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Sammanfattning 

Individualiseringen som det postmoderna samhället resulterat i, har försatt individer i en 

otrygghet där dessa tvingats anamma strategier för att hantera det ökade ansvar som 

individualiseringen inneburit. Dessa strategier ämnar att ge mening genom att vara verktyg i 

människors identitetsskapande som därigenom minskar otryggheten. Strategierna förekommer 

i olika kulturer som föreskriver meningsskapande förhållningssätt. Medlemskapet av 

gemenskaper är individens egna aktiva val. 

Identitetsskapandets kärna sker i samvaron med andra individer. Denna samvaro har 

för många unga förflyttats till Internet där nya former av identitetsskapande möjliggörs. Dessa 

är lika verkliga som den fysiska världens identitetskonstruktioner. Unga personer söker sig till 

Internet för att finna strategier till att lindra otryggheten som det postmoderna samhället och 

dess utseendekultur skapat. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om den internetbaserade subkulturen kring 

ätstörningar var en form av ungdomars och unga vuxnas identitetsskapande. Uppsatsen 

belyser även skolkuratorers roll i arbetet med ätstörningsproblematik inom skolan. 

Uppsatsen har utgått från en abduktiv ansats där en innehållsanalys av 15 svenska 

bloggar skrivna av ungdomar och unga vuxna genomförts. 18 skolkuratorer har även 

responderat i en enkätundersökning med fokus på ämnet utifrån den professionella rollen. De 

teoretiska perspektiv som uppsatsen utgått från var socialkonstruktivism och Zygmunt 

Baumans teori om identitetsskapande. 

Uppsatsens studier visade att subkulturen var ett instrument för identitetsskapande hos 

svenska ungdomar och unga vuxna. Den pro-anorektiska identiteten sammanföll inte med den 

fysiska världens normer och gav inga trygga kontakter vilket försatte individerna i en 

ambivalens där otryggheten åter uppstod. Majoriteten av skolkuratorerna hade kännedom om 

subkulturen kring ätstörningar, men få uppgav konkreta arbetsrutiner med hanterandet av 

ätstörningsproblematik i skolan. Detta betraktas som ett viktigt förändringsarbete inom socialt 

arbete då professionen arbetar med unga individer som riskerar att utveckla ett ohälsosamt 

beteende med grund i subkulturens ideal. 
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1. Inledning 
 

Det är jag som kontrollerar vad jag äter, och inte maten som kontrollerar mig. 
Åå va tunn hon är ska folk säga, jag ska återigen se min ryggrad, mina revben och mina smala 

ben. Jag ska återfå kontrollen! Jag vill leva mitt liv! - Josefine 

 

Ovanstående citat är hämtat från en av de svenska bloggar som analyserats och beskriver 

utseendekulturen och kroppsmissnöjets konsekvenser. Ätstörningar hör till de allvarligaste 

konsekvenserna av unga personers kroppsmissnöje. Sjukdomen debuterar i regel under 

tonåren och många insjuknar i 14-16 års ålder. Till ätstörnings-begreppet hör anorexi, bulimi, 

hetsätningsstörning (utan kompensatoriska beteenden) och ibland ätstörning UNS - Utan 

Närmare Specifikation (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, ss 98-100). 

Enligt Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) beräknas 1 % av unga kvinnor 

mellan 13-30 år drabbas av anorexi och 2 % av bulimi. Av alla personer som insjuknar i 

ätstörningar är ca 8 % pojkar. Varför fler kvinnor än män drabbas kan bero på att kvinnor i 

puberteten rör sig bort från idealet för kvinnor genom den biologiska utvecklingen där de ökar 

i fettmassa, får kroppsbehåring och hudförändringar. Män rör sig, till skillnad från kvinnor, 

mot idealet för män då de växer och blir mer muskulösa. Trots detta tenderar män liksom 

kvinnor att bli mer kritiska till sitt utseende (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, s 84). 

Denna uppsats har undersökt om ungdomar och unga vuxna använder sig av den 

subkultur kring ätstörningar som finns på Internet i sitt identitetsskapande. Denna subkultur 

möjliggör strategier för att anamma ätstörningsrelaterade beteenden med ambitionen att nå det 

pro-anorektiska idealet. Dessa strategier har i tidigare studier beskrivits som skadliga. Lite 

svensk forskning finns om fenomenet kring subkulturen kring ätstörningar på Internet. Därför 

har uppsatsen fokuserat på webbplatser inom den svenska kontexten och även belyst 

skolkuratorers kännedom om subkulturen, då professionen möter unga individer i sitt dagliga 

arbete. I och med detta har en mindre enkätundersökning med responderande skolkuratorer i 

Uppsalaområdet genomförts. Denna är ett komplement av datainsamling till uppsatsens 

huvudsakliga webbplatsanalys. För att förstå det postmoderna samhällets individualisering 

och den utseendefixering som påverkar ungas kroppsmissnöje bör kännedom om kontexten 

där denna fixering förekommer tydliggöras. 
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1.1 Bakgrund 

I detta kapitel kommer en bakgrund till uppsatsens forskningsområde inledningsvis att 

presenteras, där en vidare bild ges av sociologen Zygmunt Baumans syn på det moderna 

samhället. Nästkommande avsnitt framställer dagens utseendekultur vilken återfinns i det 

postmoderna samhället. Kapitlet ämnar att skapa en begreppslig och teoretisk kontext till 

uppsatsens syfte och frågeställningar som därefter följer. En disposition av uppsatsen avslutar 

kapitlet. 

 

1.1.1 Dagens postmoderna samhälle 

Sociologen Zygmunt Bauman menar att människor idag lever i ett samhälle som inte liknar 

vad någon annan civilisation kommit i kontakt med (Bauman, 2008, s 34). Detta samhälle 

kännetecknas av en komplexitet där tidigare fasta traditioner, normer och värderingar luckrats 

upp. Resultatet av detta är att individer i allt större utsträckning måste söka sina egna vägar i 

livet (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, s 49). Den nya världsordningen är i 

globalisering och drivs av motsättningar såsom mellan rörlighet och att vara fast. Dessa 

förhållanden kommer av att kapitalet i samhället frigjorts för att kunna växa utan motstånd 

och medför att individer blir utbytbara. Förmågan att vara rörlig, snabb och flexibel är därmed 

önskvärda egenskaper både för att inte bli utbytt och för att ständigt vara åtråvärd i samhället 

(Bauman, 2001, ss 36, 47-48). Individers beroenden har blivit globala, men deras handlingar 

förblir lokalt utförda (Bauman, 2001, s 182). 

Samhället har utvecklats från att vara en tung modernitet som kom av 

industrialiseringen. Där hade kapitalet och arbetarna ett ömsesidigt beroende och 

välfärdsstaten fanns för att rusta de som avvek från normen. Tanken var långsiktig och 

strukturerna i samhället var tröga (Bauman, 2001, ss 10, 32-33). Bauman beskriver dagens 

samhälle som postmodernt och kallar denna modernitet för flytande (Bauman & Raud, 2015, s 

10) eftersom den saknar den fasta karaktär som fanns i den tunga moderniteten (Bauman, 

2001, s 34). 

Det finns två drag i det postmoderna samhället som skiljer denna nya modernitet från 

tidigare (Bauman, 2001, s 128). Dels har illusionerna slocknat om att samhället går mot ett 

allvetande tillstånd utan konflikt och vilken präglas av ordning och fullkomlig 

tillfredsställelse. Dels har ansvaret hamnat på individen att utföra sina livsuppgifter och 

skyldigheter, vilket tidigare var en kollektiv uppgift. Bauman menar att individerna nu är 

utelämnade till att klara detta med sina egna resurser vilket skapar otrygghet (Bauman, 2001, 
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ss 21, 129). I uppsatsen används termen postmodernt samhälle som benämning på dagens 

västerländska samhälle som ovan beskrivits. 

 

1.1.2 Utseendekulturen i dagens samhälle 

Samhället är den kontext där människors kroppsuppfattning utvecklas och samhällets normer 

har en direkt påverkan på dess samhällsmedlemmar (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 

2014, s 123). Förr hade endast rika människor råd att vara överviktiga. Idag, då mat är 

lättillgänglig på ett helt annat sätt, har en strikt kosthållning snarare blivit tecken på hög status 

och självkontroll. Detta förklarar varför ätstörningar är så pass vanliga i västerländska länder 

(Sheldon, Houston Grey, Vickery & Honeycutt, 2015). 

Med dagens normalisering av bantning, bombarderande av reklam för viktminskning 

och medias skildringar av kroppsideal, är det inte förvånande att extrema metoder centrerade 

för viktkontroll är vanliga (Schott & Langan, 2015). Att manipulera kroppen för att efterlikna 

de rådande idealen har varit en del av alla kulturer genom historien. Vår tids utseendekultur 

karaktäriseras av tanken om att individens kropp och utseende hänger ihop med individens 

lycka och framgång. Kroppsmissnöjet och en negativ kroppsuppfattning är dock 

utseendekulturens bittra eftersmak (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, ss 17, 26). 

Självobjektifiering beskrivs i boken Projekt perfekt såsom den psykologiska konsekvensen av 

att leva i en kulturell miljö som objektifierar människor och har visat sig vara relaterad till 

flera psykologiska problem, såsom negativ kroppsuppfattning, depression, sexuella problem 

och ätstörningar (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, s 109). 

Många personer i tonåren internaliserar rådande kroppsideal som att vara smal, ha 

disciplin över sin kosthållning eller att vara vältränad och använder dessa ideal som mått för 

att bedöma sitt eget utseende och i förlängningen sitt eget värde. Det är även under tonåren 

som mer allvarliga problem, såsom ätstörningar börjar dyka upp, vilka hänger samman med 

en negativ kroppsuppfattning. Grupptryck kring kropp och utseende anses vara den primära 

mekanismen för hur unga påverkar varandras kroppsuppfattning (Frisén, Holmqvist Gattario 

& Lunde, 2014, ss 79, 91). 

 

1.1.3 Ätstörning som en livsstil via subkulturer på Internet 

Forskare på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet redogör för hur Internet 

blivit ett forum där budskap om kropp och utseende florerar och där sociala nätverkssidor som 

ofta innehåller kropps- och utseenderelaterat material blivit populära mötesplatser för unga 
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personer (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, s 93). Webbplatser som förespråkar 

ätstörningar som en valbar livsstil kan bli farliga plattformar för unga individer, då 

ätstörningar såsom anorexia nervosa och bulimia nervosa är diagnostiserbara sjukdomar, 

enligt DSM-V (American Psychiatric Association, 2013). Att efterlikna exempelvis 

sjukdomen anorexia nervosa som en livsstil kan således medföra hälsorisker (Wilson, Peebles, 

Hardy & Litt, 2006). 

För att minska stigmatisering och undvika diskriminerande beteenden utformar 

individer strategier, exempelvis genom att eftersöka sympatiska andra som delar deras stigma. 

Online-miljön uppmanar dessa individer till flykt från isoleringen i den fysiska världen och 

ger dem stöd från liknande andra genom subkulturen på Internet (Yeshua-Katz, 2015). 

Hädanefter kommer uppsatsen göra en skillnad mellan den fysiska världen där individerna 

faktiskt existerar och den internetbaserade världen där individer väljer att vistas. Detta för att 

klargöra uppsatsens syn på den sociala praktik som sker på Internet (Berg, 2015, s 23). 

Åtskillnaden anses viktig eftersom det sätt Internet begreppslig görs får konsekvenser för 

uppsatsens resultat (Berg, 2015, s 59). 

I artikeln Starving Is the Most Fun a Girl Can Have (2009) beskrivs subkulturer som 

bestående av en samling personer som är kollektivt organiserade i ett nätverk av symboler, 

ritualer och delade betydelser. Gemenskapen på Internet rörande subkulturen kring 

ätstörningar är inte annorlunda. Unga kvinnor förenas kring subkulturens symboler, bilder och 

språk. Denna subkultur möjliggör en plats för deltagare att skicka tips, tricks och dela 

berättelser om sin framgång kring sin ätstörning (Gailey, 2009). Denna uppsats kommer att 

använda begreppet subkultur för att beskriva gemenskapen kring ätstörningar på Internet. Då 

unga tillbringar en stor del av sin tid i skolan utgör skolkuratorer en viktig profession för att 

upptäcka problematik eller behov av stöd och hjälp hos unga individer. 

 

1.1.4 Skolkuratorns roll i elevhälsoarbetet  

I Vägledning för elevhälsan (2014), ett kunskapsstöd som framtagits av Socialstyrelsen och 

Skolverket, beskrivs skolan vara en betydelsefull miljö för elever och hanterar såväl elevernas 

lärande som deras hälsa. I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas 2011 

samlades elevhälsan till att omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsans personal är viktig i uppmärksammandet av 

elevers behov och de bör därmed ha adekvat utbildning. Skolkuratorers profession ingår i 

detta arbete. I elevhälsans arbete ingår att förebygga ohälsa hos elever genom att 
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uppmärksamma och utreda sådan förekomst, med målet att minska riskfaktorer. Det är således 

av vikt att de i elevhälsan är medvetna om elevens sammanhang utanför skolan och det ingår i 

elevhälsans arbete att ta del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att 

förbättra arbetet med elevers hälsa (Socialstyrelsen, 2014). 

Vägledningen för elevhälsan beskriver vidare hur goda möjligheter finns för 

skolpersonal att upptäcka tecken på ätstörningar då elever tillbringar mycket tid i skolan. 

Skolkuratorer anses ha ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att 

samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. Kontakter 

utanför skolan kan vara ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, 

vårdcentraler och barn- och ungdomshabilitering (Socialstyrelsen, 2014). 

 

1.1.5 Ett aktuellt forskningsämne 

Den internetbaserade världen möjliggör en ny arena för identitetsskapande. Samtidigt driver 

det postmoderna samhället och dagens utseendekultur unga till att snabbt korrigera sin 

identitet för att liknas med de eftersträvade idealen. Ungdomar och unga vuxna med vag 

självbild riskerar därmed att anamma de destruktiva strategier som förespråkas inom 

subkulturen. Detta leder vidare till studiens syfte och frågeställningar. Dessa har utformats 

utifrån intresset att undersöka om subkulturen utgör ett instrument för unga individers 

identitetsskapande och om skolkuratorer som arbetar med unga individer har kännedom om 

fenomenet. Detta då vistelsen på webbplatser som förespråkar ätstörningar visat sig ha 

negativa konsekvenser för individers mående och kroppsuppfattning, vilket även ökar 

benägenheten till att utveckla en ätstörning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om den internetbaserade subkulturen kring ätstörningar 

är en form av ungdomar och unga vuxnas identitetsskapande, i det svenska postmoderna 

individualiserade samhället. Uppsatsen lyfter även skolkuratorers roll i arbetet med unga 

individer och 18 professionellas kunskap kring fenomenet. 

– På vilket sätt påverkar subkulturen kring ätstörningar på Internet ungdomars och unga vuxnas 

identitetsskapande? 

– Vilken roll har skolkuratorer i arbetet med ätstörningsproblematik i skolan och på vilket sätt kan 

yrkeskunskapen vara av vikt? 
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1.3 Disposition 

Inledningsvis kommer tidigare forskning att redogöras för, i avseende av vad relevanta studier 

funnit inom det aktuella forskningsområdet. Presentationen av tidigare forskning har således 

centrerats kring identitetsskapande, ungdomar och unga vuxna samt kring subkulturen kring 

ätstörningar på Internet. Detta kapitel kan betraktas som en förklaring till utformningen av 

denna uppsats, då kapitlet avslutas med förevisningen av en kunskapslucka, vilken denna 

uppsats syftar till att svara mot. 

I teorikapitlet presenteras relevanta delar av socialkonstruktivismen för att tydliggöra 

förståelsen av identitet och identitetsskapande. Detta följs av Zygmunt Baumans teori om 

identitetsskapande samt viktiga teman för denna process vilka senare används under arbetet 

med resultatet. Individualiseringsprocessens konsekvenser i samhället berörs också utifrån 

Baumans teori och avsnittet går även in på hans tankar kring varför kulturer och gemenskaper 

är viktiga i dagens postmoderna samhälle. 

I metodkapitlet beskrivs och motiveras studiens tillvägagångssätt vad gäller ansats och 

analysmetod. Undersökningarna i form av innehållsanalys av webbplatser samt den 

kompletterande enkätstudien som besvarats av skolkuratorer beskrivs, liksom de hinder som 

undersökningarna inneburit. Kapitlet avser att öka reliabiliteten och validiteten i uppsatsen 

och för att förtydliga hur slutsatserna till resultatet framarbetats. I kapitlet redogörs även för 

hur undersökningarna knyter forskningsområdet till en svensk kontext, då majoriteten av 

tidigare forskning kommit från internationella studier. Kapitlet avslutas med en etisk 

reflektion som förs i avseende av att uppsatsen genomför en kvalitativ studie där människor 

involveras. 

Resultat och analys följer metodkapitlet och inleds med en kortare redogörelse från 

vad som kunnat utläsas av samtliga analyserade webbplatser. Därefter framställs hur 

subkulturen kan anses vara identitetsskapande i enlighet med uppsatsens teoretiska perspektiv. 

Detta följs av ett avsnitt där resultatet tolkas utifrån processen i identitetsskapandet och en 

djupare analys knyter samman textmaterialets utfall. Därefter följer avsnitt som berör 

interaktionen med professionella samt det resultat som framkommit av 18 skolkuratorer i 

Uppsalaområdet. Citat från det empiriska materialet presenteras för att styrka uppsatsens 

framställda resultat. Kapitlet avslutas med två avsnitt som diskuterar undersökningarnas 

resultat, vilka mynnar ut i en slutsats där uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras. 

Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel som inleds med en summering från 

resultatkapitlet och dess slutsatser. I efterkommande avsnitt förs en diskussion av relationen 
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mellan resultat, analys och tidigare forskning. Här påvisas hur uppsatsens undersökningar och 

resultat bidrar till forskningsfältet. Relationen mellan resultat, analys och teori diskuteras 

därefter för att resonera kring hur de teoretiska val som gjorts påverkat uppsatsens 

tillvägagångssätt, analys och slutsatser. Detta följs av ett resonemnag kring vald metod för att 

påvisa hur tillvägagångssättet format uppsatsens resultat samt vilka begränsningar det 

inneburit. Det sista avsnittet belyser uppsatsens resultat i förhållande till socialt arbete och 

framtida studier inom området. 
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2. Tidigare forskning 

Utseendekulturen genomsyrar dagens samhälle och unga idag påverkas av dess ideal.. 

Jämförelser till andra individer och till samhälleliga ideal medför att unga individer i hög grad 

internaliserar dessa. Subkulturen kring ätstörningar på Internet har blivit ett forum där 

kroppsmissnöjda individer kan hitta vägar och stöd för att omforma sin kropp i enlighet med 

idealen och för att finna gemenskap. Genom medlemskap av denna subkultur vilken 

förespråkar mer extrema, pro-anorektiska ideal, väcks individers strävan mot att nå dessa. 

Tidigare forskning har därmed studerats med syfte att belysa konsekvenserna av subkulturens 

inverkan på ungdomar och unga vuxna. Detta kommer således att vara utgångspunkten i detta 

kapitel där tidigare studier inom området presenteras. 

 

2.1 Samhället konstruerar idealen 

Biomedicinska metoder för behandling av anorexi tenderar att ignorera patienters egna 

utsagor och patologiska känslor. Samhällsvetare har därför förflyttat sitt fokus från den 

individualiserade förklaringsmodellen med argumentet om att ätstörningar desto mindre är en 

följd av enskilda eller kroppsliga defekter, utan snarare en spegling av rådande sociala och 

kulturella betydelser i relation till mat, fetma och kroppsliga ideal. Kulturella 

förklaringsmodeller betonar det västerländska samhällets inriktning mot smala, nätta kroppar 

och hur sådana ideal bidrar till extrema ätbeteenden (Fox, Ward & O'Rourke, 2005). 

Historiskt sett har överätande betraktats som synden frosseri, varpå överviktiga 

individer stigmatiseras som lata, odisciplinerade, giriga och utan självrespekt. Att äta för lite 

är omvänt förknippat med självdisciplin, asketism, moralisk rättfärdighet och att vara 

principfast. Dessa motstridiga diskurser cirkulerar i det västerländska samhället och spelar in 

på människors identitetsskapande (Giles, 2006). Övervikt är stigmatiserat i en svensk kontext, 

liksom i många andra länder i västvärlden. Kroppsmissnöjet är idag så utbrett att det anses 

normalt att vara missnöjd med sitt utseende (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, ss 

189-195). 

Redan i fyraårsåldern verkar barn känna till de västerländska idealen; flickor ska vara 

smala, pojkar muskulösa och ingen ska vara överviktig. I takt med ökad kognitiv, social och 

emotionell mognad blir barn uppfattning om den egna kroppen allt viktigare för självbilden. 

Detta intensifieras i tidiga skolåren då jämförelsen med andra ökar. Under tonåren ökar 

betydelsen av kroppen ännu mer. Media, familj och jämnåriga är tre socialisationsagenter som 

påverkar individens internalisering av ideal och graden av social jämförelse, vilket i sin tur 
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spelar in på hur individen känner inför sin kropp (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, 

ss 57-59). 

 

2.1.2 Kroppsmissnöje och kön 

Forskning har uppskattat att omkring 90 % av anorektiker är kvinnor. Biomedicinska teorier 

om anorexi definierar sjukdomen som en naturligt kvinnlig sjukdom. Detta kan tas för givet 

och i vissa fall producerar och utnyttjas anorexia därmed som en otvivelaktigt feminin 

identitet som kan användas för att skapa anorektisk subjektivitet. Socialkonstruktivismen 

ifrågasätter detta förutfattade sätt att förstå världen och sjukdomen. Socialkonstruktivister 

menar istället att fenomen som vi tror har en huvudsakligt ontologisk status såsom ras, kön 

och psykiska sjukdomar i själva verket är produkter av dynamiska sociala processer (Kleyn & 

Clark, 2009). Män kan också drabbas av sjukdomen men har en tendens att vara mer tystlåtna 

om sin kamp för fysisk perfektion och kan skämmas för att söka behandling för vad som ofta 

anses vara ett kvinnligt problem (Edmonds, 2012). Gemensamt för de utmärkande drag som 

finns för mäns kroppsmissnöje är att de ofta existerar i hemlighet och män talar sällan om 

detta av rädsla att verka omanliga. Bland kvinnor har det konträrt skapats en diskurs som 

handlar om kroppsmissnöje och orealistiska kroppsideal. Denna typ av samtal är vanliga i 

kvinnors vardag och är därigenom normaliserade. En likvärdig diskurs bland män verkar inte 

finnas (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, s 145). 

Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen (World Economic Forum, 

2015). Könsskillnader i kroppsuppfattning skulle därmed kunna tänkas vara mindre 

framträdande i Sverige. Så är dock inte fallet utan könsskillnader i kroppsuppfattning 

återfinns i samma utsträckning som i andra länder. Utseendekulturen har vidare bidragit till att 

göra det mer accepterat för män att bry sig om sitt utseende (Frisén, Holmqvist Gattario & 

Lunde, 2014, ss 130, 187) vilket sannolikt gör att fler män tyr sig till Internet för att få stöd i 

sin strävan mot rådande kroppsideal. 

 

2.2 Internet - en ny möjlighet till gemenskap 

Den pro-anorektiska gemenskapen på Internet har uppstått som en kraftfull kulturell rörelse. 

"Pro-ana" i begreppslig mening har två betydelser: det förespråkar inte enbart anorektiska 

metoder, utan "pro" är också en förkortning för "proaktiv" och indikerar att initiativ till 

metoderna vidtas inifrån individen själv. "Pro-ana" avser således människor som aktivt 
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omfamnar anorexi som ett livsstilsval och som ej betraktar sig själva som offer eller sjuka i 

någon mening (Abbate, Gramaglia, Pierò & Fassino, 2006). 

Flera experimentella studier tyder på att besök på pro-anorektiska webbplatser kan ha 

negativa effekter när det gäller sannolikheten för att engagera sig i en ätstörning (Kirmayer, 

Raikhel, & Rahimi, 2013). De skadliga effekterna av deltagande inom subkulturen är bland 

annat minskad självkänsla, negativ självvärdering vad gäller utseende och upplevd 

attraktivitet samt ökad negativ inverkan på individers uppfattning om övervikt. Webbplatserna 

bibehåller ett sjukligt beteende hos individerna vilket hindrar dem från att söka hjälp. 

Forskning visar att pro-anorektiska webbplatser även ger en positiv inverkan genom att de 

inkluderar socialt stöd, strategier för att hantera den stigmatiserade sjukdomen och betydelsen 

av att personerna med ätstörningar får möjlighet att uttrycka sig själva (Wooldridge, Mok & 

Chiu, 2014). 

Stigmatiserade sjukdomar, särskilt psykiska sjukdomar, har visat sig vara faktorer som 

driver internetanvändningen (Dyke, 2013). Studier visar dessutom att elektronisk 

kommunikation är starkt påverkad av omgivningens sociala normer och att internetbaserade 

grupper följer dessa normativa beteenden. Nykomlingar som söker tillträde till en etablerad 

gemenskap på Internet riskerar att hota identiteten inom gruppen och därmed tänkbart förstöra 

gemenskapen om de inte följer de etablerade beteendenormerna. Gränser bildas således för att 

definiera gruppen och behålla dess normer. Detta gränsarbete definieras som diskursiva 

tilldelningar av utvalda egenskaper till gruppmedlemmarna med syftet att dra en gräns mellan 

inom-grupps medlemmar, vilka anser sig vara äkta stigmatiserade pro-anorektiker och andra 

mindre äkta medlemmar som inte uppfattas ha samma stigma - “it takes one to know one” 

(Yeshua-Katz, 2015, s 1349). 

 

2.2.1 Stigma och flykt - subkulturen som ett substitut till trygghet 

Även om online-forumen ger ett skenbart stöd till människor som brottas med ätstörningar, 

kan det stöd som erbjuds vara olämpligt då det kan verka för att normalisera "onormala" 

beteenden. För majoriteten av gruppmedlemmarna inom subkulturen är forumen på Internet 

den enda plats de känner att de kan uppvisa och diskutera sin ätstörningsinriktade livsstil 

(Gavin, Rodham & Poyer, 2008). Personer med ätstörningar har ofta brister i sitt sociala stöd. 

Detta gäller både i fråga om kvantitet och kvalitet. Bristen på stöd i den fysiska verkligheten 

kan leda till att personerna istället söker stöd i internetgemenskapen (Juarascio, Shoaib & Alix 

Timko, 2010). Effektivt stöd återfinns mest sannolikt från andra som är i socialt liknande 
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situationer vilka är svåra att finna då dessa har dolda och kulturellt nedvärderade identiteter 

och blir därmed marginaliserade (Haas, Irr, Jennings & Wagner, 2010). Det faktum att 

anorexi är en så pass ensam och isolerad aktivitet gör vidare sagt Internet till en idealisk plats 

för att erbjuda stöd och råd till stigmatiserade individer vilket också har lett till utvecklingen 

av webbplatser där subkulturen kring ätstörningar förekommer (Harshbarger, Ahlers-Schmidt, 

Mayans, Mayans & Hawkins, 2009). 

 

2.2.2 Subkulturen kring ätstörningar på Internet 

Terminologin inom subkulturen kring ätstörningar är liknande på alla typer av webbplatser 

där fenomenet förekommer: ''Ana' står för anorexi, ''Mia'' för bulimi. Thinspiration benämns 

allmänt som ''Thinspo''. Webbplatserna skriver ofta om “Ana” och “Mia” som om de vore 

riktiga personer (Lipczynska, 2007). 

Bildandet av gemensamma identifieringar runt bilder är en betydelsefull aspekt i 

studier av dessa webbplatser då det slår traditionella antaganden ur balans vad gäller de 

mekanismer som individer och grupper använder för att konstruera sin identitet (Kleyn & 

Clark, 2009). På pro-anorektiska webbplatser är thinspiration vanligt förekommande och dess 

innehåll avviker från vad som generellt anses vara en perfekt kropp. I stället för idealtypiska 

tidningsbilder visar dessa inspirationsgallerier extremt utmärglade, verkligt anorektiska 

kvinnor eller Photoshop-förvrängda modeller. Medias skönhetsattribut har bytts ut mot bilder 

på personer med drag såsom utskjutande revben, höft- och kindben, insjunkna kinder och 

bukar vilka förknippas med kakexi som är ett livshotande slutligt tillstånd av viktnedgång, 

som inte kan åtgärdas näringsmässigt. I logiken inom subkulturen för ätstörningar, förhärligas 

kakexi och omtolkas som ett "tunnhetsideal" vilket spelar en central roll i identitetsskapandet 

där detta ideal differentierar webbplatsens medlemmar från utomstående andra. Svält fungerar 

som ett verktyg för att minska rädslan av viktuppgång. Driften mot tunnhet innebär också en 

stark motivation till att närma sig det pro-anorektiska kroppsidealet. (Reichel, Schneider, 

Grünewald, Kienast, Pfeiffer, Lehmkuhl & Korte, 2014). 

