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Abstract 

Author: Evelina Bravo 

Title: The self-starving school - a feminist discourse analysis of pro-ana forums 

[Translated title]  

Supervisor: Matilda Tudor 

The aim of this study was to examine how digital discourses about eating disorders can 

be understood from a perspective of gender. Through a qualitative method the study 

was based of an online forum dedicated to the internet based pro-anorexia community. 

The study was divided into three categories: beauty ideals, self-fulfilment and the 

body. How was opposition and conformity exerted? How was femininity created and 

re-created? The results showed that the members of the community were engaged in 

discursive work that was mainly oppositional to general societal norms, and ideals and 

conventions surrounding the female body. The community created alternative 

meanings to practices such as starving oneself and maintaining a low body weight. 

Keywords: pro-ana, eating disorders, online communities, feminist media theory, 

critical discourse analysis 
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1. Inledning 

Det är väl etablerat inom forskningen att kvinnor och män som grupper tenderar att 

använda Internet för skilda sociala syften (Andersson 2015; Internetstiftelsen 2019; 

Pujazon-Zazik & Park 2010; Jackson et.al 2001; Thompson et. Al 2000). Män 

dominerar till exempel oftare kunskapsdiskussioner medan kvinnor i större 

utsträckning skriver mer personligt online. Det finns även könsskillnader i exempelvis 

bloggares språk, och kvinnors internetanvändning har ofta karaktäriserats utifrån 

funktioner som ”social tröst” (Andersson 2015). Men kvinnors tendens att stötta 

varandra online får andra innebörder när vi beaktar fenomenet ”pro-ana”. Pro-ana 

(pro-anorexi) är en internetbaserad rörelse, som framför allt tros besökas av unga 

tjejer, där anorexi och andra ätstörningar ses som en livsstil snarare än en sjukdom. 

Traditionellt sett skapas självhjälpsgrupper och stödgrupper för att erbjuda individer 

positivt socialt stöd med fokus på bättrande och ökande av kunskap, medan 

ätstörningsforum snarare karaktäriseras av ett uppmuntrande till att fortsätta med 

beteenden som kan innebära hälsorisker. Pro-anaforum kan därmed ses som en 

”negativt möjliggörande stödgrupp”, något som inte tros ha existerat innan internets 

uppkomst (Haas, et al. 2011).  

Forskning visar att unga människor har funnit nya sätt att uttrycka sig politiskt och i 

identitetsskapande online (Shields Dobson 2014; Harris 2008; Schuster 2013). Det är 

ofta på internet som unga kvinnor utmanar de dominerande sätten som de och deras 

aktiviteter representeras på (Harris 2001). Men frågan om vad som är konformitet och 

vad som är motstånd är inte helt självklar när det kommer till pro-anaforum. Samtidigt 

som det kan anses vara enligt normen att önska en smal och disciplinerad kropp, 

menar pro-anaförespråkare också att exempelvis självsvält är något bra - något som en 

majoritet i samhället inte håller med om (Harris 2001). Sociologen Elizabeth 

Eckermann (2009) som har analyserat självsvält utifrån Foucault, menar därmed att 

självsvältande unga tjejer både uppfyller eller försöker uppfylla de rådande 

skönhetsidealens krav, samtidigt som de revolterar mot professionella inom vården 

samt de vuxna i deras närhet genom att vägra ta till sig hjälp. 
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Pro-ana-forumen sätter på så vis ljuset på flera av den feministiska medieteorins 

kärnfrågor: skönhetsideal, självförverkligande och kroppen i mediekulturen. Jag vill 

därmed, med utgångspunkt i dessa teman, undersöka hur digitala diskurser kring 

ätstörningar kan förstås utifrån ett feministiskt perspektiv. 

2.    Bakgrund 

I den här delen av uppsatsen kommer begrepp som är relevanta för studien att 

förklaras. Tidigare forskning inom ämnet presenteras för att skapa en uppfattning om 

kunskapsläget och vad som ännu inte studerats. 

2.1 Anorexi  

Anorexi är en ätstörning som innebär att du genom försök till svält gör ansträngningar 

till att gå ned i vikt. Anorexi kan drabba vem som helst oavsett kön och ålder, men 

insjuknande är vanligast i tonåren. Ungefär 90% av de drabbade tros vara flickor eller 

kvinnor (Kunskapscentrum för ätstörningar 2017). Anorexi kan vara livshotande vid 

bristande behandling. De flesta som behandlas blir friska (Holmér 2017). Sjukdomen 

karaktäriseras av en stor rädsla för viktuppgång samt ett stort kontrollbehov. Det är 

också vanligt att patienten visar brist på insikt genom att förneka sin sjukdom. Många 

drabbade upplever ett starkt självhat och svårigheter med att förklara vad som upplevs 

inombords (KÄTS 2017). Enligt psykologerna Ghaderi och Parling (2007) verkar 

personer med anorexi ofta sträva efter kontroll även i andra sammanhang än enbart 

matintag. I ett tidigt stadie brukar känslan av kontroll fungera belönande. Ofta är 

denna känsla tillfällig, och personen med anorexi finner sig själv sväva mellan 

belöningskänslor och ångest (Ghaderi & Parling 2007, s. 28). Att vara duktig och 

bättre än alla andra är något som många med anorexi vittnar om är viktigt. Forskaren 

Susan Bordo menar att anorektiker ofta strävar mot att stå över resten av samhället 

genom att lyckas med sina egna regler och normer kring kroppen (Bordo 2003, s. 203). 

Även om pro-ana främst har konnotationer till anorexi ryms även erfarenheter av andra 

typer av ätstörningar under begreppet. 
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2.2 Begreppsförklaring 

Användare 

Genom uppsatsen syftar “användare” till att beskriva medlemmarna på de pro-anasidor 

som studerats. 

Femininitet 

Begreppet femininitet definieras i uppsatsen som en pågående diskursiv konstruktion 

snarare än en statisk position (Gill 2007a, s. 20). Femininitet innebär beteenden och 

attribut som kopplas samman med vad det innebär att vara kvinna.  

Konformitet 

I uppsatsen används begreppet konformitet för att beskriva att en person anpassar sig 

för att passa in i en grupp eller ett ideal. Begreppet används genom uppsatsen för att 

beskriva ett förhållande till skönhetsideal samt till majoritetssamhället. 

Motstånd  

Begreppet motstånd används för att beskriva en avvikande inställning till en grupp, ett 

ideal eller en generell uppfattning, och kan i sammanhanget ses som en motsats till 

konformitet.  

2.3 Tidigare forskning 

Forskningsfältet inom pro-ana består framförallt av undersökningar av hemsidor och 

forum, med fokus på hur pro-ana fungerar som ett community. Det är ett relativt brett 

fält, men med vissa tydliga slutsatser som jag vidare kommer att redogöra för, för att 

ge en bild av hur pro-analandskapet ser ut. 

Pro-anasidor har väckt mycket oro hos professionella inom vården likväl som hos 

föräldrar. Sökmotorer såsom Google har gjort försök att stänga ned sidor, men nya pro-

anasidor uppkommer snabbt (Hammersley & Treseder 2007). Även sociala medier 

såsom Instagram har gjort försök att gömma innehåll kopplat till pro-ana. 
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Genusforskaren Gemma Cobb menar att pro-anacommunityt som ett resultat av 

censuren tar till kreativa sätt att finnas kvar online. Detta kan exempelvis ta sig uttryck 

i speciella stavningar på hashtags som undkommer censuren (Cobb 2017, s 192). Även 

om pro-ana censureras online postas det, enligt Cobb, tusentals bilder online som 

skulle kunna identifieras som pro-ana. Pro-ana i stort kan enligt Cobb ses som en följd 

av en neoliberal postfeministisk ideologi som genomsyrat samhället. Cobb menar att 

hela världen i viss mån är ätstörd, och att det extrema som ätstörda ofta uttrycker är en 

följd av de ideal som finns i hela samhället. Pro-anabloggar tar sig an ett diskursivt 

register av ”självhjälp” och ”personligt ansvar”, vilket Cobb menar är en effekt av 

postfeminismens individualisering (Cobb 2017, s 195). Genom att förtäcka uttryck 

kring viktnedgång och smalhet bakom en paroll som förespråkar hälsa kan gränser 

mellan pro-ana och vad som anses vara en “normal” viktnedgång suddas ut. Cobb 

betonar vikten av att förstå att alla uttryck för viktnedgång grundas i en kultur som 

sammankopplar en smal kropp med en god och normal hälsa (Cobb 2017). 

Inom pro-anacommunityt konstruerar man egna normer och regler för att undvika 

stigman associerade till ätstörningar. Stigmatiserade grupper som pro-ana har ofta 

svårt att skapa en god samhörighet eftersom det kan vara svårt att nå ut till personer i 

liknande situationer. Anorexi kännetecknas av ensamhet och isolering, vilket pro-ana 

kan anses ha minskat (Gavin et al. 2008). Forskaren Daphne Yeshua-Katz menar att 

stigma är ofta den grundläggande kraften för att konstruera en gruppidentitet (Yeshua-

Katz 2015). Genom upprättandet av normer och regler försöker medlemmarna vidare 

utesluta personer som inte uppfyller de krav som finns för att vara en del av gruppen. 

