflikter med andra 
ponnies. 
 

 

 

 

Pinkie Pie 
Pinkie Pie är en glad och energisk ponny som 
arbetar på Ponyvilles bageri och ofta arrangerar 
fester. Hon är en skämtare som sällan tar saker 
på allvar men alltid arbetar för att se till att de 
omkring henne också är glada och har roligt.  
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Princess Celestia 
Celestia är en av få alicorns, en 
ponny med både vingar och 
enhörningshorn samt magiska 
krafter utöver det vanliga. Hon styr 
Equestria tillsammans med sin 
lillasyster Luna och är även 
ansvarig för att flytta solen över 
himlavalvet så att dagarna går. Hon 
är mer än tusen år gammal och 
väldigt mäktig, hon har besegrat 
otaliga fiender som har hotat 
Equestria.  
 

 

Princess Luna 
Luna är Celestias lillasyster och också en alicorn. 
Hon är, utöver att hon styr Equestria med sin 
syster, ansvarig för att flytta månen över 
himlavalvet och vaka över alla ponnies drömmar. 
Hon är nästan lika gammal som sin syster, men 
spenderade tusen år fängslad på månen, efter att 
hon förvandlats från prinsessan Luna till den 
ondskefulla Nightmare Moon som ville försänka 
Equestria i evig natt. Twilight Sparkle och hennes 
vänner återställer Luna till sin naturliga form i 
början av serien, och hon återvänder till sin plats 
vid Celestias sida som härskare över riket.  

 

Spike 
Spike är en av få regelbundna karaktärer i serien som inte är en ponny; 
han är en babydrake. Han är Twilights nära vän och assistent och bor 
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tillsammans med henne. Han följer ofta med vännerna på äventyr, med det är tydligt att han bara 
är ett barn. Han är entusiastisk, lekfull och ivrig att visa hur hjälpsam och duktig han kan vara. 
Han är även förälskad i Rarity, det enda kärleksmoment som pågår genom hela serien, även om 
det bara behandlas som något gulligt som inte riktigt kan tas på allvar, då han bara är ett barn.  
 

Discord 
Discord är en av de mäktigaste fiender 
som Twilight och hennes vänner har fått 
möta. Han är en varelse sammansatt av 
delar av massor av djur och besitter 
mäktiga krafter som bringar kaos och 
oreda vart han än går. Han behärskar 
hypnos, illusioner och förmågan att 
förändra omvärlden ända ner till själva 
naturkrafterna, och använder dessa till att 
sprida kaos och förstörelse. Han är 
lekfull och beter sig som om allt han gör 
är för att han tycker att det är roligt, utan 
någon medkänsla för de ponnies som 
drabbas av hans “trick”. Han är själva 
motsatsen till den harmoni som Twilight 

och hennes vänner representerar. 
 
 

Cutie Mark Crusaders 
Cutie Mark Crusaders är en grupp med tre unga ponnies 
som är goda vänner. Enhörningen Sweetie Belle är 
Raritys lillasyster, ponnyn Apple Bloom är Applejacks 
lillasyster och den tredje är, pegasusen Scootaloo, vars 
familj inte har förekommit i serien ännu. De är bästa 
vänner och ingen av dem har ännu fått sitt cutie mark, 
vilket har lett till att de spenderar mycket av sin fritid 
med att prova på olika hobbies och aktiviteter för att 
försöka hitta det som de har särskild talang för. 
 

Derpy Hooves 
Det finns karaktärer som är väldigt populära trots att de inte egentligen förekommer som karaktärer i 
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serien. En av dessa är Derpy Hooves. Hon dök först upp i ett avsnitt som en av många namnlösa ponnies i 
bakgrunden, men på grund av ett animationsfel var hennes ögon riktade åt olika håll vilket gav henne ett 
speciellt utseende. Bronies började kalla henne Derpy, eller Derpy Hooves, ett namn som senare blev 
officiellt då hon i avsnitt fjorton av säsong två blir tilltalad som Derpy av Rainbow Dash. Däremot 
återkom hon, med sina “felaktiga” ögon redan i avsnitt femton av första säsongen, och genom hela säsong 
två finns hon gömd någonstans i varje avsnitt, oftast i bakgrunden tillsammans med andra ponnies.  
 

 
 
Det finns ett flertal andra karaktärer som skapats på 
samma sätt, där de bara förkommit som hastigast i 
bakgrunden någonstans men bronies har hittat på 
namn och personligheter till dem som till slut blivit 
allmänt vedertagna och slutligen accepterats av 
Hasbro som officiella, men Derpy är den mest 
kända och populära av dem. 
 

 

 

Alla bilder i den här bilagan och resten av uppsatsen tillhör Hasbro och är använda med 

tillstånd.  
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Bilaga två: Hugo 
 
M: Malin 
H: Hugo 
[saker som sker] 
[[Förtydlingar]] 
 
Notera att transkriberingen har modifierats något, men enbart för att förenkla läslighet genom att 
avlägsna “Eehm...”-ljud och liknande. 
 
M: Jag lägger den [[Ljudupptagaren]] här, så borde du höras bra. 
Berätta lite om dig själv. Vem är du, utöver att vara en brony? Vem är du, och vad gör du? 
H: Jag är en vanlig person [skrattar] Jag går i nian, ska börja gymnasiet snart. Jag är väldigt 
engagerad i Camelot. 
M: Berätta vad Camelot är. 
H: Camelot är Svenska Kyrkans Unga Camelot, som arrangerar rollspelsläger och är det 
viktigaste i mitt liv, med en stark gemenskap och kärlek till alla... Förutom det så fäktas jag, och 
bor på Tjörn i Bohuslän. 
M: Hur upptäckte du My Little Pony: Friendship is Magic? 
H: Det var två av mina klasskamrater som ville ha en filmkväll med My Little Pony. Dom drog 
med mig, och några till, och då fastnade jag. Vi var väl sex stycken killar, varav vi var två, sen 
var det två som blev bronies och så var det två som tycker att vi är fåniga. Och det är mina 
klasskamrater allihopa, så vi har fortfarande den här diskussionen emellan oss. Men, ja. Så det 
var mina klasskamrater som det började med. 
M: När dom kom och ville ha filmkväll och förklarade vad ni skulle titta på, vad trodde du innan 
du tittade? 
H: Jag tänkte, det skulle väl vara kul, jag hade inget negativt för det. Förutom att jag tyckte dom 
var lite fåniga möjligtvis [skratt] Men jag hade inte några direkta förväntningar, för jag tänkte 
bara det är kul att träffa kompisar. Jag tänkte inte så mycket på vad vi exakt skulle göra. Mer än 
att jag ville se vad det var dom pratade om, för jag var väldigt nyfiken. Men jag förväntade mig 
inte så mycket, mer än att det skulle vara lite stereotypt, eftersom det är riktat till tjejer, fem år 
och så där.  
M: Så när vände det? När var liksom vändpunkten när du insåg att...? 
H: Det var på den filmkvällen, ungefär efter att vi sett tre avsnitt, som jag tyckte att det här 
verkar kul faktiskt! [skrattar] Innan det så hade dom alltså, fått mig att kolla på något sånt där 
quiz om “vilken pony blir du mest lik om du svarar på de här frågorna” och då hade det liksom 
förberett mig lite . Men jag hade ingen aning om vad det var, jag hade aldrig nånsin sett en 
episod, så... 
M: Ah, ja. Så du fick göra sånt innan du titt-.. 
H: Lite ja, alltså en quiz. Och lite bara att höra dom prata, berätta och förklara lite och så. 
M: Ah. Vem blev du, i quizzet? 
H: Jag var mest lik Rainbow Dash, och sen Twilight. 
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M: Jag tror det är många som är lite lika Twilight. 
H: Ja, men jag är ju extremt, och dom kallar mig ju nästan Twilight, för jag är ju plugg nörden i 
klassen. 
M: Hur öppen är du med att du är en brony? 
H: Ungefär lika öppen som jag är med allt. Jag går runt med min [[ponny-]]halsduk, jag har inga 
problem att säga vad jag tycker om den [[serien]]. Jag tycker att den är fantastiskt bra och jag är 
ju väldigt öppen med allt  jag tycker, så det var inget konstigt med att vara öppen med det också.  
M: Okej.  
H: Jag brukar kanske inte gå runt med min My Little Pony-halsduk då jag ska in till stan och inte 
träffa någon person eller så, men jag döljer det inte i alla fall. 
M: Har du fått några reaktioner på att du... 
H: Nej, inte just där jag är brony, mer att två andra klasskamrater som var med på filmkvällen 
tyckte att vi var fåniga, tycker att jag också är fånig sen jag började gilla det. Men den 
kraftigaste reaktionen är att jag går runt med en lila, glittrig halsduk. 
M: Så det är mer att den är lila och glittrig än att den har en rosa ponny på sig? 
H: Ja, och lite att det är en rosa ponny också, men liksom mer att jag bryter mot stereotypen än 
att jag är en brony eftersom de flesta inte ens vet vad en brony är. 
M: Jo, det är sant.  
H: Så det är mer att jag bryter mot stereotyp och normer. 
M: Vad är det för reaktioner du har fått? 
H: Då har jag antingen fått att det är lite coolt, eller mest “Vad har du på dig?”. Och ja, negativa 
och en del positiva ockskå. Eller, fler positiva till mig , lite att  jag vågar visa det. Men jag har fått 
en del negativa också.  
M: Hur bemöter du det? När det kommer nån och frågar... 
H: Då frågar jag “varför tycker du att det är fel?” Då brukar dom inte ha något särskilt mycket 
mer vettigt att säga, det syns. Det är ungefär så jag får bemöta det.  
M: Men det är schysst. Sen du började identifiera dig som brony, har din syn på sånt som är 
klassiskt tjejigt och killigt påverkats av att du insåg att du var brony? 
H: Nej inte så mycket. Lite mer inblick i vad som är stereotyp, i USA och så, som den görs i. 
Och lite det här att rosa är just... Jag var medveten om rosa, men inte ponnies... Eftersom att, 
det har jag ändå redan, tänkt så mycket på, så här. Jag har inte direkt blivit så förändrad av det, 
mer än att jag hade halsduken och alltså fått bemöta det här, lite så... Det har förändrat mig lite i 
så fall.  
M: Att bli en del av det? 
H: Ja, och sen och just att få bemöta folks reaktioner. 
M: Ja, precis. 
H: Så det  har ju varit något i så fall. Men det har ju... Jag har blivit lite allmänt rädd för en del. 
Alltså, man blir lite chockad över hur starkt folk reagerar mot en. Så... 
M: Vad är den starkaste reaktionen du har fått? 
H: Starkaste reaktionen är inte på att jag är en brony och att jag hade en lila halsduk, utan jag 
hade också haft lila, glittrigt nagellack på mig den dagen. Bara för att min klasskamrat hade 
skämtat med mig, “Vill du inte ha det?” och så sa jag “Visst!” och så körde dom på det. Och sen 
hade jag min halsduk, och så ifrågasatte jag min lärares... Ja, han sa någonting... Och så 