Söktermer med högt regionalt intresse i Finland, Tyskland och Sverige har visat sig 

innehålla referenser till thinspiration eller thinspo. Termer med dessa referenser tenderade att 

vara mer skadliga än söktermer utan dessa referenser enligt en studie av söktermer via Google 

AdWords Keywords som genomfördes 2011 (Lewis & Arbuthnott, 2012). 

Begrepp som “wannarexics” eller “wana´s” förekommer också på webbplatserna. 

Wannarexics beskrivs som människor som egentligen inte har ätstörningar, men som besöker 
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webbplatserna där subkulturen kring ätstörningar förekommer med syfte att finna enkla 

metoder för viktnedgång. Personerna som identifierar sig själva med ätstörningskulturen vill 

dra en gräns mellan de som har en ätstörning och de som endast är “nyfikna”. Denna 

exkludering av vilka som godkänns som medlemmar i gemenskapen ses som ett led i 

individernas strävan om att upprätthålla den kollektiva identiteten av pro-ana (Whitehead, 

2010). 

 

2.2.3 En pro-anorektisk identitet 

Exponeringen av media och Internet har visat sig ha ett signifikant samband med 

internalisering av tunnhetsideal, viktmissnöje och jämförelser utifrån utseende (Boepple & 

Thompson, 2016). Detta innebär att även om individer i den internetbaserade världen frigörs 

från de sociala normer och tvång som är förknippade med den fysiska kroppen, så används 

denna frihet av individerna till att omdefiniera sig själva och sina kroppar utifrån normen av 

den ideala kroppen (Riley, Rodham & Gavin, 2009). 

En generell besatthet av skönhet och utseende råder i de ätstörningsinspirerade 

subkulturerna på Internet (Whitehead, 2010). Internationell forskning visar att 40-50 % av 

flickor innan tonåren vill vara smalare än de är. I tidiga tonår har denna siffra stigit till 70 % 

(Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, s 96). Utifrån detta befaras unga personer som 

vistas på dessa webbplatser att ligga i riskzonen för att anamma ett destruktivt beteende 

utifrån ett förändrat synsätt på den egna kroppen. 

Inom den ätstörningsrelaterade gemenskapen på internet anses ren eller sann “ana” var 

den mest uppskattade identiteten, följt av mia (bulimi) och därefter - i en mer marginell 

position, ospecificerade ätstörningar. Medlemmar i gemenskapen utnyttjar signaturer som 

verktyg för att diskursivt konkretisera och projicera metaforer i byggandet av det pro-

anorektiska jaget. Signaturerna är bland annat presentationer av längd och vikt (Bates & 

Figueras, 2015). Ett uttryck för den pro-anorektiska identiteten är att deltagarna själva 

presenterar och ger egna bidrag till forumen inom webbplatserna. Med en kombination av text 

och fotografier konstruerar deltagarna sina kroppar för att reflektera och återskapa de 

värderingar som subkulturen för ätstörningar förespråkar (Fox, Ward & O'Rourke, 2005). 

Social identitet beskrivs i artikeln Communicating thin: A grounded model of Online 

Negative Enabling Support Groups in the pro-anorexia movement som den del av individens 

självuppfattning som härrör från individens vetskap om sitt medlemskap i en social grupp 

tillsammans med de värderingar och känslomässiga betydelser detta medlemskap ger. 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1NTxsxELXScOFCKVBBaSVfOHDYZZ31xl6kHkIbRCvCBSIkLpHXa6Mg2KBAov782jv2Oh-qENdeV6vZDz_NeMbz3iCUduIkWvEJXSJzyQqZSc3NuwsT9QxwtEELLTqyHks2uOO9K_57wPutlh9YFa79Dwu_QPmomVDjCtjnlr9hy90w_MZuEkFm1Pi5e1D_7lseVa3QPXu223IoTL34VkjjayNRTabqz1gYI_PQNPMQJKDswY9wTTiNyAi4OKCOXcehAPtrWuNlEAc-RN1tU0G9_ioOldZbce-oOZfeQBmKr03fB7hX2jUZKwVtzViFaywFUmfjk9M17IGDBW0nF6pB2no9CDAnI0Dso4g9qs5d7-yS3vZKHGy6E4mTQF-zYNXYn8qxfP3-MjfQ_mBSfW4S_o2z85_XwwUvyHLOmkYjK9iWA8cNvj0clp-sPmFpc-Q7C7mL3TfbaMtlKbgH6PqEWqraQR_9BBDsAsIuelwCG7ZgO8U97KGGa6jhicYANeyhhj3UsIMaBqjhcWWMKLwINeyhtoeG5_2bHxeRm98RSasjGNEy0Za3LAVhknRUZnZGKkkKyrOuNkldJgrFmVa5Kq3wGtGpKEjGZcqKPBGKpZ9Ru5pUah9hKqmULBOaa0kTbRWKJDGmVJeTtKTJATr2P270DDIto38t4wE6sn_2zfu-vMPmIdoMeP-K2q_TmfqGWrPZX-ewibs
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1NTxsxELXScOFCKVBBaSVfOHDYZZ31xl6kHkIbRCvCBSIkLpHXa6Mg2KBAov782jv2Oh-qENdeV6vZDz_NeMbz3iCUduIkWvEJXSJzyQqZSc3NuwsT9QxwtEELLTqyHks2uOO9K_57wPutlh9YFa79Dwu_QPmomVDjCtjnlr9hy90w_MZuEkFm1Pi5e1D_7lseVa3QPXu223IoTL34VkjjayNRTabqz1gYI_PQNPMQJKDswY9wTTiNyAi4OKCOXcehAPtrWuNlEAc-RN1tU0G9_ioOldZbce-oOZfeQBmKr03fB7hX2jUZKwVtzViFaywFUmfjk9M17IGDBW0nF6pB2no9CDAnI0Dso4g9qs5d7-yS3vZKHGy6E4mTQF-zYNXYn8qxfP3-MjfQ_mBSfW4S_o2z85_XwwUvyHLOmkYjK9iWA8cNvj0clp-sPmFpc-Q7C7mL3TfbaMtlKbgH6PqEWqraQR_9BBDsAsIuelwCG7ZgO8U97KGGa6jhicYANeyhhj3UsIMaBqjhcWWMKLwINeyhtoeG5_2bHxeRm98RSasjGNEy0Za3LAVhknRUZnZGKkkKyrOuNkldJgrFmVa5Kq3wGtGpKEjGZcqKPBGKpZ9Ru5pUah9hKqmULBOaa0kTbRWKJDGmVJeTtKTJATr2P270DDIto38t4wE6sn_2zfu-vMPmIdoMeP-K2q_TmfqGWrPZX-ewibs
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Medlemmar av subkulturen besväras av kampen mellan två alternerande identiteter, dels den 

"anorektiska” som stöds av likasinnade på Internet och dels identiteten som en person utan en 

ätstörning i den fysiska världen (Haas m.fl. 2010).  Även om de rutiner och ritualer inom 

gemenskapen av pro-ana är extrema och riskfyllda så normaliseras, kontrolleras, motiveras 

och legitimeras de genom utbyte av information, riskhantering och stöd via forumen (Fox, 

Ward & O'Rourke, 2005). Medlemmarna utvecklar en gruppmedvetenhet som involverar stöd 

av varandra. De förstår att kvinnor i samhället är beroende av sin ätstörning för att definiera 

sin subjektivitet. Detta beroende anses vara givande och meningsfullt för de personer som 

identifierar sig med ätstörningarna (Whitehead, 2010). 

Personer med ätstörningar utgör föremål både för offentlig granskning och för kliniska 

diagnoser. Dessa personer tvingas förena sina egna erfarenheter av vad det innebär att ha en 

ätstörning med den ensidiga representationen av ätstörningar utifrån framställningar i media 

och från sjukvårdspersonal (Wooldridge, 2014). Kunskap om den diskursiva konstruktionen 

av en identitet utifrån subkulturen kring ätstörningar via Internet kan vara särskilt relevant för 

de professionella som behandlar klienter som regelbundet ägnar sig åt att besöka dessa 

webbplatser (Bates & Figueras, 2015). 

 

2.3 Professionellas kunskap om elevers internetanvändning 

Mediekritik är en del av innehållet i olika skolbaserade kroppsuppfattningsprogram som 

utvärderas av forskare världen över. Just skolan anses vara ett bra sammanhang att 

implementera denna typ av preventivt program i. Detta då skolan dels ger möjligheten att 

kontinuerligt nå ut till alla elever, dels befinner sig dessa unga redan i en lärande kontext 

(Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, s 101). Tidigare forskning har klargjort att 

behandlare som är medvetna om de tips och tricks som sprids inom subkulturen kring 

ätstörningar frodas, kan vara bättre rustade till att känna igen symptomen på anorexi i ett 

tidigt stadie. Denna kunskap anses även kunna främja utbildning inom området av 

ätstörningar, vilket gör det svårare för klienter att dölja sjukdomen. Professionella behandlare 

kan då uppmärksamma specifika beteenden och eventuellt ta itu med problematiken snabbare 

(Harshbarger m.fl., 2009). 

Utifrån detta underlag tedde det sig intressant att lyfta skolkuratorers profession. Den 

kompletterande enkärundersökningen syftade därmed att se om skolkuratorer i 

Uppsalaområdet hade kännedom om subkulturen kring ätstörningar och vilka arbetssätt som 

finns gällande ätstörningsproblematik inom skolan. Denna del i uppsatsen avseende att lyfta 
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professionellas roll anses vara relevant då dagens postmoderna individualiserade samhälle 

involverar kroppsideal som blivit allt viktigare för personer i tonåren att eftersträva. Detta gör 

unga individer till en riskgrupp för att anamma destruktiva beteenden med ambitionen att nå 

de ofta ouppnåeliga kroppsidealen. 

Lite svensk forskning finns kring internetbaserade subkulturer kring ätstörningar. 

Ändå har medieexponeringen ökat och ny teknik möjliggör en internetanvändning som inte 

alltid gynnar individers identitetsutveckling. Forskning kring identitetsskapande är således 

vanlig men identitetsskapande utifrån Zygmunt Baumans teorier om det postmoderna 

individualiserade samhället har ej gått att finna. Denna uppsats önskar därmed att fylla den 

kunskapslucka som presenterats samt att belysa det problematiska med det postmoderna 

samhällets individualisering vad gäller anammandet av sjukliga ideal hos svenska ungdomar 

och unga vuxna. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att klargöras. Kapitlet inleds med 

en redogörelse för socialkonstruktivism där fokus ligger på identitetskonstruktioner. Därefter 

följer nästa kapiteldel som handlar om sociologen Zygmunt Baumans teori om det 

postmoderna samhället och dess individualisering. Syftet med detta kapitel är att klargöra de 

utgångspunkter som legat till grund för analysen av empiriskt material. 

 

3.1 Identitetskonstruktion utifrån socialkonstruktivism 

Uppsatsens utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då denna vetenskapsteori önskar 

förstå människors handlingar genom det sätt de konstrueras i specifika kontexter. 

Socialkonstruktivism fokuserar på de sociala praktiker som involverar människor och deras 

interaktioner. Förklaringar av hur människor fungerar söks varken i det individuella psyket 

eller genom samhälleliga strukturer, utan genom interaktiva processer som rutinmässigt sker 

mellan människor (Burr, 1995, s 7). En människas utveckling sker i relationen med dess 

kontext, där miljön anses vara både naturligt och socialt formad. Självproduktionen vad gäller 

individens identitet sker aldrig enbart utifrån vad det aktuella subjektet definierar sig som, 

utan är en social process där människor tillsammans skapar en mänsklig miljö präglat av 

sociokulturella och psykologiska formationer där identiteten skapas utifrån formationernas 

ramar (Berger & Luckmann, 1967, s 48). 

Identiteten är nyckelelementet till subjektets verklighet. Denna står i en direkt 

förbindelse till samhället där identiteten formas av sociala processer, vilka både konstruerar 

och håller kvar denna (Berger & Luckmann, 1967, s 173).  Det sociala lagret av kunskap som 

återfinns i samhället inkluderar kunskap om individers sociala positioner och dess 

begränsningar. Människors kunskap om verkligheten struktureras i termer av relevans för 

personernas egenintressen och deras sociala position i samhället (Berger & Luckmann, 1967, 

ss 41, 45). Konstruktionen av jaget sker med stöd av de ramar som de aktuella diskurserna 

eller sociala kontexterna ger. En person kan således ha olika personligheter beroende på 

situation och interaktion och är resultatet av sociala möten och relationer. Varje aspekt av en 

individs liv omges av alternativa diskurser som erbjuder olika versioner av vad det innebär att 

kategoriseras som exempelvis att vara ung, utbildad, hälsosam, anställd eller sjuk (Burr, 1995, 

ss 17, 26, 51). 

Mänsklig kunskap skapas, överförs och bevaras i sociala situationer. Denna kunskap 

är till viss del given i samhället, genom en a priori subjektiv upplevelse som ger mening åt 
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omvärlden. Samhället bestämmer vidare sagt befintligheten av något, men inte de typer av 

idéer denna befintlighet bygger på. Verkligheten av det vardagliga livet förstås som en 

intersubjektiv verklighet som delas med andra. Sunt förnuft skapas genom vardagsrutiner som 

klargör hur människor förväntas uppträda och handla. Dessa rutiner befästs genom 

institutionalisering, vilket verkar som ett slags allmänt accepterande och internaliserande av 

normer och beteenden (Berger & Luckmann, 1967, ss 8, 23). Människors handlingar, ord och 

tankar tycks sänkas till en nivå av biprodukter av större språkliga enheter som människorna i 

stort sett är omedvetna om. Individuella förhoppningar, önskningar och avsikter är således 

produkter av kulturella, diskursiva strukturer, snarare än produkter från individerna själva 

(Burr, 1995, s 59). Även fast människor således är fria att såväl tänka som handla, så styrs 

deras intentioner trots det av den större samhälleliga kontexten. 

Människor föds alltså in i en värld med konceptuella ramverk där kategorier används 

av personer som ingår i den specifika kulturen. Individer lär sig av andra individer och deras 

förståelse kommer därmed inte från en objektiv källa. Det sätt varpå människor tänker, 

kategoriserar och konceptualiserar - konstruerar en mening och förståelse vilken möjliggörs 

av språket som de använder. Språket används i hög utsträckning för att personer ska kunna 

uttrycka sig själva (Burr, 1995, ss 6-7). Språket brukas också med syfte att kontinuerligt 

fastställa nödvändig objektivitet - i den utsträckning det går - och skapa mening för individer i 

ett “här och nu” (Berger & Luckmann, 1967, s 22). Då människor interagerar och talar med 

varandra konstrueras deras världar. Språket i det västerländska samhället beskrivs som 

dominerat av logiken ur uppmaningar och förändring. Socialkonstruktivism bygger på 

influenser från psykologi som menar på att all mänsklig kunskap är historiskt och kulturellt 

bunden och att det därför blir viktigt att tolka individen i förhållande till sociala, politiska och 

ekonomiska sfärer för att vidare kunna förstå personen utifrån dennes värderingar, handlingar 

och sätt att konstruera sin identitet (Burr, 1995, ss 6, 127). 

 

3.1.1 Identitetskonstruktionens möjligheter och begränsningar 

Enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt anses roller i samhället uppstå så snart ett 

gemensamt lager av kunskap etablerats. Dessa innehåller ömsesidiga meningar som är 

grundläggande i social interaktion och för institutionaliseringen. Det självmedvetande som 

objektifierats via rollen inbegriper ett oundvikligt öde som individen måste ansvara för. Detta 

innebär att individen måste agera utifrån sin roll och givna position (Berger & Luckmann, 

1967, ss 74, 91, 173). Människor använder diskurserna för att framställa sig själva i mötet 
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med andra människor på ett sätt som har en befriande, legitimerande och positiv effekt för 

dem. Människor är dock alltid beroende av att ha deltagare som bekräftar deras konstruktion 

av verkligheten för att få stöd i sitt kontinuerliga skapande av kunskaper och upprätthållandet 

av identiteten (Burr, 1995, ss 51, 92, 136). 

Acceptansen av den konstruerade verkligheten inom en viss interaktion rättfärdigar 

ordningen genom att ge diskursen eller identiteten som framställts en normaliserad värdighet 

till dess praktiska påbud (Berger & Luckmann, 1967, s 93). Detta sker genom den naturliga 

socialisationen - där individen lär sig av andra från födseln - och där den subjektiva 

identiteten bestäms av individens relationer till andra människor. Socialisationen är dock 

aldrig helt lyckad då det ständigt förekommer variationer i hur väl individer anpassar sig efter 

det allmängiltiga (Berger & Luckmann, 1967, s 100). Individen uppfattar sig själv både inom 

och utanför samhället då samhället både existerar som en objektiv och som en subjektiv 

verklighet, vilket den teoretiska förståelsen måste ta hänsyn till. Människor föds således inte 

som medlemmar i ett samhälle utan de formas till det (Berger & Luckmann, 1967, ss 129-

133). 

Individer konstrueras genom språket men de meningar som skapas i 

språkanvändningen är aldrig fixerade utan är öppna för att ifrågasättas och utmanas. De är 

temporära och detta synsätt inom socialkonstruktivism bygger på influenser från 

poststrukturalism som uttrycker att vår förståelse av vår egen person och vår identitet har 

möjligheten att utvecklas och förändras (Burr, 1995, s 39). Genom att utmana och göra 

motstånd mot representationer av sig själva på bekostnad av rådande diskurser har individer 

möjligheten att konstruera eller göra anspråk på alternativa identiteter (Burr, 1995, s 92). 

Vissa dominerande diskurser är dock starka och bundna till sociala arrangemang som stöttar 

status quo och vidmakthåller positionerna av maktfulla grupper. Att då göra motstånd mot 

dessa diskurser är också att implicit utmana deras associerade sociala praktiker, strukturer och 

maktrelationer. Människor kommer därmed att möta motstånd (Burr, 1995, ss 151-152). 

Utvecklingen av teknologier, genom expansionen av media och masskommunikation, 

har påverkat samhället genom en utökad tillgänglighet till olika slags kunskap så som 

socialvetenskapliga discipliner, religioner, alternativmedicin och val av livsstilar (Burr, 1995, 

s 14). Lösgörandet av språket möjliggör även dess kapacitet att kommunicera meningar som 

inte är direkta uttryck av de subjektiva upplevelserna i ett “här och nu”, utan via andra 

teckensystem, såsom kommunikation över chattforum (Berger & Luckmann, 1967, s 37). 

Detta möjliggör identitetsskapande inom den internetbaserade världen vilket kommer att ges 
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en vidare förklaring i kommande avsnitt. Nästa avsnitt handlar således om det postmoderna 

samhället, dess individualisering och dess konsekvenser där identitetsskapande på Internet har 

kommit att bli ett nytt fenomen i dagens samhälle. 

 

3.2 Det postmoderna samhällets konsekvenser 

Sociologen Zygmunt Bauman definierar samhälle som en arena för människor att dela och 

komma överens. Bauman menar också att samhället står för den makt som upphöjer det som 

människor kommit överens om och delat. Att samhället utgör denna makt beror på att det 

existerar innan människor föds och långt efter det att dessa dött. Samhället skänker sina 

medborgare mening genom vanor, rutiner och användandet av resurser (Bauman, 2001, s 10). 

Idag har flera symptom av det postmoderna samhället växt fram, såsom en allt större politisk 

apati med tro på att individen själv inte kan påverka de styrande krafterna eller att privata 

intimiteter öppet syns i det offentliga rummet (Bauman, 2001, s 14). 

Otrygghet är ett nytt medel för underkastelse till skillnad från de stabila strukturer och 

fasta regler som användes för styrning i den tunga moderniteten. Istället för direkt kontakt 

mellan de som styr och de som styrs, vilket tidigare var fallet, har denna förbindelse ersatts av 

flexibla och effektiva ekonomiska medel. De som numera har makten sätter störst värde i 

flexibilitet, rörlighet, omedelbar anpassning samt ständig reinkarnation. Dessa personer vill 

inte veta av långsiktiga band (Bauman, 2001, s 21). Otryggheten kommer av att individer 

saknar grepp om nuet, vilket gör att de inte ställer krav på framtiden och att beslut som fattats 

av makthavare inte ifrågasätts (Bauman, 2001, s 49) 

Vår individualitet är socialt skapad, men utformningen av vår socialitet beror på hur 

individualiseringens uppgift gestaltas (Bauman, 2001, s 176). Samhället är idag inte enat utan 

består i flertalet grupper med sina egna idéer och principer. Därför har identitetsskapandet 

blivit en viktig uppgift hos människor (Bauman, 2004, s 11). Den individuella identiteten är 

flytande och påverkas inte enbart av individen själva, utan måste även försvaras mot andras 

påverkan (Bauman, 2004, s 13). Identiteten är människors eget ansvar och i följande avsnitt 

beskrivs hur skuld och kontroll påverkar oss. 
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3.2.1 Kontroll och skuld 

Varje individ har ansvar för sig själv samtidigt som ett beroende av förhållanden finns som 

individen själv inte kan ha någon kontroll över. Detta skapar en känsla av otillräcklighet och i 

dagens samhälle har skuldbeläggningen hamnat på individen istället för på institutioner 

(Bauman, 2001, s 14). Misslyckande beror på individen själv och dennes brister och åtgärdas 

genom att individen presteras bättre. Detta skapar ett liv i självförebråelse och förakt 

(Bauman, 2001, s 130) där lösningar finnes via andra människor genom att se till deras 

erfarenheter (Bauman, 2001, s 130). Genom att enbart se till sin egen skuld reducerar 

individerna sina problem och de tas ur sitt sociala sammanhang som är en del i skapandet av 

komplikationerna (Bauman, 2001, s 131). 

Bauman menar att individer idag skapar sin omgivning till en massa av passiva objekt 

och individens egen tolkning av denna utgår från personens egen känsla, tanke, design och 

agerande. Individer är självcentrerade genom att de är upptagna med sitt självintresse, sina 

egna angelägenheter, att granska sig själva samt ha kontroll över den egna personen. Detta för 

att det finns en vilja att förbättra sin identitet som är individens uppgift att skapa (Bauman & 

Raud, 2015, ss 2-3). Målet är att ha kontroll och för att agera mot detta mål måste agerandet 

ha ett syfte och tydliga förhållningssätt att följa för att effektivisera arbetet. Detta är idag 

meningen med livet (Bauman & Raud, 2015, ss 9-10). Kontrollen över processen mot målet 

blir viktig i ett samhälle meningsskapandet byggs på vagt tillfredsställande sanningar. Nedan 

beskrivs strategier för att fylla detta behov av mening. 

 

3.2.2 Transcendens 

Bauman menar på att människan vill fly tanken om hennes natur och att hon en dag kommer 

att dö. Att leva i skuggan av denna insikt kräver en mening med livet (Bauman & Raud, 2015, 

s 4). Detta skapar ett behov av transcendens genom att antingen lämna avtryck som är mer 

bestående än det förgängliga livet eller att individen utsätter sig för upplevelser som är 

starkare än döden (Bauman, 2001, s 11). Även om insikten i att vara dödlig inger otrygghet 

blir livet även meningsfullt i och med denna vetskap (Bauman & Raud, 2015, s 14). För att 

hindra eller fördröja upptäckten om att livet är ändligt finns en “transcendensekonomi” menar 

Bauman. I denna tillhandahålls och fördelas substitut för saknade resurser som skulle ha 

kunnat ge en verklig mening (Bauman, 2001, s 12). 

Meningarna som finns är inte uppdelade utifrån om de är sanna eller falska, utan de 

kan vara olika djupa, olika bra på att fylla behovet eller variera i sin varaktighet i försöken att 
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tillfredsställa behovet. Inget substitut kan verkligt tillfredsställa behovet av mening, men de 

har olika värde beroende på hur lite de missar målet att skapa den meningen (Bauman, 2001, 

ss 12-13). Syftet med transcendensstrategierna är att generera tillräckligt med ansträngning 

och energi för att ge ett helt liv mening och vara så varierande att människor från alla olika 

samhällsklasser ska känna att de vill sträva efter målen oavsett förmåga och tillgång till 

resurser (Bauman, 2001, s 11). 

Kulturer skapar ständigt nya transcendensstrategier. På grund av mångfalden av 

meningar för livet är konkurrensen stor bland dessa, men behovet av meningsskapande 

kommer trots det aldrig att mättas. Det är just för att sprida meningar med livet som kulturer 

existerar och kulturen kan manipulera människors strävan efter transcendens. Nyttjandet av 

transcendensstrategier kräver resurser. Dessa regleras och fördelas av samhället (Bauman, 

2001, ss 12-13). Om transcendensstrategin misslyckas med att vara tillräckligt 

meningsskapande kan känslor av ambivalens uppstå. Individens förståelse av sin värld håller 

då inte längre och framtiden blir ännu mer oviss. 

 

3.2.3 Ambivalens 

Språket används av människor för att kategorisera världen och klassificera händelser och 

objekt. Detta ger en förståelse, vilket skänker människan mening. Möjliga händelseförlopp 

kan på så vis manipuleras och chansen för att en viss händelse inträffar kan därmed göras mer 

sannolik än andra. Känslan av mening och att känna en förmåga till att fortsätta leva kommer 

av detta ordningsskapande av världens slumpmässighet. Individer kan således agera med 

tanken om att händelser inte är slumpmässiga, alternativt begränsa eller eliminera 

slumpmässigheten hos händelser (Bauman, 1991, s 1). 

Kategoriseringen sker med hjälp av individens tidigare erfarenheter för att guida i 

nuet. De språkliga verktygen kan visa sig vara felaktiga eller otillräckliga vid kategorisering. 

Detta framträder då det som ska kategoriseras inte tillhör någon för individen känd kategori 

eller genom att det tillhör flera kategorier och inte helt låter sig placeras inom en. I ett tillstånd 

där individen inte kan använda memorerade händelseförlopp för att förstå eller inte kan räkna 

ut hur en händelse kommer att te sig känner individen förvirring och hamnar i ambivalens. 

Individen ser inte vilka handlingsalternativ som finns, vilket leder till ångest och oförmåga till 

handling. Bauman menar att:“[...] ju intensivare begäret efter ordning är och försöken att 

införa den är, desto större blir mängden ambivalenta rester och desto djupare oro kommer 

dessa att skapa.” (Bauman, 2001, s 45). Ambivalenta känslor är känslor av obeslutsamhet och 
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oavgörbarhet vilka leder till en känsla av förlorad kontroll då konsekvenserna av ett 

handlande blir oförutsägbart. Att kategorisera är också ett handlande av inkludering och 

exkludering eftersom det skapar en distinktion mellan det eller de som tillhör kategorin och 

det eller de som inte tillhör den. Det enda sättet att kämpa emot ambivalensen är att 

kategorisera mer exakt, då kategoriseringen aldrig kan fulländas kan ambivalensen därför 

aldrig besegras (Bauman, 1991, ss 2-3). 

För att stå ut med otryggheten som skapas av det flytande samhället, där ingen individ 

vet vad dennes val i längden kommer att få för konsekvenser, används flyktbeteende som 

lösning för att inte hamna i ambivalens. Flyktbeteendet är användandet av 

transcendensstrategierna. Mål sätts upp och individer sätter värden i ting som inte har 

någonting med de verkliga källorna till obehaget att göra. Det blir en otrygghet utan 

alternativa lösningar. Bauman menar att det sätt som negativa konsekvenser hanteras bäst på 

idag är genom att fly undan dem innan skulden läggs på individen själv (Bauman, 2001, ss 

21-22). 

Inom varje människa finns det idag två viljor. En stark vilja till ensamhet för att få 

utrymme, samtidigt som det finns en desperation efter gemenskap. Denna gemenskap är idag 

oftare av en mer obunden och hålig karaktär (Bauman, 2001, s 15). Detta gör relationer till 

andra människor till den mest problematiska formen av ambivalens idag. Därför har relationer 

blivit det viktigaste i människors liv (Bauman, 2003, Förordet). Relationer är något som kan 

nyttjas vid behov och lämnas med lätthet när dessa inte längre behövs. Människor i dagens 

samhälle vill bara åtnjuta det positiva av en relation utan smärta eller krångel. En relation, 

precis som med allt annat i samhället, värderas således efter hur tillfredsställande den är. Den 

ses som en investering och det är av vikt att den ska ge utdelning i form av trygghet (Bauman, 

2003, ss 12-13). I rädsla för att missa andra möjligheter som ger mer tillfredsställelse och 

njutning är människor idag mer försiktiga med långsiktiga förbindelser (Bauman, 2003, 

Förordet). Relationer skapar osäkerhet eftersom ingen kan vara helt säker i sitt val av dessa 

(Bauman, 2003, s 14). Flertalet kontakter och stora kontaktnät har därför ersatt partners och 

relationer och kvantitet har därmed blivit viktigare än kvalitet (Bauman, 2003, Förordet). 