Detta tydliggörs exempelvis i begreppet ana, och andra ord som tillhör gruppens 

interna terminologi. Ett centralt inslag på pro-anasidor handlar om normalitet. Känslan 

av att vara abnormal som många ätstörda upplever är central hos pro-ana, vilket gör 

det till en stor del av gruppidentiteten. Pro-anasidor har därmed en funktion som 

innebär att en individ kan försäkras om att den är normal inom communityt, då alla 

befinner sig i en liknande situation (Gavin et al. 2008). 

Yeshua-Katz menar att ungdomars användning av pro-anaforum och bloggar ofta hålls 

hemlig. Detta beror troligtvis på att närståendes syn på ätstörningar skiljer sig från pro-
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anaanvändarnas, och kan vara en anledning till att många engagerade i pro-ana är 

anonyma online. Yeshua-Katz menar att internet hjälper till att eliminera flera sociala 

begränsningar genom att tillåta stigmatiserade individer att finna socialt stöd. 

Samtidigt skapar internets öppenhet utmaningar i att upprätthålla en gruppidentitet. 

Detta kan innebära så kallade troll som egentligen inte är en del av communityt, samt 

att medlemmar konstant byts ut vilket gör att gruppen blir spretigare (Yeshua-Katz 

2015). Kommunikation online skapar möjligheter för individer att skapa en identitet 

som kan samexistera med den identitet som individen har offline. Det möjliggör 

därmed för individen att uttrycka sig själv fritt tack vare anonymiteten och avsaknaden 

av sociala konsekvenser (Gavin et al. 2008). 

En medievetenskaplig artikel som skrivits kring pro-ana vid namn ”Communicating 

thin” (Haas et al. 2011) undersökte vilka kommunikativa strategier användare av pro-

anaforum tycktes använda. Genom sin analys tog forskarna fram fyra dominanta 

teman: kollaborativt konstruerande av en personlig identitet, självhat, rådgivning och 

uppmuntran i grupp. Utifrån dessa teman identifierades olika strategier som kunde 

kategoriseras under något av de fyra temana. Studien visade att anonymiteten som 

internet erbjuder används för att utbyta extrema åsikter och synsätt. Dessutom 

använder medlemmarna sina interaktioner online till att delta i att få potentiellt farliga 

och negativa beteenden att framstå som något positivt. Medlemmarna kan genom 

forumen uttrycka negativa tankar om sig själva eller andra utan att möta motstånd eller 

rättning av andra gruppmedlemmar. Således kan användarna normalisera negativa 

uttryck om sig själva och andra utan att försöka rätta till de med positiva 

konnotationer, som ofta är fallet i traditionella stödgrupper. Studien visade även att 

medlemmarna använde tips och tekniker för att utöva negativa beteenden som ett 

uttryck för stöd, men även att empatiska och stöttande meddelanden utbyts för att 

stärka gruppen. Online kan pro-anaanvändare snabbt finna och kommunicera med 

likasinnade för att möjliggöra negativa beteenden kopplade till hälsa. Webbsidorna 

används som en plattform för att finna styrka i sin egen identitet. Forumen stärker 

anslutningen mellan användarna som har svårt att hitta likasinnade offline, men ökar 

också deras uppfattning om sitt eget värde (Haas et al. 2011).  
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2.3.1 Sammanfattning av forskning 

En stor del av forskningen kring pro-ana är medicinsk eller sociologisk, medan de 

medievetenskapliga studier som gjorts kring pro-ana har fokuserat på 

kommunikationsstrategier, grupptillhörighet och stöd. Den utvalda medicinska 

forskningen anser jag vara av stor relevans för min uppsats eftersom den till viss del 

behandlar en klinisk sjukdom. Mycket av den tidigare forskningens fokus ligger på 

själva interaktionen inom pro-ana som grupp snarare än forumens diskursiva innehåll 

eller skapandet och uttryckandet av identitet utifrån pro-ana. Det är genom tidigare 

forskning förvisso etablerat att pro-anaforum karaktäriseras av motsägelser och en 

avvikande inställning till samhälleliga normer kring självsvält, excessiv träning och 

andra beteenden kopplade till viktnedgång och kroppskontroll. Den tidigare 

forskningen har också identifierat kvinnor som de främsta användarna av pro-

anaforum, men ofta utan att gå in på hur femininitet och genusidentitet uttrycks på 

plattformarna. Medievetenskapen kan bidra med ännu ett lager. I och med att pro-

anakulturen till största del är baserad online är det ett högst relevant perspektiv att 

belysa. Det är också relevant att inom medievetenskapen belysa vad som framförs 

genom medier och hur det speglar samhället. Med den tidigare forskningen i ryggen 

vill jag fördjupa mig i hur användarna genom diskurser ger uttryck för konformitet och 

motstånd i relation till genus och femininitet.   

3.     Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att analysera hur digitala diskurser om ätstörningar inom ett 

pro-anaforum kan förstås utifrån ett feministiskt perspektiv. Studien vill framför allt 

undersöka tre områden av särskilt intresse för feministisk medieteori, nämligen: 

skönhetsideal, självförverkligande och kropp. Vart och ett av dessa områden diskuteras 

utifrån följande frågor:  

- På vilka sätt utövas motstånd kontra konformitet till generella normer? 

- Hur skapas och återskapas femininitet? 
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4.     Teori och metod 

I detta kapitel presenteras feministisk medieteori utifrån de tre kategorierna 

skönhetsideal, självförverkligande och kropp, och därefter presenteras kritisk 

diskursanalys som teori och metod. Avslutningsvis beskrivs materialet och 

genomförandet av studien, följt av reflektioner kring metodvalet. 

4.1 Feministisk medieteori 

Feministisk teori ställer sig kritisk mot en rådande könsmaktsordning, vilket inom 

medieforskning ofta handlar om att belysa skillnader i porträttering beroende på genus, 

eller hur kvinnor kontra män skiljer sig i sin medieanvändning. Rosalind Gill menar att 

den feministiska teorin på senare år präglats starkt av diskursanalys och Michel 

Foucaults teorier vilka lägger stor vikt vid människor som aktiva agenter som är 

kapabla till meningsskapande och förhandlingar kring identitet (Gill 2007a s. 60). 

4.1.1 Skönhetsideal 

Relationen mellan kvinnokroppen och bilder har länge varit av intresse för 

feministiska forskare. Professorn Liesbet van Zoonen menar att medier visar bilder 

som säger till kvinnor hur de ska vara perfekta mödrar, älskare, fruar, accessoarer, 

sekreterare och vad som än gynnar systemets behov. Under 1970-talet var kvinnan i 

medier en fru, mor och städerska, eller ett sexobjekt som bara skulle vara vacker för 

män (Van Zoonen 1994, s. 33). Enligt Rosalind Gill har det däremot skett ett skifte i 

porträtteringar av kvinnor i medier. Om kvinnor tidigare porträtterades som passiva 

och objektifierade under en manlig blick, kan man idag identifiera en ny 

postfeministisk kvinnoroll. I enlighet med denna är kvinnor inte alltid direkt 

objektifierade, utan presenteras istället som aktiva och lustfyllda sexuella subjekt. 

Numera upplevs kvinnor därmed välja att presentera sig själva på ett tämligen 

sexualiserande vis. Gill menar att detta är tydligt framför allt i marknadsföring och 

reklam (Gill 2007a, s. 228). Eftersom reklamindustrin i hög grad varit beskylld för 

sexism och stereotypisering, svarade de på detta genom att presentera denna nya typ av 
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kvinna. Detta är även identifierbart i sociala medier idag, där kvinnor återskapar de 

poser och attribut som vi tidigare exponerats för av tidningar och reklam. 

Feminin kroppsdisciplin är vidare kantad av motsägelser. Kvinnor ska bry sig om sitt 

utseende, men inte såpass mycket att de anses vara ytliga. Att utöva femininet är en del 

av en större disciplin grundad i ett ojämställt system. Detta system syftar till att 

upprätthålla kvinnans låga och passiviserade status (Gill 2007a, s. 63). 