28 



ifrågasatte jag om det inte var könsstereotyper, heterosexuellt. Alltså, väldigt heterosexuellt 
perspektiv, eftersom han inte... 
M: Heteronormativitet? 
H: Ja. Och då, den starkaste reaktionen... Men då var det ju inte bara bronies. Men då, efter 
lektionen frågade han mig om jag var homosexuell. 
M: Din lärare? 
H: Min lärare. Min SO-lärare.  
M: Okej. 
H: Det är den absolut starkaste reaktionen jag har fått från någon. Men då är det antagligen en 
massa annat. Den starkaste som brony är reaktioner på att jag har halsduken, som en i min 
Elevens Val-klass sa, liksom, bara “Vafasen har du på dig?”. 
M: Din lärare. Hur bemötte du det? Gjorde du någonting? 
H: Det bemötte jag genom att svara att jag inte var det. Och att jag blev fruktansvärt besviken, 
för jag såg det som min bästa lärare innan det. Och sen har jag bemött det genom att ta upp det 
nu igen ganska nyss, och sa att det var inte schysst sagt. 
M: Personligen skulle jag nog ha gått till nån högre makt inom skolan och... 
H: Ja, det har jag ju, jag har försökt. 
M: Det är ju inte  okej. 
H: Nej... Det är ju så. 
M: Nej,verkligen... Sysslar du med andra saker mer än att du ser serien? Alltså, lyssnar du på 
ponny-musik, eller läser du fanfics , eller kollar på bilder, samlar på ponnyfigurer, eller skapar 15

själv? 
H: Nej. Jag gör ingenting förutom tittar på serien. Jag har inte ens sett hela säsong tre än. Även 
om den har kommit ut helt och håller nu. Men det beror lite mer på tidsbrist, och att mina 
klasskamrater inte gör så. Men jag har däremot fått massa tips om att “det här borde du kolla”., 
“läs det här på internet” i massa berättelser från My Little Pony. 
M: Ja, det finns ju en ganska stor rörelse av kreativa... 
H: Ja. Nej, jag gör inget personligen så, då håller jag på med annat om jag gör något. Men det 
hör ju inte med My Little Pony.  
M: Om du var en ponny, vad skulle ditt cutie mark vara?  
H: Nu har jag faktiskt hunnit tänka på det också. Jag tror att jag skulle ha ett svärd, genom en 
bok som är typ, excalibur genom stenen, fast boken skulle få representera lite annat också. Men 
då skulle svärdet vara Camelot, samt att boken skulle vara i stort sett allt annat. Alltså, ganska 
mycket mig som person och att jag läser mycket, kan relativt mycket, och gärna anstränger mig. 
Och boken visar ansvar också.  
M: Något mer om hur du skulle se ut som ponny? 
H: Jag hade antagligen varit en enhörning. Och helst hade jag velat ha vingar också. [skrattar] 
Men om jag bara får, så...  
M: Ja, med alicorns tar man ju i. Demi-gudarna. [skrattar] 
H: Men ens [[svårt att höra]] men enhörning hade jag varit om jag fått vara en. 
[[Del två, paus i inspelningen mellan]] 

15 Fan Fiction, berättelser skrivna av fans om karaktärer och händelser i serien. 
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M: Vad är det som gör att du tycker att My Little Pony är bra? 
H: Den har bra sensmoral. Den är kul att titta på. Det är inte så långa avsnitt, så det är enkelt att 
ta när jag kommer hem från skolan, är jättetrött, vill äta något och se på något så där lite... Då är 
det jätteperfekt med ett tjugotvåminutersavsnitt, som de är. Då letar jag upp ett på youtube. Men 
det är det är bra musik, det är bra kvalitet över huvudtaget. Det är ganska hög klass på 
animationerna. Alltså, sångerna och musiken är grymma. Sensmoralen. Och liksom, skulle du ta 
alla de draman dom har, och sätta in det i en helt annan serie men på samma sätt som skulle 
funka i den världen, i en såpa, tonårssåpa, nånting sånt, så skulle det funka på exakt samma 
sätt. Bara att nu har du tagit ner det till ponnies. Det gör ingen större skillnad egentligen var du 
har storyn. Du får bara möjligtvis vänta dig något lite barnsligare. Och det tycker jag är bra. Det 
negativa är ju framförallt att den är så väldigt stereotypisk.  
M: På vilket sätt? 
H: Det är väldigt mycket rosa, och lite så där hur de förväntas bete sig. 
M: Kan du ge några exempel? 
H: Twilight pluggar, och vad heter hon som, mode... Jag kan inte... 
M: Rarity? 
H: Ja, Rarity. Och Applejack som jobbar. Det är väldigt många såna där. Och Fluttershy, blyg... 
Slår man ihop dom, så skulle du ha en väldigt mycket hur en stereopyp tjej förväntas vara i 
många sammanhang. Rainbow Dash är den som helt klart mest står ut från det. Men framförallt 
färgerna, lite vad som händer, vad dom tycker, och så. Sen tycker jag att det luckras upp lite 
mer ju längre serien går. Dom har öppnat upp lite mer, särskilt i säsong tre som ju är gjord för 
fans. Alltså, den här oväntade fangruppen.  
M: Ja, nu när dom har börjat inse att den finns.  
H: Men jag tycker att dom gör det bra och det är roliga avsnitt. Och det är någonting utöver det 
vanliga man tittar på.  
M: På vilket sätt? 
H: Det skiljer ju ut sig. Jag brukade inte titta på ponies och barnprogram längre. 
M: Vad är det för andra saker du tittar på? 
H: Game of Thrones. Mycket fantasy över huvudtaget, men Game of Thrones och Star Trek: 
Deep Space 9. Om jag har tid över att titta på något, jag brukar mest läsa.  
M: Vad läser du? 
H: Då läser jag fantasy. Just nu läser jag Song of Ice and Fire, som är första delen i Game of 
Thrones. Och Artemis Fowl, och allt möjligt, men i stort sett bara fantasy.  
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Bilaga 3: Erik 
 
M: Malin 
E: Erik 
[saker som sker] 
[[Förtydlingar]] 
 
Notera att transkriberingen har modifierats något, men enbart för att förenkla läslighet genom att 
avlägsna “Eehm...”-ljud och liknande. 
 