Denna ständigt hotande otrygghet som den postmoderna världen innebär, där allt är flytande 

och inget någonsin är givet, har bidragit till att individualiseringsprocessen växt sig allt 

starkare. 
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3.2.4 Individualiseringsprocessen 

Otryggheten som skapas av samhället är starkt individualiserande (Bauman, 2001, s 35). 

Samhället har genom individualiseringen lösgjort sig från individerna. Med individualisering 

menas att individen frigörs från det tillskrivna och för en gång givna eller medfödda (Bauman, 

2001, s 176). Det viktigaste för människor idag är att leva ett värdigt liv och det egna värdet 

upplevs då det erkänns av andra. Det finns en stark önskan om att vara ett älskvärt objekt och 

att bli bekräftad som detta. Att ratas skapar i sin tur självhat. Detta grundar sig i en vilja att, i 

denna värld av utbytbarhet, vara outbytbar för andra människor och att det som en individ gör 

och säger har betydelse (Bauman, 2003, ss 80, 84). 

Det finns en ny kortsiktig mentalitet som belyser alla delar av livet (Bauman, 2001, s 

34). I och med att den långsiktiga investeringen minskat har också tilliten, lojaliteten, och det 

ömsesidiga engagemanget reducerats. Detta har skett eftersom flyktiga kontakter med andra 

idag ger människor en större vinst utifrån investeringen i dessa, snarare än bestående 

relationer (Bauman, 2001, s 51). Denna likgiltighet inför långsiktiga livsprojekt liksom 

benägenheten att dela upp livet i kortare episoder görs för att få ut så mycket som möjligt av 

det som är njutbart i livet. Detta kan leda till att människor inte tar hänsyn till konsekvenserna 

av sitt handlande vilket Bauman menar är en reaktion på att framtiden blivit ett hot eftersom 

den inte kan förutses (Bauman, 2001, s 68). 

Hela samhället genomsyras av en konsumism eftersom mänskliga begär och behov har 

omvandlats till den viktigaste drivkraften. Konsumismen spelar en väsentlig roll i både 

individers och kollektivs identifikationsprocesser. Konsumtionen som detta innebär har även 

blivit en av de viktigaste delarna i skapandet av relationer samt för att bestämma det sociala 

livet utformning och vilken status det och individerna har. Varor och tjänster är till för att 

visas upp för andra, liksom våra identiteter som skapas med hjälp av dessa attribut (Bauman, 

2008, ss 36, 64-65). Strävandet efter ideal är exempel på hur identitetsskapande ökar 

konsumtionen. Denna används av individer för att de ska bli självsäkra, sedda och finna 

trygghet (Bauman, 2000, s 81).  Individer i dagens samhälle är inte bara konsumenter utan 

också konsumtionsvaror som önskar öka sitt värde på den meningssökande marknaden och 

därigenom erhålla ett större kontaktnät (Bauman, 2008, s 67). Individer får i sin strävan efter 

erkännande och uppskattning en stor hjälp av Internet, vilket har gjort social samvaro allt mer 

internetbaserad. 
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3.2.5 Gemenskap på Internet 

Att vistas på Internet eller i den fysiska verkligheten, innebär att gå in i olika världar som har 

olika regler, sociala koder och valmöjligheter. Bauman menar att världarna är oförenliga, men 

att människan ständigt försöker förena dem. Problem uppstår också då kraven från de olika 

världarna blandas ihop genom att till exempel krav från den ena världen förs in i den andra. 

Detta kan skada både individens självförtroende och dennes relationer till andra människor. 

En rädsla eller ett obehag kan uppstå inför kraven i den fysiska verkligheten ju mer den 

internetbaserade världen används. Eftersom den senare har lägre krav på individen vilket 

försvårar hanterandet av den fysiska verklighetens hårdare krav som exempelvis interaktion 

ansikte-mot-ansikte innebär (Bauman & Raud, 2015, ss 46-47). 

Allt som har med kontakter och sociala band att göra håller för unga människor på att 

förflyttas från den fysiska verkligheten till Internet (Bauman, 2010, ss 16-17). Olika 

gemenskaper finns numera på Internet vilket gör dem lättare att gå med i, men också lättare 

att gå ur (Bauman, 2004, s 25). En oönskad relation kan med enkelt raderas genom ett 

knapptryck (Bauman, 2010, s 15). Denna nya form av samhörighet är inte lika fast, vilket ger 

en otrygg gemenskap som inte på ett värdigt sätt kan ersätta den fysiska världens interaktion 

(Bauman, 2004, s 25). En annan orsak till otrygghet är att kontakterna som bildas virtuellt är 

fler i antal och ännu mindre mellanmänskliga än de som bildas i den fysiska världen. Att inte 

bygga upp djupa relationer till andra människor sparar tid i denna hektiska värld och blir 

därför fördelaktigt. Unga människor tillägnar stora delar av sitt liv åt Internet där de slipper 

oroa sig för felaktiga beslut som kan ge långsiktiga negativa konsekvenser. På Internet kan de 

istället ägna sig åt kortsiktiga, utbytbara relationer (Bauman, 2010, s 15). Denna illusion av 

intimitet som skapas via Internet inger ingen verklig substans till identitetsprocessen. Detta 

betyder inte att den internetbaserade världen inte kan försöka användas som ett substitut till 

meningsskapande (Bauman, 2004, s 25). Identitetsskapande kan således ta form i de 

gemenskaper och subkulturer som existerar på Internet. 

 

3.2.6 Kulturer, Internet och identitetsskapande 

Kulturer använder sig av differentiering för att särskilja medlemmar från icke-medlemmar 

vilket sätter ramen för kulturen. I kulturer görs även distinktioner1 där kategorier skiljs ut samt 

                                                           
1 Mark Davis (2008, s 109) menar att Baumans förståelse av kulturen som gränsdragare genom exkludering och inkludering av olika 
kulturella typer inte är empiriskt bevisat. Då uppsatsen syftar till att belysa en subkultur - där tidigare forskning liksom uppsatsens 
webbplatsanalys visat att distinktion använts för att särskilja medlemmar och icke-medlemmar- anses denna teori ändå vara applicerbar. I 
övrigt har även Dennis Smith (1999) bok Zygmunt Bauman - prophet of postmodernity behandlats, men denna kritik ansågs inte applicerbar 
på uppsatsen. 
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vilka beteenden dessa tillskrivs (Bauman, 2001, ss 43-44). Kulturer hjälper människan att 

skapa ordning i en otrygg värld genom att ge meningsskapande strategier; “Det finns därför 

en efterfrågan på individuella krokar som skrämda individer tillsammans kan hänga upp sina 

enskilda farhågor på, om så bara för ett kort ögonblick” (Bauman, 2001, s 131). 

För att kunna säkerställa en gemenskaps överlevnad måste gruppen vara tillräckligt 

lockande för att bli vald. Kravet som gemenskapen ställer på medlemmarna är att dessa ska 

försvara den. Individen kan fritt välja att vara en del av en grupp eller att lämna den, men 

individen måste också underkasta sig de värden och regler som gruppen står för (Bauman, 

2000, ss 169-170). 

Identitetsskapande är idag en uppgift som kräver resurser i sitt genomförande. Dessa 

resurser finns inte för alla, dock inget annat val än att försöka skapa en identitet efter bästa 

förmåga och göra identiteten användbar i det moderna samhället (Bauman, 2008, ss 125, 129). 

Denna identitet kan skapas från grunden eller genom att användandet av redan färdiga attribut 

(Bauman, 2004, s 16). Identiteten blir i dagens samhälle substitutet för de bristande 

relationerna för att skapa en trygghet hos individen. Det krävs dock att de ursprungliga 

orsakerna till otrygghet förnekas i identitetsskapandet för att trygghet ska möjliggöras 

(Bauman, 2001, s 184). 

I skapandet av identitet i dagens konsumtionssamhälle är det viktigt att hänga med i 

trender. Det gäller att få informationen om dessa snabbt för att inte exkluderas och Internet 

utgör en lättillgänglig och ständigt uppdaterande informationskälla (Bauman, 2011, s 24). 

Internet möjliggör identitetsskapande för de som vägras detta i den fysiska verkligheten. Det 

blir här möjligt att experimentera med sin identitet och söka, finna och njuta av accepterandet 

från andra av denna (Bauman, 2008, s 129). Webbplatser är viktiga då individer drar slutsatser 

kring, liksom planerar sitt handlande utefter den information som finns på dessa (Bauman, 

2010, ss 54-56). Med mobiler och datorer är denna njutning inte bunden till tid och rum. I den 

fysiska världen tar identitetsbyggandet längre tid och ansträngningen är större innan det 

erkänns av andra. Innan identiteten erkänns ska den också granskas och bedömas av andra. 

Denna börda finns inte i den internetbaserade verkligheten, vilket gör den lockande. I 

interaktion på Internet blir andra människor verktyg för bekräftelse (Bauman, 2008, s 13). 

Denna bekräftelse är betydande för individer i samhället. 
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3.2.7 Samhällets ätstörda ideal 

Det finns en kroppsfixering i samhället eftersom det kroppsliga livet är det enda människan 

har (Bauman, 2001, s 296). Denna besatthet och stora upptagenhet vid kroppen har att göra 

med att den dagligen måste försvaras mot fiender som hotar denna enda egendom. Allt med 

kroppen måste kontrolleras och bevakas, både vad som kommer ur kroppsöppningar, 

matintag, vad som berörs med huden liksom vad som andas. Kroppen används för njutning 

och måste därför vara attraktiv för att dra till sig andra som kan ge detta, samtidigt som den 

ska försvaras mot en värld som vill förstöra den “… enligt min mening är detta huvudorsaken 

till de vanligaste och mest typiska neuroserna i vår tid.” I och med detta är sjukdomen 

anorexia skräddarsydd för dagens västvärld eftersom den sjuke med all sin kraft allvarligt 

försöker försvara och kontrollera sin kropp i denna osäkra flytande tid (Bauman, 2001, s 296). 

Det finns ett ideal som gör att kroppen måste manipuleras med för att detta ska kunna nås. Att 

inte vara i enlighet med detta ideal som innebär att vara smal är stigmatiserande för individen 

och skapar skam. Bauman beskriver att framförallt kvinnors kroppar ständigt synas utifrån 

förbättringspotential (Bauman, 2010, s 58). Ovanstående teorier ligger till gruund för denna 

uppsats och dess undersökningar, som vidare kommer att beskrivas i följande kapitel. 
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4. Metod 

För att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån det definierade 

forskningsområdet har två undersökningar genomförts med ändamål av att belysa två olika 

kontexter. Empiriskt datamaterial har därför insamlats dels från webbplatser där subkulturen 

kring ätstörningar förekommer, dels från en mindre enkätundersökning som besvarats av 

skolkuratorer i Uppsalaområdet. Att uppsatsen tagit sig an dessa två, kontextuellt skilda 

områden har inte ansetts utgöra något hinder för besvarandet av uppsatsens syfte - utan 

snarare det motsatta - då båda kontexterna sammanfaller med uppsatsens forskningsområde. 

Den professionella kännedomen kring ämnet betraktas dessutom som ett komplement av 

empirisk data i uppsatsen, snarare än ett helt eget syfte. I detta kapitel kommer uppsatsens 

tillvägagångssätt att klargöras, liksom teoretiska perspektiv, potentiella hinder och en etisk 

reflektion. 

 

4.1 Ansats 

Klassisk innehållsanalys nyttjades för bearbetning och analys av datamaterial från 

webbplatser och enkätsvar. Analysmetoden har genomförts i enlighet med uppsatsens 

abduktiva ansats. Denna ansats förelåg redan från uppsatsens avstamp då en teoretisk prägling 

ansågs passande i innehållsanalysen av data. Abduktion syftar till att tolka enskilda fall utifrån 

en teoretiskt underliggande struktur, varefter strukturen appliceras på ytterligare fall som 

tolkas och jämförs med varandra (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 55). Forskningsansatsen 

ansågs därmed lämpa sig väl för såväl webbplatsanalysen då flera textenheter analyserats 

utifrån ett delvis fixerat kodningsschema och vidare tolkats utifrån sammantagningen av allt 

empirisk material (Graneheim & Lundman, 2004). En del kategorier växte dock fram under 

bearbetningen av data vilket gjorde att det empiriska materialet också var styrande i 

processen. 

Det empiriska datamaterialet bearbetades successivt under analysprocessens gång, 

samtidigt som den teoretiska strukturen förfinades. Detta arbetssätt skiljer den abduktiva 

ansatsen från grundare ansatser, såsom induktion och deduktion, genom inbegripandet av ett 

mer hermeneutiskt förhållningssätt där en kontinuerlig alternering mellan empiriska fall och 

de teoretiska perspektiven pågick (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 55). Detta förhållningssätt 

ansågs vara relevant då uppsatsens frågeställningar ämnade att undersöka huruvida 

subkulturen kring ätstörningar på Internet var en form av identitetsskapande i det 
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postmoderna samhälle som teoretiserats av Bauman, liksom hur identitetsskapandet faller 

sammanföll med den socialkonstruktivistiska teorin kring samma område. 

 

4.2 Analysmetod 

Bearbetningen av text från webbplatser skedde genom gallring av textenheter ur webbplatsens 

större kontext. Att korta ner textmaterialet på detta sätt innebar att reducera dess innehåll men 

samtidigt bevara kvalitén av innehållet. Detta säkerställdes genom att de innehållsområden i 

texten som valdes ut fortfarande representerade samma kontext som texten i dess helhet. Den 

teoretiska abstraktionen vari reduktionen genomfördes, involverade kodning, kategorisering 

och rubricering på en högre nivå genom ett övergripande tema av identitetsskapande 

(Graneheim & Lundman, 2004). Den abduktiva ansatsen möjliggjorde alltså att data kunde 

analyseras utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter av socialkonstruktivism och Zygmunt 

Baumans teorier kring identitetsskapande i det svenska postmoderna samhället. Detta bör 

poängteras ur en såväl kunskapsteoretisk som metodologisk aspekt då subjektivt datamaterial 

således tolkats samtidigt som tolkningen ej kunnat frikopplas från uppsatsens teoretiska 

perspektiv. 

Genom innehållsanalysen har etiketten för en viss enhet i texterna, exempelvis ett ord 

eller ett visst begrepp, benämnts kod. Koderna kan betraktas som heuristiska enheter då de 

skapat nya sätt att tänka då de sorterats ut ur sitt innehållsområde och vidare placerats under 

en specifik kategori. Kategorierna utgjorde vidare grupper med enheter som alla hade en 

gemensam betydelse. I innehållsanalysen verkade kategorierna som en slags beskrivande nivå 

av kodernas innehåll utifrån den större kontexten och kunde således identifieras såsom en röd 

tråd genom koderna. Kategorierna preciserades i innehållsanalysen genom underkategorier. 

Medan kategorierna besvarade frågan om “vad?” beskrev analysens tema “hur?” och kan 

betraktas som ett uttryck för texternas latenta innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar framtogs ett kodningsschema i 

enlighet med ovan beskrivna riktlinjer i analysmetoden. Detta schema utgjorde grunden för 

hur datamaterialet bearbetades och hur innehållsområden sorterades ut. Det övergripande 

temat för kodningsschemat var identitetsskapande, vilket i sig beskriver att identitet är något 

som konstrueras av individerna själva. Vidare skapades kategorier under temat, vilka 

rubricerades utifrån de begrepp som Zygmunt Bauman beskriver i sin framställning av 

identitetsskapande i det individualiserade, postmoderna samhället. Kategorierna var kontroll, 

skuld, transcendensstrategier, ätstörning som subkultur och ambivalens (se bilaga 1). Dessa 
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kategorier bröts ner i underkategorier för att spegla och avgränsa det valda forskningsområdet. 

Underkategorierna växte till viss del fram under kodningsarbetet då vissa egenheter inom 

subkulturen på Internet visade sig vara vanligt förekommande. Förutom de beskrivna 

kategorierna har även sådant material som berört interaktionen med professionella sorterats ut 

för att belysa individers upplevelser av dessa möten. Kodningsschemats precisering och 

innehållsanalysens tillvägagångssätt stärkte validiteten i forskningen genom att ge en 

förklaring till det material som vidare presenteras i resultatkapitlet. 

 

4.3 Innehållsanalys av pro-anorektiska bloggar 

Bloggarna som analyserades var liknande till sin utformning och de flesta hade en första sida, 

ofta med en presentation av individen och vad blogginläggen ska centreras kring. På 

bloggarna fanns arkiv för alla inlägg som lagts upp och en indelning av samma inlägg utefter 

kategorier som beskrev dess innehåll (Berg, 2015, s 108). 

De söknycklar som använts i sökandet efter datamaterial till innehållsanalysen i form 

av webbplatser var begreppen “pro ana”, “thinspiration”, “pro mia” “thinspo” och “bones 

thinspo”, vilka är kopplade till subkulturen kring ätstörningar (Lipczynska, 2007). Det som 

innehållsanalysen centrerades kring var följaktligen konstruktionen av identitet utifrån 

subkulturen kring ätstörningar. 

Avgränsningen av webbplatser genomfördes med utgångspunkt i att studera de 

webbplatser som förespråkar ätstörningar utifrån synen om att det är individernas val av 

livsstil som gör dem benägna till att följa subkulturens normer. Detta då studien ämnade att 

undersöka om dessa typer av webbplatser påverkar ungdomars och unga vuxnas 

identitetsskapande. I avgränsningen av webbplatser var kriterierna att dessa skulle vara 

tillgängliga för allmänheten och ej kräva att ett konto för att få ta del av webbplatsens 

information behövde skapas. Webbplatser sorterades vidare ut utifrån valet att analysera 

webbplatser från Sverige, där poster publicerats under de senaste tre åren; 2013-04-11 till och 

med 2016-04-11. Detta för att belysa identitetsskapande bland individer i det svenska 

postmoderna samhället. 

Googles sökverktyg användes som instrument för att begränsa sökresultatet utifrån de 

ovan nämnda begränsningarna. I och med studiens avgränsningar av det internetbaserade 

datamaterialet gallrades totalt 24 webbplatser fram. Dessa utgjordes av bloggar, visualiserade 

genom olika svenska bloggportaler. Samtliga bloggar analyserades vad gäller allt publicerat 

textmaterial, även sådant material som daterats längre tillbaka än tre år. I och med 
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genomgången av material valdes därefter 15 bloggar ut som grund för innehållsanalysen då 

dessa fyllde avgränsningens kriterier i och med att dessa blogginnehavare uppgav sig vara 

pro-anorektiska. Martin Berg beskriver i boken Netografi att det är viktigt att utveckla en 

förståelse av hur en nätgemenskap fungerar i det hypertextuella landskapet som den befinner 

sig i. Detta innebär således hur bloggen är kopplad till andra webbplatser. Det anses även 

viktigt att se till den intertextuella mening som bloggen får, i och med dess relation till andra 

webbplatser (Berg, 2015, s 109). Att flertalet analyserade bloggar var del i en gemensam 

subkultur framkom av individernas inlägg, deras länkande till varandras bloggar och genom 

kommentarer på varandras webbplatser. Det empiriska material från webbplatserna, som 

bearbetats i enlighet med innehållsanalys utifrån det framtagna kodningsschemat, resulterade i 

267 A4-sidor text. 

Ingen avgränsning vad gäller kön har gjorts i bearbetningen av data då lite forskning 

finns att tillgå kring mäns identitetsskapande utifrån det proanorektiska idealet, liksom det 

faktum att män har ansetts vara dubbelt stigmatiserade då anorexia generellt betraktas vara en 

“kvinnlig” sjukdom (Wooldridge, Mok & Chiu, 2014). Detta ämnar vidare att klargöra 

uppsatsens fokus på svenska ungdomars och unga vuxnas identitetsskapande utifrån den pro-

anorektiska gemenskapen på Internet. 

 

4.4 Enkätstudie med fokus på socialt arbete 

Då denna uppsats utgör ett examensarbete inom socionomprogrammet har uppmärksamhet 

riktats till skolkuratorers profession. För att lyfta deras professionella roll i arbetet med unga 

individer framtogs en mindre kvalitativ enkät (se bilaga 2). Totalt skickades 27 enkäter ut via 

epost till skolkuratorer i Uppsalaområdet medan 12 enkäter delades ut personligen. Av dessa 

besvarades 18 enkäter. Att respondenterna utgjordes av skolkuratorer berodde på är att dessa 

yrkesverksamma arbetar med ungdomar och unga vuxna i stor utsträckning. Yrkesgruppen 

ansågs därmed vara lämpliga analysenheter utifrån uppsatsens fokus samt då kuratorers 

arbete, enligt den vägledning som publicerats av Socialstyrelsen (2014), ska inriktas på 

skolelevers hälsa och de risker som kan påverka hälsan. Undersökningen ämnade att belysa 

kuratorernas kunskaper om den internetbaserade subkulturen kring ätstörningar då tidigare 

forskning påvisat att denna kännedom möjliggör att professionella snabbare kan upptäcka 

sjukdomsrelaterade beteenden och möjligen ta itu med ätstörningen i ett tidigare stadie 

(Harshbarger m.fl. 2009). Enkätfrågorna handlade om unga individers identitetsskapande, den 
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internetbaserade subkulturen kring ätstörningar samt arbetet med ätstörningsproblematik inom 

skolan. 

De frågor som enkäten byggde på var ställda på ett sådant sätt att respondenterna ej 

behövde uppge personuppgifter som kunnat röja deras identitet. Många av frågorna var ställda 

i en öppenhet, vilket innebar att respondenterna kunde besvara frågorna med egna ord. 

Frågorna konstruerades på detta sätt för att inte begränsa kuratorernas tillfälle till respons. Då 

skolkuratorer har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23 kap 2§ 

innebär det att de förbjuds röja uppgifter om personer utifrån syftet att skydda den enskildes 

integritet. Enkäten utformades därför på ett sådant sätt att alla frågor hade en allmän karaktär 

där skolkuratorerna som besvarade dem inte behövde gå in på enskilda fall, utan kunde återge 

generella svar.  

Vid genomförandet av enkätundersökningen gavs en kortare redogörelse av studiens 

syfte, liksom en förklaring till varför respondenterna valts ut som undersökningsenheter. Detta 

för att ge en bild av det syfte som avsågs granskas och därigenom öka reliabiliteten för att 

respondenterna förstått sammanhanget. I efterhand omformulerades dock uppsatsens syfte och 

frågeställningar då enkätundersökningen valdes att inte utgöra uppsatsens huvudfokus. Detta 

har inte påverkat skolkuratorernas förståelse för enkätundersökningens syfte och ej heller 

validiteten av deras svar. I och med att enkätundersökningen genomförts i denna begränsade 

utsträckning så kan resultatet av svaren endast betraktas som ett stickprov av vissa 

skolkuratorers kunskap i Uppsala. Resultatet har därmed en lägre reliabilitet än om en större 

enkätundersökning genomförts i fler områden och involverat fler respondenter.  

 

4.5 Bortfallsanalys 

Målet med enkätundersökningen var att samla individuella svar från 20 respondenter. Utfallet 

av inkomna svar blev således 18 stycken besvarade enkäter. 12 av enkäterna delades 

personligen ut till skolkuratorer från olika gymnasieskolor i Uppsalaområdet, medan 

resterande 6 respondentsvar tillhandahållits genom utskick av enkäter och respons via epost. 

Bortfall hade förväntats bland de respondenter som avsåg att besvara enkäten via epost och 

frågeformulären skickades därmed ut till flertalet skolkuratorer. Bortfallet var således större 

än förväntat och hade troligen kunnat minskas genom att fler enkäter utdelats personligen till 

kuratorer på olika skolor i Uppsalaområdet. 

 

 



31 

 

4.6 Potentiella hinder 

Det som kunnat påverka analysmöjligheterna av sådan data som enkätundersökningen 

bidragit med är att respondenterna inte förstått någon eller flera frågor och att detta vidare lett 

till bortfall eller missvisande information i datamaterialet. När enkäter utdelades personligen 

gavs respondenterna möjligheten att ställa eventuella frågor, vilka då kunnat besvaras för att 

förtydliga enkätfrågorna. De enkäterna som skickats och besvarats via epost har således inte 

haft samma chans till att ställa frågor personligen. I samband med att enkäterna skickas ut via 

epost uppmanades dock respondenterna att höra av sig vid eventuella frågor och 

kontaktuppgifter lämnades ut. Ingen skolkurator har uppgett oförstånd gällande frågorna och 

enkätfrågorna tolkas därmed ha uppfattats korrekt. 

Vad gäller de webbplatser i form av bloggar som analyserats, där fenomenet av 

subkulturen kring ätstörningar förekommer, så finns en risk för att dessa webbplatser inte 

kommer att kunna eftersökas i ett senare tidsskede. Detta då webbhotell har möjligheten att 

stänga ner webbplatser där innehållet anses vara skadligt. Detta skedde i juli 2001 då National 

Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders bad stora servrar att stänga ned 

webbplatser med pro-anorektiskt innehåll som de stod som värdar för (Abbate m.fl. 2006). 

Bloggarna kan även raderas av dess egna blogginnehavare vilket också medför en risk i 

avseende av reliabilitet då det empiriska material som studien baserats på möjligen inte 

kommer att kunna återfinnas på Internet. 

I webbplatsanalysen har olika individers subjektiva verklighet beskrivits och 

blogginläggen liksom dess kommentarer är färgade av deras författares kontext. Det har 

därför ansetts viktigt att alternera mellan data och den socialkonstruktivistiska teorin - som 

förespråkar att verkligheten är en social skapelse - under processen av innehållsanalysen för 

att förstå att individernas beskrivna verklighet är vad som är giltigt inom den kontext som just 

de befinner sig i. Det bör också poängteras att det i analysarbetet med dessa webbplatser 

aldrig kan fastställas huruvida den information som individer publicerar överensstämmer med 

deras faktiska verklighet och om individerna faktiskt är de som de utger sig för att vara. 

 

4.7 Etisk reflektion 

De individerna som valt att publicera textmaterial och åsikter på bloggar har förmodligen inte 

förväntat sig att bli material för en studie såsom denna. Individerna har inte heller gett något 

samtycke till att deras texter ska användas som datamaterial i någon studie. Avgränsningen av 

webbplatser avsåg därmed att endast behandla sådan webbinformation som var offentligt 
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tillgänglig och således inte krävde medlemskap på webbplatserna. Detta med utgångspunkt i 

ett etiskt perspektiv. Det finns således alltid en risk för att personer kan fara illa då kvalitativa 

studier genomförs och det är därför viktigt att undersöka potentiella skador som studier kan 

innebära (Hammersley & Traianou, 2012, s 74). Då individerna valt att publicera sina åsikter, 

berättelser eller bilder på Internet så är det genom denna handling en offentlig uppgift som 

vem som helst kan ta del av. Trots den etiska aspekten av risk för integritetskränkning av 

personerna som inbegripits i analysen ansågs studiens samhällsnytta väga tyngre eftersom det 

material som denna uppsats berört är ämnat att belysa den internetbaserade subkulturen kring 

ätstörningar och dess inverkan på ungdomars och unga vuxnas identitetsskapande 

(Hammersley & Traianou, 2012, s 58). Det kan också finnas en fara med att inte studera 

fenomen (Hammersley & Traianou, 2012, ss 64-65) såsom detta då tidigare forskning påvisat 

många negativa konsekvenser av besök på pro-anorektiska webbplatser (Kirmayer, Raikhel, 

& Rahimi, 2013) som försätter unga individer i en riskzon för att utveckla en ätstörning. 

Subkulturen som studerats i denna studie har därför ansetts viktig att uppmärksamma. 

På webbplatserna la individer upp inlägg, bilder och kommentarer som ofta var av 

personlig karaktär. En del av det empiriska materialet från bloggarna valdes ut och 

redovisades i obehandlad form i uppsatsens resultatkapitel genom citat. I presentationen har 

personerna avidentifierats genom att de tillskrivits fiktiva namn. I analysen av webbplatser har 

det ansetts viktigt att ta del av ett längre förlopp av diskussioner och inlägg. Detta för att 

tillförsäkra att det insamlade textmaterialet från webbplatserna är långt nog, vilket minskar 

riskerna att felaktiga slutsatser dragits. Genom att ha följt skribenterna under perioder som 

ibland sträckt sig över flera år ökade sannolikheten för att utsagorna gav en större kontext som 

kunde tolkas på ett mer tillförlitligt sätt utifrån syftet att undersöka om deras gemenskap och 

engagemang i subkulturen kring ätstörningar var identitetsskapande eller inte. 