Ätstörningar har oftast funnits i avancerade industriella samhällen inom de senaste 

hundra åren. Enskilda fall har rapporterats, men det var inte förrän sista halvan av 

1900-talet som antalet dokumenterade fall anorexi sköt i höjden (Bordo 2003, s 50). På 

1980- och 1990-talen eskalerade siffrorna än mer. Forskaren Susan Bordo belyser den 

kulturella kontextens betydelse för detta. Hon menar att detta rör sig om en fråga om 

kultur, där ideologi och bildintryck likväl som påverkan från familjen tillsammans med 

tonåringars naturliga konstruerande av en personlighet spelar en roll i utvecklingen av 

ett ätstört beteende (Bordo 2003, s 51). Bordo menar att ätstörningar kan ses som en 

extremitet på en skala där samtliga kvinnor befinner sig. Hon betonar att vi lever i en 

kultur där bantande och träning ses som något normalt, och som ofta omfamnas av 

unga kvinnor som är rädda för att öka i vikt. Även om det kan finns biologiska orsaker 

bakom en ätstörning går de kulturella aspekterna enligt Bordo inte att förneka (Bordo 

2003, s 61). Generellt sett ser man på ätstörda i medier som abnorma, trots att publiken 

i viss mån ofta kan känna igen sig i de beteenden och erfarenheter som rapporteras. 

Ätstördas beteenden är ofta utanför normen; men att tänka mycket på vikt, diet och 

smalhet är inte det. Snarare innebär dessa tankar om att kontrollera och disciplinera sin 

egen kropp, enligt Bordo, en av de mest normaliserande mekanismerna under modern 

tid. Att uppnå en ideell kropp är svårt för de som inte lyckats få den genetiskt, och ju 

snävare idealen blir desto fler personer utesluts. Att konstant se till sin kropp och sitt 

matintag är därför nödvändigt för att leva upp till, eller åtminstone försöka leva upp till 

kvinnoidealet (Bordo 2003, s 62). Trots det är det vanligt att unga kvinnor presenterar 

sig själva som immuna från att influeras av samhälleliga konstruktioner av femininitet, 

men presenterar andra som påverkade av exempelvis ideal uttryckta genom reklam 
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(Gill 2007a, s. 89). Dessa diskurser påvisar en form av skam i att vilja uppnå 

skönhetsideal och belyser motsägelserna som existerar inom femininitetsideal. Att bli 

påmind om att man kanske påverkas av medieinnehåll om kvinnlig attraktivitet kan 

kännas obekvämt. Enligt Gill är detta också en effekt av en kultur som förhöjer 

individualism (ibid). 

4.1.2 Självförverkligande 

Rosalind Gill (2007a) menar att uttryck som att “vara sig själv” och att “göra sig själv 

lycklig” är centrala för postfeminismens individualisering. Postfeminismen 

kännetecknas av uttryck för framgång genom det fria valet att skapa sin egen lycka. 

Kvinnor förväntas redan i ung ålder ha en plan för sina liv och minimera riskerna för 

att på något sätt misslyckas (McRobbie 2007, s. 35). Vissa hävdar att kvinnor är fria att 

göra vilka val de vill så länge de gör det för sin egen skull. Gill problematiserar 

däremot postfeministiska argument om det fria valet, och menar att de är förenklade. 

Om man påstår att allt kvinnor gör är baserat på en individuell vilja så glömmer man 

bort det faktum att kvinnor begränsas av ojämställdhet. Gill hävdar att det istället 

handlar om konstruktioner i form av exempelvis skönhetsideal som internaliserats, 

som förtäcks i ett “eget val” (Gill 2007a, s. 230). Det är snarare så att en aspekt av 

postfeminismen i mediekulturen är elimineringen av politiskt och kulturellt inflytande. 

Detta karaktäriseras av en ökande personalisering, i nyheter och talkshows men även 

inom andra aspekter av livet. Skönhetsbehandlingar såsom brasiliansk vaxning eller 

plastikoperationer marknadsförs som ett sätt att få sig själv att må bra. Lite 

uppmärksamhet riktas till de upplevda krav som leder en ung kvinna till att besluta sig 

för att exempelvis kosmetisk kirurgi kommer att lösa hennes problem, och än mindre 

till de kommersiella intressen som underbygger trenden (Gill, 2007b s. 153).  

Å andra sidan finns det i dagens digitala mediekultur ofrånkomligen en större 

möjlighet än någonsin tidigare för kvinnor att uttrycka och förhandla genus på 

oppositionella och oväntade sätt. Forskning visar bland annat att unga kvinnor online 

ofta engagerar sig i kontra-hegemoniska yttranden, som utmanar de dominerande vis 

deras intressen representeras på (Harris 2001). 
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4.1.3 Kropp 

Det är väl belagt att det i dagens västerländska samhälle sedan länge existerar ett krav 

på att kvinnor ska vara smala för att ses som fullvärdiga och attraktiva (Gill 2007a; 

Varga 2005). Detta krav resulterar i sin tur i olika försök att som kvinna modifiera sin 

kropp genom viktnedgång. Enligt sociologen Ian Varga (2005) är kroppen att betrakta 

som det moderna samhällets “nya heliga” och fysisk aktivitet har sedan början av 

moderniseringen ansetts vara ett viktigt inslag i ett hälsosamt liv (Andersson 2015, s 

79). I det hyperteknologiska samhället har kroppen blivit medikaliserad och gjord till 

vetenskap, vilket rent generellt medför högre förväntningar på en god hälsa och 

därmed också ett längre liv. Teknologin kan också användas för att kontrollera kroppar, 

exempelvis genom plastikoperationer och biometrisk övervakning. Andersson 

poängterar att det inte går emot normen att använda sin kropp som ett redskap. 

“Att göra kroppen till ett projekt - antingen blir den ett ’bygge’ i gymmet eller ett 

redskap för att köra ’klassikern’ - är ur detta perspektiv i enlighet med rådande 

samhälleliga och politiska normer.” (ibid).   

Frågan om kroppsbild brukar anses vara en central fråga för tredje vågens feminism, 

då man menar att alla kvinnor känner komplexa känslor kring frågan. Det är väl 

dokumenterat att kvinnor i vår kultur oftare utsätts för ett smalhetsideal än män (Bordo 

2003, s. 204). Enligt sociologen Rosalind Gill (2007a) ses kroppen som en kvinnas 

absoluta medel till makt, som ständigt är under förändring, disciplin och kontroll för 

att passa in i ideal för vad som anses vara attraktivt hos en kvinna. Kvinnors kroppar är 

ständigt under luppen, de analyseras och dissekeras av både män och kvinnor, och är 

alltid under risk att misslyckas. Den ständigt utvärderade kroppen ses som en 

manifestation av korrekta eller felaktiga attityder mot rådande normer. Personer med 

hög vikt och anorektiker anses därmed vara störande, delvis eftersom de förkroppsligar 

ett motstånd till kulturella normer. Gill argumenterar för att femininitet i modern tid 

definieras som en kroppslig egenskap snarare än en social eller psykologisk (Gill 

2007, s. 86). Istället för att se empati och moderskap som femininitet (som man ofta 
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gjort tidigare) är innehavet av en sexig kropp nyckeln till en kvinnas identitet. En smal 

och kontrollerad kropp är enligt Gill “essentiell” för att porträttera framgång i medier 

(Gill 2007a, s. 227). Besattheten av kroppen har en tydlig koppling till den 

postfeministiska mediekulturen, där den kvinnliga kroppen spelar en stor roll i 

medieinnehållet i samtliga genrer och former (Gill 2007a, s. 226). Den tredje vågens 

feminister har också riktat mycket uppmärksamhet till hur stor påverkan 

populärkulturen haft på kvinnors subjektiva kroppsupplevelser, eftersom man ser 

medier och nöjesindustrier som sina tydligaste förtryckare (Richards 1998).  

När de teman som kommer att vara ledande för analysen nu är presenterade utifrån 

feministisk teori kommer jag förklara hur jag tar mig an materialet genom att gå in på 

kritisk diskursanalys.  

4.2 Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys innefattar både teori och metod, och kan i kombination med den 

feministiska teorin skapa ett ramverk för att förstå de uttryck som framkommer inom 

pro-ana. 

Forskarna Winther Jörgensen och Phillips (2002) betonar att betydelsen av begreppet 

diskurs inte är helt klarlagd, samt att det kan innebära olika saker i olika sammanhang. 

De sammanfattar det dock som ett sätt att tala om och förstå världen (Winther 

Jörgensen & Phillips 2002, s. 7). I och med detta föreslår Winther Jörgensen och 

Phillips att man ser diskurs som ett analytiskt begrepp som man som forskare använder 

sig av för att skapa en ram för sitt arbete. Diskurser betraktas således som något man 

som forskare skapar. Detta innebär däremot inte att man kan betrakta vad som helst 

som en diskurs, utan relevansen i hur man valt att konstruera materialet måste 

motiveras väl (Winther Jörgensen & Phillips 2002, s. 136). 

Diskursanalysen har sitt ursprung i en socialkonstruktionistisk idétradition där fokus 

ligger på språkets roll i konstruktionen av världen och hur vi uppfattar verkligheten 

(Winther Jörgensen & Phillips 2002, s. 10). Den fysiska världen existerar, men får sin 



!15

betydelse genom diskurs (Winther Jörgensen & Phillips 2002, s. 15). Inom 

socialkonstruktionismen har man en antiessentialistisk syn på kunskap, vilket innebär 

att man anser att världen konstrueras socialt. Man ställer sig kritisk till en självklar 

kunskap. Socialkonstruktionister betonar vikten av kontext och menar att vår syn på 

världen alltid präglas av vår egen historia och kultur (Winther Jörgensen & Phillips 

2002, s. 11). Detta innebär också att diskursers betydelse förändras över tid, vilket 

stärker poängen om att det inte finns någon absolut sanning.   