M: Jag lägger den [[Ljudupptagaren]] här, så borde du höras. 
E: Japp. 
M: Berätta lite om dig själv. Vem du är och vad du gör, utöver att vara en brony.  
E: Jag är musiker. Jag dagjobbar med administration. Jag tycker det är roligt med rollspel och 
lajv på min fritid, och jag är intresserad av vetenskap och politik. Är det en bra sammanfattning? 
M: Ja, det tror jag. Hur upptäckte du My Little Pony: Friendship is Magic? 
E: Ja, hur gick det till? Det var framförallt en kompis som lovordade serien mycket. Alltså en 
annan vuxen man [skrattar] som tyckte att det var en väldigt bra serie, och jag tänkte att “det 
låter mysko. Det här är väl nånting små flickor klädda i rosa. Men man kan ju titta på ett 
avsnitt...” Sen tittade jag på ett avsnitt till. Och sen så plötsligt hade man sett hela serien. Och 
undrade när nästa avsnitt skulle komma ut.  
M: Ja, så när var vändpunkten? Vad var det som fick dig att inse att det inte bara var för små 
flickor klädda i rosa? 
E:Jag är fortfarande inte övertygad om att det inte är för små flickor klädda i rosa! [skrattar]  
M: Omformulering; vad fick dig att inse att det var någonting som kanske var för dig också? 
E: Jag är inte säker på att det är för mig också! [skrattar]  
M: Jag förstår... [skrattar] 
E: Men, om man ska svara på frågan som jag tror att du vill ställa...  
M: Ja? 
E: Varför tittar jag på det? Så är det väl... [paus] Det är trevligt att titta på en serie med faktiskt 
förvånansvärt komplexa karaktärer, och intressanta interpersonella intriger, där man aldrig 
behöver oroa sig för att nånting ska gå fel på allvar. [skrattar] Nej, men man är liksom 
garanterad en trevlig magkänsla när man har kollat på ett avsnitt. Det är nog det som lockar tror 
jag. Och så tycker jag att det är ju väl uttänkta moralkakor, liksom. [skrattar] Dom är små, enkla 
livsvisdomar, som en smart, manusförfattare delar med sig av, på ett färgglatt sätt. Och man lär 
sig ju gilla karaktärerna på det viset. Ja, det är ju listigt gjort. Det är bra, välgjord historia. 
Underligt nog. Väldigt konstig miljö, bara hästar. [skrattar] Ja, en annan sak som tilltalar mig 
väldigt mycket också som är på ett politiskt plan, kan man säga, är det faktum att... Jag vet inte 
om det överhuvudtaget ens dyker upp en manlig karaktär som har en replik förrän i avsnitt sju 
eller något sånt där. Alltså, det finns ingen viktig manlig karaktär . Överhuvudtaget. Möjligtvis om 
man undantar då den lilla assistentdraken, men det är en barnkaraktär, inte riktigt en manlig 
karaktär på det sättet, och dessutom är han en bikaraktär också. Dom aktiva karaktärerna är 
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allihopa kvinnliga. Och det är ju fanimig inte vanligt i nån serie alls. Eller något 
berättarsammanhang är inte det vanligt.  
M: Du sa att du fortfarande inte är helt säker på att det är för dig, men du tittar på den ändå. Då 
har du ju ändå, i alla fall i det här sammanhanget valt att identifiera dig som brony. När kom du 
fram till det? Hur länge tittade du innan du accepterade att du är en brony? 
E: Alltså, man får väl lov att på nåt vis finna sig i att man ändå är lite engagerad i en serie om 
man tycker att det känns viktigt att se varje nytt avsnitt samma dag som det kommer ut. 
[skrattar] Den engagerar mig känslomässigt och jag tycker den är trevlig och jag väntar med stor 
entusiasm på varje nästa avsnitt. Men jag är ju inte aktiv i subkulturen utöver det. Det är jag 
inte.  
M: Hur öppen är för andra i ditt liv och så med att du är en brony? 
E: Inte alls. Jag är fortfarande i “brony-garderoben”. “Stallet”, kanske. [skrattar]  
M: Varför? 
E: “Spiltan”.... Varför? Det har ju att göra med sociala sammanhang. Det är... [paus] Jag vet inte 
riktigt. Det är inte som att jag är rädd för att mitt anseende ska skadas. Så är det ju inte riktigt. 
Men samtidigt känner jag ju en hel del människor, och umgås med en hel del människor som 
inte skulle sätta sig framför den här serien under pistolhot. Och då känns det inte riktigt som det 
man först väljer att prata om, med dom människorna. Det är mest så.  
M: Så om nån kommer och frågar dig, skulle du svara då? 
E: Beror på vad dom frågar mig. 
M: Om du är en brony? Om du har sett serien? 
E: Jag kommer nog inte ljuga på en direkt fråga, det tror jag inte. Fast man måste ju nästan vara 
lite av en brony för att överhuvudtaget veta om att det finns, och för att ställa den frågan. Så då 
är det ju inte så farligt. [skrattar] 
M: Som du sa tidigare så... “En serie riktad till små flickor i rosa”, som du ändå funnit att du 
tycker om. Har din syn på andra saker som är typiskt flickiga... 
E: Jag skulle redigera min uppfattning om det för övrigt. Jag tror inte att det är framförallt riktat 
till flickor i rosa. Jag tror att det är riktat till alla flickor, och jag tror att det är en otroligt nyttig 
serie för flickor. Därför att den är väldigt pro-aktiv. Den uppmuntrar flickor till att ta initiativ och 
vara sig själva, och liksom ta ansvar, och bygga meningfulla vänskapsrelationer, på ett djupt 
sätt. Så jag tror att det är en serie som skapar en väldigt bra förebild för flickor. Vad var din 
fråga nyss? 
M: Det var om din syn på andra stereotypt tjejiga, flickiga saker har påverkats av att du insåg att 
det här var bra? 
E: [paus] Nej. Snarare så har väl min syn på... [paus] Alltså, om man tar en annan, produkt, för 
det är ju det det handlar om. Det är ju ett leksaksföretag som har producerat en tecknad serie 
som reklam för sina plastfigurer. Det är ju det det på något vis, bisarrt nog, är . Jämför man med 
Barbie till exempel så finns det ju liksom ingen likhet, och där är det ju bara dåliga förebilder 
som gäller. Och det är ju genomgående så. Små flickor ska lära sig att vara passiva, och falla in 
i väldigt begränsade stereotyper. Och både tecknade filmer, Disney framför allt, men också 
leksaker som är riktade mot flickor, förstärker ju den typen av norm väldigt, väldigt mycket. På 
bred front. Jag vet inte om nån annan subkultur för små flickor, förutom My Little Pony, som 
aktivt jobbar emot de här begränsande normstrukturerna för småflickor, faktiskt. Jag känner inte 
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till någon . Kan inte säga en enda på rak arm, som finns nu. She-Ra möjligtvis, den gamla 
tecknade serien för jätte-jätte-jättelängesen var möjligtvis också lite grann så, för She-Ra är ju 
också en stenhård krigare som går mot den klassiska kvinnonormen om att vara mesig fjant. Å 
andra sidan var She-Ra också klädd i nån sorts raff-set av metall, i likhet med andra 
fantasykvinnor, så det var ju som inte helt klockrent även där. Men dom var ju åttiotal, nittiotal 
då den fanns. 
M: Ja, jag tror det gick på tv då jag var liten.  
E: Men, nej, jag har inte fått en bättre  uppfattning av generellt saker som är i rosa tack vare My 
Little Pony, det har jag inte. Snarare en större avsmak, liksom. Att man ser att så här kan man ju 
göra. Det här är ju ändå bra. Och för all del, My Little Pony har ju aspekter av att förstärka en 
del såna grejer. Jag menar, en av huvudkaraktärerna sysslar framförallt med make-up och 
spa-verksamhet och finsömnad, liksom. Alltså, det är klassiska kvinnliga kvinnoyrkes-grejen. 
Men det är ju i princip bara hon, som står för den biten. Alla andra är så här... Ja, 
huvudkaraktären pluggar, är supersmart och är duktig på magi. En är ju direkt, om man kan 
säga, butchig, liksom. Gillar att tävla, jäkligt fysisk karaktär. Eller, i och för sig, det är ju en 
karaktär till som är lite klassiskt feminin, som tar hand om små söta djur, och tycker att det är 
bra. Men helt oavsett så är det ju ingen karaktär som på något vis skulle få för sig att lyda en 
manlig karaktär för att den var man, eller liksom ens bry sig om att dom finns, oftast. [skrattar] 
Så det är ju väldigt självständiga karaktärer allihopa. 
M: Sen tror jag du redan svarade tidigare; men har du sysslat med nånting annat utöver serien. 
Det finns ju mycket konstnärer som gör bilder och musik och fanfics och samlar på 
leksaksfigurer. Är du involverad i något sånt alls? 
E: Nej, jag har varit lätt frestad att... [skrattar] Att köpa några plasthästar, men det har aldrig 
kommit fram till det. Men framförallt för att det inte finns några figurer på marknaden som är 
tillräckligt lika dom som är i serien. Jag är inte så intresserad av att köpa en liten plastleksak 
som vagt liknar dom som är i serien. Men, ja... [skrattar] Det är ungefär så.Eller jo, i och för sig, 
en sak till också jag har smugglat in en hemlig liten ikon som är en siluett från min favoritponny. 
Den gömmer sig i hörnet på min iPad. [skrattar] Det kanske kan räknas.  
M: Ja, det gör det nog. 
E: Jag ägnade faktiskt ett antal timmar åt att söka upp den och försöka räkna ut hur jag skulle 
pilla in den på rätt ställe också. [skrattar] Det är väl liiite grann en sorts light-version av hur folk 
jag känner som har halsdukar med sina favoritponnies på sig ständigt och jämt, och så där. Mm. 
jag känner ju också folk som är riktigt engagerade och letar upp enskilda klipp med citat från 
serien. Alltså, där en viss ponny säger en viss mening, och postar dom här klippen till varandra 
typ, istället för att skicka sms, för att framföra meddelanden. [skrattar] Det  är ganska engagerat. 
Det kan jag bli lite imponerad av, när man gör så. [skrattar] 
M: Ja, faktiskt... 
E: Att man har tittat på hela serien... Så nogrannt  så man vet vad alla karaktärer säger i alla 
avsnitt, så att man kan liksom referera till dom istället för att prata själv.  
M: Sista frågan: Om du var en ponny, vad skulle ditt cutie mark vara? 
E: Det är svårt. För det finns ju två separata identitetssystem som är... Nej, tre separata 
identitetssystem som har symboler, som jag skulle kunna använda. Det mest uppenbara är ju 
det som jag använder som en personlig logo. Det vill säga... Ja, det är lite svårt att beskriva 
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utan att gestikulera och då är det meningslös då man spelar in ljud, men...  
M: Jag kan skriva ner, ytterligare om det behövs. 
E: Ja, det är en symbol som ser ut som en gaffel med ett litet kors längst ner.  
M: Men visst har den ett namn? 
E: Ja, det är det är den alkemiska symbolen för essens. Men den finns i ett antal olika versioner 
genom historien. 
M: Jag kan se till att rita av den. 
E: Ja, okej.  
M: Om det är så att det är den du väljer. 
E: Ja, antingen den. Eller så är det hammaren och skäran. Eller så är det någon musiksymbol 
såklart. Men precis som cutie mark crusaders vet så kan man ju bara välja en, som är ens 
sanna natur. Så jag vet inte riktigt. Jag måste, fundera mera över det. [skrattar] Men nån av 
dom tre måste det ju vara.  
M: Ja, men precis. Något annat om hur du skulle se ut som en ponny? Vad skulle du vara för 
sorts ponny? 
E: Jag skulle vara en av dom oviktiga manliga ponniesarna som bara finns i bakgrunden i 
serien. Eventuellt på nån scen skulle jag befinna mig, och ha en keps.  
M: Earth pony, unicorn, pegasus? 
E: Nej, jag tror att jag skulle vara en earth pony, faktiskt. Fast jag vet inte riktigt hur en sån bär 
sig åt för att hålla instrument. Är man en pegasus kan man ju använda telekinesi för att spela 
instrument, det är ju praktiskt. Nej, inte pegasus. Nej, en unicorn menar jag.  
M: Fast det finns ju, om man tittar på octavia till exempel, hon håller ju faktiskt i sin cello, på 
något sätt. 
E: Ja...  
M: Så det går nog. 
E: Ja, nej, en earth pony skulle jag vara i alla fall. Ja, det tror jag nog. Isåfall. Och så har jag för 
mig att den skulle vara blå. Jag är inte helt säker. [skrattar] Ja.  
M: Ja, tack så mycket.  
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Bilaga 4: Jan 
 
M: Malin 
J: Jan 
[saker som sker] 
[[Förtydlingar]] 
 
Notera att transkriberingen har modifierats något, men enbart för att förenkla läslighet genom att 
avlägsna “Eehm...”-ljud och liknande. 
 