Det empiriska materialet från enkätundersökningen behandlades med aktning för 

skolkuratorernas integritet genom att samtycken infodrades från samtliga respondenter 

(Hammersley & Traianou, 2012, s 114). Skolkuratorerna informerades om att deras svar 

skulle behandlas konfidentiellt i arbetet och presentationen av dessa. Respondenterna fick 

även information om att de när som helst kunde välja att dra tillbaka sitt samtycke utan att 

uppge skäl för detta.  Detta i enlighet till de forskningsprinciper som Centrala 

Etikprövningsnämnden (2013) förespråkar gällande hanteringen av samtycken. Då enkäterna 

besvarats skiljdes samtycket åt från enkäten för att göra respondenternas svar anonyma i det 

avseende att personerna ej kunde sammankopplas till enskilda svar. 
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I detta kapitel beskrevs uppsatsens tillvägagångssätt vad gäller det metodologiska 

förfarandet. Utfallet av tillvägagångssättet vad gäller analyserat datamaterial kommer att 

presenteras i kommande kapitel. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av genomförda undersökningar att presenteras. 

Innehållsanalysen av webbplatser som förespråkar ätstörningar som en valbar livsstil inleder 

resultatkapitlet för att sedan efterföljas av resultatet från den kompletterande 

enkätundersökningen, vilken besvarats av 18 skolkuratorer i Uppsalaområdet. 

Framställningen av resultaten mynnar vidare ut i analysavsnitt där uppsatsens genomgående 

syfte och frågeställningar besvaras med en slutsats. 

 

5.1 Bloggarnas enhetliga karaktär 

Utifrån det empiriska material från de 15 svenska bloggar som analyserats i enlighet med den 

valda metoden av innehållsanalys har ett stort omfång av text tillhandahållits. 

Blogginnehavarna uppgav sig för att vara kvinnor i åldrarna 13-27 år. De som kommenterat 

på bloggarna har i vissa fall likaså beskrivit sig själva som unga kvinnor. 

I databearbetningen framgick att en del av innehållet på bloggarna var återkommande 

bland majoriteten av de 15 webbplatserna och dessa resultat kommer därmed att redovisas 

nedan. Det textmaterialet som publicerats på Internet via de analyserande bloggarna har i alla 

undersökta fall innehållit thinspiration - bilder som uppmuntrar ett sjukligt tunnhetsideal. En 

del av dessa thinspirationbilder har i vissa fall innehållit avbildningar av kakexi som kan 

vara ett anorektiskt tillstånd som ofta eftersträvades inom subkulturen. Alla bloggar innehöll 

även citat som uppmuntrade läsarna till viktnedgång och att eftersträva den pro-anorektiska 

livsstilen. Dessa bloggar erbjöd “tips och tricks”, regler och förhållningssätt för att lättare 

hantera det ätstörningsrelaterade beteendet och dess konsekvenser. Sådant innehåll kunde 

bland annat vara tips för att lättare kräkas efter en måltid, råd om att klara en fasta, olika 

anledningar till att låta bli att äta och citat för att motiveras i viktnedgången. Flertalet bloggar 

innehöll dessutom inlägg där blogginnehavarna näst intill dagligen presenterade sin vikt, hur 

mycket kalorier personerna intagit respektive förbränt. Nedan ges exempel från en utan 

bloggarna där den pro-anorektiska livsstilen beskrivs. 

 

Nu ska jag ta upp en del av vår livsstil Pro-ana. Det är en strävan som vi alla borde följa som 

kan hjälpa oss att nå vårt mål. Nämligen PERFEKTION! Vårt liv som pro ana's måste vara 

strikt, fylld av regler, gränser och mål. Som belöning, vi blir de snyggaste, vackraste och 

perfektaste flickorna. [...] Medan du genomför din resa till den uyttersta perfekta Ana-kroppen, 

size zero, bmi <17, kärt barn har många namn.... så se till att du arbetar med din kropp hela 

tiden. Om du satsar och fokuserar på din kropp hela tiden så är du hela tiden medveten om den, 
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vilket hjälper och ger dig motivation att svälta. Ingen gillar feta flickor. Feta flickor blir ofta 

dömda. Vad tänker man om en fet flicka? jo, hon äter hela jävla tiden, hon sover hela tiden, hon 

motionerar ALDRIG, hon missköter sitt hygien, hon är allmänt ful ofräsh och äcklig. Vill du 

vara den feta tjejen? NEJ,! De vill du inte! - Jenny. 

 

På många bloggar uppmanade skribenten ofta läsarna att delta i utmaningar vilka ofta var 

fokuserade kring vikt, matintag eller träning. Tävlingarna följdes upp genom att läsarna och 

blogginnehavaren publicerade sina framgångar under den utsatta tävlingstiden vilket 

tenderade att vara triggande för deltagarna. Genom att engagera varandra och ge stöd stärktes 

gemenskapen mellan deltagarna inom subkulturen. Individerna som vistades på 

webbplatserna länkade ofta till varandras bloggar och uttryckte en allmän frustration över pro-

anorektiska webbplatser som inte uppdaterades tillräckligt ofta, då dessa fungerade som 

stödjande verktyg för medlemmarnas egna kroppsarbeten. 

Jämförelser utifrån kroppsobjektifiering har varit genomgående i personernas 

utläggningar om sitt utseende och sitt eftersträvade ideal. Alla 15 bloggskribenter hade målet 

av att gå ner i vikt och deras process mot målet har utförligt skildrats i och med att deras 

bloggar varit fokuserade kring detta. I följande avsnitt kommer de funna resultaten från 

innehållsanalysen att presenteras mer ingående. 

 

5.2 Bloggarna som identitetsskapande 

Textmaterialet har analyserats i enlighet med den teoretiska förståelsen kring 

identitetsskapande. Det empiriska materialet av blogginnehavarnas publicerade textinlägg och 

bloggarnas kommentarer har utifrån detta placerats under kategorierna: kontroll, skuld, 

transcendens, ätstörning som subkultur och ambivalens. Dessa kommer nedan att redovisas 

med stöd från citat från bloggarna. 

 

5.2.1 Kontroll 

Zygmunt Bauman menar att människor i dagens samhälle strävar efter att ha kontroll eftersom 

det är ett sätt att mer effektivt nå uppsatta mål och skapa en mening med livet. Målet skapar 

ett syfte och det är individers eget ansvar att arbeta för att nå detta liksom personernas egen 

uppgift att utföra denna kontroll. Kontroll är en prestation och vid misslyckande måste 

individen prestera bättre (Bauman & Raud, 2015, ss 9-10). Kroppen är ett forum för kontroll i 

det postmoderna samhället och vad som kommer in eller ut ur kroppsöppningar eller vad som 

berörs är det som kan kontrolleras (Bauman, 2001, s 296). 
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I analysen av bloggarna handlade kontroll till stor del om matintag och träningsmängd. 

Något som framkom av analysen av bloggarna var att det fanns flera verktyg för utövandet av 

kontroll som kaloriräkning av både matintag och utgifter i form av motion. Att ha kontroll 

över matintag väckte positiva känslor av exempelvis lättnad och egenskaper såsom att vara 

stark, duktig och en bra person vilket nedan exemplifieras. 

 
Mat gör mig fet, jag kan inte hantera mat, så därför ska jag aldrig mer röra mat .. eller okej, 

jag ska röra vid mat. Röra vid mat för att väga upp den noggrant, skära den i små, små bitar, 

äta den långsamt, varannan vatten! och jag ska bara äta för att överleva, bara äta precis sådär 

så jag kan stå på benen, INTE MER! - Amelia 

 

när jag tittar efter vad jag faktiskt ätit idag är jag rätt så nöjd. tränat massor förståss, 

ska ju ligga på minus. (...) nu ligger jag på 133 kcal. blir träning nudå så att jag ligger 

på minus. inte slarva! imorgon blir det 400 kcal som ska slinka ner. - Filippa 

 

En del inlägg och kommentarer beskrev olika förhållningssätt, regler eller planer över 

matintag och träningsmängd i syfte av att hålla kontrollen över kroppen. Förhållningssätt 

användes för att stärka kontrollen över exempelvis matintag där det då handlade om hur 

individen skulle förhålla sig till maten som var central i kontrollhandlingen. Att lyckas hålla 

sin planering ansågs vara ett framsteg i processen mot målet av viktnedgång och verkade 

bekräftande för individerna. 

 

De säger att det tar 21 dagar för något att bli en vana. Klarar man altså av att svälta 21 dagar 

är det en vana, en bra början till en livstil. Det samma gäller om du tvingas äta regelbundet 21 

dagar så blir det början till en livsstil. För oss Anas blir det en ovana. - Jenny 
Sätt upp regler, delmål och var bestämd. Det är lättare att kämpa och hålla sig ifrån mat om 

man har fasta regler och är hård mot sig själv. Jag har tex en regel om att jag ligger på noll 

eller minus (i intag och ”utgifter”)  så är det en ”bra” dag. - Hanna 

 

Ett annat verktyg för att uppbåda kontroll över sitt matintag var att gömma mat i syfte att 

hemlighetshålla det ätstörningsrelaterade beteendet för sin omgivning. Kontrollen tenderade 

att försvåras i sällskap av andra människor och därför tillhandahölls tips inom subkulturen om 

hur matintag kunde undvikas genom att exempelvis gömma mat i servetter. I följande citat 
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beskrivs en oro kring att lyckas behålla kontrollen över sitt matintag i samband med ett 

släktfirande. 

 

Fryser och är jättehungrig! Men jag ska vara stark. Ikväll är det planerat att familjen ska åka 

och fira två släktingar. Jag är SUPER närvös över det här. Jag ska göra mitt bästa för att 

gömma mat och se till att äta så lite som möjligt.. - Sandra 

 

Lögner kring matintag framträdde också som ett kontrollerande verktyg där medlemmarna av 

subkulturen låtsas att ha ätit för att inte misstänkas ha en ätstörning av omgivningen. 

Hemligetshållandet av ätbeteendet framhölls vara av stor vikt på bloggarna då individerna 

önskade skydda sin livsstil av rädsla för att avbrytas i sitt kroppsarbete. 

Att kontroll är något som presteras beskrevs av flertalet inlägg och kommentarer. 

Individerna ansågs sig vara i behov av att prestera bättre i sin process mot det pro-anorektiska 

idealet utifrån att ha misslyckats i kontrollutövningen. Detta beskrivs av Ronja: 

 

Helgen har gått.. typ sådär? Kan inte sätta ord direkt, men om ni hade vetat vad jag har ätit så 

hade ni förmodligen tyckt att jag var världens äckligaste och fetaste människa. Men nu lämnar 

jag det bakom mig, jag gjorde det för att verka normal. Usch det finns inga ursäkter egentligen. 

Nya tag i veckan, regler och kontroll!! - Ronja 

 

Inom subkulturen beskrivs ätstörningarna anorexia nervosa och bulimia nervosa som personer 

eller snarare väsen som benämns Ana och Mia. Att ha en relation till Ana innebar för 

bloggskribenterna att praktisera kontroll medan Mia ofta beskrevs som mindre önskvärd då 

attributet ansågs före med sig förlusten av, eller minskad kontroll. Medlemmarna av 

subkulturen uttryckte ofta att det var deras val att leva med det beteende som de 

diagnostiserbara ätstörningarna innebar. Ett exempel på inställningen till attributen av Ana 

och Mia beskrivs i följande citat av Josefine: 

 
När jag tvingade bort Mia, kännde jag mig stolt. Jag hade återfunnit Ana, jag var räddad. Jag 

kunde känna henne igen, höra hennes röst. [...] Vet inte vem jag är? Det ända jag vet är att jag 

är svag, jag är svag och tjock. Men nu orkar jag inte, ingen ska få styra över mitt liv. Det är jag 

som kontrollerar vad jag äter, och inte maten som kontrollerar mig. Åå va tunn hon är ska folk 

säga, jag ska återigen se min ryggrad, mina revben och mina smala ben. Jag ska återfå 

kontrollen! Jag vill leva mitt liv! - Josefine. 
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Kontrollen av kroppen beskrevs av många i subkulturen som problematisk. I flertalet inlägg 

och kommentarer beskrevs att en kamp pågick mellan individerna själva och deras kropp. 

Kampen uttrycktes ofta som att den fysiska kroppen frestas av att äta medan individens vilja 

var att svälta. 

Bauman (2001, s 296) beskriver att kontroll är ett sätt att skydda kroppen från fiender. I 

analysen av bloggarna framkom citat där maten beskrevs som en fiende och att skydda sig 

mot denna fiende innebar att undvika eller begränsa denna kontakt. Isolering eller undvikande 

av sociala sammanhang beskrevs också i stor utsträckning som ett verktyg för att behålla 

kontrollen över matintaget. 

 

Jag känner mig inte hungrig men har sån jävla lust att bara vräka i mig mat. Jag älskar mat, 

verkligen älskar. Men det är också min största fiende. Att bo ensam skulle vara min räddning. 

Herregud vad enkelt det skulle vara. Jag skulle helt enkelt inte ha något "förbjudet" hemma. 

Kanske till och med se till att bara ha mat för dagen. Då skulle det vara omöjligt att överäta 

eller äta fel. Jag hatar vårt kök. Det är bara ett rum fullproppat med kalorier. Hemska, äckliga 

men underbara kalorier. - Rebecka 

 

Bristen på kontroll ledde till negativa känslor hos medlemmarna inom subkulturen. Dessa 

känslor berörde bland annat ångest, skam och skuld - vilket är nästkommande avsnitts fokus. 

 

5.2.2 Skuld 

Individer skuldbelägger sig själva och reducerar sina problem till att det är individerna själva 

som bär ansvaret för handlandet och dess konsekvenser. Omgivningen och det sociala 

sammanhanget används inte som en del av förklaringen av en händelse eller ett resultat 

(Bauman, 2001, s 14, 130). 

Detta resonemang framträdde på bloggarna genom att individerna skuldbelade sig 

själva och skulden beskrevs ofta som en konsekvens av individernas misslyckande i att 

uppbåda kontroll. Detta uttrycktes genom känslor av ångest vilka ofta förknippades med 

matintag eller vid granskning av den egna kroppen. Ångesten sammanföll i många fall med 

känslor i förhållande till individens fysiska manifestation, där kroppen blev en kanal för 

rädslan av viktuppgång och skildrades så som tilltagande i storlek. 
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ÅNGEST VARFAN ÄR MIN SJÄLVKONROLL? Åhh jag hatar att vara hemma själv... 

Frukosten blev en katastrof, jag åt ost, OST. De är typ bara fett. Fan vad äcklig jag känner mig 

nu, fet fetare fetast. - Ronja. 

 

Det ansågs vara individernas eget ansvar att nå det uppsatta målet och således deras egen 

förskyllan i att inte kunna liknas vid det. Känslor av skam skildrades genom individernas 

kroppsmissnöje. Detta då personerna inte kunde identifiera sig med det eftersträvade idealet. 

Att inte kunna liknas vid idealet uttrycks av Bauman (2010) skapa en stigmatisering som 

inger skamkänslor hos dessa personer. I citatet nedan beskrivs skamkänslorna både över den 

förlorade kontrollen och att inte kunna återfå denna. 

 

Kaos! Jag har hetsat hela helgen, och kompade allt! Fick väl i mig 1 paprika och 1 tomat igår, 

resterande kompade jag bort tills jag skakade.. Jag ser mig i spegeln, tar på min mage, känner 

allt mat i mig och skäms. Skäms över den jag blivit, att jag tappat kontrollen och att jag inte kan 

återfå den. - Josefine. 

 

Har ju köpt nya gymkläder som inte är så täckande. Ska ha på mig dem även om jag har gått 

upp lite, det är mitt eget fel. Får stå där och skämmas. - Ida 

 

Rädslan för att bli bedömd av andra framträdde också som en konsekvens av individernas 

kroppsmissnöje. Detta påverkade personerna till att vilja avstå från sociala sammanhang då de 

befarade en yttre bedömning av att inte liknas vid det pro-anorektiska idealet och som 

därigenom gav en egen känsla av stigmatisering som överviktig. 

 

Har svårt att vara kvar i skolan hela dagen. Har ångest varenda minut och mår dåligt. Så fort 

någon skrattar i korridoren tänker jag "Skrattar de åt mig? Tycker de jag är tjock? Väller fettet 

ut?" och jag vill bara därifrån. [...] Ibland inbillar jag mig att någon stirrar på min rygg, lite 

längre ner vid magen och fettet står ut. Eller att min fett väller över stolen och mina lår får bara 

plats halvt, för min kropp är för fet för en normal stol. […] - Frida 

 

Det beskrevs en rädsla för viktuppgång på bloggarna då detta vore motstridigt i processen mot 

det uppsatta målet av viktnedgång. Uttryck av misslyckande beskrevs som en synd inom 

subkulturen. Misslyckandet kunde handla om frosseri eller att inte hålla den uppgjorda 

planeringen kring kost och motion. I motsats till de positiva känslor som kontrollen ingav 
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uttrycktes misslyckande i känslor av att vara smutsig eller oren. Efter ett sådant utfall ansåg 

personerna sig mindre värda och att de inte förtjänade sådana miljömässiga förhållanden som 

renlighet, glädje eller bekvämlighet då de missbrukat strategierna som annars skulle ha lett 

dem närmare det ideal som innefattat dessa vinster. 

 

Magen står ut och låren har växt under helgen. Det är hemskt så äckligt det är, känner mig 

smutsig och dålig. När jag äter nyttigt och lite, tränar som jag ska och allt är bra, kan jag bli 

ren. Då menar jag alltså i håret, ansiktet och det omkring mig. Exempelvis nu bryr jag mig inte 

om mitt otvättade hår och ansikte, varför bry sig när jag är full av skit på insidan? Rummet ser 

ut som fan och är halvstädat, måste byta lakan osv men varför bry sig. Det kan inte bli bra hur 

mycket jag än försöker, för jag är inte ren på insidan. - Frida. 

 

Ovan beskrivs behovet av att kontrollera kroppen och den skuld som uppstår vid 

misslyckandet av detta. Dessa visade sig ingå i processen av arbetet mot subkulturens ideal. 

Denna process utgörs av transcendensstrategier och nedan beskrivs hur dessa används för 

meningsskapande. 

 

5.2.3 Transcendens 

Transcendensstrategier används för skapa mening så att människor kan fly undan sin natur 

och tanken på att vara dödliga (Bauman & Raud, 2015, s 4), Dessa är surrogat för äkta 

resurser då tillgången till dessa saknas, samtidigt som människor fortfarande är i behov av att 

skapa mening. Detta gör att värden sätts i ting och mål sätts upp med ambitionen att nå dessa 

och därigenom kompensera frånvaron av äkta resurser (Bauman, 2001, s 12). Dessa mål kan 

vara att bli smal eller ha en anorektisk livsstil trots att de inte har något att göra med det 

obehag som kommer av avsaknaden av verklig mening (Bauman, 2001, ss 21-22). Det kan 

således vara en transcendensstrategi att arbeta mot målet att betraktas som ett älskvärt objekt. 

Att få den motsatta responsen till detta erkännande, det vill säga att avisas, väcker självhat 

(Bauman, 2003, s 80). 

Transcendensstrategierna beskrevs genomgående på samtliga 15 bloggar. Dessa 

strategier bestod i ett arbete med kroppen för att efterlikna subkulturens eftersträvade ideal. 

Processen mot målet utvärderades och reflekterades på bloggarna med ambitionen att göra 

framsteg och nå meningsfullhet. Individerna på bloggarna beskrev ett självhat utifrån sitt 

kroppsmissnöje. Kroppsmissnöjet hängde samman med synen på kroppen och hur kroppen 

blev bedömd som ett objekt. Personerna ansåg att självhatet endast kunde dämpas genom den 
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mening som vinsten av att nå målet av att bli objektifierad i enlighet med det älskvärda objekt 

som idealet värderats till. I följande citat beskrivs hur subkulturens medlemmar beskriver sitt 

ideal och de attribut som för dem sammanfaller med att vara ett älskvärt objekt. 

 
Det första jag gör varje morgon är att kissa och titta mig i spegeln, syns revbenen om jag gör 

såhär? Bäckenbenen och nyckelbenen då? Bröstbenen syns så fint när man rör armarna upp 

och ner. Jag är absolut inte smal, inte smal som i modellsmal i alla fall. Inte så smal som jag 

önskar att jag vore. 44kg vill jag väga. Då är jag smal. - Hanna. 

 
Här om dagen såg jag  min roommate bakifrån. Hon hade en topp som var öppen i ryggen och 

då hon  böjde sig framåt så syntes verkligen skulderbladen och ryggrads kotorna tydligt. Det 

var så himla vackert.. Jag vill också bli så smal så man ser konturerna på mitt skelett. Vill 

känna mina ben. Vill vara närmare  mina ben. Jag ska bli smal, ska bli så lätt så jag kommer 

närmare mitt skelett. Mitt riktiga jag. - Jenny. 

 

Det framkom genom individernas utläggningar kring idealet att de kritiska följderna av att 

leva i enlighet med en pro-anorektisk livsstil inte utgjorde något hinder för att fortsätta 

processen mot det uppsatta målet. Den kroppsliga responsen från viktnedgången betraktades i 

vissa fall som en önskvärd bekräftelse på att individerna kom närmare sitt mål. Bekräftelsen 

handlade om att få sådana kroppsliga symptom som återfinns i diagnoskriterierna för 

sjukdomen anorexia nervosa. Individerna var således fast beslutna att fullfölja processen och 

vara plikttrogna subkulturens förhållningssätt, trots att konsekvenserna ofta var grava 

kroppsliga komplikationer eller innebar en isolering från sociala sammanhang. Detta skildras i 

följande citat. 

 
När man inte äter orkar kroppen inte hålla temperaturen och man fryser så utav helvete. Oh 

gud jag älskar det <3 Jag mins hur det var för 1,5 år sedan, hur jag frös hela tiden. Hur 

fingrarna och läpparna var blå hela tiden. Hur jag sov med duntäcke och filtar med jätte 

mycket kläder på mig. Känslan av att man frös eftersom magen var tom, eftersom fettet sakta 

försvann och inte värmde en. Käslan av kontroll, hur man lyckades.... Det känslan är som en 

drog. Känslan av success...Jag kan lova er. De här känslorna är 100 gånger bättre än mat eller 

något du stoppar i munnen. Du upplever bara den här känslan och drogen om du svälter dig 

själv, om du bevisar din kontroll, bevisar du är en ANA…- Jenny 
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Individernas självobjektifiering tog ofta form efter jämförelser till andra personer. Vänner och 

familj blev ofta en måttstock till hur medlemmarna av subkulturen betraktade sig själva. Då 

individerna fann någon som hade mer kontroll över mat eller träning eller åt mindre än 

individen själv spädde detta på kroppsmissnöjet. Det tedde sig därför viktigt för personerna att 

få bli smalast vilket uttrycks nedan. 

 
Hur överlever man när man åker hem till sina föräldrar, som man är ganska socialt beroende 

av, och mamma bara pratar om LCHF, "Vi ska inte äta sånt mycket", lagar spaghetti till mig 

och pappa men äter aubergine själv. Jag jämför. Känner mig äcklig. Vill inte äta, men istället 

äter jag massor. Vill spy. Men försöker stå ut äckelångesten , tar en cigg och planerar nästa 

omgång dulcoöverdos och fasta. Mamma har skrivit sin vikt synligt i almanackan i köket. Vi kan 

tävla om vem som går ner mest, i smyg, en tävling hon inte vet om. Först ner 10 kg! - Amelia 

 

På bloggarna beskrevs den pro-anorektiska livsstilen som problematisk i den bemärkelsen att 

personerna var tvungen att hemlighålla denna del av sig själva för sin omgivning. Samtidigt 

reflekterade de ibland över att berätta om sin dolda livsstil som pro-anorektiker. Kontentan av 

resonemanget resulterade oftast i valet att inte leva ut sin livsstil i den verkliga världen. Detta 

då riskerna ansågs vara stora att någon skulle ingripa och bryta individernas beteende eller 

tvinga dem till behandling. Ett annat alternativ till att avstå sitt avslöjande var att individerna 

befarade att bli mer stigmatiserade i den reella världen. 

Transcendensstrategierna är således inte unika i det avseende att de är individuella 

substitut för att dämpa den egna personens ångest. Substitutet av transcendensstrategier för att 

nå det pro-anorektiska idealet återfinns som ovan proklamerats inom subkulturen kring 

ätstörningar på Internet. 

 

5.2.4 Ätstörning som subkultur 

I och med otryggheten som det föränderliga postmoderna samhället skapat menar Bauman 

(2001a, ss 43-44) att individer har ett behov av kulturer där meningsfullhet skapas 

tillsammans med andra. Kulturen blir i och med detta även en del av människors flytande 

identitet, som i en gemenskap lättare kan försvaras mot yttre påverkan i form av oliktänkande 

individer eller personer som inte ingår i kulturen (Bauman, 2000, ss 169-170). 

Gemenskapen på bloggarna uttrycktes genom ett ömsesidigt förhållningssätt till det pro-

anorektiska idealet. Samtliga blogginnehavare, liksom majoriteten av bloggarnas besökare, 

var därmed eniga om att livsstilen som pro-anorektiker var det mest eftersträvansvärda. 
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Distinktionen till personer som inte instämde med subkulturens attityder var uppenbar genom 

att blogginnehavarna strängt förvisade dessa individer då de kommenterade deras bloggar 

med ifrågasättanden eller genom uppmaningar till att söka hjälp för de ätstörningsrelaterade 

beteendena som beskrevs i bloggarna. Nedanstående text kommer från ett kommentarsfält 

från en utav de analyserade bloggarna. Den första kommentaren är från en besökare av 

bloggen medan den senare är svaret från blogginnehavaren. 

 

Mitt hjärta blöderöver det jag läser. Jag önskar du kunde inse att det är den vackra insidan som 

räknas och inte ett benigt yttre. Vad är det som får dig att tro att du inte duger precis som du 

är? Önskar så att jag kunde vända dina tankar och få dig att se det andra ser...att du är en 

fantastiskt vacker tjej, precis som du är! - Kommentar 

 

Ursäkta? Vad gör DU på min blogg!? Jag är en ana och min blogg är för mig själv och mina 

systrar som behöver stöd och inspo. Ni som inte är anas förstår inte, kan och vill inte förstå oss 

och försök inte ens. Ni kallar oss sjuka och ni får också göra det, vi står över allt det där, vi 

strävar efter perfektion och tillfredsställelse. Det är vårt liv. - Jenny 

 

Distinktionen mellan subkulturens medlemmar och de personer som motsatte sig den pro-

anorektiska livsstilen stärkte samhörigheten mellan de individer som underkastade sig de 

förespråkade idealen genom gruppidentiteten klargjordes.  En annan form av distinktion som 

kunde urskiljas på bloggarna handlade om särskiljandet mellan äkta medlemmar och sådana 

personer som endast önskade anamma den pro-anorektiska livsstilen. Dessa benämndes som 

wannarexics. Medlemmarna av subkulturen beskrev att dessa personer inte förtjänade 

medlemskap då de inte ansågs kunna leva upp till den pro-anorektiska livsstilen. Beröm och 

uppmuntran utdelades mellan blogginnehavare och läsare och känslan av stigmatisering från 

omgivningen i den fysiska världen byttes således mot känslor av gemenskap genom den 

bekräftelse som subkulturen innebar för dess medlemmar. Gemenskapen beskrivs nedan som 

ett andra hem för Amelia som ser webbplatsen ami som trygghet att fly till då verkligheten 

upplevdes som svår. 

 
Kommer bli så oerhört tomt och konstigt utan ami då det har varit mitt andra hem i nästan tre 

år, dit jag har vänt mig för att få stöd, prata med de som förstår, som alltid finns där hur jävla 

äcklig och värdelös man än är. De dömmer inte, de tröttnar inte hur jobbig och negativ man än 
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är. Ami, när du inte finns kvar, vart ska jag då ta vägen när jag behöver fly ifrån den hemska 

verkligheten? - Amelia 

 

Ett försvarande av gemenskapen framträdde på många av bloggarna. Försvaret handlade om 

den stigmatisering som omvärlden stämplade de ätstörningsrelaterade beteende med och den 

oförståelse som ansågs ligga till grund för stigmatiseringen. Gemenskapen förstärktes genom 

att medlemmarna upprätthöll dess förhållningssätt och flertalet individer beskrev de positiva 

effekter som gemenskapen förde med sig och att medlemskapet i subkulturen var individernas 

fria val. 