Kritisk diskursanalys är en inriktning som analyserar relationen mellan diskurser och 

samhällsfenomen. Den kritiska diskursanalysen är en del av en emancipatorisk kritisk 

tradition sprungen ur marxismen, och syftar till en samhällelig förändring genom 

kritik. I och med den kritiska diskursanalysens rötter anser man att diskurser 

upprätthåller ett visst sätt att se på världen, och ofta speglar dem ett ojämlikt samhälle. 

Diskurser ses som bidragande i att upprätthålla maktstrukturer (Lazar 2007, s. 145).  

Ett viktigt element inom diskursanalysen är modalitet. Begreppet fokuserar på graden 

av samhörighet som talaren har till sitt uttalande. En subjektiv modalitet innebär att det 

som sägs framställs som en subjektiv upplevelse, exempelvis ”jag känner mig ful”. 

Uttalandet framstår som giltigt enbart för den som sagt det och inom den kontext 

uttalandet görs. Objektiv modalitet innebär istället ett sätt att tala om världen och 

verkligheten på ett sådant sätt att det framstår som sant och allmängiltigt, till exempel 

”Anorexi är en livsstil, inte en sjukdom”. Den objektiva modaliteten gör att påståendet 

uppfattas som självklart och därmed sant, i och med ordet ”är”. Det är därmed 

grammatiskt obestridbart. Ett annat viktigt begrepp är transivitet. Även detta begrepp 

handlar om hur ett påstående framförs. Här syftar begreppet dock till att belysa 

huruvida ett påstående framförs med en agent eller inte. Detta görs genom att 

undersöka om ett påstående fokuserar på en händelse som skett, eller om det även 

lägger vikt vid vem som ansvarar för det som lett fram till händelsen (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2002). 

4.2.1 Ideologi och hegemoni 
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Vissa diskurser har en privilegierad position att definiera verkligheten. Den kritiska 

diskursanalysen erkänner att det finns maktstrukturer där dominerande grupper styr 

över underordnade grupper, och styr därmed över sanningen. Ideologiska diskurser 

innebär de diskurser som bidrar till att upprätthålla eller förändra rådande 

maktstrukturer. Ideologier inom diskurser uppnår högsta effektivitet när de uppnår en 

status av sunt förnuft. Det kan vara svårt att dra en gräns mellan vad som är en 

ideologisk diskurs och inte (Winther Jörgensen & Phillips 2002, s 79). Begreppet 

hegemoni innebär en dominerande ställning över politiska, ekonomiska och kulturella 

sfärer (Winther Jörgensen & Phillips 2002, s 76). Viktigt att påpeka är dock att den 

dominerande ställningen inte innebär att inneha fullständig makt. Genom 

hegemonierna kan man analysera hur diskursiv praktik ingår i social praktik. Fokuset 

på sociala problem och politiska frågor är vad som skiljer kritisk diskursanalys från 

andra former av diskursanalys (Van Dijk 2008, s. 467). Fairclough (2012) trycker även 

på att individer kan ha makt att påverka dessa förhållanden och således göra motstånd 

(Winther Jörgensen & Phillips 2002). 

4.2.2 Feministisk medievetenskaplig diskursanalys 

En inriktning inom den kritiska diskursanalysen är feministisk kritisk diskursanalys. 

Syftet är att kritisera de diskurser som upprätthåller en patriarkal samhällsordning med 

maktrelationer som gynnar män som social grupp, och missgynnar kvinnor som social 

grupp (Lazar 2007, s. 145). Det feministiska perspektivet på kritisk diskursanalys 

påminner en om att många sociala praktiker könas. Det feministiska perspektivet syftar 

till en social förändring mot ett samhälle där kön inte förutbestämmer eller påverkar 

våra relationer till andra eller vår bild av oss själva (Lazar 2007, s. 146). Donald 

Matheson (2005) menar att vi studerar medier på grund av en uppfattning om att de 

spelar en stor roll i att mediera samhället mot sig självt. Det finns ett antagande att vår 

kultur delvis konstrueras av varje medlem och delvis av institutioner såsom tidningar 

och radiostationer, och rådande idéer i samhället i stort. Matheson (2005) menar att 

medieinnehållet speglar ett meningsskapande som finns i samhället. Medietexter 

representerar alltså kulturella och sociala delade meningar. Genom en diskursanalys av 
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medier kan man därmed se vilka representationer som dominerar. Den tillåter oss att 

beskriva denna delning av meningar i detalj.  

4.3.3 Operationalisering av metod: den tredimensionella modellen 

Diskurs bidrar enligt Fairclough (2002) till att skapa sociala identiteter och 

sammanhang, samt relationer mellan dessa och större sammanhang som identiteterna 

och grupperna rör sig inom. För att studera dessa olika nivåer har Fairclough skapat 

vad som kallas den tredimensionella modellen. Enligt modellen delar man i 

analysprocessen upp de tre dimensionerna text, 

diskursiv praktik och social praktik. Texten 

analyseras för att diskursen manifesteras i texten, och 

ger uttryck åt den aktuella diskursen. Den diskursiva 

praktiken innebär själva produktionen och 

konsumtionen av text, och förmedlar det samband som 

finns mellan social praktik och text. Den sociala 

praktiken innehåller både diskursiva och 

ickediskursiva delar, vilket innebär att det krävs fler teorier för att analysera den. Det 

är här den valda feministiska teorin kommer in i bilden i denna uppsats. Social praktik 

beskriver den större samhälleliga kontexten som formar den kommunikativa händelsen 

och tvärtom. Språket både formar och formas av den sociala praktiken. Varje 

kommunikations företeelse analyseras därmed som en aspekt av den diskursordning 

som den kritiska diskursanalysen ifrågasätter. En diskursordning innebär summan av 

de olika diskurser som finns inom ett område. 

De tre dimensionerna möjliggör ett analytiskt ramverk för förhållandet mellan texten 

och den sociala praktiken. Diskurser skapar och skapas av politiska identiteter samt 

sociala förhållanden och kunskapssystem. Ett mål för den kritiska diskursanalysen är 

att kartlägga hur världen framställs och vilka sociala konsekvenser det får (Winther 

Jörgensen & Phillips 2002, s 138). Detta i kombination med den kritiska synen på 

rådande maktstrukturer som konstituerar diskurser gör modellen lämplig för studiens 

syfte. Faircloughs tredimensionella modell har tagits i stor beaktning genom analysen, 

men uppsatsen är inte uppdelad utefter den. Diskurserna har istället för att ses utifrån 

Diskursiv praktik

Social praktik

Text
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tre dimensioner tolkats på ett mer generellt plan, där fokuset ligger på hur texten 

skapar mening och på vilket sätt den speglar verkligheten. Det främsta fokuset har 

naturligt hamnat på social praktik, även om mycket textanalys också har genomförts. 

Inom den sociala praktiken analyseras den hegemonistiska kampen, och utmanandet 

och reproduktionen av diskursordningar. Social praktik kan översättas som politisk 

praktik, och handlar om vad som får eller inte får sägas inom sociala normer och 

strukturella förutsättningar (Winther Jörgensen & Phillips 2002, s 43). Detta är av 

största relevans för min uppsats som undersöker hur ett community förhåller sig till 

normer. De diskurser som tas upp i uppsatsen kräver en koppling till en bredare social 

kontext eftersom fokuset på generella samhälleliga normer är central. 

4.3 Material och förfarande 

Jag har analyserat ett antal inlägg på ett internetforum som uttryckligen kallar sig pro-

ana. Jag har identifierat en webbsida som det mest populära pro-anaforumet online. 

Forumet har i skrivande stund 401 003 medlemmar och 20 162 009 inlägg. Innehållet 

är främst baserat på engelska för att nå så många som möjligt, och användarna berättar 

sällan djupgående om vilka de är och var de kommer ifrån. Anonymiteten är en viktig 

faktor för hur communityt formats. Som den tidigare forskningen har påvisat ger 

anonymitet användarna en stor möjlighet att uttrycka sig även på de mest extrema av 

vis. Att min studie syftar till att analysera digitala diskurser är därför av stor vikt att 

belysa. De uttryck som framkommer skulle förmodligen inte finnas någon annanstans. 

Att de tar plats på internet är alltså en grundläggande förutsättning. Sidan beskrivs 

genom uppsatsen på så generella vis som möjligt för att ta hänsyn till GDPR, vilket 

varit en utmaning.  

Det finns flera kategorier på forumet vari man som användare kan skapa inlägg eller 

svara på andras. Vissa kategorier är mer lämpade för just min undersökning än andra. 