M: Där, så borde du höras. Så först, berätta lite om dig själv. Vem är du, och vad gör du, utöver 
att vara en brony? 
J: Jag jobbar som butiksbiträde, och jag håller på med musik. Samtidigt som jag håller på med 
garn och stickning. Hobbyverksamhet blir lättare att säga. För att det breder ut sig i olika... 
M: Hobby med fokus på hantverk? 
J: Hantverk. Precis, ja. Håller på mycket med opera, klassisk musik.  
M: Hur upptäckte du My Little Pony: Friendship is Magic?  
J: Av en vän. Jag var på besök hos honom, vi skulle dricka te och sen så visade han mig ett 
avsnitt och tyckte “Den här ska du se på!”. [skrattar] Och jag gjorde det. Och jag fastnade. 
[skrattar] 
M: Genast?  
J: Genast! [skrattar] Första avsnittet.  
M: Berättade han innan vad det var ni skulle titta på? 
J: Nej.  
M: Så du hann inte ha någon förutfattad mening innan? 
J: Nej. Han bara sa “Det här är bra.”. 
M: Okej. Så hur länge tittade du innan du liksom, blev medveten om bronies och började kalla 
dig själv en? När kom det? 
J: Typ säsong två, ungefär. Då visste jag att andra hade gjort saker. Mycket musik, eftersom att 
jag ändå är så musikintresserad, så började jag lyssna på andras musikstycken. Men det var 
först andra säsongen. Det var också samma kompis som berättade om att det fanns så mycket 
mer. 
M: Vad är det som får dig att tycka att serien är bra? 
J: Hmm. Att det är ett annat perspektiv på... Jag tycker att det är kul att kvinnor får en större roll, 
i deras samhälle. Männen är lite i skymundan. För en gångs skull så gör inte det så jättemycket. 
För att för en gångs skull så får kvinnor blomma. För i den serietecknade världen så finns det 
såpass mycket män, som är dom tuffaste hjältarna ändå. Och det behövs inte fler. Det behövs 
lite mer kvinnliga förebilder.  
M: När du säger förebilder, tänker du främst på målgruppen “barn” som Hasbro hade, eller 
tänker du även till brony-communityn? 
J: Både och, faktiskt. Ett barn behöver en stark förebild. Om man jämför med Bananer i 
Pyjamas... [skrattar] Som inte är  en så stor, bra förebild. [skrattar] Nej, men man behöver en 
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stark förebild. Någonting som man kan jäm-... Inte jämföra med, men något som man kan bli en 
jämlike med. Med karaktärerna. Känna sig att “Sån kan jag också bli. Det är okej.” Ta för sig, 
helt enkelt.  
M: Mmm. Och det även för... 
J: Även för vuxna. [skrattar] Och sen tycker jag ju att det är väldigt bra att fler män tittar på 
ponnies. Så dom blir också medvetna om klasskillnader mellan kvinna och man. Och för dom 
flesta jag är uppvuxen med, liksom He-Man och... Man har ju ändå sett så här stora förebilder, 
eller, tecknade förebilder som också har försökt att göra till kvinnliga role-models. Men det har 
inte lyckats. Det är ändå den största mannen som är dom bästa. Det är liksom, dom blir bara en 
bikaraktär egentligen, trots att dom är mäktiga. Så det är... Ja. Det är mitt svar på den. 
M: Ja. Hur öppen är du med att du är en brony? 
J: Jag brukar säga att jag tittar på ponnier jämt. [skrattar] 
M: Okej. Hur brukar folk reagera på det? 
J: Många vet faktiskt inte vad det är. När man säger att man tittar på My Little Pony så blir man 
lite så här “Ja,ja...” [skrattar] När man säger att man är en brony, då vet dom faktiskt inte vad det 
är. Då börjar dom associera med “Jaha, du äter kakor”. [skrattar] [[brownies]] Men, ja, jag äter 
kakor, men gärna samtidigt som jag tittar på My Little Pony. [skrattar] 
M: Precis... [skrattar] 
J: Och då får man... Dom flesta tar ju faktiskt till akt och så här faktsikt “Jaja, men jag får googla 
det och kolla”. Så det är ju inget så här negativt.  
M: Okej. Det har liksom inte varit några negativa reaktioner på att du gillar ponnies? 
J: Nej. Oftast så brukar jag ju säga till folk att googla det, kolla på det. Få din egen uppfattning.  
M: Har din syn på andra så här, typiskt tjejiga, flickiga saker påverkats av att du upptäckte att 
My Little Pony var ju faktiskt bra? 
J: Jag jobbar ju faktiskt i en butik där det är väldigt mycket rosa saker. [skrattar] Och väldigt 
mycket flickor. [skrattar] Jag tycker inte det, att min bild har ändrats. Själv så skulle jag vilja 
dämpa den här rosa... [skrattar] Själv så tycker jag ju det är, bara för att du är flicka så betyder 
det inte att du ska gilla rosa. Lite av den uppfattningen har jag. Och är du pojke så är det inte 
självklart att du ska gilla blått. Och det är väl det som jag tycker är lite svårt, när man ser 
föräldrar som kommer in och säger... Speciellt om dom har med sig pojkar och säger att “Nej. 
Det där är för flickor, inte för pojkar.” Och då tycker jag ju att det är inte förälderns val. Vill en 
pojke ha en rosa grej, så ska den ha den. För att den är fin. Det är bara en färg. Men 
uppfattningen över, om jag... [skrattar] Nej, jag ser ingen skillnad. Jag tycker inte... Jag har väl 
upptäckt mer färger, skulle jag vilja säga, överlag. Jag har varit en stor rosahatare. Men nu kan 
jag godkänna den som en färg. [skrattar] Så det är min uppfattning. [skrattar] 
M: Du nämnde musik tidigare. Vad håller du på med andra så här, sidosaker som bilder, 
fanfics... Figurer? 
J: Nej. Men jag tittar gärna på dom.  
M: Ja, men det är inkluderat, inte bara att skapa utan även att du så här, tittar på bilder och 
läser eller så...  
J: Ja. Jag tycker det är jättekul att titta på bilder, när dom gör sina egna idéer. Och speciellt 
deras egna anime. [skrattar] Det är lite roligt så. Och det är lite svårt att följa med allt. Det är 
därför man har goda vänner som följer allt! [skrattar] Som man kan lätt följa med.  
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M: Men så... Bilder och musik då? 
J: Ja, precis. Jag tycker att dom är fantastiskt duktiga med musikdelen, redan i programmet. 
Och sen så är det ju så mycket fanarts som jag är extremt duktiga.  
M: Ja. Är det någonting du håller på med tidigare, att du tittade på fanart från andra serier och 
sånt du följer, eller har det kommit med My Little Pony? 
J: Nej, alltså jag har alltid tittat på anime och tecknat. Det har varit som en liten... Jag är 
gammal, men jag har aldrig slutat att titta på tecknat. För jag blir... Man får ett slags lugn. Det är 
ingenting som man behöver titta på aktivt, utan man kan ha det lite i bakgrunden medans man 
stickar eller. gör något annat. Ja, men jag, jag har nog följt... Om man säger små-akt-... Titt som 
tätt. Det är alltid kul när andra gör andra saker. 
M: Så ingen drift att själv skapa ponnymusik eller så? 
J: Nej. [skrattar] Inte än. Inte, inte som det ser ut i dag. Men det hade ju varit kul. Men inte som 
det ser ut tidsmässigt i dag.  
M: Sista frågan; om du var en ponny, vad skulle ditt cutie mark vara? 
J: Ja. Jag har tänkt och tänkt och tänkt. Och jag tror att mitt cutie mark skulle vara en 
månskärva tillsammans med en not där en regnbåge kommer ut ur.  
M: Mmm. Ut ur noten? 
J: Ja, ut ur noten. För det är. Då symboliserar det både min mysticism och min musik. Som jag 
gläds av.  
M: Skulle du vara en earth pony, unicorn eller pegasus? 
J: Nej. Jag skulle vilja vara en... Jag har glömt vad dom heter, men...  
M: Alicorn? 
J: En alicorn, ja. [skrattar] Mycket på grund utav mitt sätt att se mitt... När det kommer till musik, 
så gläds det mig av att se när folk gråter och skrattar och ler. Om jag kan få dom att känna 
någonting, då har jag gjort mitt jobb. Och där därav regnbågen ur noten. Sen så har jag den här, 
den här mystiska biten. Jag gillar andlighet och sprituella, därav månen.  
M: Ja, låter väldigt bra. Tankar på färger eller så? Önskemål? 
J: Ja. Jag är ju en lila och grön person. [skrattar] Men jag har tänkt på det här, och jag tror att 
jag skulle vilja haft en lila man. Men jag vet inte om jag skulle vilja vara grön. Så då har jag tänkt 
grå eller svart.  
M: Mmm. Det är ju inte en omöjlighet att ha flera färger på manen. Det är det ju faktiskt flera 
som har. 
J: Precis, ja. Då skulle jag vara lite lila-grön.  
M: Mmm. Det ska nog gå.  
J: Ja. [skrattar] Och, ja, jag vill vara väldigt inspirerad utav Luna. Luna är väldigt vacker och 
väldigt... Hon är missförstådd. [skrattar] 
M: Ja. [skrattar] 
J: Så, ja, henne ser jag mig som en, ja... Jag ser lite likheter. Fast det är lite så här... Kombinera 
Celestia och Luna, så har man mig.  [skrattar] 
M: Okej! [skrattar] Ödmjukt.  
J: [skrattar]   

37 



Bilaga 5: Anton och Olivia  
 
M: Malin 
A: Anton 
O: Olivia 
[saker som sker] 
[[Förtydlingar]] 
 
Notera att transkriberingen har modifierats något, men enbart för att förenkla läslighet genom att 
avlägsna “Eehm...”-ljud och liknande. 
 
M: Så, nu borde det [[inspelningen]] fungera.  
A: Ja. 
M: Om ni först vill berätta vilka är ni utöver att vara bronies? Vad gör ni och vad är ni? 
A: Ja, jag tar initiativet här. Jag heter Anton och jag deltidsjobbar som [till Olivia, som skrattar] 
Nu håller du på och garvar... Hördu... [fortsätter] Jag deltidsjobbar som lärarvikarie och 
konceptartist slash illustratör. Så jag ritar och målar. Aktiv rollspelare och allmän nörd. 
M: Allmän nörd? Kan du definiera det ytterligare? 
A: Alltså, jag.. Oj, med allmän nörd menar jag... Då är jag verkligen allmän nörd, jag är lite nörd i 
allt. Star Trek, spelkort, rollspel... Sport, till och med. Sportnörd, finns några såna. So, you name 
it. [skrattar] 
M: Okej.  
A: Yes.  
M: Olivia? 
O: Ja, jag heter Olivia. Jag är snart arton år, om tre veckor. Två veckor och sex dar, jag vet 
inte...  Jag är en ganska misslyckad gymnasiestudent, som tyvärr kommer behöva gå ett extra 
år på gymnasiet för att jag har varit sjuk, men det har ingenting med saken att göra. Jag gillar 
rollspel, lajv och allmänt att slösa pengar på sånt som är... För dyrt.  
M: Som vad då? 
O: Böcker. Tyger. Lajvkläder. Lajv. Min mamma förväntar sig att jag ska slösa typ femhundra 
spänn i månaden på kläder och skor, jag bara så här... “Perfect. Tyg...” [skrattar] 
M: [skrattar] Jag kan känna igen mig i det. 
O: Jag har vart på studieresa i Japan, för det är det enda jag faktiskt hänger med på i skolan. 
A: Japanskan alltså. 
O: Ja. Det var kul. Men jag missade Camelot, och massa rollspel, så jag var rätt ledsen. 
M: Berätta vad Camelot är. 
A: Dun-DUN-Duun..  
O: Måste jag förklara det? [skrattar] 
M: Ja. 
O: Det är ett läger som är...  
M: Eller, alltså, Anton får ju hjälpa till att förklara om han vill. 
O: Det är läger som går ut på att... Det är rollspelstema, vi lajvar och spelar rollspel, och spelar 
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allmänt alla sorters spel som går att finnas, och har fett kul tillsammans för att alla är awesome. 
Och snälla mot alla. 
A: Och det hålls av... 
O: Och alltihop är tack vare Len. 
A: Det hålls av Svenska Kyrkan, kan vara värt att nämna också. 
O: Len är coolare... 
A: Än Svenska Kyrkan? Ja. Ja, det är... 
O: Len är vår Kung Arthur.  
M: Hur upptäckte ni My Little Pony: Frienship is Magic? 
A: Okej, jag kan börja. Som jag sa så är jag rätt aktiv inom konceptkonst och illustration och 
sånt där. Mycket rita och måla och sånt där. Och jag är en frekvent besökare på hemsidan 
Deviantart.com . Där jag lägger upp lite grejer ibland, kollar runt lite vad som finns, och för ett 16

tag sen så började det komma jättemycket ponnybilder. Massa ponnybilder. Och jag fattade 
ingenting . [skrattar] Jag hade verkligen ingen koll, jag bara... “What’s the deal? Vad är det här 
med hela ponnygrejen?” Jag hajjade lite själv, men jag fick snart klargjort att det hade kommit 
en ny My Little Pony-serie. Och jag bestämde nog ganska tidigt att jag måste nog kolla upp det 
här, för det var ju en så jäkla hype. Överallt, så det var ju inte bara på Deviantart sen, det var 
liksom everywhere , så jag var tvungen att kolla, bara, what’s the deal? Men jag dröjde mig 
ganska mycket med det. Dels för att jag var upptagen med massa annat. Dels för att det var 
fortfarande My Little Pony. Och mitt grundkoncept av My Little Pony var typ det jag hade sett 
när jag var fem år och det gick på tv, liksom. Så det från dom gamla generationerna. Not so 
good.  
M: Åttiotalsponniesarna? Ja... 
A: Men till slut så satte jag mig ner och gjord det. Jag laddade ner... Olagligt. Fy mig. [skrattar] 
Och började titta. Och det var bra. Det var liksom allmänt bra. Det var så jag upp täckte det. 
M: Från första avsnittet, eller? 
A: Från första avsnittet, till typ, ja, till typ dom första två asvnitten på andra säsongen, sen så var 
jag ju tvungen att vänta, på att dom skulle komma successivt.  
M: Men jag tänkte så här, var det genast du började titta som du insåg att det var bra, eller var 
det en bit in? 
A: Det fångade intresset hos mig efter första avsnittet, men jag satte stämpeln på den som bra 
efter typ tre avsnitt.  
M: Ah, okej. 
A: Så det är hur jag upptäckte My Little Pony.  
O: Ja, och typ samtidigt som han började hypa för andra säsongen började komma igång 
ordentligt så började han säga till mig, du måste se det här för det är bra. Och jag bara... Det är 
ju My Little Pony. Och Adventure Time är bättre. Det hade jag liksom klargjort för mig själv 
redan, för jag... Det var det jag tyckte.  
A: För den som inte vet så är Adventure Time en annan tecknad serie.  
O: Har du sett den? 
M: Jag har sett några avsnitt.  