 

Någon har anmält anamia, [...] FUCK YOU! Ni förstår inte vår smärta, ni kommer aldrig 

känna de känslor vi känner. Era fördommar och okunskap gör vår sjukdom starkare och när ni 

hatar drar vi oss nämre våra ätstörningar .. Alla på anamia är vackra, vi förstår varandra och 

dömmer ingen, äs handlar inte om viktnedgång utan om ångest, vi hjälper varandra att undvika 

den så gott det går och stötta varandra vilka vägar vi än väljer att gå, ingen där önskar att se 

ngn må dålligt och vi uppmuntrar & peppar folk till att söka hjälp om de beslutat sig för det .. 

Skitsamma, utan alla på anamia hade jag nog helt seriöst inte levt nu, tack, ni är finast! <3 - 

Amelia 

 

De pro-anorektiska bloggarna ansågs vara en inspiration för medlemmarna inom subkulturen 

och användes som verktyg för att lättare hantera processen mot att forma sig själva i enlighet 

med idealet. Utbyte av stöd, råd och diskussioner kring de ätstörningsrelaterade beteendena 

var framträdande inom subkulturen. Mailadressen, telefonnummer och konton på sociala 

medier utbyttes med syfte att mer frekvent stödja varandra under fastor eller i svårigheter som 

att motstå hetsätande. I gemenskapen beskrevs medlemmarna ofta som systrar, där alla 

strävade efter samma mål. Förhållningssättet kring ätande, ideal och träning normaliserades 

genom att dessa proklamerades som meningsskapande i individernas framställan av sig själva 

och i livsstilen. 

 

VI kan bli smala genom att svälta oss, det är enda sättet för oss!! Det är det första du måste 

förstå när du blir en pro ana, DU ÄR SPECIELL! DU ÄR INTE SOM DOM ANDRA! DU har 

makten att gå hungrig, att vägra äta, att ha kontroll! DU har makten! tro mig, du klarar dehär! 

Och jag ska göra ett löfte! PÅ 35 DAGAR SKA JAG GÅ NER 13 KG! jag ska ta före och efter 

bilder och visa er då! JAG tänker inte svika er, jag ska va er inspiration! Bli smala som mig! :) 

- Jenny 
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Nu vill jag ha hjälp, av er, ni som har något jag inte har, ni som kämpar med något alla andra 

tar för givet, ni som inte låter något stoppa er, ni som står emot, ni som inte låter er 

manipuleras av skrikande magar och hungriga hjärtan. Ni som .. ni som kan svälta er. 

Imponerande, nej, kanske inte. Men jag vill så gärna och jag hoppas så  innerligt på att jag 

någon gång i mitt liv kan vakna upp utan att behöva se mig själv i spegeln, se misslyckandet 

själv i spegeln, se hur värdelös och svag jag är, så äcklig. Jag vill känna mina revben, jag vill 

springa runt tills mina ben ger vika, jag vill höra min mage ge upp sitt kurrande, jag vill inte 

kunna resa på mig utan att känna yrseln komma, jag vill att mina händer ska skaka. Jag vill 

vara stark, även om det gör min kropp svag. Jag kanske dör, men syftet är att kunna leva. 

Snälla, kan någon hjälpa mig att avrätta mia? - Amelia 

 

Jämförelser till andra individer var även framträdande inom subkulturen kring ätstörningar. 

Dessa handlade ofta om särskiljandet från de personer som inte efterlevde den pro-anorektiska 

livsstilen, liksom jämförelser utifrån objektifiering av den egna kroppen i förhållande till 

thinspirationbilder, modeller eller till bekanta. 

Uttryck av att “känna igen” likasinnade beskrevs på bloggarna då skribenterna uppgav 

att de, utifrån sina erfarenheter, kunde identifiera personer som också hade ett 

ätstörningsrelaterat beteende. Känslorna av att finna meningsfränder i den verkliga världen 

uppgavs vara både positiva och negativa. Bloggskribenterna beskrev hur de både upplevde en 

samstämmighet till dessa utpekade, samtidigt som de jämförde sig med dem och kunde känna 

avund om personen i fråga hade kommit längre i den pro-anorektiska processen än 

individerna själva. 

 

Idag efter min första föreläsning så står hon där, en liten liten Ana med de smalaste små ben 

som kan tänkas. "Jävla bajs" hann jag tänka "hon är mycket smalare än jag" [...] Jag trodde att 

jag skulle dö. Allt var så fruktansvärt uppenbart, hon var så smal och skör, jag var en jättestor 

indisk elefant brevid henne men samtidigt kände jag samhörighet där vi stod och värmde våra 

soppor. - Hanna 

 

Individerna inom subkulturen engagerades genom kulturens gemensamma mål, 

förhållningssätt, verktyg och attribut. Förutom de genomgående benämningarna av Ana och 

Mia som benämningar av det ätstörningsrelaterade beteendet, så förekom även symboler 

såsom armband i avseende av att styrka identifieringen som pro-anorektisk. 
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Idag såg jag Ana, hon dök upp med sina smala ben i lunchsalen och ville värma sin varma 

koppen. [...] Såg även ett rött ana-armband (ja nästan då, man kan använda det som det). Den 

som inte har koll på det här vad olika färger betyder så är det rött för anorexia (självkontroll) 

och jag tror att det är lila för mia [...] - Hanna 

 

I de fall där de transcendensstrategier som förekommer inom subkulturen inte fyller 

funktionen som meningsskapande riskerar individerna att hamna i ambivalens. Ett tillstånd 

som kommer att redogöras för i kommande avsnitt. 

 

5.2.5 Ambivalens 

Ambivalenta känslor beskrivs av Bauman som obeslutsamhet eller föreställningen av att inte 

kunna bedöma den aktuella situationen, vilket leder till känslor av en förlorad kontroll 

eftersom konsekvenserna av en handling blir svåra att förutsäga. Individen hamnar i 

ambivalens då memorerade händelseförlopp inte kan användas som förklaring av situationen, 

är vägledande i densamma eller då händelseförloppet inte går att räkna ut på förhand 

(Bauman, 1991, s 2-3). Detta skapar en otrygghet och gör att flyktbeteenden i form av 

transcendensstrategier används för att inte hamna i ambivalens (Bauman, 2001, ss 21-22). Ett 

annat sätt att minska ambivalens är att kategorisera för att skapa ordning och förståelse för det 

egna jaget och omvärlden (Bauman, 2001, ss 45-46), vilket sker genom språket (Bauman, 

1991, s 1). Det viktigaste i människors liv är relationer till andra eftersom det är den mest 

problematiska formen av ambivalens. Detta då stora kontaktnät har blivit vanligare idag, 

snarare än djupa långlivade relationer. Den kortsiktiga mentaliteten har minskat tilliten, 

lojaliteten och det ömsesidiga engagemanget mellan människor (Bauman, 2003, Förordet). 

Flera av inläggen och kommentarerna beskrev hur individer kategoriserade sin 

omgivning genom exempelvis olika symboler, attribut, beteenden och ting som ansågs vara en 

del av subkulturen eller kategorisering utifrån objektifiering som tjock eller smal. Inläggen 

och flertalet kommentarer till dessa beskrev obeslutsamhet och svårigheter i att bedöma 

situationer. I följande citat beskrivs ambivalenta känslor kring en av bloggskribenternas 

verklighet. 

 
Vad ska jag säga? Ibland vill jag verkligen verkligen bara sluta tänka som jag gör, kunna äta 

och vara glad. Något av det jobbigaste med allt är att jag är så ensam i det här, jag isolerar 

mig från min omvärld och vill inte vara med på sociala tillställningar. Hela hösten har jag 

tackat nej till allt som min klass har hittat på, tackat nej till alla tillställningar med jobbet och 
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tackat nej till dejter, allt på grund av mina ätstörningar. Mina tankar tar enormt mycket tid och 

kraft och jag ger allt vad jag kan, jag skulle ge vad som helst. Och ibland när jag ger så mycket 

till mina ED och knappt går ner något, då vill jag ge upp, det blir som inte värt det. - Hanna 

 

Många personer inom subkulturen beskrev känslor av otrygghet, både inför framtiden och i 

nuet. Det fördes diskussioner om vilka personerna skulle vara utan sin livsstil och om de hade 

något annat än det ätstörningsrelaterade beteendet kvar att leva för. Tankar om att lämna 

denna trygghet som transcendensstrategierna ingav beskrevs som en rädsla rädslor för vad 

som då skulle hända. Beteendet som förespråkades inom subkulturen betraktades som 

individernas enda trygghet. Flertalet blogginlägg och kommentarer beskrev en längtan tillbaka 

till den trygghet som transcendensstrategierna inledningsvis gav individerna. 

 
Nu kan jag inget längre. Jag vill, jag längtar tillbaka, men jag kan inte komma dit längre. 

Istället är jag är fast i en tung kropp som är fylld av ångest och inbildningar om att fett växer 

runtom mina lungor, för det river och väger så fort jag andas. - Frida 

 

Bauman menar på att relationer är viktiga för att människor ska kunna känna trygghet och ha 

tillit till sin omvärld (Bauman, 2003, Förordet). Ofta innebar livsstilen ett avståndstagande 

från sociala förbindelser i den fysiska världen vilket ledde till ett minskat kontaktnät utanför 

subkulturen. Detta förklarades ofta som orsaken till varför individen inom subkulturen blivit 

ensamma, vilket gestaltas nedan. 

 

Jag känner mig så ensam och sorglig. Jag har inga vänner. Jag är bortglömd. Jag är 

ratad. [...] För samhället vill inte ha sådana som mig. Jag passade in förut.  Så vad gick 

fel? Vad hände?  Varför blev jag såhär? - Amelia 

 

Ambivalenta känslor uttrycks vidare i flertalet inlägg genom tvivel på att 

transcendensstrategierna kommer skapa mening och trygghet. Citatet nedan skildrar detta 

genom att Frida undrar om hon någonsin kommer att känna en trygghet i processen mot målet 

av viktnedgång. Detta kan tolkas som en insikt om att strategin inte fungerar. 

 

"Ibland tänker jag att det är totalt onödigt för mig att gå ner i vikt. Jag kommer ändå 

aldrig kunna visa mig på stranden i varken linne, shorts eller bikini. Jag kommer alltid 

vara tjock i min ögon. Jag kommer alltid vara för äcklig i mina egna ögon. Jag kommer 
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aldrig vara tillräckligt bra nånstans. Varför ska jag då gå ner i vikt? Jag kommer ändå 

känna mig lika enorm som jag ser ut i dagsläget." är jag rädd att det kommer vara så 

när jag väl är där, att jag inte kommer våga visa mig i bikini. - Frida citerar en annan 

blogg 

 

En annan blogginnehavare beskriver likaså insikten av att målet inom subkulturen är 

ouppnåeligt. Att idealet inte gick att uppnå berodde på att individerna ständigt ändrade 

målbilden genom att exempelvis vilja bli smalare än vad de från början planerat. På flertalet 

bloggar beskrevs känslor av att aldrig känna sig nöjd i sin prestation mot den perfektion som 

målet innebar för individerna. Nedan skildras Jennys känsla av att hennes handlingar aldrig är 

tillräckliga och att hon aldrig kan bli smal nog. 

 
Saken är den. När du blivit sjuk i en ätstörning och speciellt om du väljer att bli pro ana. Det är 

bara en liten del av ätstörningen som har med mat att göra. Det handlar om perfektionism och 

prestationsångest. Vad man än gör är det aldrig tillräckligt. Jag har vägt 25 kg mindre än vad 

jag väger idag. Då var jag bara skinn och ben men de var inte tillräckligt. Jag var inte smal 

nog. Du blir aldrig smal nog. Det är aldrig tillräckligt. - Jenny 

 

Ambivalensen uppstår kring individernas val av livsstil inte accepteras i den fysiska världen. I 

citatet nedan beskrivs motstridigheten av den fysiska världen och den pro-anorektiska 

livsstilen där Cleo upplever sig leva två olika liv som båda anses vara falska. 

 
...sliten, för att du måste leva i en hemlighet dag ut och dag in. Sliten, för du lever två liv, och 

ibland glömmer du även vilket de verkliga är, tills du får ett sammanbrott och du inser att båda 

liven är falska, och du vet inte ens vem du är längre. - Cleo 

 

Flertalet inlägg och kommentarer beskrev svårigheter i att definiera sig själv och sin 

verklighet. Det fanns även en längtan efter en fungerande transcendensstrategi då den 

personerna inom subkulturen använt inte längre ansågs fungera. 

 
Jag vet inte vem jag är längre. Mitt liv bara flyter på och det käns som jag inte kan identifiera 

mig med mig själv längre. 2 liv, det ena är drömlivet man vill ska bli ens liv inom en snar 

framid, det andra är det andra ser. Jag vet inte vilket jag ska visa, hur jag ska vara. Jag är så 

vilsen.... Tack att du fins syster <3 - Kommentar 
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Vi bara hoppas på att något bättre kommer, något att leva för. Inte bara flyta på och klara sig 

genom dagen, försöka att inte tänka hur äckligt vårat liv egentligen är. - Frida 

 

Att bli frisk innebar för många personer en otrygghet eftersom det inte fanns något annat i 

personernas liv än det som livsstilen resulterat i. Citatet nedan kan tolkas som att 

transcendensstrategin är det enda som Hanna har kvar för meningsskapande. Den 

efterföljande kommentaren bekräftar denna beskrivna otrygghet och uttrycker hur identiteten 

har sammanfallit med den pro-anorektiska livsstilen. 

 

Men när jag får dessa tankar om att bli frisk så vet jag samtidigt att det går inte. Det går inte. 

Jag finner en sådan enorm trygghet i ätstörningarna, jag är ingenting utan. Jag vet ingenting 

annat. Och som den anonyma kommentaren antyder är "livet så mycket bättre" om man är frisk. 

Vad är det som är så jäkla bra? - Hanna 

 
jag förstår dig, fullt ut [...] jag skulle inte vara någonting utan alla dessa tankar. de GÖR mig. 

jag vet ingenting annat än att bara tänka och planera kring mat, vikt och motion. - Kommentar 

 

Den pro-anorektiska livsstilen har i många fall beskrivits sammanfalla med individernas 

identitet. Maria beskriver att livet inte kan levas utan den pro-anorektiska identiteten som 

formats med hjälp av transcendensstrategierna. Tryggheten som denna identitet inger väljs 

istället för den fysiska verkligheten för att minska ambivalensen. 

 

Kan inte vara frisk, faller alltid tillbaka, blir bara alltmer övertygad om att mina 

ätproblem är min identitet. Jag är inte den intressanta och duktiga tjejen utan den, inte 

den smala och vackra. Typ så går tankarna just nu, inga fler gråzoner nu, behöver få 

vara hon jag känner mig trygg i, i ett litet tag till. - Maria 

 

Kroppen beskrivs i flertalet inlägg som ett ankare som håller personerna kvar i verkligheten 

och hindrar dem från att bli fria. Lösningen blir resignation till det ätstörda beteendet eftersom 

kroppen aldrig kan besegras. 

 

Det blir aldrig bättre, det finns bara dagar då det gör mindre ont. Jag kommer alltid må såhär, 

mer eller mindre. Varför kämpa emot det? [...] Kroppen tynger ner mig, håller mig fångad och 
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påminner mig om vilken värld jag är befinner mig i. Den drar och håller mig kvar när jag 

mentalt vill fly från verkligheten. Jag. Vill. Försvinna. - Ida 

 

Genom analysen av de 15 bloggarna har ett visst mönster kunna utskiljas i identitetsprocessen 

hos individerna. Detta beskrivs i följande avsnitt där en distinktion av dessa mönster görs 

mellan de längre och kortare bloggarna. 

 

5.3 Identitetsprocessen skapar ambivalens 

En del av de bloggar som analyserats var längre i avseende att de existerat under längre 

perioder och gav således mer textmaterial till studien. Blogginnehavarna hade i många fall 

skrivit inlägg under flera års tid vilket i samtliga fall innebar att en utveckling kunde urskiljas 

i avseende av identitetskonstruktionen utifrån det pro-anorektiska idealet. I alla de längre 

bloggarna som analyserats beskrev den första tidens publicerade inlägg detsamma som de 

kortare bloggarnas skribenter beskrev. Detta var transcendensstrategier i enlighet med 

subkulturen kring ätstörningar, kontroll som verktyg för att utöva dessa strategier, attribut för 

subkulturen som gav mening och som innebar gemenskap inom subkulturen, liksom 

distinktioner till personer som inte delade den pro-anorektiska livsstilen. 

Vad som vidare kunde utläsas i och med bloggarnas olika omfattning var att 

innehavarna av de längre bloggarna beskrev allt mer ambivalenta känslor, otrygghet och brist 

på tillit ju längre fram i bloggens arkiv som analyserades. Det gick tydligt att urskilja att 

hälsotillståndet hos skribenterna försämrades i och med de tilltagande känslorna av 

ambivalens. Ambivalensen var tydlig hos de blogginnehavare som skrivit under längre 

perioder och som förkovrats i den pro-anorektiska livsstilen genom att ätstörningarna ansågs 

vara karaktärsfasta i deras personlighet. Attributen av Ana och Mia hade i detta stadie blivit så 

pass befästa vid individernas liv att de definieras som vänner som det är smärtsamt att ta 

farväl av, vilket exemplifieras nedan. 

 

En annan sak jag har börjat känna är rädsla, att jag inte vet vad som kommer hända. Att jag 

kanske måste ta adjö av en nära vän. Som har funnits med mig i fem år. Som har fått mig att 

känna gemenskap och att jag inte är ensam. Hon har varit ett sätt för mig att lätta på stressen 

och pressen. Jag vill inte se henne gå. Jag är ingenting utan min ätstörning. den är min och 

ingen annans! Vi får se hur det blir… - Sandra 
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I vissa fall beskrev individerna inom subkulturen tankar om att söka hjälp för den situation 

som den pro-anorektiska livsstilen försatt dem i. Bloggskribenternas erfarenheter av kontakten 

med professionella kommer därmed att belysas i följande avsnitt. 

 

5.4 Interaktion med professionella 

Inom subkulturen kring ätstörningar på Internet förekom diskussioner om vård för 

ätstörningar. Individerna på bloggarna uttryckte en stor tillitsbrist till vårdande instanser 

utifrån sina erfarenheter av att ha varit i kontakt med psykologer, behandlare och 

ätstörningsenheter. Många upplevde att de inte blivit hjälpta utan att det ätstörningsrelaterade 

beteendet snarare förvärrats genom kontakten med professionella då de inte lyckats 

kommunicera sina behov eller blivit uppfattade så som de önskat. Personerna som varit i 

kontakt med vården hade därmed valt att avstå från vidare kontakt då de inte fick den respons 

eller stöd som de varit i behov av. Nedan ger Amelia en återgivelse från sin vistelse på en 

ätstörningsklinik. 

 

Jag valde idag att avbryta behandlingen på Ätstörningsenheten. Anledningen är att jag inte 

känner mig alls motiverad till att ändra mitt matbeteende, dessutom känner jag att jag hela 

tiden blir missförstådd och missuppfattad på grund av kommunikationsproblemen. Jag kan 

liksom inte säga "Nej, jag menade inte så" eller "Nej , du har fel. Jag känner/tänker såhär" . 

Och dessutom sitter jag alltid kvällen innan och ljuger ihop den obligatoriska matdagboken, 

eftersom jag inte orkar få höra att jag misslyckas gång på gång, utan att få någon konstruktiv 

kritik eller respons när jag ber om annan metod då matdagbok triggar mig mer än vad det 

hjälper. - Amelia 

 

Känslan av att inte bli förstådd eller tagen på allvar var likaså förekommande bland de pro-

anorektiska individerna som haft kontakt med någon professionell instans. Bloggskribenterna 

uttryckte att hjälp inte gick att tillgå om de professionella inte ansåg att individerna var 

tillräckligt magra i sina ätstörningar. Denna vedertagna bild av vården inom subkulturen ledde 

vidare till att individer inte vågade söka hjälp då de bävade för att inte bli betraktade som 

sjuka nog i sin ätstörning - och därigenom inte anses vara i behov av hjälpen. 

 
Känns inte som att de tar en på allvar även om man är anorektiker, åtminstone inte om man ser 

ganska normal ut. Jag hade BMI 15.5 när jag sökte och de sa att det "är ju inte jätteallvarligt" 

så jag fick inga mer tider. Nu när jag har betydligt högre (vet inte hur mycket eftersom jag inte 



52 

 

väger mig, men mycket högre) lär jag ju knappast våga söka hjälp. Man tas bara på allvar om 

man väger 12 kg, alternativt om man har en hyfsat låg vikt men ser jättemager ut. - Therese 

 

Men grund i vad som påvisats av resultatet av innehållsanalysen av bloggarna en vilja få hjälp 

och att bekräftas i sin problematik. Detta leder vidare till den viktiga roll som skolkuratorer 

har i mötet med elever som påvisar problematik av detta slag. Den professionella rollen 

inbegriper att hänvisa och motivera unga individer till rätt hjälpinstans. 

 

5.5 Skolkuratorers kunskap utifrån enkätsvaren 

I och med analysen av enkätundersökningarna som besvarats av skolkuratorer framhöll 

flertalet av de yrkesverksamma att unga individer troligen hade kännedom om subkulturen 

kring ätstörningar på Internet. Vad gäller kuratorerna själva uppgav 10 av 18 att de kände till 

att det fanns webbplatser som framställde ätstörningar som ett positivt val av livsstil. 

Kuratorerna hade olika förklaringar till vad en ätstörning var för något och i flertalet 

av fallen fanns heller ingen samlad kunskap om arbetsrutiner kring ätstörningsproblematik 

inom skolan. Hur en ätstörning uppfattades bland skolkuratorerna skiljde sig således vilket 

troligen kan påverka kuratorernas arbete vad gäller att upptäcka ett ätstörningsrelaterat 

beteende hos skolelever. 

Majoriteten av skolkuratorerna hade aldrig implementerat vetskapen om de pro-

anorektiska webbplatserna i arbetet med unga individer trots att de uppgav i 17 av 18 fall att 

eleverna troligtvis påverkades negativt av dessa typer av webbplatser. 

Respondenterna ansåg att strävan efter samhällets utseendeideal var en faktor som 

ledde till att unga individer söker sig till internetgemenskapen kring ätstörningar. Strävan efter 

idealet ansågs bero på viljan av att passa in, tillhöra en grupp och bli bekräftad. 

 

Med tanke på att en av huvudanledningarna till sjukdomen är ständig jämförelse med hur 

samhället menar att man “ska” se ut så kan det absolut vara en del av identitetsskapandet. - 

Skolkurator 

 

Distinktionen till oliktänkande nämndes genom beskrivningen av att individerna söker sig till 

de forum där deras beteenden och tankar accepteras, delas av andra, förstärks och därigenom 

vidmakthålls. Detta särskilt med tanke på att personerna ansågs “leva sitt liv” på Internet. 

Webbplatserna som förespråkade ätstörningar som en valbar livsstil ansågs kunna 
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tillhandahålla inspiration, feedback, respons och stöd till ungdomar och unga vuxna som 

vistas på dessa webbplatser. 

 

Ja, detta tror jag stämmer för alla kulturer på internet. Ungdomar idag särskiljer inte i min 

uppfattning i så stor utsträckning på internetkulturer och kulturer utanför. Det är helt enkelt 

deras liv och den information de får till sig. - Skolkurator 

 

Alla respondenter var positivt inställda till att få vidare kunskaper kring de 

ätstörningsrelaterade webbplatserna och ansåg att förebyggande insatser borde implementeras 

i skolkontexten för att förhindra utvecklingen av kroppsmissnöjen hos unga individer.  

 

5.5.1 Resultatet i förhållande till riktlinjerna  

Bland de 18 responderande skolkuratorerna framträdde blandade uppfattningar om vad 

ätstörningar innebar. I vägledningen för elevhälsan som Socialstyrelsen (2014) utgett beskrevs 

att elevhälsans personal torde ha rätt utbildning för sitt uppdrag och att dessa yrkesverksamma 

bör hållas informerade kring elevernas sammanhang utanför skolan liksom om vetenskaplig 

progression för att kunna känna igen tecken på ohälsa hos elever och därigenom svara mot 

elevernas behov av stöd. I analysen av de professionellas svar framgick att majoriteten av 

skolkuratorerna hade kännedom om subkulturen kring ätstörningar men att de inte 

implementerade denna kännedom i arbetet med unga indivder. Flertalet uppgav heller inga 

specifika arbetsrutiner för att hantera unga personer som påvisat tecken på ätstörningar. Trots 

detta framgår av det vägledande materialet kring elevhälsan - som berör skolkuratorer - att de 

yrkesverksamma som innefattas av elevhälsoarbetet ska samverka med hjälpande instanser i 

samhället för att gynna den unges hälsa och förhindra att ohälsa, såsom psykiska problem som 

ätstörningar, utvecklas (Socialstyrelsen, 2014). Alla respondenter i enkätundersökningen 

önskade således mer information om de ätstörningsrelaterade webbplatserna och ansåg att 

förebyggande insatser borde ske i skolorna avseende kroppsmissnöje för att förhindra 

utvecklingen av detta hos unga individer. Resultatet av innehållsanalysen av webbplatser, 

liksom av den kompletterande enkätundersökningen kommer nedan att diskuteras i analysen 

som avslutar kapitlet och besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar. 
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5.6 En meningslös transcendensstrategi 

I dagens samhälle blir den mening som ges av transcendensstrategier ännu tydligare i och med 

att livet styckas upp i kortare episoder där långsiktiga ambitioner uteblir. Det blir istället 

viktigt att finna en trygghet i det levda nuet och transcendensen upprättas för att ingiva 

mening och fly den otrygghet som det postmoderna samhället skapat. Individualiseringen har 

lett till att individer står ansvariga för sitt eget identitetsskapande vilket är en central process i 

dagens samhälle. Identitetskonstruktionen påverkas av samhället och internaliseringen av 

rådande ideal som skapats av denna kontext. Kroppsmissnöjet och individens självkänsla är 

den bakomliggande orsaken till anammandet av individens valda strategier för att arbeta mot 

den meningsfullhet som dagens utseendekultur och dess mönsterbilder ger sken av. 

De negativa känslor som associerats med kroppen och internaliseringen av rådande 

ideal blir också mer påtagliga i det postmoderna samhället då de inte enbart återfinns såsom 

ambitioner i verkligheten i och med samhällets latenta utseendekultur, utan också via den 

internetbaserade verkligheten. Där möjliggörs transcendensstrategier för att uppnå dessa ideal 

på ett nytt sätt. Uppmuntran av beteenden i strävan mot idealet sker via subkulturen kring 

ätstörningar på Internet. Manipulationen av kroppen framträder som mer extrem på dessa 

webbplatser eftersom dessa arenor förespråkar ätstörningsrelaterade beteenden och ideal. 

Detta ter sig ytterst skadligt för de personer som besöker webbplatserna med en redan 

bräcklig självbild eller stort kroppsmissnöje. 

De framsteg som sker i processen mot det pro-anorektiska jaget betraktas som en vinst 

för de individer som i början finner transcendensarbetet mot idealet meningsgivande. Dessa 

får kontroll i den annars så okontrollerbara omgivningen, de bekräftas genom likasinnade och 

de finner en trygghet i medlemskapet av subkulturen. Identitetsarbetet sker successivt genom 

att stegvis förflytta sig från den fysiska världen, dess människor och normer till 

samhörigheten kring ätstörningar på Internet där individens valda livsstil vidmakthålls och 

accepteras. 

Tids nog börjar strategiernas mening att falna. Samma förnöjsamhet över framstegen 

mot målet infinner sig inte och osäkerheten och otryggheten gör sig åter påmind. De pro-

anorektiska individerna har i detta stadie befäst sin identitet i enlighet med subkulturens utopi 

och upplever en otrygghet för allt det som inte rymmer subkulturens ramar. Den fysiska 

världen blir en otrygg plats där individernas livsstil inte accepteras. Denna värld ter sig 

således avlägsen och problematisk att återvända till då den rådande identiteten inte kommer 

att finna bekräftelse eller kunna levas ut där. Strävan efter ett ideal som aldrig går att nå gör 
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processen mot målet meningslös. Det blir tydligt att identiteten genom den pro-anorektiska 

livsstilen endast varit ett substitut av trygghet men som inte lyckats tillgodose individernas 

verkliga behov. 

Individerna har genom processen mot den pro-anorektiska identiteten, gjort sig hemlig 

från omvärldens kännedom och stigmatisering, men desto mer framträdande via subkulturen 

på Internet. Individerna lever i dessa två motstridiga världar och kan således inte nå någon 

trygghet. 

Ambivalensen kring att vilja bryta med sina transcendensstrategier samtidigt som 

dessa är den enda trygghet som finns kvar i individernas liv var markant hos de unga 

kvinnorna på bloggarna som ofta beskrev sig själva som bundna och beroende till det 

ätstörningsrelaterade beteendet. Deras strävan efter att bli frisk kolliderade med en önskan om 

att få fortsätta leva i den trygghet som den pro-anorektiska identiteten innebar men problem 

uppstod då transcendensstrategierna inte längre ingav någon mening. Deras ideal var 

ouppnåeligt och identiteten som skapats passade inte in i den fysiska världen. Individerna 

ansåg livet som hopplöst då de inte lyckats sörja för sitt behov av trygghet. De kunde heller 

inte återvända till sin tidigare identitet då manifestationen av livsstilen omformat dem både 

psykiskt och fysiskt och även isolerat dem från deras tidigare nätverk. 