En del trådar består enbart av bilder eller ett fåtal ord eller siffror. Den tråd som 

analyserats var en sådan där användare kunde skriva sina generella tankar om 

ätstörningar och sina upplevelser av dem. Tråden är populär och nya inlägg tillkommer 

minst varje vecka. Antalet inlägg uppgår i skrivande stund till 7930. Urvalet består 
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således av de, vid insamlingstillfället, tio senaste sidorna av en tråd som jag ansåg ha 

goda förutsättningar för att utgöra ett bra material. De tio sidorna har analyserats i sin 

helhet direkt på sidan. Detta för att skapa en slumpmässighet i materialet, snarare än 

att jag aktivt letat efter material jag tyckte skulle passa mitt syfte. Samtliga inlägg är 

publicerade inom de, vid insamlingstillfället, senaste tre månaderna. De flesta utvalda 

inlägg verkar vara skrivna av unga kvinnor, om inte annat består en stor del av 

materialet av kvinnligt kodade antydningar och i vissa fall bilder. De citat som 

framkommer i resultatet är översatta från engelska. Jag översatte kärnfulla citat från 

hemsidan och placerade de tillsammans med diverse anteckningar om sidans innehåll 

under de tre kategorierna skönhetsideal, självförverkligande och kropp.  

Jag har arbetat utifrån en kvalitativ, kritisk diskursanalys som metod, där språket 

analyseras för att se det meningsskapande som användarna ägnar sig åt. Utifrån 

materialet har återkommande mönster kartlagts och rapporterats, och dessutom 

kopplats till det feministiska perspektiv jag via teorin utgått ifrån samt den tidigare 

forskningen. Resultaten har kategoriserats in under de tre kategorierna: kropp, 

skönhetsideal och självförverkligande. Därefter har frågeställningarna om konformitet, 

motstånd och femininitet besvarats. Språket på webbsidorna analyserades för att 

identifiera diskurser kring dessa teman. De analyserade diskurserna har analyserats i 

sin egen kontext på forumet och ur en mer generell kulturell kontext. 

4.4 Metoddiskussion 

Matheson skriver att diskursanalysens styrkor också är dess begränsningar. 

Diskursanalys tillåter oss att studera mediediskurser på ett sätt som kopplar dem till 

andra delar av det sociala livet, men kan också uppfattas som rörig - vilket den ofta 

gör. Fairclough (2012) diskuterar liknande problem. Han menar att diskursiva fält som 

är flytande och saknar en tydlig homogenitet leder till att den diskursiva praktiken blir 

mer komplex. Detta kan leda till problem med validiteten. Kritiken mot kritisk 

diskursanalys bottnar ofta i att den är öppet politiskt och syftar till samhällsförändring, 

vilket kan tolkas som att den inte kan vara allmängiltig när den grundas i en partiskhet. 

En forskare med en agenda med sikte mot förändring påverkas av detta. Winther 
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Jörgensen och Phillips (2002) ser även de ett problem med diskursanalysens validitet, 

och menar att konstruktivistiska metoder överlag har problem med att få ett giltigt 

forskningsresultat. Detta eftersom forskningen i sig är en konstruktion. Ett annat 

problem är att forskaren ofta är delaktig i det diskursiva fältet och därför har svårt att 

se vissa delar av diskurserna. För att öka validiteten på en diskursanalys menar 

Winther Jörgensen & Phillips att man ska försöka redogöra för hur man som person 

står i förhållande till dem diskurser man undersöker (Winther Jörgensen & Phillips 

2002 s. 29).  

Frågeställningar och teori har formats och förändrats längs vägen tillsammans med 

resten av studien. Istället för att söka material som skulle passa in i mina initiala tankar 

kring studien valde jag ett mer slumpmässigt tillvägagångssätt i och med att jag valde 

att analysera de tio senaste sidorna av den utvalda tråden. I och med känsligheten och 

den personliga prägeln av materialet, likväl som mitt val av diskursanalys som metod, 

krävde studien mycket tolkning. Studien är kvalitativ och hermeneutisk i sin karaktär 

vilket innebär en svårighet i att dra generella slutsatser utifrån resultatet. Det finns 

många viktiga ställningstaganden att göra när man utför en diskursanalys. Dessa 

innebär att ställa sig kritisk till sig själv samt ens kunskap och värderingar. Det har 

därmed varit av stor vikt för mig att försöka förmedla en så allmängiltig och opartisk 

bild av resultatet som möjligt. Målsättningen har varit att min tolkning av diskurserna 

ska stämma överens med den genomsnittlige läsarens. Jag har försökt att analysera 

materialet utifrån olika infallsvinklar, och undvikit att generalisera utifrån mina 

personliga uppfattningar för att istället luta mig tillbaka på tidigare forskning och teori.  

När teorin och metoden nu presenterats för att skapa ett ramverk för min studie 

kommer jag att gå in på min genomförda analys. 

5.     Analys och resultat  

Inledningsvis kommer jag att börja med att redogöra för en övergripande 

sammanfattning av hur communityt fungerar för att skapa en bild av den diskursiva 
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miljön som ligger till grund för mina tre teman; skönhetsideal, självförverkligande och 

kropp. Därefter kommer jag redogöra för min analys av materialet utifrån dessa teman. 

Den undersökta webbsidan påstår sig vara dedikerad till stöd eller tillfrisknandet av de 

som lider av ätstörningar. För att få åtkomst till allt innehåll krävs det att man skapar 

ett eget konto, och därefter läser information riktad till nya användare. Där får man 

veta att sidans huvudregel är att man ska vara stöttande och ickedömande och mycket 

vikt läggs vid att sidan ska skapa en säker atmosfär för användarna. Andra regler 

handlar bland annat om att inte attackera personer utifrån kroppsstorlek och att vårda 

sitt språk. Många användare går emot dessa regler och hur mycket moderering som 

sker i forumen är oklart.  

Den utvalda trådens syfte är för användarna att skriva sina generella tankar om sin 

ätstörning. Vissa tycks använda tråden som en dagbok, medan vissa svarar på andras 

inlägg med medhåll eller stöd. Språket är oftast personligt och i jag-form. I de flesta 

fall är språket vardagligt, men i vissa fall uppkommer diktliknande former. Inne i 

forumets trådar syns användarens visningsnamn och profilbild, samt ett personligt 

meddelande eller en form av signatur under inlägget. I det fältet kan personen lägga in 

en egen text och bilder/GIFs som läggs under varje inlägg personen postar. Det är 

vanligt förekommande att i detta fält skriva ut sin nuvarande vikt och/eller sin målvikt 

eller sitt BMI, alternativt citat och bilder som ska verka inspirerande. Även dessa 

texter, samt bilder och profilbilder har tagits in i analysen eftersom sidorna analyserats 

i sin helhet.  

Det tycks finnas ideal inom communityt som syftar till att vara en ”duktig” 

anorektiker. Användare visar en vilja att fortsätta vara sjuka snarare än att bli friska. 

Eftersom rörelsen har sina egna normer och regler går det att misslyckas med att 

uppfylla dessa på forumet, samtidigt som man kämpar för att uppnå mål i det 

”vanliga” livet. I och med detta verkar många användare uppleva att det finns höga 

krav på dem även inifrån communityt. Uttryck för dessa känslor kan utspela sig direkt 

på sidan, och syns bland annat i hur användarna skriver ut sin nuvarande vikt, BMI 

och målvikt. Detta verkar fungera sporrande till att uppnå en ännu lägre vikt. Att läsa 

en annan användares nuvarande vikt kan också få en användare att känna sig nöjd eller 
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missnöjd kring sin egen vikt, och ta beslut därefter. Vissa användare uttrycker även 

stöd till andra användare samtidigt som de framför vad som kan anses vara ett 

triggande budskap. En användare visade stöd till en annan genom att skriva “håll dig 

stark”, samtidigt som användarens personliga meddelande direkt under motsägelsefullt 

löd:“Nothing tastes as good as skinny feels”. 

Följande delar har kategoriserats in under de tre teman som presenterades i 

teorikapitlet; kropp, skönhetsideal och självförverkligande. Uttryck kring samtliga av 

dessa teman visade sig vara vanligt förekommande i materialet. 

5.1 Skönhetsideal 

Ett tydligt och vanligt förekommande ämne som dök upp under analysen var 

beskrivningar och uppmuntranden till att kontrollera kroppen under disciplinerade 

förhållanden. Smalhetsidealet var ofta ett centralt ämne. Användarna ägnar sig åt både 

konformitet och motstånd till skönhetsideal. 