16 En hemsida för konstnärer där den som vill kan skapa ett konto och ett eget onlinegalleri med sina alster. 
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O: Då vet du vad jag pratar om i alla fall.  
M: Ja. 
O: Jag har sett alla dom, och jag tycker fortfarande att den är snäppet bättre. Mycket tjat. 
Mycket om och men, jag lovade att jag skulle se dom två första avsnitten. Jag såg, vad var det? 
Några minuter av första avsnittet, och sen var jag inte så... Visste jag vad som skulle hända. 
Jag tyckte det var väldigt förutsägbara avsnitt. Men han var fett hypad och ville att jag skulle 
kolla mer så att det. Vi kollade tillsammans. Och det var mysigt på något sätt. Jag tycket om att 
det var lite förutsägbart, för det var så simpelt att kolla på. Och jag tyckte om det.  
M: Så hur långt tittade du innan du... Eftersom att ditt första intryck var att det var förutsägbart, 
när började du inse att du faktiskt... 
O: Jag tyckte det var bra efter några avsnitt. Och det var väl inte så mycket mer än det, känner 
jag. Sen fortsatte det vara bra. Och jag gillade storyn. Även om det var  förutsägbart, och många 
av avsnitten gick ut på ungefär samma saker. 
M: Mmm. 
O: Någonting händer, någonting löser sig, och så lär man sig någonting av det. Men det var ju 
det som var lite av det roliga också. [skrattar] 
M: Ja.  
O: Och sen blev man liksom hype när det kom en tredje säsong och det hände en massa coola 
grejer.  
M: Ja, starten på säsong tre är ju... 
O: Ja. Jag älskar ju Discord, så. 
M: Ja, Discord är... [skrattar] Cool.  
O: Ja, han är  ju så cool. Så det blev liksom ett... Jag har vart nörd och har så här über-hypat på 
andra grejer innan.  
M: Mmm. 
O: Och, ja, det där med manga gick över efter några år. Och nu har jag rollspel, men det är 
liksom mer typ... Jag lever med rollspel än att jag är hypad på det. Så, det var kul. Jag tyckte 
det var kul att vara hypad på det. Det var lite så det fortsatte.  
M: [Till Anton] I och med att du upptäckte det via bronies och fans, hur långt tittade du innan du 
insåg att du själv... Alltså inte bara det att du gillade serien utan började identifiera dig som att 
jag är en brony också? 
A: Jag hade ganska svårt för det där. För jag var väldigt oklar på vad som definierade en brony. 
För vissa påstod att tittar du bara på serien, då är du inte en brony. Vissa säger att du är en 
brony när du har kläderna, när du har the merchs och liksom när du har alla... You got the stuff 
och är jättehypad. Jag har till och med träffat folk som efter första säsongen skaffade My Little 
Pony-tatueringar, och man bara... Shit. Men det är liksom, så det är ju.. Jag vet inte, jag såg inte 
mig själv som en brony. Jag gillade bara serien. Men nu, alltså, efter kanske... Det är bara 
några månader efter att man hade kommit igång, så insåg man liksom, så här... Pff, det finns 
inget definierat av vad som är en brony. Jag gillar serien, jag gillar the art, jag gillar the fanfics 
[skrattar] Gud förbjude. Ja, och jag tror att det räcker för att man ska kalla sig en brony. Om man 
vill.  
M: [till Olivia] Du då? 
O: Ja, brony hade jag svårt för i början. För största delen av stereotypen att det skulle vara en 
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man, först och främst. Och att man faktiskt skulle vara väldigt hypad på det, man skulle liksom... 
Ha det mer i sitt liv än vad jag kollade på... Vi kollade varje söndag, liksom. Och jag tyckte det 
var kul att vänta på ett avsnitt, men jag tyckte det var liksom... Jag tycker om fandoms, jag har 
vart med i andra  förut. Som jag sa förut och det är mysigt att ha folk att så här hypa med. 
M: Ja, precis. För att definiera för intervjuns skull, kan du förklara vad du menar när du säger 
hypa? 
O: Liksom, att se fram emot, och prata om att “det här är min favoritkaraktär, därför att”, och “det 
här tyckte jag var coolt”, och “kommer du ihåg förra episoden?”, det här. Liksom hela den 
grejen, med att kunna bara vara glad, och entusiastisk om någonting, tillsammans med andra 
som känner likadant.  
A: Bygga upp stämningen och längtan. 
O: Ja, och det spelar liksom ingen roll vilken karaktär som är din favorit, egentligen, men det är 
roligt att veta, att liksom. Ja, men den där personen gillar den här  ponnyn. 
M: Ja, precis. 
O: Och så kunde man känna igen dem, bara, men han är  ju lite som den här ponnyn. Och det är 
kul.  
M: Ja. Jag har en annan jag intervjuat som berättar att hans klasskamrater bestämde sig för att 
kalla honom Twilight för att han var så mycket som hon. Lite samma sak.  
Så vad är det som gör att serien är bra då? Vad är det som gör att ni fortsätter titta? 
A: Åh, jag har flera anledningar, men jag har nog gått in i två stycken, så här kontraherande 
anledningar, för... Den första är som Olivia sa förut, att serien är förutsägbar. Eller, rättelse, 
avsnitten  är förutsägbara. Och det ger en... Och dom har ändå en... 
O: Charm. 
A: Charm. Precis. Som är genomgående, som man kan hålla sig till, och det är familiärt, det är 
mysigt. Det är nice. Det håller mig kvar. Det andra, är att den generella storyn, den som går 
utöver avsnitt från avsnitt, utan det som är överhängande, har en del mystik i sig. Jag har märkt 
det, det finns mycket frågor som man inte fått svar på, till exempel; vart kommer Celestia och 
Luna i från? Hur började deras historia? Och nu om vi nämner det sista asvnittet i förra 
säsongen, när Twilight blev en alicorn. 
O: Och man bara, whaaat. 
A: Vad... Va...? Hur kommer det här gå? Vad innebär detta? 
O: Why? 
A: Och det liksom... Dom större sakerna som är wrapped in mystery som man vill ha fram 
liksom. Och det lockar en.  
M: Mmm.  
O: Ja, alltså. Som jag sa, jag tycker mycket om det just för den här sammanhörigheten man får 
med andra som är lika entusiastiska. För det är mysigt. Och jag tycker om att ha saker 
gemensamt med folk, faktiskt. Och sen är hela grejen med serien... Jag kollade på My Little 
Pony när jag var liten-liten. Jag har ju inte så mycket minnen av det. Men jag gillade det inte.  
M: Jag älskade  det när jag var fem år gammal. [skrattar] 
O: Jag tyckte det var konstigt, men det kan vara också för att jag var tre, två kanske. Det var 
konstigt. Men jag har alltid så här, sen jag var liten, jag liksom, hela min uppväxt jag har hört att 
My Little Pony är på det här sättet. Och sen så såg jag den här  och så byggde från den här 
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serien, eller... Ja, första avsnittet också, när han visade mig. Och jag tänkte, men det här är ju 
inte alls likt. Liksom, dom hade manga-ögon nästan. Jag var så här... Oooh, det här är inte 
ponnier. Det var nästan det första jag tänkte när jag såg en bild. Men det gick att komma över 
det, för att det var fortfarande My Little Pony och hela konceptet med att dom är färgglada 
ponnier som pratar och, ja, vad ska jag mer säga... Jag hade tänkt ut någonting bra. [skrattar] 
A: Men, jag gillar också den här transaktionen från vad man ansåg att  My Little Pony var till vad 
det har blivit nu. 
O: Ja. 
A: För att det är verkligen... Nu är det ju “hip”. Det är coolt. [skrattar] 
M: Ja.  
O: Men jag gillade också... Ja, att var inte, det vände sig till småtjejer, att... Helt...  
M: På vilket sätt då? 
O: Det är så mycket mer. Än bara “du ska vara söt, här får du en rosett i håret nu äter vi tårta 
och dricker te”. Man lär sig om vänskap, och det var så här... Dom har ju sammanhållning i 
serien också. Det handlar ju om att vara kompisar, och det är mysigt. Jag tycker det är en 
allmänt mysig serie. [skrattar] Och sen tycker jag om själva konsten på hur serien är gjord. Den 
är ju liksom, animeringen i, färgerna är helt annorlunda från den gamla serien. Och jag älskar 
musiken i den. Just att det är så bra kvalitet. Alltså, om man lyssnar på texten på låtarna. Så, 
om man inte kollar på serien och hör dom låtarna, man bara så här “Va? Det handlar om 
blommor. Det handlar om fjärilar. Det där handlar om moln. Okej...” 
A: Cupcakes. 
O: Cupcakes. Dom bakar tårtor. Okej. Men om man ser det i serien, det är så bra gjort. 
Röstskådespelarna sjunger riktigt bra. Och dom har faktiskt lagt ner tid på musiken. Det är inte 
liksom bara en del av serien, utan det är en egen del nästan. Just kvaliteten på musikvideos, 
och sångerna. 
A: Jag tänker på... 
O: Jag tycker om det.  
A: Jag tänker på praktexemplet, med till exempel låten “Smile” som Pinkie Pie sjunger, där dom 
egentligen har en hel orkester i bkagrunden. Det är ju ganska coolt ändå. [skrattar] 
M: Ja, den är ju en sång som jag personligen tycker håller ganska bra utanför sitt sammanhang. 
Man blir lite glad när man lyssnar på den. [skrattar] 
O: [[till Anton]] Ska du sätta på den nu, bara för att? 
M: Aah. [[Anton visar upp sin jacka, som har två pins med ponnies på]] 
A: [skrattar] 
O: Min syster köpte dom till honom i USA. 
M: Anton visar upp sin pin med en bild av Pinkie Pie där det står “SMILE!”.  
A: Yes. 
O: Jag tycker den är så fint gjord. Jag gillar att någon faktiskt har sett konceptet med det och 
ansträngt sig för att visa andra hur bra det kan vara. Och sen tycker jag det är synd att folk har 
fördomar, även om jag hade lika mycket fördomar. Men jag känner vä att jag gav det en chans. 
Och jag tycker att fler borde göra det.  
A: Mm. 
M: Hur öppna är ni, så här inför vänner, familj och andra i er omgivning med att ni är bronies?  
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A: Det där är lite kul. Jag har gjort det klart och tydligt för mig. För jag har tänkt... Det har vart en 
ganska stor grej, det här med bronies, att dom sticker ut lite grann. Och jag har gjort det till, typ, 
lite av min grej att jag ska inte skylta  med att jag är en brony.  
O: Men om dom frågar...  
A: Om nån frågar, om ämnet dyker upp, absolut. Och skyltningen har lite med andras trivsel att 
göra, för jag tycker... Jag har tagit lärdom av det här, för jag har varit ganska insatt i många så 
här hbt-frågor. Och, även om det är självklart att man ska vara stolt över sin sexualitet och sånt 
där, så finns det många som har upplevt problem med folk som slänger det i ansiktet på en. Att 
liksom så där “ha, ha! Jag är homosexuell, nu ska jag gå runt i rosa tights och vara väldigt 
‘Fabulous!’” och liksom det... Nej, men jag vet inte... Det är ju okej, men man måste ju kunna 
tagga ner och tänka på andra trivsel också, på den nivån, så jag tänker inte gå ut och skrika att 
jag är en brony och typ gå runt i Pinkie Pie-mössa och grejer. Och jag har ingen större lust att 
ha det heller, men alltså. Ja. Ja, men jag har inget emot om nån skulle se mig som en brony 
alls. Men jag tänker inte slänga det i nån ansikte.  
O: Ja, då återkommer det här att jag hade svårt för konceptet brony, för att det refererade mest 
män. Och jag kände mig lite mer som en tjej som gillade My Little Pony. Och bronies var en lite 
annan grej, just för att det var lite äldre män som inte var ungdomar, som tyckte om det, och 
dom definierades som bronies.  
A: Har du hört talas om termen “pegasisters”? 
O: Ja. Men det är inte lika coolt. [skrattar] 
M: Den ligger inte lika bra i munnen heller... 
A: Nej, den gör inte det. 
M: Det är ett jobbigt ord.  
O: Ja. Men, så öppenhet och öppenhet, liksom... Jag gillar My Little Pony. Och redan från 
början, jag hade inga problem med att komma till skolan på en måndag och bara “Åh, var det 