Den bristande tillit som vuxit gentemot vård och professionella var vidare en grund till 

att gemenskapen kring ätstörningar inom subkulturerna på Internet blev alltmer viktig för de 

pro-anorektiska individerna på de bloggar som analyserats. 

 

5.7 Slutsats 

Vad som kan sammanföras av de presenterade resultaten är att subkulturen kring ätstörningar 

på Internet verkar som ett instrument för identitetsskapande hos svenska ungdomar och unga 

vuxna. Subkulturen möjliggör således transcendensstrategier för unga kvinnor och dessa 

befäster en pro-anorektisk identitet. Identitetsskapandet utifrån den pro-anorektiska livsstilen 

blir den framträdande hos individerna som i och med detta utesluter andra sätt att leva på. 

Upptäckten av de ätstörningsrelaterade beteendena torde försvåras genom det faktum 

att de unga kvinnorna betraktar sin ätstörning som en självvald livsstil vilket troligen minskar 

initiativ till att söka professionell hjälp. Detta faktum anses vara högst relevant för 

skolkuratorer som arbetar med unga individer då kunskap om den internetbaserade 

gemenskaperna kring ätstörningar - liksom tecken på ätstörningsrelaterat beteende, bör ingå i 

den professionella yrkesrollen. I och med analysen av enkätsvaren framträdde det att en sådan 
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kunskap saknas hos flertaletav de responderande skolkuratorerna. Kunskapen om 

arbetsrutiner hos flertalet av dessa respondenter var även bristfälliga när det kom till 

ätstörningsrelaterat beteende hos unga. Skolkuratorerna uppgav dock att de trodde att 

subkulturen kring ätstörningar kunde vara ett möjligt verktyg i unga individers 

identitetskonstruktion. Detta torde vidare vara en intressant upptäckt då skolkuratorer ingår i 

elevhälsan som syftar till att ha kännedom om riskfaktorer för ungas hälsa och som bör arbeta 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande i fall där ohälsa framträder hos elever. 
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6. Avslutande diskussion 

 

I detta avslutande kapitel kommer olika resonemang att föras med utgångspunkt i uppsatsens 

resultat. Detta relateras till tidigare forskning, metod och implikationer för forskning och 

praktik. En källkritisk argumentation kommer vidare att ingå i avsnitten som involverar 

tidigare forskning och teori. Diskussionskapitlet kommer att diskutera uppsatsens möjligheter 

och begränsningar utifrån alternativa tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en summering av 

resultatet, relaterat till uppsatsens syfte och frågeställningar för att ge en grund till vad 

kommande diskussioner kommer att basera sig på. 

 

6.1 Summering 

Genom det resultat som uppsatsens studier alstrat framgick att subkulturen kring ätstörningar 

på Internet användes av unga individer i deras identitetsskapande. Den pro-anorektiska 

identitet som framhölls av subkulturen gav dock inte individerna den trygghet som de 

eftersträvat då de anammat de strategier som den ätstörningsrelaterade livsstilen innebar. 

Trots den småskaliga enkätundersökningen framgick ändå ett tydligt resultat där kännedom 

om subkulturen kring ätstörningar fanns hos majoriteten av de 18 responderande 

skolkuratorerna. Det återfanns vidare mångfaldiga definitioner av vad ätstörningar var och få 

kunskaper kunde uppges om arbetsrutiner för att hantera unga individer med 

ätstörningsproblematik. 

 

6.2 Ett bidrag till forskningsfältet 

I och med genomgången av tidigare forskning studerades 49 vetenskapliga artiklar, vilka varit 

publicerade i internationella tidskrifter. Artiklarna har belyst det område som uppsatsen 

ämnade undersöka och har ansetts varit relevanta att ta del av. Flertalet artiklar har studerats 

med ambition att få en inblick i det aktuella forskningsläget inom området utifrån olika typer 

av studier som bedrivits världen över och är internationellt erkända tidskrifter. Vad som 

saknats i genomgången forskning är studier inom Sverige som belyser ämnet. Utifrån ett 

källkritiskt perspektiv borde således mer forskning eftersökts i avseende av skolkuratorers 

profession för att få en djupare förståelse för denna yrkesverksamhet. Vidare kommer 

uppsatsens resultat att ställas i relation till den forskning som tidigare framställts i uppsatsen. 

Som tidigare forskning påvisat tenderar medlemmar i subkulturen på Internet anse att 

deras ätstörningsrelaterade beteende är deras egna val utav livsstil (Abbate  m.fl. 2006). 
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Blogginnehavarna av de analyserade webbplatserna, liksom de individer som skrivit 

kommentarer till blogginläggen, utgav sig för att vara unga kvinnor i åldrarna 13-27 år. Dessa 

personer har därmed ej tett sig utmärkande från den målgrupp som tidigare forskning redan 

ringat in i avseende av att vara aktiva inom subkulturen (Gailey, 2009). 

Webbplatsanalysens resultat har tillkännagett det faktum som tidigare studier belyst 

vad gäller besök på webbplatser med pro-anorektiskt innehåll ökar sannolikheten för att 

engagemang väcks till att utveckla en ätstörning (Kirmayer, Raikhel, & Rahimi, 2013). Likaså 

visade blogginläggen i studien, av de bloggar som hade inlägg från flera års tid, en negativ 

utveckling av självvärdering vad gäller utseende, upplevd attraktivitet samt ökad negativ 

inverkan på uppfattningen om den egna vikten. Samtliga blogginnehavare uppvisade kritiska 

beskrivningar av sig själva, där en vag självkänsla genomsyrade framställningen av den egna 

personen. 

Förekomsten av thinspiration på alla analyserade webbplatser torde vara ett intressant 

fynd då dessa slag av bilder visat sig ha ett större regionalt intresse i just Sverige och där detta 

fenomen ansetts haft en mer skadlig inverkan hos de personer som besöker webbplatser med 

detta innehåll (Lewis & Arbuthnott, 2012). Detta kan även belysas i det avseende att Internet 

möjliggjort nya sätt att konstruera identitet genom exempelvis bilder (Kleyn & Clark, 2009). 

Strävan efter liknelse till dessa, genom thinspiration, var ett förekommande särdrag inom 

gemenskapen som subkulturen utgjorde. 

Tidigare forskning har både påvisat subkulturens positiva respektive negativa effekter 

hos de individer som vistas på webbplatser med pro-anorektiskt innehåll. Uppsatsens resultat 

visade detsamma där medlemskap, trots de skadliga verkningarna även innebar socialt stöd 

och strategier för att hantera individernas isolering och stigmatisering i den fysiska världen. 

Forskning har även visat på denna orsak till subkulturens framväxt (Harshbarger m.fl., 2009). 

 Uppsatsens resultat i avseende av bloggar fann i stor utsträckning att de som skrivit inlägg 

och kommenterat på bloggarna normaliserade ätstörningsrelaterade beteenden. Många 

kommentarer och inlägg beskrev att bloggarna inom subkulturen var den enda platsen där de 

öppet kunde reflektera över sin valda livsstil men även problem de upplevde i den fysiska 

världen, vilket tidigare forskning också påvisat (Gavin, Rodham & Poyer, 2008). 

Distinktionen mellan subkulturens medlemmar och webbplatsernas andra besökare 

som inte delade subkulturens åsikter var tydlig. De personer som inte delade subkulturens 

attityder förvisades och det förekom ofta att bloggläsare försvarade blogginnehavaren genom 

att kommentera inlägg som ifrågasatts av oliktänkande. Detta torde vara förenligt med det 
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gemensamma upprätthållandet av den pro-anorektiska identiteten som tidigare studier även 

belyst (Yeshua-Katz, 2015). 

Webbplatsanalysen har vidare belyst identitetsskapande inom subkulturen kring 

ätstörningar på Internet utifrån en svensk kontext. Det har framgått tydligt att unga svenska 

kvinnor använt gemenskapen som ett verktyg i sin identitetskonstruktion med ambitionen att 

nå det pro-anorektiska idealet. Gemenskapen har tillhandahållit stöd, motivation och tips till 

medlemmarna av subkulturen (Harshbarger m.fl., 2009). Utifrån den kartläggning som både 

uppsatsen och tidigare forsknings gjort avseende de risker som besök på pro-anorektiska 

webbplatser innebär för unga individer anses denna uppsats ha relevans för svenska 

socialarbetare, andra professionella, föräldrar och vuxna som kommer i kontakt med unga. 

Forskning har även visat på att pro-anorektiska webbplatser bibehåller individernas 

ätstörningsrelaterade beteende vilket gör att de i mindre utsträckning söker vård (Wooldridge, 

Mok & Chiu, 2014). I resultatet av webbplatsanalysen framgick även att kontakten med 

professionella beskrevs som negativ då medlemmarna av subkulturen inte känt sig förstådda 

eller tagna på allvar. Detta stärker vidare den tidigare forskningens slutsats om att vård inte 

eftersöks utan att dessa personer istället väljer gemenskapen på Internet där de blir bekräftade 

och accepterade i sin självvalda livsstil (Haas m.fl., 2010). Då uppsatsens enkätundersökning 

påvisade resultat som talade för att skolkuratorer hade blandade uppfattningar om vad en 

ätstörning var kan det således tänkas att upptäckten av ett ätstörningsrelaterat beteende 

försvåras. 

Då personer i ungdomsåren särskilt internaliserar rådande kroppsideal som florerar 

genom media spridningen av dessa mönsterbilder ter det sig viktigt att väcka en diskussion 

om hur sunda dessa ideal faktiskt är, vilket stöd av forskning (Boepple & Thompson, 2016). 

Normaliseringen av kroppsmissnöjet tenderar annars att leda till extrema osunda beteenden 

för att manipulera den egna kroppen (Schott & Langan, 2015). Enkätundersökningens resultat 

visade att de responderade skolkuratorerna var positivt inställda till att erhålla mer 

information kring subkulturen kring ätstörningar på Internet och majoriteten ansåg att 

förebyggande arbete borde implementeras i skolor för att förhindra en utveckling av 

kroppsmissnöje bland unga. 

I och med detta resultat, liksom de upptäckter som ovan beskrivits, anses denna 

uppsats ha bidragit med en till viss del ny kunskap gällande svenska ungdomars och unga 

vuxnas negativa strategier för identitetsskapande, liksom skolkuratorers bristande 
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förhållningssätt till denna problematik. Detta ter sig relevant för framtida studier inom 

området som fokuserar på skolkuratorers profession eller unga individers identitetsskapande. 

 

6.3 Teoretiska perspektiv, möjligheter och begränsningar 

Som uppsatsens resultat påvisat, liksom de teoretiska perspektiven också förespråkar, sker 

skapande av identitet i förhållande till andra människor. Samhällets ideal, liksom de ideal 

inom subkulturen kring ätstörningar på Internet, formas genom sociala praktiker och 

mänskliga interaktioner. 

Webbplatsanalysens resultat har visat hur produktionen av den individuella identiteten 

är beroende av acceptans och bekräftelse från individens omgivning för att bli 

meningsskapande och inge trygghet. De förhoppningar, ideal och meningar som identiteten 

kring det pro-anorektiska jaget byggde på var således produkter av den påverkan som kommit 

från det omgivande samhället (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). För de individer 

som ingick i subkulturens medlemskap där ett pro-anorektiskt ideal förespråkades, blev denna 

miljö ofta den verklighet som individer valde till skillnad från den fysiska verkligheten. 

Identitetsskapande inom ett sådant postmodernt individualiserat samhälle som Zygmunt 

Bauman (2008) beskriver kan återföras till det identitetsskapande som sker bland unga 

personer i Sverige. Det utbreda kroppsmissnöje som förekommer i dagens samhälle har ett 

direkt samband med den västerländska livsstilen. Konsumtion, individualism och ansvar är 

genomgående i detta västerländska samhälle och utgör verktyg för människor till att placera 

sig själva i önskvärda processer som inger trygghet (Bauman, 2001). Det utbredda kroppsliga 

missnöjet som Bauman (2001) beskriver har visat sig vara förekommande bland ungdomar 

och unga vuxna på de svenska bloggar som analyserats. Dessa personer har införlivat det ideal 

som förespråkas av subkulturen kring ätstörningar på Internet. Som Bauman (2003) beskriver 

ha de därigenom bildat sig negativa kroppsuppfattningar utifrån att inte kunna objektifiera sig 

som det älskvärda objekt som idealet innebär. Bauman menar i sin teori om 

identitetsskapande på att anorexia som sjukdom är väl inlemmad i dagens samhälle (Bauman, 

2001). Beteenden som involverats i identitetsskapandet har verkat som transcendensstrategier 

för att undkomma den otrygghet som den fysiska verkligheten inneburit för dessa personer. 

Uppsatsens valda teorier har varit fördelaktiga i tolkningen av det empiriska material som 

analyserats. Uppsatsens abduktiva ansats har möjliggjort alterneringen mellan förståelsen ur 

socialkonstruktivismen och Baumans teori om identitetsskapande och det empiriska material 

av data från webbplatser och enkätsvar, utan motstridigheter om vad dessa olika kontexter 
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förespråkat. Resultatet har således konstaterat att identitetsskapande är något som socialt 

produceras, härlett ur den samhälleliga påverkan av samtidens utseendekultur. Resultatet går 

därmed i enlighet med vad de underliggande teorierna just förespråkat även om slutsatsen, om 

att det pro-anorektiska identitetsskapandet inte varit trygghetsskapande och således inte direkt 

kan återföras till uppsatsens teoretiska perspektiv. 

Ätstörningar och identitetsskapande utifrån det pro-anorektiska idealet har dock teoretiserats i 

enlighet med andra diskurser än de som denna Uppsats utgått från. I genomgången av tidigare 

forskning återfanns flertalet artiklar som utgått från Erving Goffmans strämplingsteori eller 

som belyst den pro-anorektiska gemenskapen ur ett feministiska perspektiv. De feministiska 

teorierna förklarade ofta konstruktionen av kvinnors kroppar i en västerländsk kultur som en 

konsekvens av en modern makt där distinktionen till de mer statusinnehavande männen leder 

till formandet av idealet för hur kvinnor ska se ut för att få samma makt (Schott & Langan, 

2015). De som efterlever det pro-anorektiska idealet betraktas enligt ett feministiskt 

perspektiv både som "offer" för kulturellt föreskrivna roller och förväntningar, liksom som 

"rebeller" som kämpar och motsätter sig dessa roller i ett försök att förhandla fram en 

tillfredsställande feminin identitet (Day & Keys, 2008). Denna aspekt skulle ha givit 

uppsatsen en annan utgångspunkt då detta feministiska perspektiv belyser den pro-anorektiska 

subkulturen som ett verktyg för att uppnå makt, snarare än trygghet som Bauman beskrivit 

(2001). I valet av teori ansågs Baumans teori mer relevant att använda i Uppsatsen då få 

studier kring identitetsskapande på Internet grundats på hans teorier medan flertalet 

feministiska studier kring området redan existerar. 

Vad gäller Erving Goffmans stämplingsteori så skulle denna utgångspunkt kunnat vara 

applicerbar på det analyserade datamaterialet. Goffman identifierar stigma som en situation 

där en person nekas social acceptans. Stigmatiseringen hotar personens identitet och besätter 

individen i en betvivlad position. För att hantera detta och för att få sin verklighet bekräftad 

utvecklar personen metoder för att hantera stigmatiseringen - såsom att söka sympatiska andra 

som delar stigmat från omgivningen. Subkulturen kring ätstörningar på Internet möjliggör en 

flykt från tvivlet i den fysiska världen och ger istället stöd till individens definition av sig 

själv som pro-anorektisk (Yeshua-Katz, 2015). Stämplingsteorin kan således vara användbar 

för att förklara det stöd som individer söker via subkulturerna kring ätstörningar på Internet. 

Stämplingsteorin talar dock inte om varför individerna från början anammar det beteende som 

som pro-anorektiska livsstilen innebär och som gör att de stigmatiseras av omgivningen. 



62 

 

Med detta sagt torde de valda teoretiska utgångspunkterna omsluta en bredare kontext 

av det syfte som denna uppsats valt att utgå ifrån och har därmed kunnat förklara fenomenet 

av identitetsskapande utifrån subkulturen kring ätstörningar på Internet. 

 

6.4 Metodologiska hinder, styrkor och potentiella tillvägagångssätt 

En abduktiv ansats har präglat uppsatsen vilket möjliggjorde att det empiriska materialet 

kunde påverka analysprocessen, även om analysen också utgått från de teoretiska 

perspektiven. Datainsamlingen från bloggarna påvisade återkommande innehållsenheter vilka 

har använts i analysen för att tydliggöra mönster i subkulturen och därigenom konstatera en 

viss enhetlighet i gemenskapen. 

I resultatet av webbplatsanalysen framkom att subkulturen användes av unga personer 

för identitetsskapande i enlighet med Zygmunt Baumans teori. Kategorierna i 

innehållsanalysen såsom kontroll, skuld, transcendensstrategi, ätstörningssubkultur och 

ambivalens kunde tillsammans ses som delar av en identitetsskapande process, vilket inte 

hade framkommit utan uppsatsens förvalda teorier. 

En diskursanalys med identitetsteori som angreppssätt kunde ha används för att svara 

på syftet ifall subkulturen bidrar till identitetsskapande (Jørgensen & Philips, 2000, ss 102). 

Detta skulle då inneburit en analys av diskurser på bloggarna för att se hur identitet skapas 

under interaktion med hjälp av blogginlägg och kommentarer i subkulturens sociala praktik. 

Enskilda diskurser skulle sedan ha analyserats för att få fram på vilket sätt dessa vore 

identitetsskapande. Denna analysmetod är användbar för analys av gruppbildning och 

kollektiv identitet (Jørgensen & Philips, 2000, ss 75, 107) men då uppsatsens syfte snarare 

handlar om att belysa individens identitetsskapande i kollektivet blir den mindre tillämpbar. 

Den genomförda enkätundersökningen kunde ha ersatts av intervjuer för att få en 

djupare förståelse av skolkuratorers kunskap om och arbete med ätstörningar liksom deras 

kännedom om den internetbaserade subkulturen. Enkätundersökningen hade även kunna 

genomförts i en större skala och med större geografisk spridning. Denna metod av 

datainsamling var ett komplement till webbplatsanalysen som utgjorde uppsatsens 

huvudsakliga studie. Materialet från enkäterna gav således ett professionellt perspektiv i 

mindre skala gällande huruvida subkulturen är identitetsskapande samt angående 

professionens arbete med elever. 

Att denna mindre undersökning ändå valts att genomföras, trots att den inte haft en 

central plats i uppsatsen, kan motiveras med att resultatet gett en viss inblick i den 
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profesionella roll vilken möter unga individer. Tillägget av enkätundersökningens empiri 

anses ha styrkt uppsatsens resultat då mer än en kontext kunnat utgöra källa till 

datainsamlingen. Både enkätsvaren och webbplatsanalysen har tolkats utifrån uppsatsens 

teoretiska perspektiv vilket gett ett sammantaget resultat som kunnat besvara uppsatsens syfte 

och frågeställningar. 

De begränsningar som den socialkonstruktivistiska teorin inneburit var att uppsatsens 

resultat endast kan betraktas som en sanning i den givna tidpunkten då det framtagits, liksom 

det insamlade datamaterialet utgör en verklig sanning utifrån den kontext där det skapades. 

Detta eftersom all kunskap, idéer, föreställningar och mönster ses utifrån 

socialkonstruktivistiskt teori (Berger & Luckmann, 1967) ständigt skapas genom social 

interaktion mellan människor. 

 

6.5 Resultatets betydelse för socialt arbete 

Uppsatsens resultat visar på att subkulturen kring ätstörningar på Internet utgör ett verktyg 

för identitetsskapande och kan användas som en strategi för meningsskapande hos unga 

individer. Skolkuratorer som arbetar med unga personer anses vara i behov av information om 

vad subkulturen kring ätstörningar innebär för unga individer som deltar denna gemenskap. 

Detta då uppsatsens enkätresultat visat att skolkuratorer önskar en sådan information. Även 

om enkätundersökningen utförts i begränsad utsträckning och endast kan påvisa resultat från 

18 skolkuratorer i Uppsala så anses svaren ändå påvisa en kunskapsbrist.  

Respondenterna i enkätundersökningen påvisade ingen enhetlig kunskap vad gäller 

definitionen av ätstörningar eller hur en sådan problematik hos elever skulle hanteras. Detta 

trots att Socialstyrelsen (2014) framtagit vägledande dokument kring elevhälsoarbetet där 

upptäckten av ohälsa liksom arbetet med detta bör ske utifrån skolkuratorers profession. Att 

ingen sammantagen bild av vad en ätstörning innebär fanns bland de responderande 

skolkuratorerna kan tänkas påverka deras möjligheter att upptäcka ohälsa i form av 

ätstörningsrelaterat beteende hos elever. Ett tidigt avslöjande av dessa beteenden hos unga 

individer skulle vidare kunna underlätta den behandling och stöd som ges vid ätstörningar 

(Harshbarger m.fl., 2009).   

Förebyggande program med inriktning på kroppsuppfattning och utseendekultur borde 

utifrån uppsatsens resultat likaså ingå i läroplanen hos svenska skolor. Skolan har i tidigare 

studier ansetts vara ett bra sammanhang att utöva dessa förebyggande program i då alla elever 
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skulle nås av materialet. Detta skulle även neutralisera det stigmatiserade i att tala om kroppen 

då det ges i ett utbildande sammanhang (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, ss 101). 

Genom att fånga unga med bräcklig självkänsla som tenderar att fly sin otrygghet 

genom den kroppsliga kontroll som den pro-anorektiska subkulturen förespråkar, så 

möjliggörs tidig prevention innan den unge insjuknat i en ätstörning eller förvrängt sin 

tidigare identitet. Uppsatsens resultat har visat att otrygghet uppstår utifrån dagens 

postmoderna samhälle, där jämförelser sker till de ideal som utseendekulturen förmedlar. 

Detta leder till användandet av sådana transcendensstrategier som den pro-anorektiska 

livsstilen innebär. Risken med detta är en utveckling av ohälsa och att otryggheten består hos 

de personer som valt denna livsstil då strategierna inte inger någon mening för dem. 

Med detta konstaterat torde det vara en god idé att lyfta diskussionen om dessa ideal 

bland skolelever, liksom den personal och andra vuxna som kommer i kontakt med unga 

personer. Detta anses vara högst relevant för socialt arbete då uppsatsen belyst ett tämligen 

nytt riskområde för ohälsa hos unga individer som fåtalet svenska studier berört och där 

dessutom få professionella utifrån den mindre enkätundersökningen som bedrivits uppgav sig 

ha vetskap om konkreta handlingsprogram för att hantera. Det torde därmed också vara 

betydelsefullt att medvetandegöra andra vuxna om vikten av att ha uppsikt över ungdomars 

och unga vuxnas internetvanor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

7. Referenslista 

Litteratur 

Alvesson, M & Sköldberg, K (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

Lund: Författarna och Studentlitteratur AB. 

 

Bauman, Z. (1991) Modernity and ambivalence. Oxford: Polity Press. 

 

Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge: Polity Press 

 

Bauman, Z. (2001) Det individualiserade samhället. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 

 

Bauman, Z. (2003). Liquid love. Cambridge: Polity Press 

 

Bauman, Z. (2004). Identity - conversations with Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity Press 

 

Bauman, Z. (2008). Konsumtionsliv. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB   

 

Bauman, Z. (2010). 44 Letters from the Liquid Modern World. Cambridge: Polity Press 

 

Bauman, Z. (2011) Culture in a liquid modern world. Cambridge: Polity Press 

 

Bauman, Z. & Raud, R. (2015) Practices of Selfhood. Cambridge: Polity Press  

 

Berg, M. (2015). Netografi - att forska om och med Internet. Lund: Studentlitteratur AB  

 

Berger, P. L.  & Luckmann, T. (1967). The social construct of reality: a treatise in the sociology of 

knowledge. Anchor Books: New York. 

 

Burr, V,  (1995). An Introduction to Social Constructionism. London: Routledge. 

 

Davis, Mark (2008). Freedom and consumerism - a critique of Zygmunt Bauman´s sociology. 

Burlington: Ashgate Publishing Company 



66 

 

 

Denzin, K. Norman (1989). The reasearch act: A Theorethical Introduction to Sociological 

Methods. Third edition. Englewood Cliffs: New Jersey.  

 

Frisén, A., Holmqvist Gattario, K. & Lunde C. (2014). Projekt perfekt: Om utseendekultur 

och kroppsuppfattning. Stockholm: Författarna och Natur & Kultur. 

Jørgensen, M & Philips, L (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Hammersley, M. & Traianou, A. (2012) Ethics in qualitative research - controversersies and contexts. 

London: SAGE Publications Ltd 

 

Vetenskapliga artiklar 

Abbate D. G., Gramaglia, C.,  Pierò, A. & Fassino, S. (2006). Eating disorders and the Internet: cure and 

curse. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, vol 11, ss e68-e71. 

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=a

rticle&rft.atitle=Eating+disorders+and+the+Internet%3A+cure+and+curse&rft.jtitle=Eating+and+weigh

t+disorders+%3A+EWD&rft.au=Abbate+Daga%2C+G&rft.au=Gramaglia%2C+C&rft.au=Pierò%2C+

A&rft.au=Fassino%2C+S&rft.date=2006-06-01&rft.eissn=1590-

1262&rft.volume=11&rft.issue=2&rft.spage=e68&rft_id=info:pmid/16809973&rft.externalDocID=168

09973&paramdict=sv-SE. (2016-02-13) 

 

Bates, F. & Figueras, C. (2015). I Am a Waste of Breath, of Space, of Time”: Metaphors of Self in a 

Pro-Anorexia Group. Qualitative Health Research, vol 25, ss 189 - 204.  

http://qhr.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/25/2/189.full.pdf+html. (2016-02-15). 

 

Boepple, L., Thompson, J. K. (2016). A Content Analytic Comparison of Fitspiration and Thinspiration 

Websites. International Journal of Eating Disorders, vol 49, ss 98 - 101.  

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1002/eat.22403/epdf. (2016-02-15) 

 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V07T8MwELZKJxYE4lUeUnaUNrGdxEFiKCgtQipiKEJiiWzHQR1aqj7g73OOHTct4g-w2r4kvrv4Hv7sQ4jgbuDvrAlxKFOZCBnJksG3c7B6oDglaAsVWFZlyUbvrP_MnkYsq0vL93qbtv8g-IxXSObCXqu53MFIqioXKOt9A6lBHFvpeUOu-76rtGnjSZoye3MY4b4Q4KmC4pjkrKvSNVzwKf-wMFyXhX2ZmG35e7yVQh2A9z6p6n_bLGwjBVFDpbrKLpupxnjsrKthQ39wY5FUppCO4_58CuwPY6YP8ZKNXXJoQdelb0OfFhO5ult-gWrtQajNdMD9OqS19QWbTKrqfpam4Vg0d7pTaz_Hh-jAev5e30jsCLXU7BiFht2e47EHjPdAWl4trVtPy6pqrmR1gsaDbPzw6NsqFv4cfEFfKRaDk5okAougYKFUZaiURh_RhLJIKlFGaURFWNICBymLiYAgM8K0gEBQYkpOUXv2OVPnyONY8YSmCfxE-p7HklOZKMp4XEQBLQnvoDMz13xubirJay500E09edenBZlT7cFDFJjjXB8FIDgBe9NB-NdoMxC8RZJbPjUI8nlRXvz58ku0v1GaK9ReLdbqGrXW6x9TBUfq
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V07T8MwELZKJxYE4lUeUnaUNrGdxEFiKCgtQipiKEJiiWzHQR1aqj7g73OOHTct4g-w2r4kvrv4Hv7sQ4jgbuDvrAlxKFOZCBnJksG3c7B6oDglaAsVWFZlyUbvrP_MnkYsq0vL93qbtv8g-IxXSObCXqu53MFIqioXKOt9A6lBHFvpeUOu-76rtGnjSZoye3MY4b4Q4KmC4pjkrKvSNVzwKf-wMFyXhX2ZmG35e7yVQh2A9z6p6n_bLGwjBVFDpbrKLpupxnjsrKthQ39wY5FUppCO4_58CuwPY6YP8ZKNXXJoQdelb0OfFhO5ult-gWrtQajNdMD9OqS19QWbTKrqfpam4Vg0d7pTaz_Hh-jAev5e30jsCLXU7BiFht2e47EHjPdAWl4trVtPy6pqrmR1gsaDbPzw6NsqFv4cfEFfKRaDk5okAougYKFUZaiURh_RhLJIKlFGaURFWNICBymLiYAgM8K0gEBQYkpOUXv2OVPnyONY8YSmCfxE-p7HklOZKMp4XEQBLQnvoDMz13xubirJay500E09edenBZlT7cFDFJjjXB8FIDgBe9NB-NdoMxC8RZJbPjUI8nlRXvz58ku0v1GaK9ReLdbqGrXW6x9TBUfq
http://qhr.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/25/2/189.full.pdf+html
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1002/eat.22403/epdf


67 

 

Day, K. & Keys, T. (2008) Starving in cyberspace: a discourse analysis of pro-eating-disorder websites. 