Grunden till mångas ätstörningar är samhälleliga skönhetsideal med ett fokus på 

smalhet (Bordo 2003; Cobb 2017). Många användare refererar också till medier och 

målbilder de har. Flera användare har profilbilder och citat som ska anses vara 

sporrande till att gå ned i vikt. Konformiteten grundar sig främst i en vilja att förändra 

sin kropp för att uppfylla kulturella ideal. Språket på forumet talar om ett komplext 

förhållande till att uppnå sina mål. Många uttryck karaktäriseras av känslan att aldrig 

vara tillräcklig, eftersom idealen helt enkelt är för svåra att uppnå. Pro-anarörelsen kan 

vid dessa känslor fungera inspirerande. Att genom forumen söka likasinnade gör att 

många fortsätter att försöka uppnå idealen. Positiva alternativ till idealen presenteras 

sällan eller aldrig. Många användare skriver texter om de negativa aspekterna med en 

ätstörning och att de inte önskade det på sin värsta fiende, samtidigt som de uttrycker 

en vilja att fortsätta svälta sig själva och aldrig lämna pro-analivsstilen.   

”Jag tycker det är ofeminint att vara tjock” 
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Smalhet är ett ideal för kvinnor inom pro-ana likväl som i samhället i stort. Användare 

uttrycker ofta en önskan om att bli bekräftade i andras ögon. En användare tar upp ett 

exempel där en kille hon varit intresserad av hade flirtat med en smalare tjej. 

Användaren kände sig förödmjukad och har efter händelsen ökat sin restriktion av mat 

för att se ifall killen kommer bekräfta henne som attraktiv om hon går ned i vikt. Det  

är bara smala tjejer som får en pojkvän. Att vara tjock som kvinna är därmed fel. Detta 

går i linje med rådande samhällsideal kring kvinnokroppen. Som Bordo tidigare nämnt 

kan ätstörningar ses som en extrem på en skala där samtliga kvinnor befinner sig, och 

där ett underhållande av sin kropp och sitt matintag är nödvändigt för att leva upp till 

kvinnoidealet (Bordo 2003, s. 62). Att däremot uttrycka viljan så explicit som i pro-

anas diskurs kring kroppen kan anses gå emot ett generellt ideal. Viljan att vara smal 

för att i mäns ögon anses attraktiv får en mer extrem ton när en enskild person tydligt 

uttrycker den, än om man talar om den i generella termer. En generell uppfattning kan 

istället vara att detta ska vara en form av tyst överenskommelse. Medan normer kring 

utseende kan anses vara oskrivna regler i samhället, blir de belysta på ett väldigt 

tydligt sätt inom pro-ana. En koppling kan göras till hur Gill diskuterat att unga 

kvinnor ofta presenterar sig som immuna från femininitetsideal och upplever en skam i 

att vilja uppnå dem (Gill 2007a, s. 89). Diskursen kring skönhetsideal inom pro-ana 

kan ses som en motsats till detta, då det uttryckligen tydliggörs hur viktigt det är för 

användarna att uppnå skönhetsideal. 

Som tidigare nämnt kan anorektiker anses förkroppsliga ett motstånd till kulturella 

normer (Bordo 2003, s 203). Vissa användare visar motstånd till skönhetsidealen 

genom att gå emot de generella konventioner som finns kring kvinnokroppen. Medan 

det anses vara sant att kvinnor har ett samhälleligt krav på sig att vara smala, uttrycker 

många användare en vilja att uppnå något mer än detta. Ord som “skrämmande” och 

“äcklig” används för att beskriva målsättningar vissa användare har - ord som sällan 

kopplas samman med ett generellt samhällsideal kring kvinnokroppen. Ofta präglas 

dessa uttryck av en vilja att bli sedd av sin närhet och därmed få hjälp, eller att stöta 

bort människor. Susan Bordo menar att anorektiker ofta vill stå över resterande 

människor och bli sedda för sin extremt smala kropp (Bordo 2003, s 203). Av vissa 

anorektiker ses detta som en stor seger. 
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”Jag vill vara så smal att jag skrämmer folk och att ingen vill röra mig 

någonsin igen. Jag vill se äcklig och skrämmande ut. Ingen har skadat mig 

eller så så jag vet inte vad den här viljan kommer ifrån. Jag tror att det är för 

att jag är väldigt lång och alla sa alltid till mig att jag borde vara modell och 

det var ’goals’ men ingen kvinna ville vara vän med mig och män ville bara 

ligga med mig så nu är det drivkraften till min ätstörning. Jag vill vara ful.” 

”Jag vill vara så smal att folk tror att jag har en ätstörning. Jag vill att folk 

ska oroa sig.” 

Som tidigare nämnt visar forskning att självsvältande unga tjejer både försöker uppnå 

skönhetsideal samtidigt som de visar ett motstånd mot generella uppfattningar 

(Eckermann 2009). Detta stämmer överens med mitt resultat, men det uttrycks även 

flera nyanser i motståndet. En form av motstånd som uttrycks kommer i form av ett 

förakt mot de ideal som underbygger ätstörningen. Även när en användare “lyckats” 

med sina målsättningar kring sin kropp tycks den inte vara nöjd. Flera användare 

menar att de fått allt de velat - en smal, kontrollerad kvinnokropp och den 

uppmärksamhet som därmed följer - men att slutresultatet inte varit den lycka de 

längtat efter. Snarare har användarna upplevt detta som ett uttryck för samhällets 

hyckleri och ser bekräftelsen som ett stort svek från resten av världen.  

”Jag älskar och hatar hur snälla alla är mot mig nu när jag gått ned i vikt. 

Jag har varit medelmåttig i så många år, och bara allvarligt underviktig i tre. 

Tack för all vänlighet och alla komplimanger och oro men fuck you, var fan 

var ni för tio år sedan? Det gör verkligen ont, det krossar verkligen mitt 

hjärta, men jag bryr mig inte om att jag äntligen spelar någon roll.” 

Andra användare uttrycker en form av feministiskt motstånd mot skönhetsideal. Dessa 

användare tycks skilja på sin ätstörda röst och sin egen, mer logiskt och empatiskt 

tänkande. En transivitet framkommer i texten, och anorexin målas upp som något 

dåligt. Trots att användare lever under påtryckningar om att det är positivt att vara 

smal, och agerar utefter det, så uttrycks negativa känslor kring att upprätthålla detta 
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ideal och därmed också påverka andra att komma in i liknande tankebanor. Detta 

skapar en form av dubbelbestraffning, eftersom man både bär tyngden av att försöka 

passa in i skönhetsideal samtidigt som man känner ett stort ansvar gentemot andra 

människor. Dubbelbestraffning är vanligt förekommande för kvinnor även i andra 

situationer i samhället, framförallt när det gäller frågor om moral. Känslan av att aldrig 

vara tillräcklig framkommer genom språket. De motsägelser som ätstörningar 

karaktäriseras av tydliggörs genom ett nedstämt uttryckssätt kantat av en känsla av 

uppgivenhet. 

”Jag måste fortsätta påminna mig själv om att anorexi är en mental sjukdom 

eftersom jag mår så dåligt över att jag lever utifrån stereotypen om att smal = 

bättre. Jag känner mig som ett fettfobiskt rövhål som säger till alla andra att 

de är värda mer än sin vikt, men jag svälter mig själv samtidigt. Vad är det för 

förebild?” 

5.2 Självförverkligande 

Pro-anaanvändare är en del av ett onlinecommunity med gemensamma värderingar där 

de kan vara sig själva utan att behöva vara rädda för negativa reaktioner på beteenden 

som samhället i stort inte accepterar (Yeshua-Katz 2015). Denna kollektiva 

överenskommelse fungerar stärkande för användarna. Att hänge sig till anorexi blir till 

en form av självständighet. Självförverkligandet uttrycks ofta genom ord som att 

”lyckas” eller ”bli lycklig”, och att uppnå lyckan är starkt kopplat till att uppnå en låg 

kroppsvikt. 

Användare tycks ofta visa misstro till vuxna i sin närhet och till professionella inom 

vården. Framförallt grundar sig misstron i att dessa auktoriteter inte förstår hur 

användarna tänker, och därmed inte vet vad som är rätt för dem. En användare 

uttrycker en önskan om att rymma och bli hemlös eftersom dennes föräldrar triggar 

igång en stark ångest. Användaren skriver att denne ibland får panikattacker av att 

komma hem. En annan användare svarar och håller med, och påstår att hen har rymt 

hemifrån tidigare. Diskursen kring att inte lita på dem omkring en karaktäriseras av en 
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vilja att fly ifrån samhälleliga auktoriteter och normer för att leva ett liv på sina egna 

villkor. Inom pro-anavärlden innebär detta att slippa bli dömd för att man svälter sig 

själv. Det är tydligt att självsvälten, som är en norm inom pro-ana, inte verkar tas emot 

positivt av personer i den ätstördes närhet. Inom pro-ana anses däremot självsvälten 

vara varje individs val, och ofta till och med något obligatoriskt för att vara en del av 

communityt. 

“Att vara smalare får mig att må bättre. Att låta bli att äta tillfredsställer. 

Det får mig att känna mig starkare och bättre än något annat.” 