nån i klassen som såg senaste avsnittet igår!?” och dom tittar på mig och bara suckar. Och bara 
så här “Olivia, vad håller du på med?” [skrattar] Och jag bara “Men, det var ju bra!”. Och ingen 
har liksom sett konstigt på det. Och det är nog också en del, det där med att jag är en tjej. Så på 
nåt sätt har jag känt som att jag har blivit mer accepterad än vissa killar som har sagt att dom 
gillar My Little Pony. 
M: Så du har inte upplevt att du har fått negativa reaktioner mer än att dom inte förstår? 
O: Mer att folk har suckat åt mig och bara “Nu är du skitbarnslig. Varför kollar du på My Little 
Pony för?”. Och jag har en kompis [[Till Anton]] Du vet, Natta.  
A: Ja. 
O: Som verkligen så här... Även när vi inte pratar om My Little Pony, kan komma fram och säga 
att det är skitdumt, för hon tycker det är dumt. Och jag har liksom bara lärt mig att så här “men 
jag tycker om det”. Och jag har inget problem att säga det. Och det har vart ganska enkelt 
faktiskt. Och sen så bara så här bestämde jag mig nån gång att, ja, jag ska nog vara en brony 
ändå, även om jag är tjej. För det låter coolt. Och man är lite med i en gemenskapen av att man 
erkänner det.  
M: [[Till Anton]] Har du fått några reaktioner? Du har ju ändå dina pins och så där, så nån 
kanske har upptäckt det, eller? 
A: Men det är därför jag har dom på insidan av jackan. 
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M: Jaha, dom var på insidan . 
A: Så att om samtalsämnet dyker upp så kan jag bara “Ah-ha!” [Anton viker ut jackan för att visa 
pinsen] och visa upp dom. 
M: Jaha! Sneaky.  
A: Men ja, det är klart, jag har fått folk som tycker att det är lite så här negativt. Jag tänker på, 
jag har en kompis som heter Danne. Han är också rollspelare och jättenörd med, tillsammans 
med vårt gäng, men han tycker inte om My Little Pony. Ja, han överdriver, men han påstår sig 
avsky serien, och att det är liksom... Hans argument är att det små ponnies. Men samtidigt så 
tittar han på Adventure Time, vilket också är en “kids show”, så alltså, jag vet inte.  
M: Ja, det är väl Cartoon Network, va? 
A: Ja. Det är det. 
O: Men den är precis lika barnslig. 
A: Frågar du mig så är det bara en tidsfråga innan han också kommer bli... One of us, one of us.  
M: “Join the herd.” 
A: Men utöver det... Nej. Inget negativt så, men det är kanske är just för att jag inte skyltar med 
det. 
M: Du sa att du bestämde dig för att vara en brony fastän du är en tjej. Känner du andra bronies 
som är tjejer? Eller är det bara du i din vänskapskrets? 
O: Jag vet  inte riktigt hur man ska förklara det där, för det var ju... I början hade jag det där 
konceptet om att bronies var killar. Och sen, ungefär samtidigt som jag sa att “Ja, men jag är 
nog en brony” och jag hade hört talas om det andra... 
A: Pegasis- 
O: Pegasisters. Men jag kände liksom, bronies var ändå det generella ordet för det, på något 
sätt. Och jag lärde mig ju att bronies är inte bara killar. Även om folk som hörde det bara tänkte 
på killar först. Och sen när jag bestämde mig för att “Ja, men jag är väl en brony då”, då var det 
nästan som om jag bara kom över det liksom. Så det där... Jag känner nog ingen tjej som kollar 
på My Little Pony. [[till Anton]] Eller? 
A: Sofie tittade ett tag. 
O : Ja, men hon är inte hype. 
A: Hon är definitivt inte en brony.  
O: Nej. 
A: Men, hon har tittat på det och den var so-so. 
O: Så jag känner ju ingen tjej, direkt som jag har snackat med det här om. Ja. Förutom dig då.  
M: Ja. Fast jag tror inte jag gills i det här sammanhanget, men ja. [skrattar] 
O: Vi har ändå inte kunnat hypa på samma sätt, efter som vi bor en bit ifrån varandra. 
M: Ja, precis. I och med att ni har börjat gilla My Little Pony, har det påverkat er syn på andra så 
här typiskt tjejiga saker? Eller, typiskt flickiga.  
A: Alltså... 
M: Eller är det isolerat till... 
A: Den var svår. Det har inte ändrat min syn på flickiga saker och sånt där. Dock har jag sen typ 
forever sett att det är liksom, det är inget problem med att bryta normen för vad som är “flickigt”. 
För alltså “as long as you like it”, så liksom... Jag har den livsfilosofin på allt, gör och tyck och 
tänk vad du vill, så länge ingen annan tar skada. Och då spelar det ingen roll om du leker med 
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barbiedockor och är fyrtiofemårig man liksom, whatever. As long as you’re happy.  
O: Ja, alltså, det är ju typ samma sak. Jag har säkert, fördomar som jag inte tänker på, men 
som jag ändå tycker “men det där är tjejigt”, och det här är lite det här och jag tycker så om sånt. 
Jag gillar inte barbiedockor och Bratz och sånt där. Även om jag gjorde det när jag var yngre. 
Och jag har nog inte ändrat synen på det. Jag tror nog att jag ser just Friendship is Magic som 
en egen del i stället för någonting som är kopplat till den gamla serien med My Little Pony. Även 
om jag kallar det My Little Pony och jag menar Friendship is Magic, då tänker ju andra som inte 
har sett serien på den gamla serien. Men när jag tänker på konceptet av My Little Pony så 
tänker jag på Friendship is Magic. Jag har liksom bytt syn på just det konceptet. 
A: Sen så tycker jag att serien i sig är väldigt bra på att bryta normer för vad som är flickigt. Jag 
tänker på att två av dom sex huvudkaraktärerna är ju ganska så här icke-stereotypiska tjejer. 
Jag syftar på Rainbow Dash och Applejack, som definitivt tar mer maskulina karaktärsdrag i 
personlighet. Men ändå lyckas framstå som liksom, häftiga tuffa tjejer istället för någonting 
negativt som så här, ja, dom tror att dom är... Jag vet inte, i brist på bättre ord, så... I dagens 
samhälle, om nån betedde sig så i dagens samhälle som en människa så skulle dom väl bli 
kallade för flata eller nåt sånt där liksom, men så blir det ju inte i den serien. Utan, dom är...  
M: Nej men, precis. 
A: Precis.  
M: Och det är ju många som pratar om just hur serien är en väldigt bra förebild för tjejer. I och 
med att den är centrerad på tjejer och deras relationer till varandra men det handlar liksom 
aldrig om, som i dom... Som i väldigt många andra serier så här att centrum är “nu måste vi få 
en pojkvän, och nu måste vi vara så söta som möjligt”. Visst finns det en karaktär, Rarity, som 
definitivt bryr sig om både pojkvän och att vara så söt som möjligt. Men det visas... 
A: Ja, vilket ändå är okej. 
M: Men det visas ju upp som bara en  aspekt av hur en tjej kan vara, det är ju inte så att hon på 
något vis är normen, eller som dom andra vill vara. 
A: Det är ju bra att dom inte glömde bort henne dock. Att liksom så här, vi ska satsa på det här 
att vi ska visa att tjejer kan också vara starka om man tänker på det där sättet. För att det finns 
ju många tjejer som fortfarande vill ha dom här koncepten i centrum, med pojkvänner och 
beauty och liksom kunna det där, vara den lilla prinsessan.  
O: Och sen, får jag påpeka att enligt mig, Rarity är mycket mer än den här självcentrerade 
jag-vill-vara-snygg-och-få-pojkvän. Hon har ju en personlighet utöver det också. Så även om 
hon är liksom definierad som den lite tjejigare av dom så är hon fortfarande mer än bara den 
tjejiga. Tycker jag. 
M: Ja, det läggs ju fram som så här kan man också  vara. Det behöver inte dominera ditt liv och 
det behöver inte vara något dåligt.  
A: Nej, och det är bra. 
M: Ja och det är många i min research... Det finns ju många bronies som säger att en stor 
anledning till att dom tittar på serien är  just budskapet. Är  just det här, den lilla läxan man får 
lära sig i slutet av varje avsnitt, för att dom tycker “okej, det här är jättebra för små tjejer att titta 
på, men vi mår också bra av det. Alla borde lära sig dom här sakerna”. Även om det oftast är 
ganska fundamentala, “Jag borde inte ha försökt lura mina vänner för att jag trodde det var 
bättre om dom inte visste. Jag borde ha varit ärlig, jag borde ha...” 
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O: Men det var ju det jag sa. Man ser problemet i början av episoden och man kan nästan se 
framför sig att det kommer lösa sig typ så här, så man kan liksom under episodens gång tänka 
ut hur det kommer sluta. Men det är lite att du lär dig själv också. Hur skulle jag lösa problemet, 
hur kommer det liksom lösas. Då lär du dig själv innan dom faktiskt avslöjar lösningen. Och det 
tycker jag om. 
A: Jag tror det funkar mer som en... För bronies, eller ja, folk som är äldre än den primärt riktade 
gruppen, så är det ju en reminder istället för en liksom, en lärdom. För att jag tror vi vet det här, 
men vi är dåliga på att hålla på det.  
O: Ja. 
M: Ni har nämnt det lite grann redan, men har ni andra aktiviteter utöver att titta på serien? 
Bilder, musik, fanfics, figurer och annan merchandise. Hur involverade är ni i sånt? 
A: Merchandise är jag... Dom här pinsen jag hade är det längsta jag kommit, och dom fick jag 
av Olivias syster. Så det är därifrån. I övrigt har jag inte vart så intresserad av merchandise. 
Men, bilder. Fanfics. Musiken. Absolut. Jag är estet upp i dagen och jag tycker jättemycket om 
det. Det jag gillar mest med det är att jag har märkt att My Little Pony-serien har en så väldigt 
neutral grund, den har en... Alltså, när jag tittar på en serie brukar dom ofta ha en så här, 
“smak”. En känsla i luften för en stil, men den här är så väldigt neutral, och kan gå åt så många 
håll. Så så fort någon gör en fanfic, eller ritar en bild av det här, så ser man liksom en tolkning 
där det skulle kunna tas lite längre. Och få en egen smak, och det... Jag, jag vet inte, det finns 
så många aspekter och vinklar, att tycka och tänka och känna om serien, som framgår i det här. 
Och jag blir så väldigt fascinerad av det.  
O: Bland annat då det här med folk som skriver fanfics om att två av dom här ponnierna då får 
en kärleksrelation. Och nästan alla fanfics som jag har läst har ju nån grund i nån scen i serien. 
Där just dom här två ponnierna är lite  närmre på något sätt, och dom har ju liksom grundat det 
på att det där spelades vidare, och dom blev tillsammans. Och jag bara, jaa... Fanfics är inte 
min favoritsak, men jag har läst några stycken. Och jag tycker det är intressant. Just att dom är 
grundade på någonting som faktiskt har hänt i serien. Och sen har dom fantiserat lite vidare 
själva.  
M: Varför tror du att dom väljer att para ihop två av huvudkaraktärerna istället för att ta någon av 
dom manliga karaktärerna att para ihop dom med? 
A: Någon av dom två ? [skrattar] 
M: Ja, det finns ju några till, dom är bara inte så framstående. 
A: Nej, okej. Men vad är det, om vi tänker, minus Spike som är adolescent så har vi ju typ Big 
Mac och Shining Armor, som är “huvudkaraktärer”. 
O: Ja. som är mer utstående än andra.. 
A: Ja.  
O: Och jag vet inte riktigt varför. Jag har vart med mycket inom manga, så jag vet att många 
tycker att det är intressant med lesbiska par och gaypar, jag vet. Men det känns ändå lite som 
om det är en ganska stor bortförklaring som svar på din fråga. Jag vet inte riktigt, faktiskt. 
[skrattar]  
A: Alltså det jag tycker är helt fantastiskt med fanfics, det grundar sig i det som gör att jag tycker 
om serien allmänt också. Det här med den större storyn bakom de individuella avsnitten. För det 
är så mycket mysterier, och sånt som man inte fått svar på. Och det är dom där  fanficsen som 