Journal of Gender Studies, vol 17, ss 1-15. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09589230701838321 (2016-02-05)  

Dyke, S. (2013). Utilising a blended ethnographic approach to explore the online and offline lives of 

pro-ana community members. Ethnography and Education, vol. 8, ss 146-161. 

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=a

rticle&rft.atitle=Utilising+a+blended+ethnographic+approach+to+explore+the+online+and+offline+live

s+of+pro-

ana+community+members&rft.jtitle=Ethnography+and+Education&rft.au=Sarah+Dyke&rft.date=2013-

05-01&rft.pub=Taylor+%26+Francis+Ltd&rft.issn=1745-7823&rft.eissn=1745-

7831&rft.volume=8&rft.issue=2&rft.spage=146&rft.externalDocID=2990082031&paramdict=sv-SE 

(2016-02-15) 

Edmonds, R. G. (2012). A new generation of eating disorders - not only for girls : patients as partners - 

brought to you by The South African Depression and Anxiety Group. African Journal of Psychiatry, vol 

15, ss 208 - 210.  

http://www.omicsonline.com/open-access/JOP/a-new-generation-of-eating-disorders-eating-disorders-

not-only-for-girls-jop-15-450.pdf. (2016-02-15). 

 

Fox, N., Ward, K. & O'Rourke A. (2005). Pro‐anorexia, weight‐loss drugs and the internet: an 

‘anti‐recovery’ explanatory model of anorexia. Sociology of Health & Illness, vol 27, ss 944–971.  

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.1467-9566.2005.00465.x/epdf. (2016-02-

15) 

 

Gailey, J. A. (2009). ‘‘Starving Is the Most Fun a Girl Can Have’’: The Pro-Ana Subculture as 

Edgework. Critical Criminology, vol 17, ss 93-108. 

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=a

rticle&rft.atitle=%22Starving+Is+the+Most+Fun+a+Girl+Can+Have%22%3A+The+Pro-

Ana+Subculture+as+Edgework&rft.jtitle=Critical+Criminology&rft.au=Jeannine+A+Gailey&rft.date=2

http://www.tandfonline.com/loi/cjgs20?open=17#vol_17
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09589230701838321
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Utilising+a+blended+ethnographic+approach+to+explore+the+online+and+offline+lives+of+pro-ana+community+members&rft.jtitle=Ethnography+and+Education&rft.au=Sarah+Dyke&rft.date=2013-05-01&rft.pub=Taylor+%26+Francis+Ltd&rft.issn=1745-7823&rft.eissn=1745-7831&rft.volume=8&rft.issue=2&rft.spage=146&rft.externalDocID=2990082031&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Utilising+a+blended+ethnographic+approach+to+explore+the+online+and+offline+lives+of+pro-ana+community+members&rft.jtitle=Ethnography+and+Education&rft.au=Sarah+Dyke&rft.date=2013-05-01&rft.pub=Taylor+%26+Francis+Ltd&rft.issn=1745-7823&rft.eissn=1745-7831&rft.volume=8&rft.issue=2&rft.spage=146&rft.externalDocID=2990082031&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Utilising+a+blended+ethnographic+approach+to+explore+the+online+and+offline+lives+of+pro-ana+community+members&rft.jtitle=Ethnography+and+Education&rft.au=Sarah+Dyke&rft.date=2013-05-01&rft.pub=Taylor+%26+Francis+Ltd&rft.issn=1745-7823&rft.eissn=1745-7831&rft.volume=8&rft.issue=2&rft.spage=146&rft.externalDocID=2990082031&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Utilising+a+blended+ethnographic+approach+to+explore+the+online+and+offline+lives+of+pro-ana+community+members&rft.jtitle=Ethnography+and+Education&rft.au=Sarah+Dyke&rft.date=2013-05-01&rft.pub=Taylor+%26+Francis+Ltd&rft.issn=1745-7823&rft.eissn=1745-7831&rft.volume=8&rft.issue=2&rft.spage=146&rft.externalDocID=2990082031&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Utilising+a+blended+ethnographic+approach+to+explore+the+online+and+offline+lives+of+pro-ana+community+members&rft.jtitle=Ethnography+and+Education&rft.au=Sarah+Dyke&rft.date=2013-05-01&rft.pub=Taylor+%26+Francis+Ltd&rft.issn=1745-7823&rft.eissn=1745-7831&rft.volume=8&rft.issue=2&rft.spage=146&rft.externalDocID=2990082031&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Utilising+a+blended+ethnographic+approach+to+explore+the+online+and+offline+lives+of+pro-ana+community+members&rft.jtitle=Ethnography+and+Education&rft.au=Sarah+Dyke&rft.date=2013-05-01&rft.pub=Taylor+%26+Francis+Ltd&rft.issn=1745-7823&rft.eissn=1745-7831&rft.volume=8&rft.issue=2&rft.spage=146&rft.externalDocID=2990082031&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Utilising+a+blended+ethnographic+approach+to+explore+the+online+and+offline+lives+of+pro-ana+community+members&rft.jtitle=Ethnography+and+Education&rft.au=Sarah+Dyke&rft.date=2013-05-01&rft.pub=Taylor+%26+Francis+Ltd&rft.issn=1745-7823&rft.eissn=1745-7831&rft.volume=8&rft.issue=2&rft.spage=146&rft.externalDocID=2990082031&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Utilising+a+blended+ethnographic+approach+to+explore+the+online+and+offline+lives+of+pro-ana+community+members&rft.jtitle=Ethnography+and+Education&rft.au=Sarah+Dyke&rft.date=2013-05-01&rft.pub=Taylor+%26+Francis+Ltd&rft.issn=1745-7823&rft.eissn=1745-7831&rft.volume=8&rft.issue=2&rft.spage=146&rft.externalDocID=2990082031&paramdict=sv-SE
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3Z1NS8NAEIaX2IN4ET_xE8aLCCGSJq1NBQ9BqiJUPfSil7DZJKWiG2kSsb_DP-zMZtOketCz1zCEZJ9hdnbyZoYx1zm1rW8x4awt-qIXiq5IPHx2jrseOk6C3tIJHaHGkg2fPP_Oux16A8Oo6m_1tf8A3qcp4TQZOZ7O00FKDOWYvsaoVpuZaZkyzc1UvpR6zfFk-pKp6oDus5rR_Jk3vLssrUM1zSenTHWWFpSzkn-p-XtmOWpIYujSotpS3-zLD6UHratbVbNbbd_IhR8WNNcqw49wmaKyDDRD4-tmeYJ0HpUYUEdU6j2MWYi9EHK7Dddym_HT9hpbsaMVr4sNsTFLeI64g8f7biDdgLfdY2qT_hpNRH6RvaPPLeEZ3KOTuHX_OC-4YW5KHyGVykA_Ep55qI-xjGn77emtcrTGVvUCgF9CXGdGLDfY8lDLHTbZpw_IEmqWkCZQsoQ5S7AAWQKxBGQJiiWcQ0USeAYVSbTVJCFPAUlCOAMkCYokaDJQkwQkCZokKJJb7ORqMLq8sfQ7BRmn_yqDn-vlbrOWTGW8w8B2emHcd0QniUSH84Rzjilyz45s-sM6tnfZ0a-32_uDzT5bqb3jgLXyaREfMqMovgDhwF0o
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3Z1NS8NAEIaX2IN4ET_xE8aLCCGSJq1NBQ9BqiJUPfSil7DZJKWiG2kSsb_DP-zMZtOketCz1zCEZJ9hdnbyZoYx1zm1rW8x4awt-qIXiq5IPHx2jrseOk6C3tIJHaHGkg2fPP_Oux16A8Oo6m_1tf8A3qcp4TQZOZ7O00FKDOWYvsaoVpuZaZkyzc1UvpR6zfFk-pKp6oDus5rR_Jk3vLssrUM1zSenTHWWFpSzkn-p-XtmOWpIYujSotpS3-zLD6UHratbVbNbbd_IhR8WNNcqw49wmaKyDDRD4-tmeYJ0HpUYUEdU6j2MWYi9EHK7Dddym_HT9hpbsaMVr4sNsTFLeI64g8f7biDdgLfdY2qT_hpNRH6RvaPPLeEZ3KOTuHX_OC-4YW5KHyGVykA_Ep55qI-xjGn77emtcrTGVvUCgF9CXGdGLDfY8lDLHTbZpw_IEmqWkCZQsoQ5S7AAWQKxBGQJiiWcQ0USeAYVSbTVJCFPAUlCOAMkCYokaDJQkwQkCZokKJJb7ORqMLq8sfQ7BRmn_yqDn-vlbrOWTGW8w8B2emHcd0QniUSH84Rzjilyz45s-sM6tnfZ0a-32_uDzT5bqb3jgLXyaREfMqMovgDhwF0o
http://www.omicsonline.com/open-access/JOP/a-new-generation-of-eating-disorders-eating-disorders-not-only-for-girls-jop-15-450.pdf
http://www.omicsonline.com/open-access/JOP/a-new-generation-of-eating-disorders-eating-disorders-not-only-for-girls-jop-15-450.pdf
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NbtQwEB5VPSFV_LWFUEB-ALJNNk7icKtQqxbRqlLh0os1cRy0UpStdjdiue0jcITX2ydhxvlpt-WAELcocRLHHn_-ZuL5DBCNR4F_DxOS0GQmzU1sSkV1R5r1yHBKshaZj43bluz8Wh1dqI_n6vg2W7pVixjCbzxOHHrfGe6H3WAnnp_0IRKZxKPlIeYcLDALxmfyCzjb5OxiQOkwaf8-hzL0M6WyzVU-f3zixtR1H8DvzGADy007VD55Av3aqH55ymQxHzUu8-6h-uP_-Oin8LhjtOKoNcFnsGXr57DThgNFm-W0C9XlbLpe_cB6OrPLCb4T31xIlk5V9KmimDVf5wLrQhAfFRMXpbSL93RGrFc_qfMnVJJ9dxp439erX8Iubyqs3QoB4TbzEdNS9E_fgy8nx58_nPrdRg--IToU-yaPioxlfmJbopUBEu8kJogmkcoqtJiy7KFlXctSJkFplLJ5bLMYJcvZx9E-bNfT2r4EQV52brOxkWVhJGKJiET50qAIOGPYBh6EfR_qm1bPQ2_4QanmRuXdOWPtGlUvPXjLna3bzNQBEqg0u8_Enzx44QowJnDrb1zpDUQXVUWvisjwM_JSPTgYrnSwMdesX5cSYoZ8n7Om20omUUhkWXqQOJP469rrq9OzT3T06l9vPIBHrV4tx51ew_Zi1tg3sNU0vwEtCyZ3
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NbtQwEB5VPSFV_LWFUEB-ALJNNk7icKtQqxbRqlLh0os1cRy0UpStdjdiue0jcITX2ydhxvlpt-WAELcocRLHHn_-ZuL5DBCNR4F_DxOS0GQmzU1sSkV1R5r1yHBKshaZj43bluz8Wh1dqI_n6vg2W7pVixjCbzxOHHrfGe6H3WAnnp_0IRKZxKPlIeYcLDALxmfyCzjb5OxiQOkwaf8-hzL0M6WyzVU-f3zixtR1H8DvzGADy007VD55Av3aqH55ymQxHzUu8-6h-uP_-Oin8LhjtOKoNcFnsGXr57DThgNFm-W0C9XlbLpe_cB6OrPLCb4T31xIlk5V9KmimDVf5wLrQhAfFRMXpbSL93RGrFc_qfMnVJJ9dxp439erX8Iubyqs3QoB4TbzEdNS9E_fgy8nx58_nPrdRg--IToU-yaPioxlfmJbopUBEu8kJogmkcoqtJiy7KFlXctSJkFplLJ5bLMYJcvZx9E-bNfT2r4EQV52brOxkWVhJGKJiET50qAIOGPYBh6EfR_qm1bPQ2_4QanmRuXdOWPtGlUvPXjLna3bzNQBEqg0u8_Enzx44QowJnDrb1zpDUQXVUWvisjwM_JSPTgYrnSwMdesX5cSYoZ8n7Om20omUUhkWXqQOJP469rrq9OzT3T06l9vPIBHrV4tx51ew_Zi1tg3sNU0vwEtCyZ3
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.1467-9566.2005.00465.x/epdf
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%22Starving+Is+the+Most+Fun+a+Girl+Can+Have%22%3A+The+Pro-Ana+Subculture+as+Edgework&rft.jtitle=Critical+Criminology&rft.au=Jeannine+A+Gailey&rft.date=2009-06-01&rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media&rft.issn=1205-8629&rft.eissn=1572-9877&rft.volume=17&rft.issue=2&rft.spage=93&rft.externalDocID=1713030851&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%22Starving+Is+the+Most+Fun+a+Girl+Can+Have%22%3A+The+Pro-Ana+Subculture+as+Edgework&rft.jtitle=Critical+Criminology&rft.au=Jeannine+A+Gailey&rft.date=2009-06-01&rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media&rft.issn=1205-8629&rft.eissn=1572-9877&rft.volume=17&rft.issue=2&rft.spage=93&rft.externalDocID=1713030851&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%22Starving+Is+the+Most+Fun+a+Girl+Can+Have%22%3A+The+Pro-Ana+Subculture+as+Edgework&rft.jtitle=Critical+Criminology&rft.au=Jeannine+A+Gailey&rft.date=2009-06-01&rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media&rft.issn=1205-8629&rft.eissn=1572-9877&rft.volume=17&rft.issue=2&rft.spage=93&rft.externalDocID=1713030851&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%22Starving+Is+the+Most+Fun+a+Girl+Can+Have%22%3A+The+Pro-Ana+Subculture+as+Edgework&rft.jtitle=Critical+Criminology&rft.au=Jeannine+A+Gailey&rft.date=2009-06-01&rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media&rft.issn=1205-8629&rft.eissn=1572-9877&rft.volume=17&rft.issue=2&rft.spage=93&rft.externalDocID=1713030851&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%22Starving+Is+the+Most+Fun+a+Girl+Can+Have%22%3A+The+Pro-Ana+Subculture+as+Edgework&rft.jtitle=Critical+Criminology&rft.au=Jeannine+A+Gailey&rft.date=2009-06-01&rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media&rft.issn=1205-8629&rft.eissn=1572-9877&rft.volume=17&rft.issue=2&rft.spage=93&rft.externalDocID=1713030851&paramdict=sv-SE


68 

 

009-06-01&rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media&rft.issn=1205-8629&rft.eissn=1572-

9877&rft.volume=17&rft.issue=2&rft.spage=93&rft.externalDocID=1713030851&paramdict=sv-SE 

 (2016-02-15) 

Gavin, J., Rodham, K. & Poyer H. (2008). The Presentation of “Pro-Anorexia” in Online Group 

Interactions. Qualitative Health Research, vol 18, ss 325 – 333. 

http://qhr.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/18/3/325.full.pdf+html.  (2016-02-15) 

Giles, D. (2006). Constructing identities in cyberspace: The case of eating disorders. British Journal of 

Social Psychology, vol 45, ss 463–477. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/014466605X53596/abstract  (2016-02-05) 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today (2004) 24, 105–112.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691703001515 (2016-04-26) 

 

Haas, S. M., Irr, M. E., Jennings, N. A. & Wagner, L. M. (2010). Communicating thin: A grounded 

model of Online Negative Enabling Support Groups in the pro-anorexia movement. New Media & 

Society, vol 13, ss 40-57.  

http://nms.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/13/1/40.full.pdf+html. (2016-02-14) 

 

Harshbarger, J. L., Ahlers-Schmidt, C. R., Mayans L., Mayans D.  & Hawkins J. H. (2009). Pro-

anorexia websites: what a clinician should know. The International journal of eating disorders, vol 42, 

ss 367-370. 

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=a

rticle&rft.atitle=Pro-

anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+

Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-

Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-

01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-

108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE. 

 (2016-02-14). 

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%22Starving+Is+the+Most+Fun+a+Girl+Can+Have%22%3A+The+Pro-Ana+Subculture+as+Edgework&rft.jtitle=Critical+Criminology&rft.au=Jeannine+A+Gailey&rft.date=2009-06-01&rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media&rft.issn=1205-8629&rft.eissn=1572-9877&rft.volume=17&rft.issue=2&rft.spage=93&rft.externalDocID=1713030851&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%22Starving+Is+the+Most+Fun+a+Girl+Can+Have%22%3A+The+Pro-Ana+Subculture+as+Edgework&rft.jtitle=Critical+Criminology&rft.au=Jeannine+A+Gailey&rft.date=2009-06-01&rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media&rft.issn=1205-8629&rft.eissn=1572-9877&rft.volume=17&rft.issue=2&rft.spage=93&rft.externalDocID=1713030851&paramdict=sv-SE
http://qhr.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/18/3/325.full.pdf+html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjso.2006.45.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/014466605X53596/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691703001515
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1NTxsxELXScOFCKVBBaSVfOHDYZZ31xl6kHkIbRCvCBSIkLpHXa6Mg2KBAov782jv2Oh-qENdeV6vZDz_NeMbz3iCUduIkWvEJXSJzyQqZSc3NuwsT9QxwtEELLTqyHks2uOO9K_57wPutlh9YFa79Dwu_QPmomVDjCtjnlr9hy90w_MZuEkFm1Pi5e1D_7lseVa3QPXu223IoTL34VkjjayNRTabqz1gYI_PQNPMQJKDswY9wTTiNyAi4OKCOXcehAPtrWuNlEAc-RN1tU0G9_ioOldZbce-oOZfeQBmKr03fB7hX2jUZKwVtzViFaywFUmfjk9M17IGDBW0nF6pB2no9CDAnI0Dso4g9qs5d7-yS3vZKHGy6E4mTQF-zYNXYn8qxfP3-MjfQ_mBSfW4S_o2z85_XwwUvyHLOmkYjK9iWA8cNvj0clp-sPmFpc-Q7C7mL3TfbaMtlKbgH6PqEWqraQR_9BBDsAsIuelwCG7ZgO8U97KGGa6jhicYANeyhhj3UsIMaBqjhcWWMKLwINeyhtoeG5_2bHxeRm98RSasjGNEy0Za3LAVhknRUZnZGKkkKyrOuNkldJgrFmVa5Kq3wGtGpKEjGZcqKPBGKpZ9Ru5pUah9hKqmULBOaa0kTbRWKJDGmVJeTtKTJATr2P270DDIto38t4wE6sn_2zfu-vMPmIdoMeP-K2q_TmfqGWrPZX-ewibs
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1NTxsxELXScOFCKVBBaSVfOHDYZZ31xl6kHkIbRCvCBSIkLpHXa6Mg2KBAov782jv2Oh-qENdeV6vZDz_NeMbz3iCUduIkWvEJXSJzyQqZSc3NuwsT9QxwtEELLTqyHks2uOO9K_57wPutlh9YFa79Dwu_QPmomVDjCtjnlr9hy90w_MZuEkFm1Pi5e1D_7lseVa3QPXu223IoTL34VkjjayNRTabqz1gYI_PQNPMQJKDswY9wTTiNyAi4OKCOXcehAPtrWuNlEAc-RN1tU0G9_ioOldZbce-oOZfeQBmKr03fB7hX2jUZKwVtzViFaywFUmfjk9M17IGDBW0nF6pB2no9CDAnI0Dso4g9qs5d7-yS3vZKHGy6E4mTQF-zYNXYn8qxfP3-MjfQ_mBSfW4S_o2z85_XwwUvyHLOmkYjK9iWA8cNvj0clp-sPmFpc-Q7C7mL3TfbaMtlKbgH6PqEWqraQR_9BBDsAsIuelwCG7ZgO8U97KGGa6jhicYANeyhhj3UsIMaBqjhcWWMKLwINeyhtoeG5_2bHxeRm98RSasjGNEy0Za3LAVhknRUZnZGKkkKyrOuNkldJgrFmVa5Kq3wGtGpKEjGZcqKPBGKpZ9Ru5pUah9hKqmULBOaa0kTbRWKJDGmVJeTtKTJATr2P270DDIto38t4wE6sn_2zfu-vMPmIdoMeP-K2q_TmfqGWrPZX-ewibs
http://nms.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/13/1/40.full.pdf+html
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V3Pb9MwFLbGuOyCYPwqA8nisEuUyYnd2EXaoWJFCOg0wRCIS2Q7sRqpS6emRet_z3v5aYqEOHN1FDXy-_zeZ_f5-wjh8RkL93JCEtmJlcaOrVPw7RqqHgDHAVqEiW1tSzb_oaaX6sNczYbO3mHsfwj81XoV6nK1zu8KHUCSxL-H6743VOnu70Liuq4W6G8d4LGaz1H_PCRsGetM1z3SnWCn13xYlkXwCS8EVQuDreV9x2_dT7Irg8_BFG2Wq_CLXdwUWd9rg9eydTDXO136DvdF5o91hxKToQXwH1Ofl-ZimYRcNEY-Z3mThlHlNGK16XCfp0Xs4VF4SZc3hh57utlRIqUcozPXKaqo32SF3ZxXPwGS92CLrmCjfv_i6vu3j33dTnjT8Np9z29MZb9e-7sQ1RbZ64fkQRsUOm3C_4gc5OUxGV0U-Yae0lbrdUkvO6uFY3LUV7rdY8J9jNAOI28oIoRq2iOENgihiJAn5Ou72fXb92HrnhFaJHmhBnISZVIqB5xUGZdwayPjWGISq0UWSS2l5WZigLQ5xQwkb46ETqIi5Jg7_pQclqsyf06osMJaOdZOOSuYQ30gGzFm8kRFPBNsRF53M5XeNiIpaSOHHafAKNKYJUyNyDOcwxTXz2atLYxCOUE5R3jSTWuaLZfpELkROemftEusSmOs8sg78b06BsOPTqAmAcV_8df3TsjRgNmX5HCz3uavyMF2-wtxEn4B
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V3Pb9MwFLbGuOyCYPwqA8nisEuUyYnd2EXaoWJFCOg0wRCIS2Q7sRqpS6emRet_z3v5aYqEOHN1FDXy-_zeZ_f5-wjh8RkL93JCEtmJlcaOrVPw7RqqHgDHAVqEiW1tSzb_oaaX6sNczYbO3mHsfwj81XoV6nK1zu8KHUCSxL-H6743VOnu70Liuq4W6G8d4LGaz1H_PCRsGetM1z3SnWCn13xYlkXwCS8EVQuDreV9x2_dT7Irg8_BFG2Wq_CLXdwUWd9rg9eydTDXO136DvdF5o91hxKToQXwH1Ofl-ZimYRcNEY-Z3mThlHlNGK16XCfp0Xs4VF4SZc3hh57utlRIqUcozPXKaqo32SF3ZxXPwGS92CLrmCjfv_i6vu3j33dTnjT8Np9z29MZb9e-7sQ1RbZ64fkQRsUOm3C_4gc5OUxGV0U-Yae0lbrdUkvO6uFY3LUV7rdY8J9jNAOI28oIoRq2iOENgihiJAn5Ou72fXb92HrnhFaJHmhBnISZVIqB5xUGZdwayPjWGISq0UWSS2l5WZigLQ5xQwkb46ETqIi5Jg7_pQclqsyf06osMJaOdZOOSuYQ30gGzFm8kRFPBNsRF53M5XeNiIpaSOHHafAKNKYJUyNyDOcwxTXz2atLYxCOUE5R3jSTWuaLZfpELkROemftEusSmOs8sg78b06BsOPTqAmAcV_8df3TsjRgNmX5HCz3uavyMF2-wtxEn4B
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pro-anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pro-anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pro-anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pro-anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pro-anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pro-anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pro-anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pro-anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pro-anorexia+websites%3A+What+a+clinician+should+know&rft.jtitle=International+Journal+of+Eating+Disorders&rft.au=Jenni+L+Harshbarger&rft.au=Carolyn+R+Ahlers-Schmidt&rft.au=Laura+Mayans&rft.au=David+Mayans&rft.date=2009-05-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=0276-3478&rft.eissn=1098-108X&rft.volume=42&rft.issue=4&rft.spage=367&rft.externalDocID=1677759731&paramdict=sv-SE


69 

 

 

Juarascio, A. S., Shoaib, A. & Alix Timko, C. (2010) Pro-Eating Disorder Communities on Social 

Networking Sites: A Content Analysis. Eating Disorders, vol 18, ss 393-407. 

http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/10640266.2010.511918. (2016-02-14)    

 

Kirmayer, L., Raikhel, E & Rahimi, S (2013). Cultures of the Internet: Identity, community and mental 

health ur Transcultural Psychiatry, 04/2013, Volym 50, Nummer 2 ss 165-191.  

http://tps.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/50/2/165 (2016-02-08) 

 

Kleyn, M. & Clark, J. (2009). Agency through bodily alterity: the case of "proanorexia" websites. 

Psychology in Society, vol 1, ss 27-39. 

http://www.scielo.org.za/pdf/pins/n38/n38a03.pdf. (2016-02-14) 

 

Lewis, S. P. & Arbuthnott, A. E. (2012). Searching for Thinspiration: The Nature of Internet Searches 

for Pro-Eating Disorder Websites. Cyberpsychology, behavior and social networking, vol 15, ss 200-

204.  

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=a

rticle&rft.atitle=Searching+for+Thinspiration%3A+The+Nature+of+Internet+Searches+for+Pro-

Eating+Disorder+Websites&rft.au=Lewis%2C+Stephen+P&rft.au=Arbuthnott%2C+Alexis+E&rft.date

=2012-04-01&rft.pub=Mary+Ann+Liebert%2C+Inc&rft.issn=2152-2715&rft.eissn=2152-

2723&rft.volume=15&rft.issue=4&rft.spage=2&rft.epage=204&rft_id=info:doi/10.1089%2Fcyber.2011

.0453&rft.externalDocID=10_1089_cyber_2011_0453&paramdict=sv-SE. (2016-02-14) 

 

Lipczynska, S. (2007). Discovering the cult of Ana and Mia: A review of pro-anorexia websites. 

Journal of Mental Health, vol 16, ss 545-548.  

http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/09638230701482402. (2016-02-13). 

 

Reichel, V. A., Schneider, N., Grünewald, B., Kienast, T., Pfeiffer, E., Lehmkuhl, U. & Korte, A. 

(2014). “Glass fairies” and “bone children”: Adolescents and young adults with anorexia nervosa show 

positive reactions towards extremely emaciated body pictures measured by the startle reflex paradigm. 

Psychophysiology, vol 51, ss 168 - 177.  