Användaren ovan ger uttryck för de motsägelser som pro-ana ofta kännetecknas av, 

givna till henne av definitionen av femininet inom samhället. Att svälta är något bra 

och gör dig starkare, och att äta är därmed svagt. I själva verket skapar självklart inte 

svält fysisk styrka, utan tvärtom. Det användaren ovan ger uttryck för är dock det 

motsatta. Att ha viljestyrkan att motstå att äta anses viktigare och värdefullare än att 

vara fysiskt stark. Självsvält konstrueras som ett sätt att leva, såsom tidigare forskning 

ofta visat (Yeshua-Katz 2005; Cobb 2017). Att vara smal är en generell norm i 

samhället, men uttalanden inom pro-anaforum tar det ofta ett steg längre där man inte 

längre går i linje med rådande diskurs. Likt det Bordo (2003) tidigare konstaterat 

porträtterar sig anorektiker ofta som bättre än personer som är överviktiga eller som 

inte lever efter pro-ana. Vissa handlingar, såsom att låta bli att äta, karaktäriseras av en 

ton av stolthet. Det anses vara bra med ett restriktivt matintag eftersom detta kommer 

innebära en smal kropp, vilket i sin tur kommer att innebära lycka. Diskursen kring 

svält har ofta en positiv ton, och att äta restriktivt kopplas samman med lycka och en 

upplevelse av att känna sig personligt stärkt. Var och en är ansvariga för sin egen 

lycka, vilket inom forumet innebär att äta och väga så lite som möjligt. Många 

användare ger uttryck för ett postfeministiskt självförverkligande i form av en kvinna 

som gör det hon vill för att göra sig själv lycklig. Ingen ska då lägga sig i vad någon 

annan gör för att skapa sin egen lycka.  

”Det är min kropp och jag gör vad jag vill med den.” 
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Den här typen av uttryck går tydligt i linje med Rosalind Gills teorier om 

postfeminismens självförverkligande. Eftersom viljan att vara smal inte uppstått i ett 

vakuum går det inte heller att hävda att viljan faktiskt är fri. Enligt Gill handlar det om 

skönhetsideal som internaliserats, som sedan förtäcks i ett “eget val” (Gill 2007s, s. 

230). Detta blir extra tydligt inom pro-ana, som ju baseras på ett smalhetsideal som 

finns i den kultur vi alla lever i. Att träna och vara smal ses som något normalt och 

postitivt i samhället i stort (Bordo 2003; Cobb 2017). Att däremot presentera självsvält 

som ett sätt att få sig själv att må bra är kontra-hegemoniskt, och går emot generella 

uppfattningar. Pro-anarörelsen omförhandlar därmed också offerrollen som ofta 

placeras på ätstörda kvinnor, genom att istället presentera det som att användare tar 

kontroll över sitt liv och sin kropp. Självförverkligandet och parollerna om att anorexi 

är en livsstil går tydligt emot uppfattningar kring att kvinnor är offer som behöver 

beskyddas. Således kan man påstå att denna diskurs faktiskt kan verka stärkande för 

pro-anamedlemmar. Att må bra och vara stark kan ses som feministiska målsättningar, 

men kopplas inom pro-ana på ett motsägelsefullt sätt samman med självdestruktiva 

praktiker. 

Andra ger uttryck för direkt antifeministiska budskap. Enligt vissa användare innebär 

lyckan också att se andra misslyckas. En upplevd tävling kvinnor emellan är vanlig i 

samhället generellt, men inom pro-anaforum är det frågan om vikt och utseende som är 

central. Som tidigare nämnt karaktäriseras anorexi av en stor ambivalens, och många 

sjuka hävdar att de upplever att de har flera personligheter. Användare uttrycker ett 

förakt mot överviktiga och de som inte förstår pro-ana. Även dessa uttryck 

karaktäriseras av en ton av en översittare. Ett förakt mot fett och övervikt är tydligt 

förekommande. Det kan anses både gå i linje med och bryta emot generella 

samhälleliga normer. Att det är bra att vara smal är en rådande samhällsdiskurs, men 

inom pro-ana uttrycks ofta även en tydlig avsky mot människor som inte är smala. 

Detta går i linje med Harris (2001) observation att unga kvinnor engagerar sig i kontra-

hegemoniska uttryck online. I dessa diskurser används ofta en objektiv modalitet. Den 

arga och ofta hämndlystna tonen är anmärkningsvärd. 
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”Det roliga med vissa aktivister som förespråkar kroppspositivitet är 

att de är hycklare. De blir galna när någon går ner i vikt och kallar 

det triggande och fettfobiskt, utan att inse att personen får göra vad 

de vill.” 

Andra användare uttrycker liknande känslor kring ett upplevt förakt mot övervikt och 

kroppspositivism, men med ett lager av empati och självförakt. Flera inlägg berör den 

delade personlighet en ätstörd person upplever sig besitta, men där föraktet mot 

övervikt följs av skuldkänslor. Som tidigare nämnt verkar vissa användare kunna 

identifiera sin delade personlighet och uttrycker ett mer empatisk tänkande likväl som 

en initial, elaksinnad tanke. 

”Jag älskar konceptet av att kvinnor ska ta till sig sina kroppar 

oavsett storlek, men min sjuka hjärnas första reaktion är alltid ’hon 

är fet, bli inte sådär’ och det är så vidrigt. Det får mig att känna att 

jag hatar kvinnor som är lyckliga, men jag är helt för lycka för alla 

kön och storlekar. Det är bara att jag ibland glömmer att mina sjuka 

tankar försöker ta över, och jag är inte en sån dålig person som jag 

tror jag är när det händer.” 

Här går författaren flera varv kring konformitet och motstånd på ett medvetet sätt. En 

form av transivitet finns i texten, som blottlägger vad som ligger bakom uppfattningen 

om att det är dåligt att vara tjock. Att användarna inte vill leva upp till de förväntningar 

som finns i samhället är tydligt. När de inte heller fullt ut kan leva enligt pro-anas ideal 

skapas en stor ambivalens. Pro-anas konstruktion av anorexi som den rätta livsstilen 

förstås därmed som ambivalent och ouppnåelig. Pro-anarörelsen har egna ideal och 

normer men ingen tycks kunna leva upp till dem. Dessa ideal är dessutom 

motsägelsefulla, och gör det omöjligt att lyckas inom pro-ana, på samma sätt som 

skönhetsideal i stort är omöjliga att helt och hållet uppnå.  
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5.3 Kropp 

De flesta användarna vittnar om en negativ inställning till sin egen kropp, och oftast 

har uttryck om kroppen naturligt sett en subjektiv modalitet. Diskurser kring kropp tar 

sig till stor del uttryck genom ett känsloladdat språk kopplat till hur användaren önskar 

att dennes kropp skulle se ut och vad det skulle ha för följder. I dessa sammanhang får 

destruktivt laddade ord ofta positiva konnotationer, då exempelvis känslor av yrsel, 

huvudvärk och magsmärtor kopplas samman med positiva känslor eftersom det 

innebär viktnedgång.  

Men ordvalen är mer kopplade till negativa känslor och ångest när användare talar om 

sin nuvarande kropp. Användare uttrycker destruktiva attityder kring att modifiera sina 

kroppar, som enligt majoritetssamhället kan tolkas som extrema. Detta kan exempelvis 

bestå i att man uttryckligen vill skada sin kropp för att upprätthålla en kontroll över 

den. Användare vittnar bl.a. om att ha använt droger för att hämma aptiten och om att 

ha haft önsketankar om att få cancer för att därmed gå ned i vikt. Det är också vanligt 

att uttrycka en vilja att plocka isär sin kropp för att eliminera oönskade delar av den.  

”Upprörd över att jag vet att min fysiska kropp aldrig kommer att till 100% se 

ut som jag vill. Ibland önskar jag att jag kunde plocka isär mig själv och sy 

ihop en helt ny enhet, och dumpa dem delar som jag inte tycker är 

nödvändiga.” 

”Jag vill gömma mitt kroppsfett. Jag vill skära det, bränna det, slå bort det. 

Jag vill svälta tills det slutar.”  

Andra tar detta till en extremare nivå, och menar att de inte vill eller kommer att sluta 

förrän de dött till följd av sjukdomen. I dessa resonemang målas kvinnokroppen ofta 

upp som en bur och anorexin som en form av frigörelse. Anorexin ger kvinnor 

möjligheten att befria sig själva från pressen av femininitet och de ideal som skapar en 

stor ångest. Genom denna logik kan ätstörningen uttrycka ett avvisande av 

kvinnoideal. Citatet ovan kan tolkas som att pro-ana är en form av frigörelse som 
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kommer att ta livet av henne, och därmed totalt eliminera kampen för att uppnå det 

omöjliga. Detta kan både tolkas som ett - om än extremt - sätt att ta sig an ett 

skönhetsideal, likväl som ett motstånd till det. Att till följd av sjukdomen dö kan å ena 

sidan tolkas som att få ett slut på det lidande som det upplevda kravet på smalhet 

skapat, och å andra sidan som det ultimata uppfyllandet av idealet att bli så smal som 

möjligt. Oavsett är den här typen av uttryck något som anses extremt i det generella 

samhällets ögon och en kollektiv diskurs som bör ses i relation till nätets anonyma 

gemenskap. 