46 



jag letar efter, som går vidare på the main stories. Till exempel... 
O: Historier om varför Twilight blev en alicorn. 
A: Ja, eller typ lore. Var kom the changelings ifrån? Liksom, såna där saker. Sånt som öppnar 
upp världen mer. Och det är fritolkningar och det finns så många variationer på det. Sånt tycker 
jag om. För det mättar min nyfikenhet för stunden, på vad som kommer hända i serien.  
M: Skapar ni någonting själva, eller är det bara att ta till sig vad andra gör? 
A: Njae. Mest ta till sig. Jag gillar att rita och sånt där, jag ritar själv. Men det enda färdiga som 
jag producerat i My Little Pony-väg är det jag kom för att visa dig i dag. Annars har jag bara 
skissat och inte mer än så.  
O: Ja, alltså, jag är inte särskilt konstnärlig av mig. Jag tycker om att rita, men det blir väldigt 
mycket klotter. Och det blir inte bra. Ser inte bra ut så länge jag inte kan rita av en bild. Och det 
är med merchandise, liksom. Jag skulle inte ha något emot att ha en My Little Pony-tshirt eller 
något sånt där. 
A: Du har ju en figur faktiskt. 
O: Jag har en figur som jag fick på McDonalds, och jag samlar på McDonalds-figurer bland 
annat. Så, jag behöll den bara för att, och det var innan jag visste att hon hette Rarity. Och hon 
ser inte ut som Rarity [skrattar] Hon är typ så här fel färger. 
M: Jag har sett dom McDonalds-figurerna.. 
O: Dom är inte särskilt fina. Men det är den enda My Little Pony-merchandise som jag faktiskt 
har. Vad jag vet. Och jag skulle inte ha något emot att ha en t-shirt, för det är kul. Och jag gillar 
ju serien. Så jag skulle inte ha något, som sagt, jag har inte något emot det, men det är 
ingenting så här prioriterat som “jag letar efter My Little Pony-tshirt, jag vill verkligen ha den, jag 
skulle köpa den”. Om jag hittar en som jag tycker om som har rimligt pris, varför inte? Men det 
är ingenting som jag faktiskt lagt ner tid på. Och, ja, det längsta jag kommit i konstväg är väl att 
jag försöker rita av figurerna i mina skolpapper. Som inte är särskilt fina, men jag tycker det är 
kul. 
A: Sen hade vi musiken också. Jag har hört en del av den fan-musiken som har kommit ut, and 
I don’t like it. [skrattar] Det är kanske... 
M: Vad är det du har lyssnat på då? 
A: Åh, vad heter dom? Det är... Nu har jag helt tappat bort det. Ja, men, det är typ folk som gör 
remixer, techno-versioner och liksom så här. Det finns inte så jättemycket i stil med det som är i 
serien , vilket är svårt för att dom har ju typ cp-budget of doom and destruction, men just själva 
musiken i  serien är jag väldigt förtjust i, det är väldigt  bra musik. 
M: Ja, jag tror den enda jag har hört i fråga om nån som faktiskt lyckats göra orginalmusik som 
har samma känsla det är ju “Friendship is Witchcraft”. Deras sånger är faktiskt vettiga.  
A: Jag får kolla upp det sen. 
M: Ja, jag får skicka länken. Det är för övrigt en serie med några som har roat sig med att ta 
avnitten, och så skriver dom ny dialog. Helt ny dialog så att allting får annan handling. Men 
behåller alla scener i samma ordning, det är bara det att dom säger helt andra saker och allting 
får ny betydelse. De har, för att vara ett fan-projekt väldigt vettiga voice actors, väldigt vriden 
humor. [skrattar] 
A: Jag såg två saker. Jag såg på youtube, det verkar som om det kommer fler, jag kommer inte 
ihåg vad dom hette... Det var några som gjorde ett helt eget avsnitt. Alltså, från grunden... 
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M: Double Rainboom? 
A: Ja. Double Rainboom syftar jag på. Den var väldigt rolig att titta på. 
M: Ja. Den var förvånansvärt hög kvalitet på också. 
A: Ja. Så jag hoppas på fler därifrån emellan säsongerna. 
M: Även Snowdrop. 
A: Den har jag inte sett. Jag började titta på den i morse, men jag hann inte. Men nånting annat 
som jag tycke väldigt mycket, det är en del så här “Ask Tumblr”s. Jag vet inte om du sett dom?  
M: Jag har sett dom, men du får gärna beskriva vad det är. 
A: Ja. Då är det då folk som gör en Tumblr. Vilket är typ en blogg. Där dom portrayar en 
antingen påhittad eller en orginalkaraktär från serien, och låtsas vara den här karaktären och tar 
emot frågor från folk på Tumblr. Där dom oftast ritar till bilder och svarar ungefär i 
serieforms--stuket där. 
O: In character då.  
A: Ja, in character. Så dom kan ställa frågor till karaktären i fråga. Det är ganska kul, för det kan 
också leda till rätt underliga och spännande aspekter från serien som man inte hade kunnat trott 
kunde komma fram. [skrattar] Jag tänker, Jappleack till exempel.  
M: Ja, kommer inte Jackleapp ursprungligen från den här killen som också gör animationer? 
A: Jo. 
M: Kan inte komma ihåg vad han heter just nu... Han som har gjort .MOV-serien. 
A: Ja, precis. Lite vulgärt. 
M: Ja, den  har vriden humor. 
A: [skrattar] Den har väldigt  vriden humor. Ganska vulgär av sig, men, ja, det finns ju 
jättemånga. Vad finns det, den här “Ask Molestia” och “Gamer Luna”... 
O: Princess Molestia och Gamer Luna.  
A: Ja. 
O: Gamer Luna är en av mina favoriter ever.  
A: Ja... [skrattar] 
O: För övrigt, Luna är min favoritponny. För hon är cool. Jag gillar henne. Och Gamer Luna är 
ännu coolare, för hon är en gamer också.  
M: Såna undrar man ju nästan vart dom startade. Vem var det som bestämde att Luna tycker 
om att spela tv-spel, liksom? 
O: Jag tror det var... 
M: Vad baserade dom det på? 
O: Jag tror att åå den här “Ask Princess Molestia”. Det handlar om... Det är ju Celestia, fast hon 
är jättepervers. Och hon molestar people. Ponnier. Men hon är prinsessa, så alla tycker om 
henne ändå.  
A: Typ... 
O: Helt.. Ja, typ.. [skrattar] Ingen vågar säga emot. Och sen höll det på ett tag där, det kom väl 
ganska många liksom folk har frågat... Och det hade kommit igång, den här sidan. Och sen var 
det nån som frågade någonting om Luna. Eller, Luna var med i nån sån här liten serie. Och just 
då hade hon ett headset och hon satt och spelade Xbox. 
A: Och det fastnade.  
O: Och det liksom fastnade. Luna liksom bara blev Gamer Luna. För det var ju inte meningen 
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från början i den här lilla strippen där hon var med i en bild, och hon spelade X-box. Och sen 
blev det så att hon blev nästan spelfanatiker, som spelar hela tiden och är jättehypead på alla 
nya spel som kommer, och... 
A: Det är... Derpykonceptet all over again. 
O: Ja. Det bara blev så. Och det är roligt.  
A: Yes.  
M: Ja, så det är intressant att det är så enormt mycket mer som utvecklas. Jag har ju hört en del 
som klagar på det, med motivationen “men tänk när dom små flickorna som tittar på serien 
googlar på bilder från serien och så hittar dom det här !”. 
A: Ååh... Hå hå hå.. 
O: Eeh... Ja. [skrattar] Alltså, ja...  
A: Alltså, fast det problemet finns ju faktiskt oavsett vad man håller på med.  
O: Man kan lika gärna...  
A: Om du som förälder är orolig för detta, skaffa ett adult filter liksom. 
M: Mmm. 
O: Ja.  
A: Spelar ingen roll vad du googlar på. [skrattar] 
O: Liksom, man kan googla på typ en fot. Och det kommer upp nån så här...  
A: Jag tänker klassexemplet när småflickor är intresserade av att skaffa en katt som husdjur och 
googlar på “pussy”. 
M: Precis... 
A: Ta-daa! [skrattar] 
O: Jag har aldrig gjort det och jag vill inte göra det det heller. [skrattar] 
M: Bronyfenomenet i stort är ju fascinerande. Om nån hade berättat för fem år sen att det skulle 
bli en jättestor grej med vuxna människor som älskade My Little Pony och rosa och gulliga 
figurer, jag hade aldrig ens kunnat tänka mig att det skulle hända. 
A: Nej. Det är nog väldigt mycket som måste ha klatchat för att det skulle kommit så långt som 
det har gjort. 
O: Ja. 
A: Innan det faktiskt etablerades och liksom fastnade. Jag tror att det liksom att chansen på att 
det här skulle kunna bara ha blivit nån pyttegrej som liksom försvunnit ut in the vastness of little 
trends. Så, ja, det är helt sjukt att det faktiskt har kommit så långt egentligen.  
M: Det är fascinerande.  
A: Ja. 
O: Ja, faktiskt.  
M: Men man kan ju fråga sig vad det innebär att vuxna män kan känna sig trygga i att stå för att 
“Jag tycker om det här fastän det är riktat för små flickor ursprungligen”. Man kan fråga sig; är 
det ett tecken på att vi faktiskt har kommit så långt att man kan vara så trygg i sin manlighet att 
man kan göra det, eller är det just det här som bara är en tillfällig grej? 