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwnV07b4MwED5FnbL0_Ugfkv8AkQEDpltUJaqqJqrUdOmC7AuWupAqgaH_vmeMo6RVVSkTC2fAPs7fwXffAcTRkAc_YkIaYo6ZxgSNpHtXtOuR4xjyFqEjbNuSTd_laCafpnLs2546kqXNqI2TjWgjt33VlV57fhwdU8qB0tTRtOxvsbCt_Y25ZXjNJ8-bwJzxthOqNQisha-k-2OQnZ1qR8d0G4LKLiJPjsCzSj0F5aNeD5u2uu6XwuO-D3YMhx1QZSPnWSfQK6tT6G_i5dcZzF5Wy2CsLG-aeRFP1hWcWJlWtqyYq_5lM0c2t2e-EsZd37MRa3Wxqpp5WZRzeJuM5w-PQdeeIUDCHCIIDaVSWUQYLcoMZbdlrpGyH8IrCmUiY8ExUaFWOqHgTllTGaHIF1kuCZHpJFfxBRxUy6q8AiZQIGaJMtKg4MYK0GDIuS5TGcYLwQcQ-KUoPp0KRxF24qZ-mgo7TYWbpgFk2-tV1O3XD-NalfxjeemWdnOdiNva3Ty-3nvMG-g7zoFlmdzCQb1qyjvoNc03fM7jlA
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwnV07b4MwED5FnbL0_Ugfkv8AkQEDpltUJaqqJqrUdOmC7AuWupAqgaH_vmeMo6RVVSkTC2fAPs7fwXffAcTRkAc_YkIaYo6ZxgSNpHtXtOuR4xjyFqEjbNuSTd_laCafpnLs2546kqXNqI2TjWgjt33VlV57fhwdU8qB0tTRtOxvsbCt_Y25ZXjNJ8-bwJzxthOqNQisha-k-2OQnZ1qR8d0G4LKLiJPjsCzSj0F5aNeD5u2uu6XwuO-D3YMhx1QZSPnWSfQK6tT6G_i5dcZzF5Wy2CsLG-aeRFP1hWcWJlWtqyYq_5lM0c2t2e-EsZd37MRa3Wxqpp5WZRzeJuM5w-PQdeeIUDCHCIIDaVSWUQYLcoMZbdlrpGyH8IrCmUiY8ExUaFWOqHgTllTGaHIF1kuCZHpJFfxBRxUy6q8AiZQIGaJMtKg4MYK0GDIuS5TGcYLwQcQ-KUoPp0KRxF24qZ-mgo7TYWbpgFk2-tV1O3XD-NalfxjeemWdnOdiNva3Ty-3nvMG-g7zoFlmdzCQb1qyjvoNc03fM7jlA
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/10640266.2010.511918
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1LS8QwEA4-QEQQXV_rA3LxZrVpYtrKurDqLiKsB10vXiRtUiyyD3Ur7L930mm7VfAPeJ3QUuZLJzOTmW8I4d6p6_yyCUrFXIQsDlUMB7CMIGpgoQp8LwKByWm7-89B5z646wfd-TC3uew_AI8kmcgla73KNM_5mTwFmGJbbq7YGFtDpkjANKy3RdY91vwwq_g5fhZH4-U9mPYZAm-brHNLUSWfH1T69oqFAN0MPtnMF17TYYo5aW3e68kHOwiiqlkxaDCFZI4NbOsWFalki53j1cwjw7kQld4nQ1C8x30IMouz4Cf3dbVkedCHOo2nl59fsKkWIcgOINRevurdPD5Vt0ZShHYkVflUzamoVenljsNgg6wXHj_tIFKbZMGMGmStNqBi1iAr_aLEYYsMWlG7hLB1FrXpOKEAIwVxiaQVX-SCAk4rOKEVoBQApQgoRUC3yVOvO7i-dYrRF86EgZ4dI41WRvjCCKa57wbgxSfmXPrG18aLjBsHMoiYjvW51ODi-gljCoy34ppJL4n4DlkajUdmj1AInxLuc8s0l4gk5EppLtzIerLKjblukl3U0ssE-U1eSv01ybFVWyVnBTU845IL-zz80i4ExPt_vuGArM53zSFZmn5k5ogsZNk3usJJnQ
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1LS8QwEA4-QEQQXV_rA3LxZrVpYtrKurDqLiKsB10vXiRtUiyyD3Ur7L930mm7VfAPeJ3QUuZLJzOTmW8I4d6p6_yyCUrFXIQsDlUMB7CMIGpgoQp8LwKByWm7-89B5z646wfd-TC3uew_AI8kmcgla73KNM_5mTwFmGJbbq7YGFtDpkjANKy3RdY91vwwq_g5fhZH4-U9mPYZAm-brHNLUSWfH1T69oqFAN0MPtnMF17TYYo5aW3e68kHOwiiqlkxaDCFZI4NbOsWFalki53j1cwjw7kQld4nQ1C8x30IMouz4Cf3dbVkedCHOo2nl59fsKkWIcgOINRevurdPD5Vt0ZShHYkVflUzamoVenljsNgg6wXHj_tIFKbZMGMGmStNqBi1iAr_aLEYYsMWlG7hLB1FrXpOKEAIwVxiaQVX-SCAk4rOKEVoBQApQgoRUC3yVOvO7i-dYrRF86EgZ4dI41WRvjCCKa57wbgxSfmXPrG18aLjBsHMoiYjvW51ODi-gljCoy34ppJL4n4DlkajUdmj1AInxLuc8s0l4gk5EppLtzIerLKjblukl3U0ssE-U1eSv01ybFVWyVnBTU845IL-zz80i4ExPt_vuGArM53zSFZmn5k5ogsZNk3usJJnQ
http://tps.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/50/2/165
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V07T8MwELZKpy6Ip4CCZFWCpSrKq7GNxJCiIigqUyeWyHHsioEEtQ3i53OOnSatxAJMrIkUP77Ld_b5_B1CvnftDLY4IXQFEyQRQ6Eo9J2D1wPDUWAtQeKJsizZ9IVGz3QypeO6ymL97D8AH5nblFUBniRPdQSjPBXXFQBsHofgJoh_6Xn6UlWWL-Snzpv1-sCr-kR52Vy2rmmyvCVoMz3XWMk5kMQTsMva0CZFKvtl6s9GVIFtRRW-_6yhSVhEDELHBg-NhRiRlooHScOjGrWiTa3rhrrplta1zgqM88U8tjMYw96fJtQlKkzDgLqSOSxxOQMvq1ziD50rLZL-lr6K1e3yAyxuB3bglJjddXnWbftaV2Vg1jvO9tCuXffjyLS2j1oyO0CdegIO0cgAhy1w2ACHK-Bu4IXEGjacK9xrgNbDFWRH6PF-PLt7GJSjezdCIvGPhusfo3aWZ_IEYe5JTgJG4K_Swo-KB4LIgPIwHTqB8vkpGv2-vbO_-EgXdWorO0ft1aKQF6hVFF_ma1j8
http://www.scielo.org.za/pdf/pins/n38/n38a03.pdf
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1bSyMxGA3qk4Ki7up6gzz5UqabpulMIvgwSEXE-qQsLCxDriisUdxW8d-b21xa2QdffZwh05kmh-T7knPOB8AQ91G2MCfkA8lkIeRIGuq-nbtVzwHHOLQQgWUoSzb5Tctrejmh41Zs0t77CgMfCcQ1QdLX5YyH6YnE4XFxHdw8axXJs9XTXnxKB3cGrx7IxjwQomt3zt4vLfxBcxOCX-nXaE-QeGKtUKx0AzW9s4kJUgbHzSR4SNsLnqdButsLE8_dK63tXd1rkVREcwxNXxc3w0XUZPZ1914UEjfT7KgDJ9KdMzuLL461iD_M64h6W1T55j4h2a6S6DG8YJYdjtQpq0LLyresQkvvo_6g7uX09N-LA-WyS9KpT9VvL1mzI4eGuGAhQ2_-U-0FRdnPhXevgXUvLeTW_o0d001LirRK32yCjZRXwDLiYQssabsN9hs5EjyGUYgNoy_M2zfwpwEKdGMO54By4i41jDCBjwbWMIE1TMIjLUxgDRNYw-Q7uD0f35xdZKnYRvbgQj6Scc7C3gAnucmVUMYl3soMqES8YJJppqhSaDQyA5xrQ7hhgmOXqwqkBctdkLoDVuyj1T8ARLgQmmFJjJKEc8M5d2F3gRTyqm2N9kB_vu-qp-isUv1n-PbAbuzbpqELan2gPNz_7E8dgNUW5YdgZfo800dgaTZ7B0ofemM
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1bSyMxGA3qk4Ki7up6gzz5UqabpulMIvgwSEXE-qQsLCxDriisUdxW8d-b21xa2QdffZwh05kmh-T7knPOB8AQ91G2MCfkA8lkIeRIGuq-nbtVzwHHOLQQgWUoSzb5Tctrejmh41Zs0t77CgMfCcQ1QdLX5YyH6YnE4XFxHdw8axXJs9XTXnxKB3cGrx7IxjwQomt3zt4vLfxBcxOCX-nXaE-QeGKtUKx0AzW9s4kJUgbHzSR4SNsLnqdButsLE8_dK63tXd1rkVREcwxNXxc3w0XUZPZ1914UEjfT7KgDJ9KdMzuLL461iD_M64h6W1T55j4h2a6S6DG8YJYdjtQpq0LLyresQkvvo_6g7uX09N-LA-WyS9KpT9VvL1mzI4eGuGAhQ2_-U-0FRdnPhXevgXUvLeTW_o0d001LirRK32yCjZRXwDLiYQssabsN9hs5EjyGUYgNoy_M2zfwpwEKdGMO54By4i41jDCBjwbWMIE1TMIjLUxgDRNYw-Q7uD0f35xdZKnYRvbgQj6Scc7C3gAnucmVUMYl3soMqES8YJJppqhSaDQyA5xrQ7hhgmOXqwqkBctdkLoDVuyj1T8ARLgQmmFJjJKEc8M5d2F3gRTyqm2N9kB_vu-qp-isUv1n-PbAbuzbpqELan2gPNz_7E8dgNUW5YdgZfo800dgaTZ7B0ofemM
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Searching+for+Thinspiration%3A+The+Nature+of+Internet+Searches+for+Pro-Eating+Disorder+Websites&rft.au=Lewis%2C+Stephen+P&rft.au=Arbuthnott%2C+Alexis+E&rft.date=2012-04-01&rft.pub=Mary+Ann+Liebert%2C+Inc&rft.issn=2152-2715&rft.eissn=2152-2723&rft.volume=15&rft.issue=4&rft.spage=2&rft.epage=204&rft_id=info:doi/10.1089%2Fcyber.2011.0453&rft.externalDocID=10_1089_cyber_2011_0453&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Searching+for+Thinspiration%3A+The+Nature+of+Internet+Searches+for+Pro-Eating+Disorder+Websites&rft.au=Lewis%2C+Stephen+P&rft.au=Arbuthnott%2C+Alexis+E&rft.date=2012-04-01&rft.pub=Mary+Ann+Liebert%2C+Inc&rft.issn=2152-2715&rft.eissn=2152-2723&rft.volume=15&rft.issue=4&rft.spage=2&rft.epage=204&rft_id=info:doi/10.1089%2Fcyber.2011.0453&rft.externalDocID=10_1089_cyber_2011_0453&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Searching+for+Thinspiration%3A+The+Nature+of+Internet+Searches+for+Pro-Eating+Disorder+Websites&rft.au=Lewis%2C+Stephen+P&rft.au=Arbuthnott%2C+Alexis+E&rft.date=2012-04-01&rft.pub=Mary+Ann+Liebert%2C+Inc&rft.issn=2152-2715&rft.eissn=2152-2723&rft.volume=15&rft.issue=4&rft.spage=2&rft.epage=204&rft_id=info:doi/10.1089%2Fcyber.2011.0453&rft.externalDocID=10_1089_cyber_2011_0453&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Searching+for+Thinspiration%3A+The+Nature+of+Internet+Searches+for+Pro-Eating+Disorder+Websites&rft.au=Lewis%2C+Stephen+P&rft.au=Arbuthnott%2C+Alexis+E&rft.date=2012-04-01&rft.pub=Mary+Ann+Liebert%2C+Inc&rft.issn=2152-2715&rft.eissn=2152-2723&rft.volume=15&rft.issue=4&rft.spage=2&rft.epage=204&rft_id=info:doi/10.1089%2Fcyber.2011.0453&rft.externalDocID=10_1089_cyber_2011_0453&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Searching+for+Thinspiration%3A+The+Nature+of+Internet+Searches+for+Pro-Eating+Disorder+Websites&rft.au=Lewis%2C+Stephen+P&rft.au=Arbuthnott%2C+Alexis+E&rft.date=2012-04-01&rft.pub=Mary+Ann+Liebert%2C+Inc&rft.issn=2152-2715&rft.eissn=2152-2723&rft.volume=15&rft.issue=4&rft.spage=2&rft.epage=204&rft_id=info:doi/10.1089%2Fcyber.2011.0453&rft.externalDocID=10_1089_cyber_2011_0453&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Searching+for+Thinspiration%3A+The+Nature+of+Internet+Searches+for+Pro-Eating+Disorder+Websites&rft.au=Lewis%2C+Stephen+P&rft.au=Arbuthnott%2C+Alexis+E&rft.date=2012-04-01&rft.pub=Mary+Ann+Liebert%2C+Inc&rft.issn=2152-2715&rft.eissn=2152-2723&rft.volume=15&rft.issue=4&rft.spage=2&rft.epage=204&rft_id=info:doi/10.1089%2Fcyber.2011.0453&rft.externalDocID=10_1089_cyber_2011_0453&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Searching+for+Thinspiration%3A+The+Nature+of+Internet+Searches+for+Pro-Eating+Disorder+Websites&rft.au=Lewis%2C+Stephen+P&rft.au=Arbuthnott%2C+Alexis+E&rft.date=2012-04-01&rft.pub=Mary+Ann+Liebert%2C+Inc&rft.issn=2152-2715&rft.eissn=2152-2723&rft.volume=15&rft.issue=4&rft.spage=2&rft.epage=204&rft_id=info:doi/10.1089%2Fcyber.2011.0453&rft.externalDocID=10_1089_cyber_2011_0453&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Searching+for+Thinspiration%3A+The+Nature+of+Internet+Searches+for+Pro-Eating+Disorder+Websites&rft.au=Lewis%2C+Stephen+P&rft.au=Arbuthnott%2C+Alexis+E&rft.date=2012-04-01&rft.pub=Mary+Ann+Liebert%2C+Inc&rft.issn=2152-2715&rft.eissn=2152-2723&rft.volume=15&rft.issue=4&rft.spage=2&rft.epage=204&rft_id=info:doi/10.1089%2Fcyber.2011.0453&rft.externalDocID=10_1089_cyber_2011_0453&paramdict=sv-SE
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/09638230701482402


70 

 

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/psyp.12160/epdf (2016-02-15) 

 

Riley, Sarah; Rodham, Karen; Gavin, Jeff (2009). Doing Weight: Pro-Ana and Recovery Identities in 

Cyberspace. Journal of community & applied social psychology, vol. 19, ss 348 - 359.  

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=a

rticle&rft.atitle=Doing+weight%3A+Pro-

ana+and+recovery+identities+in+cyberspace&rft.jtitle=Journal+of+Community+%26+Applied+Social+

Psychology&rft.au=Sarah+Riley&rft.au=Karen+Rodham&rft.au=Jeff+Gavin&rft.date=2009-09-

01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=1052-9284&rft.eissn=1099-

1298&rft.volume=19&rft.issue=5&rft.spage=348&rft.externalDocID=1847276191&paramdict=sv-SE 

(2016-02-16) 

 

Schott, N. D. & Langan, D. (2015) Pro-anorexia/bulimia censorship and public service announcements: 

the price of controlling women. Media, Culture & Society, vol. 37, ss 1158–1175.  

http://mcs.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/37/8/1158.full.pdf+html (2016-02-15) 

 

Sheldon, P., Houston Grey, S., Vickery, A. J. & Honeycutt, J. M. (2015). An Analysis of Imagined 

Interactions With Pro-Ana (Anorexia): Implications for Mental and Physical Health. Imagination, 

Cognition and Personality, vol 35, ss 166-189.  

http://ica.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/35/2/166.full.pdf+html (2016-02-15) 

 

Whitehead, K. (2010). “Hunger Hurts but Starving Works”: A Case Study of Gendered Practices in the 

Online Pro-eating-disorder Community. The Canadian Journal of Sociology, vol 35, ss 595-626.  

http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdf/canajsocicahican.35.4.595.pdf?acceptTC=true. (2016-

02-15) 

Wilson, J. L., Peebles, R., Hardy, K. K. & Litt, I. F. (2006). Surfing for Thinness: A Pilot Study of Pro–

Eating Disorder Web Site Usage in Adolescents With Eating Disorders. Pediatrics, vol. 118, ss 1635-

1643.  

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/118/6/e1635.full.pdf (2016-01-28) 

 

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/psyp.12160/epdf
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Doing+weight%3A+Pro-ana+and+recovery+identities+in+cyberspace&rft.jtitle=Journal+of+Community+%26+Applied+Social+Psychology&rft.au=Sarah+Riley&rft.au=Karen+Rodham&rft.au=Jeff+Gavin&rft.date=2009-09-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=1052-9284&rft.eissn=1099-1298&rft.volume=19&rft.issue=5&rft.spage=348&rft.externalDocID=1847276191&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Doing+weight%3A+Pro-ana+and+recovery+identities+in+cyberspace&rft.jtitle=Journal+of+Community+%26+Applied+Social+Psychology&rft.au=Sarah+Riley&rft.au=Karen+Rodham&rft.au=Jeff+Gavin&rft.date=2009-09-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=1052-9284&rft.eissn=1099-1298&rft.volume=19&rft.issue=5&rft.spage=348&rft.externalDocID=1847276191&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Doing+weight%3A+Pro-ana+and+recovery+identities+in+cyberspace&rft.jtitle=Journal+of+Community+%26+Applied+Social+Psychology&rft.au=Sarah+Riley&rft.au=Karen+Rodham&rft.au=Jeff+Gavin&rft.date=2009-09-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=1052-9284&rft.eissn=1099-1298&rft.volume=19&rft.issue=5&rft.spage=348&rft.externalDocID=1847276191&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Doing+weight%3A+Pro-ana+and+recovery+identities+in+cyberspace&rft.jtitle=Journal+of+Community+%26+Applied+Social+Psychology&rft.au=Sarah+Riley&rft.au=Karen+Rodham&rft.au=Jeff+Gavin&rft.date=2009-09-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=1052-9284&rft.eissn=1099-1298&rft.volume=19&rft.issue=5&rft.spage=348&rft.externalDocID=1847276191&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Doing+weight%3A+Pro-ana+and+recovery+identities+in+cyberspace&rft.jtitle=Journal+of+Community+%26+Applied+Social+Psychology&rft.au=Sarah+Riley&rft.au=Karen+Rodham&rft.au=Jeff+Gavin&rft.date=2009-09-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=1052-9284&rft.eissn=1099-1298&rft.volume=19&rft.issue=5&rft.spage=348&rft.externalDocID=1847276191&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Doing+weight%3A+Pro-ana+and+recovery+identities+in+cyberspace&rft.jtitle=Journal+of+Community+%26+Applied+Social+Psychology&rft.au=Sarah+Riley&rft.au=Karen+Rodham&rft.au=Jeff+Gavin&rft.date=2009-09-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=1052-9284&rft.eissn=1099-1298&rft.volume=19&rft.issue=5&rft.spage=348&rft.externalDocID=1847276191&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Doing+weight%3A+Pro-ana+and+recovery+identities+in+cyberspace&rft.jtitle=Journal+of+Community+%26+Applied+Social+Psychology&rft.au=Sarah+Riley&rft.au=Karen+Rodham&rft.au=Jeff+Gavin&rft.date=2009-09-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=1052-9284&rft.eissn=1099-1298&rft.volume=19&rft.issue=5&rft.spage=348&rft.externalDocID=1847276191&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Doing+weight%3A+Pro-ana+and+recovery+identities+in+cyberspace&rft.jtitle=Journal+of+Community+%26+Applied+Social+Psychology&rft.au=Sarah+Riley&rft.au=Karen+Rodham&rft.au=Jeff+Gavin&rft.date=2009-09-01&rft.pub=Wiley+Subscription+Services%2C+Inc&rft.issn=1052-9284&rft.eissn=1099-1298&rft.volume=19&rft.issue=5&rft.spage=348&rft.externalDocID=1847276191&paramdict=sv-SE
http://mcs.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/37/8/1158.full.pdf+html
http://ica.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/35/2/166.full.pdf+html
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdf/canajsocicahican.35.4.595.pdf?acceptTC=true
http://pediatrics.aappublications.org/content/118/6
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/118/6/e1635.full.pdf


71 

 

Wooldridge, T. (2014). The Enigma of Ana: A Psychoanalytic Exploration of Pro-Anorexia Internet 

Forums. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, vol 13, ss 202 - 216.  

http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/15289168.2014.937978 (2016-02-15) 

 

Wooldridge, T., Mok, C. & Chiu, S. (2014). Content Analysis of Male Participation in Pro-Eating 

Disorder Web Sites. Eating disorders, vol 22, ss 97 - 110.  

http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/10640266.2013.864891 (2016-02-15). 

 

Yeshua-Katz, D. (2015). Online Stigma Resistance in the Pro-Ana Community. Qualitative 

Health Research, vol 25, ss 1347–1358.  

http://qhr.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/25/10/1347.full.pdf+html. (2016-03-11) 

 

Organisationer och myndigheter 

American Psychiatric Association, APA (2013). Feeding and eating disorders. [Elektronisk]. 

Tillgänglig:  

http://www.dsm5.org/documents/eating%20disorders%20fact%20sheet.pdf (2016-01-28) 

 

Centrala Etikprövningsnämnden (2013). Personuppgifter i forskningen - Vilka regler gäller? 

[Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.epn.se/media/1102/personuppgifter_i_forskningen.pdf 

(2016-02-24) 

 

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS). “Ätstörning i siffror”. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.atstorning.se/har-jag-en-atstorning-2/fragor-svar-2/atstorningar-i-siffror/ (2016-03-31) 

 

Socialstyrelsen (2014). Vägledning för elevhälsan. [Elektronisk]. Falun: Edita Bobergs. Tillgänglig: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf 

(2016-05-18) 

 

World Economic Forum (2015). The Global Gender Gap Report 2015. [Elektronisk]. Tillgänglig:  

http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf (2016-04-02) 
 

 

 

http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/15289168.2014.937978
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/10640266.2013.864891
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3V1da9UwGA5zgghD5vxYdYNciCDSmbRN28DcOJsbohwR3C70puTTHdjODjvtLvz1vmnSj6MiXntX2oaW92nePG-S5ylCabJH4l9yQmoTpQpTkEJTKiSRXOUsVYoIW3DTKgCm38rJp_LDtDwZfhs6nPsfgPfmocAiZ9-vhJuedwzRdd-wo_HzzXU8mYvXQRpSr6zreksNbwYeFErd3rxhTntxAc2_muVFI-KPov4xnjmgrN-DNl6yGkmWVyRSbTaE8iEuUi8I3jMhQzKg5My7Sncp1GuXu0-FjBKiU6oOQ02_ARB4QpZB9y_oS2dxfqVnqn67vIXv5Q7UzyVU0XePTt99Oe8HVUhMXisR3miVRvxWGzjjV3W9aJZ_5BPt0Hi2iR4E0o8nHqyHaM3Mt9C9adjWsIU2_OQp9hF_hA49hthjiAcM8WyOAUO8Lw8Axv038iCGQ0DTHeIe0cfo_PTk7Ph9HP50EauEZFksoejjOnPGP7mheV4ya4XgRFIjnQG_SCTlwkKy1MAnrVbaMpVKpqWmhRQmfYI2hFNEzOtWOam3EVZAJYH7CyaozajkIuUQQ5trzVmWEhKhV10Eq4V3NqloMH93YXZRps6gDbhNhJ52Ia705WU1wBehnf5K6ATLCs4Dy06gGHcNW0D6RwDFzqFGh4bbHqH-ChTWvISKgEfoxRiz_obWPAnqg6Jdk8oiRP_ltuPgde88Hupnf3_d5-j-0FF20Hp905hdtNY0PwGPG36z
http://qhr.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/25/10/1347.full.pdf+html
http://www.dsm5.org/documents/eating%20disorders%20fact%20sheet.pdf
http://www.epn.se/media/1102/personuppgifter_i_forskningen.pdf
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/10640266.2013.864891
http://www.atstorning.se/har-jag-en-atstorning-2/fragor-svar-2/atstorningar-i-siffror/
http://www.atstorning.se/har-jag-en-atstorning-2/fragor-svar-2/atstorningar-i-siffror/
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf


72 

 

Bilaga 1 

Tema: Identitetsskapande 
 
Här följer temats kategorier: 
 
Kontroll  
Underkategori: Regler, verktyg, förhållningssätt, skyddande av kroppen 
 
Skuld 
Underkategori: ångest, rädsla för viktuppgång, rädsla för att bli bedömd av 
andra, misslyckande, skam 
 
Transcendensstrategier  
Underkategorier: Process mot ett uppsatt mål, ideal, meningsfullhet, ett älskvärt 
objekt (objektifiering), självhat, jämförelser (som objekt) 
 

Ätstörning som subkultur  
Underkategori: Distinktion (klassicifiering, differentiering), gemenskap, 
kulturen som meningsskapande livsstil, kulturens ideal, jämförelser, stöd  
 
Ambivalens  
Underkategori: Trygghet, otrygghet, tillit, brist på tillit och ambivalenta känslor  
 
Interaktion med professionella. 

Analyserat utifrån ovanstående kategorier med underkategorier: Kontroll, skuld, 
transcendensstrategier, ätstörning som subkultur, ambivalens 
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Bilaga 2 

Enkät för skolkuratorer 
 
Denna enkätstudie syftar till att belysa skolkuratorers inblick i ätstörningskulturen på Internet. 
Resultatet av undersökningen kommer att användas som dataunderlag i vårt examensarbete på 
Socionomprogrammet. Kärnan i denna C-uppsats är att undersöka huruvida 
ätstörningskulturen på Internet är en form av ungdomars identitetsskapande enligt Zygmunt 
Baumans teori. Liksom i vilken utsträckning som kuratorer har inblick i denna kultur och i så 
fall hur kunskapen används i arbetet med ungdomarna.  
Uppsatsen kommer att publiceras i sin helhet i söktjänstportalen DiVa - Digitala 
Vetenskapliga Arkivet, och därmed vara tillgänglig för allmänheten att ta del av.  
 
Denna enkät har tagits fram för att undersöka skolkuratorers inblick i den internetbaserade 
subkulturen kring ätstörningar. I vår studie utgår vi ifrån ungdomar mellan 13-17 år bosatta i 
Uppsala med omnejd. Enkäten kommer att lämnas till skolkuratorer i Uppsala-området som 
arbetar med ungdomar i åldern 13-17 år. 
 
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar kommer vi dels genomföra denna 
enkätundersökning med kuratorer i Uppsala kommun som respondenter, samt göra en 
innehållsanalys av internetsidor där ätstörningskulturen förekommer. Dataanalysen har sin 
vetenskapliga teorigrund i socialkonstruktivism med jämförelse till Baumans teori om det 
postmoderna samhällets individualisering.  
 
Denna enkätstudiemedverkan är frivillig och vi kommer att behandla det insamlade materialet 
konfidentiellt. Detta innebär att era namn inte kommer att framgå i presentationen av 
studieresultatet och ni kan när som helst välja att dra tillbaka ert samtycke utan att uppge skäl 
för detta. Enkäten har utformats i enlighet av de riktlinjer som förespråkas av Centrala 
Etikprövningsnämnden. Detta vad gäller hanteringen av personuppgifter, data, sekretess samt 
information till deltagare.  
 
Genom att fylla i och skicka enkäten till mailadressen: 
 
emmakarlsson0614@gmail.com 
 
samtycker du till medverkan i undersökningen. 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Emelie Hedström & Emma Karlsson 
Socionomprogrammet 
Sociologiska institutionen, via Uppsala universitet 
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Enkätundersökningen: 
 
Vad är en ätstörning enligt din uppfattning? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Känner du till att det finns sidor på Internet som framställer ätstörningar som ett 
positivt val av livsstil? (Till skillnad från en sjukdom i medicinsk mening). 
___________________________________________________________________________ 
 
Om ja: hur har du fått kännedom om fenomenet? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Är din uppfattning att ungdomar i åldern 13-17 år har kännedom om sidor på Internet 
som förespråkar ätstörningar? 
___________________________________________________________________________ 
 
Är din uppfattning att skolungdomar på den skola där du är verksam har kännedom 
om dessa typer av internetsidor? Motivera ditt svar. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du i ditt arbete som kurator mött personer som uppgett att de haft kännedom om 
dessa typer av internetsidor? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du använt kunskapen om dessa internetsidor i ditt arbete med ungdomar?  
Om ja: på vilket sätt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Är din uppfattning att attityden på internetsidor som förespråkar ätstörningar kan 
påverka ungdomar till att utveckla en ätstörning? På vilket sätt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Är din uppfattning att ätstörningskulturen på Internet kan utgöra en grund i 
ungdomars identitetsskapande? Om ja: På vilket sätt?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Är du bekant med följande begrepp:  
Pro-ana____________________________________________________________________ 
Pro-mia____________________________________________________________________ 
Pro-ED____________________________________________________________________ 
Thinsporation______________________________________________________________ 
Ana_______________________________________________________________________ 
 
Har du i ditt arbete som kurator mött ungdomar som haft någon typ av ätstörning? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hur ser arbetet med ungdomar som har en ätstörning ut på den skola där du är 
verksam? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hur anser du, utifrån din yrkesroll som kurator, att arbetet med ungdomar som har en 
ätstörning borde se ut på gymnasieskolor? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Anser du att det är relevant för kuratorer att få veta mer om hur internetkulturen kring 
ätstörningar ser ut? Motivera ditt svar.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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För frågor eller vidare information, se kontaktuppgifter nedan.  
 
Studenter: 
Emelie Hedström   Emma Karlsson 
XXXX    XXXX 
 
Handledare: 
Kamilla Peuravaara   
XXXX 
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