6.     Avslutande diskussion 

I detta kapitel kopplas resultatet samman ytterligare med tidigare forskning och teori. 

Diskussionen utgår ifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Därefter följer 

sammanfattande slutsatser och förslag på framtida forskning.  

Resultatet har visat hur användare av pro-anacommunityt engagerar sig i diskursiv 

praktik online. Genom en kritisk diskursanalys går det att konstatera att diskurser kring 

kropp, skönhetsideal och självförverkligande är frekvent förekommande i materialet. 

Det är tydligt att pro-anacommunityt har sina egna normer och regler inom 

gemenskapen som oftast går emot generella normer i samhället, men gemensamt är att 

varken idealen inom rörelsen eller de i samhället i stort tycks vara uppnåeliga.  

Ett känsloladdat språk är en dominerande uttrycksform. Personlig ton på berättelser 

och erfarenheter dominerar diskursen. Användarna konstruerar alternativa meningar 

kring praktiker såsom självsvält och skapar alternativa positioner för kvinnor som 

svälter sig själva. Diskurser på sidan positionerar de unga kvinnorna som självsvälter 

som aktiva agenter. Enligt den kritiska diskursanalysen och Foucault kan de därmed 

anses vara kapabla till meningsskapande och förhandlande kring identitet, och därmed 

inneha makten att förändra diskursen kring dem. Diskursen inom pro-ana går emot 

mycket av den feministiska teori som menar att femininitetsideal hindrar kvinnor från 

att förstå sig själva eller att fullt leva ut. Där man kan hävda att pro-anaanvändare 
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konformerar till skönhetsideal, skapar användarna samtidigt en bild av att deras 

beteenden står för ett eget val snarare än ”bara” ett uttryck för ett ideal.  

Generellt sett finns ingenting i resultatet som radikalt går emot tidigare forskning. 

Resultatet går exempelvis i linje med Harris (2001) konstateranden att unga kvinnor 

engagerar sig i kontra-hegemonisk praktik online. Likt vad Cobb (2017) kommit fram 

till tar sig pro-anacommunityt an ett diskursivt register av bland annat ”självhjälp” och 

”personligt ansvar” för att med hjälp av ätstörningar sträva mot personlig lycka. 

Eckermanns (2009) argument om att självsvältande kvinnor både gör revolt och utövar 

konformitet till normer går även den att till viss del att koppla till resultatet. 

Anmärkningsvärt är dock nyanserna i både konformiteten och motståndet. 

6.1 Svar på frågeställningar 

På vilka sätt utövas motstånd kontra konformitet till generella normer? 

Pro-anarörelsen bringar, möjligtvis omedvetet, ljus till komplexiteten och absurditeten 

som finns i de rådande skönhets- och femininitetsidealen när de blottar alla de 

motsägelser som existerar inom dem. Pro-anaanvändares konformitet till generella 

uppfattningar i samhället varierar. Diskurserna fluktuerar mellan att bekräfta normerna 

inom pro-ana och normerna i samhället i stort. Det är vanligt att motstånd och 

konformitet uttrycks på samma gång och kring samma fråga. Uttryck för både 

konformitet och motstånd görs i många olika avseenden, och kan tolkas olika beroende 

på infallsvinkel. Precis som Bordo (2003) uttryckt det befinner sig ätstördas beteenden 

ofta utanför normen, men att tänka mycket på kroppen och vikten gör inte det. Även 

om en ätstörd person kan anses försöka uppfylla ett skönhetsideal kan den å andra 

sidan också utöva motstånd till samma ideal genom att ägna sig åt kontra-hegemoniska 

praktiker såsom självsvält. Pro-anacommunityt framställer dessutom dessa praktiker 

som något positivt, vilket går emot den generella normen. 

Bordo (2003) menar att man ofta ser på ätstörda i medier som en abnormitet, trots att 

många ofta kan känna igen sig i de beteenden och erfarenheter som de uttrycket. Att 

vara eller vilja vara smal, samt att träna och gå på diet är en del av vår kultur. Det 
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rådande skönhetsidealet består av en smal och kontrollerad kropp (Gill 2007a; Bordo 

2003; Cobb 2017). Grunden till pro-ana - en vilja att vara smal - är inget som anses 

extremt i vår kultur. På det sättet finns en konformitet till rådande skönhetsideal hos 

pro-anacommunityt. Pro-anaanvändares sätt att ta sig an den viljan är dock extrem. 

Generellt sett tycks pro-anarörelsen gå emot rådande diskurser i samhället, i och med 

den aggressiva tonen i språket och en vilja av att vara smal på en nivå som kan anses 

vara extrem. De praktiker som uppmålas som positiva inom communityt står utanför 

den generella normen. Viktigt att påpeka är anonymiteten som råder inom forumet. Att 

pro-ana utspelar sig online och under anonymitet får antas bidra till skapandet av de 

diskurser inom communityt som går emot rådande diskurser i samhället i stort. 

Hur skapas och återskapas femininitet? 

Femininitet är något som fått tolkas in i materialet. Jag har sett femininitet som något 

som genomsyrat hela materialet, då de skönhetsideal som diskuterats i sin tur även är 

femininitetsideal eftersom de dikterar hur kvinnor bör se ut. Ätstörningar är dessutom 

vanligast bland kvinnor.  

Pro-anarörelsen verkar destruktivt på individnivå, men belyser motsägelser kring det 

kulturella femininitetsidealet. Uttryck som går emot generella konventioner kring 

kvinnokroppen är vanliga inom pro-ana. Ofta uttrycks ett kontra-hegemoniskt 

förhållningssätt till femininitet. Användare använder ord som ”ful” och ”äcklig” för att 

måla upp ett ideal inom pro-ana, vilket sällan kopplas ihop med ett feminint ideal på 

en övergripande samhällelig nivå. En del av materialet ger uttryck för en viktnedgång 

karaktäriserad av ett motstånd till femininitet, likt det Bordo (2003, s. 207) diskuterat. 

När en kvinna tappat en avsevärd mängd vikt uteblir menstruationen och 

distinktionerna av kvinnokroppen upphör. Vid en viss punkt i ätstörningen överstigs 

alltså feminitet. En kropp kännetecknad av ätstörningar kan alltså tolkas som ett 

avvisande av femininitet. Detta argument stärks även av det faktum att många 

anorektiker insjuknar i tonåren (Bordo 2003, s 207). Femininitet är dock något som 

generellt sett anses positivt inom pro-ana, eftersom det anses ge mer bekräftelse i 

samhället i och med att det är enligt normen. Det förekommer dock ett visst motstånd 

mot idealen kring hur en kvinna ska se ut. 
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6.2 Slutsatser 

Diskussionens främsta slutsatser kan sammanfattas i följande tre punkter: 

- Pro-anacommunityt yttrar sig ofta kontra-hegemoniskt. 

- Användarna konstruerar alternativa meningar kring praktiker såsom 

självsvält, och skapar alternativa positioner för kvinnor som svälter sig 

själva. 

- Pro-anacommunityt präglas både av interna normer och generella 

sådana. Motståndet och konformiteten till dessa varierar. Det tycks vara 

omöjligt att uppnå idealen helt och hållet.  

Ätstörningar är ett känsligt ämne och communityn kring dem är på många sätt en 

stängd värld. Det har varit oundvikligt att påverkas av vad jag läst och tagit del av. Det 

har varit av stor vikt för mig att inte drunkna i det mörka och gripande varken under 

min arbetsprocess eller i själva uppsatsen, och att försöka behålla fokuset vid 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Innehållet i pro-anaforum har medfört till att jag 

har sett hur mycket onlinecommunities påverkar människor, och hur mycket utrymme 

för både tröst och förhandlande kring normer och identitet som finns online. Jag har 

sett gemenskap, bottenlös sorg, målmedvetenhet, lycka och ångest. Jag har också sett 

många möjligheter för framtida forskning.  

Det finns ett stort utrymme för många fler medievetenskapliga studier kring pro-ana. 

Till vidare studier vore det intressant att undersöka än mer vad internet har för 

betydelse för pro-ana. Exempelvis tar Cobb (2017) upp att pro-ana ofta censureras 

online. Det skulle därför vara intressant att undersöka vad detta faktiskt innebär för 

rörelsen, och om censuren hjälper eller stjälper så kallade negativt möjliggörande 

stödgrupper. Cobb (2017) nämner också att innehåll som kan anses vara kopplat till 

pro-ana med diverse knep lyckas undkomma censuren på till exempel Instagram, 

vilket är väldigt intresseväckande. Fler studier med ett tydligt fokus på pro-ana kopplat 

till genusidentitet skulle också vara intressant, kanske framförallt en studie om mäns 

reflektioner kring ätstörningar online. 
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