O: Ja. 
A: Jag tror att det här var en slump, att det kom så långt. Men jag hoppas att det har satt sina 
spår, och att det kommer leda väg för många nya saker. Att liksom fler stereotypiska saker kan 
bryta... Eller, fler normer kan brytas på grund utav det.  
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O: Jag tror nog att många som är bronies vågar gå ut med det just för att det har blivit så stort. 
A: Ja, ja.  
O : Det är inte lika ovanligt längre. Jag tror nog att dom första bronies hade nog lite svårt för att 
gå ut med det i början, just för att det var många fler emot än med.  
A: Det är nog ganska många som inte har kommit ut med det också, på grund av samma grej. 
Jag såg brony-dokumentären för inte så länge sedan.  
M: Mmm, jag såg den också.  
A: Jag tänker på dom som bor i texasområdet, och så där som bara liksom... Det är...  
M: Ah, ja, den killen. 
A: Ja.  
M: Dom slog sönder hans bil, eller vad? 
A: Ja.  
M: För att han hade ponnyklistermärken på den. 
A: Japp.  
O: Ja. Jag tycker han var väldigt modig som skaffar en ny bil och sätter tillbaka klistermärkena. 
M: Ja.  
O: Jag gillade också den här killen... Vad var han? Tolv? Eller tretton år? 
M: Ja, den lilla pojken med pappan som var extremt konservativ? 
O: Ja. Och jag förstår liksom... Han försökte berätta för sin mamma och hon tog det inte på 
allvar, och då blev han rädd. Och liksom sa “jag skämtade bara”. Men jag är väldigt imponerad 
av att han faktiskt kom så långt som att han kom iväg till det här konventet. För att, liksom... Jag 
är bara väldigt imponerad. Med tanke på att han är så ung. Och det är ju mycket. 
M: Ja, alltså, det är något som mär man är i det så känns det ju väldigt unikt och bronyrörelsen 
är så stödjande och så positiv. Det finns ju andra fenomen som har väldigt stora fanbases, om 
vi tar, jag vet inte, Star trek. Trekkies finns det ju hur många som helst. Men den 
sammanhållningen som man hittar hos bronies har jag i alla fall inte personligen upplevt i nån 
annan fandom. 
O: Jag har gjort det, men det var inte alls samma sak. Och det var när jag gick på 
manga-konvent. Och alla gillade manga, och det spelade ingen roll vilken manga man gillade. 
Eller om man gillade yaoi, yuri eller heterosexual partners, I don’t know. Och det spelade ingen 
roll. Men jag har verkligen märkt skillnaden fortfarande. För manga var väldigt mycket mer 
hyper, på ett annat sätt än bronies. Bronies är fortfarande mer familjära på något sätt. Man 
behandlar varandra på ett annat sätt. I manga-konvent så var det mycket att man var nästan 
förväntad att vara hype, jättehype och speciellt när jag var yngre, hade jag svårt... Jag såg fram 
emot konvent, men jag var inte pepp. Och jag tyckte det var kul på konvent, men jag stod inte 
upp och skrek på en stol, som typ alla andra gjorde. Och då blev man lite utanför ändå. Och just 
det konceptet i brony, sammanhållningen, jag vet inte hur... Jag tappar ord hela tiden. *skratt* 
M: Gemenskapen? 
O: Ja, gemenskapen. Liksom, just för att karaktärerna i My Little Pony är så olika, så tror jag att 
bronies också accepterar många olika sorters personer på ett annat sätt än i 
mangakonventsvärlden.  
A: Jag pratade lite med... Om just det konceptet med en annan vän, Kim, för inte så länge sen. 
Om just det här med att om man är blyg och lite tillbakadragen, men ändå tycker om det så kan 
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man fortfarande luta sig tillbaka i att man har Fluttershy i serien. [skrattar] 
M: Ja, alla har någon dom kan identifiera sig med. 
O: Ja. Det var inte riktigt det jag tänkte på, men det var ett bra exempel faktiskt. Det är mer att, 
ja, om man tar meetups som ett exempel. Jag har ju gått på manga-meetups när det inte är så 
många som kommer som på konvent, kanske tjugo stycken. Man blir lite utanför. Det är inte så 
himla många som går fram till en person som sitter ner, och säger “Kom och var med!”. Och 
även det kan kännas lite osäkert, om nån kommer och så här, försöker tvinga dig att vara med. 
Men jag känner att jag har inte varit på brony-meetup, men som jag jag känner det så får man 
sitta ner och vara lite tillbakadragen och folk kommer liksom inte ignorera dig för det. Och det 
har jag märkt är en stor skillnad. Förlåt om det blev osammanhängande där.  
A: Nej, men det, It makes sense.  
O: [skrattar] Vilken tur.  
M: Och sen även hur bronies bemöter dom som inte  är bronies. Dom som säger “Jag hatar My 
Little Pony, ni är idioter som tittar på det”, så känner jag att jag personligen har upplevt att 
bronies bemöter det på ett annat sätt än nån som springar fram “Jag hatar Star Wars, du är en 
idiot som tittar på det!” [skrattar] 
O: Och då är det ju typ så här, de slår ner en på fläcken. [skrattar] 
A: Då blir det ju krig.  
O: Ja, men bronies är typ...  
A: Jag tänker på den här pollen jag såg på nätet, där det står “We’re gonna love and tolerate the 
shit out of you!”. [skrattar] Klassexemplet. Men där är jag också tillbaks i samma grad som jag 
var innan, det här med att “Gör och tyck och säg vad du vill, så länge du inte skadar någon 
annan”, om nån säger “Jag hatar My Little Pony” till mig... Go ahead. Alltså, it’s not for 
everyone. Det är det inte.  
M: Nej, men precis. [paus]  Ja, sista frågan. 
A: Dun-Dun-Dun! [skrattar] 
M: Om ni var en ponny, vad skulle ni ha för cutie mark? 
O&A: Oooh...[båda skrattar] 
A: Ja, du varnade mig lite för den frågan, och jag har tänkt och jag har inte kommit fram till 
något så här jättebra svar... Jag tror att jag skulle ha en pensel av något slag. Det är typ så 
långt jag har kommit.  
M: Nån annan tanke? Skulle du vara en unicorn, pegasus eller earth pony?  
A: Jag skulle vara en earth pony.  
O: Hmm...  
M: Jag känner att det är lite orättvist för dig [[Olivia]], alla andra har jag sett till att förvarna om 
den här frågan så att dom ska hinna fundera. 
O: Jag visste ju att den skulle komma till honom, men jag var ju inte beredd på att jag skulle 
vara med i den här intervjun. [skrattar] Jag kom ju hit för att “Jag vill träffa Malin, jag följer med. 
Jag kan sitta tyst medans dom pratar, tills dom är klara”. [skrattar] Vi har ju snackat om det här 
förut...  
A: Det har vi.  
O: Fortfarande väldigt svårt att välja. Men jag skulle nog säga böcker... Och, eller fyrverkerier. 
M: Fyrverkerier? 
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A: Den här flickan vill bli pyrotekniker när hon växer upp.  
M: Jag förstår! Det visste jag inte. 
O: Jag ska jobba med att tända eld på och spränga saker.  
M: Coolt. [skrattar] 
A: Jag tänker en bok som står öppna lågor i.  
O: Ja, varför inte.  
M: Mitt cutie mark som jag har använt är också en pensel, då har jag en snedställd pensel och 
så en klick färg under, har jag använt som mitt. 
A: Jag skulle nog ha korsat kanske en pensel och en penna eller något sånt där.  
M: Ja. Har du [[Olivia]] några fler... Vad skulle du vara för sorts ponny och så där? 
O: Jag är inte jättesäker men jag tror jag skulle vilja vara en pegasus faktiskt. 
M: Mmm. Varför då? 
O: Hela konceptet med att flyga gillar jag. [skrattar] Och, ja, det där med moln. Jag är totalt 
air-head. Och väldigt okoncentrerad, så moln passar. Jag skulle vara en sån där pegasus som 
typ flyger vilse i molnen och bara “Ja.. Jag fortsätter flyga så kanske jag hittar hem nån gång...”. 
Sen när jag blir trött typ lägger jag mig på ett moln, sover en stund, flyger vidare och typ hoppas 
på det bästa. 
M: Ja, det har ju sina fördelar att vara en pegasus, det har det ju onekligen.  
A: Det är lättare som pyrotekniker om du är en unicorn dock.  
O: Ja, då kan jag faktiskt spränga saker. Men, alltså, det är nog inga problem. Jag fixar nånting. 
Eller så är jag som twilight och blir en alicorn. Då får jag ett horn och så kan jag magi också! 
[skrattar] 
A: Ja... [skrattar] Kämpa på. 
M: Bli en alicorn. Jag har ju hört att det är något man bara så här snubblar över och så händer 
det. [skrattar] 
A: Ja, eller hur... 
O: Ja, men så. Det har hänt förut! 
M: Ja, uppenbarligen. 
O: Och hittills har vi ju inte fått någon bra förklaring på hur det gick till, så det kan ju vara vad 
som helst.  
A: Because she learned the magic of friendship! Derp. [skrattar] Nej, men... 
O: Alltså, i så fall borde ju typ alla i den där gruppen bli alicorns bara så där. [skrattar] 
A: Ja, I guess. 
O: Hmm. 
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