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Abstract 
There are several possibilities for those with an eating disorder, who wishes to get treatment and 

recover to get help and support. But for those who are not ready to recover, there are not any help to 

receive. Pro-ana is a youth culture where individuals who want to achieve the anorectic ideal help and 

support each other. The purpose of this study was to describe and analyse the content and the need for 

the Pro-ana community on Internet, among young people with eating disorders. More specifically the 

aim was to find out how young Swedish people uses the Pro-ana communities on Internet.  The study 

was an ethnography based on concealed observations of 6 different Pro-ana websites on Internet. 

During the observations five themes has been used: anonymity, thinspiration, life choice or disease, 

help or no help and identity. The analysis was based on Goffmans (2004) The presentation of Self in 

Everyday life, and the authors thesis about how humans represents themselves in the accompany of 

others in everyday life. Pro-ana websites consists of diary notes about weight, food, exercise and how 

to cope with an eating disorder. The Pro-ana culture online has become kind of a support group to 

which young people turn when society has no knowledge and no resources to meet them and social 

work are very limited on these sites. When not dare to tell friends and family about their situation, they 

turn to Pro-ana, which has been described as a sanctuary away from society’s judgements. 
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“Dear Ana, 

I offer you my soul, my heart and my bodily functions. I give you all my earthly possessions. 

I seek your wisdom, your faith and your feather weight. 

I pledge to obtain the ability to float, to lower my weight to the single digits, I pledge to stare 

into space, to fear food, and to see obese images in the mirror. 

I will worship you and pledge to be a faithful servant until death does us part. 

 

[---]  

 

Love Always, Worthless One” 
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1. Inledning 
 

Inledningsvis tänkte jag, inom ramen för denna uppsats, studera hur genus diskuteras i 

förhållande till ätstörningar. Men efter att ha sökt på Internet flyttades mitt fokus då jag 

upptäckte ungdomskulturen Pro-ana (Se Bilaga 1: Ordlista). Vid en närmre titt på denna 

Internetrörelse och när jag märkte att det fanns mycket begränsat med forskning inom 

området väcktes mitt intresse för detta fenomen. Vad är egentligen Pro-ana? 

 

Internet fyller en betydande social funktion och är ett centralt inslag i mångas vardag, här 

skapas och upprätthålls nya sociala relationer och här kan vi finna vad helst vi söker, bara 

några knapptryck bort. Många av oss skulle inte kunna föreställa sig en tillvaro utan Internet 

och alla de möjligheter och den tillgänglighet som Internet erbjuder. World Internet Institutes 

rapport Unga Svenskar och Internet 2008 (Internet 1) har visat att barn och unga i allt lägre 

åldrar använder sig av Internet. Genom Internet har en hel värld av 

kommunikationsmöjligheter öppnats och Giles (2006) menar att här ges stigmatiserade 

grupper en möjlighet, som tidigare inte funnits, att interagera med andra i samma situation. En 

sådan grupp är individer med ätstörningar. Det har tidigare funnits både medicinska och 

sociala förklaringar till Anorexia nervosa men nu sprids en ny förklaring och ett nytt budskap 

på Internet där Anorexia beskrivs vara ett livsstilsval och inte ett sjukdomstillstånd. Pro-ana 

eller Pro-anorexia, beskrivs vara en ungdomskultur dit ungdomar, främst flickor, med en 

ätstörning söker sig för att få stöd och hjälp att hantera samt bevara det anorektiska beteendet, 

långt bort från samhällets fördömande blickar (Giles 2006). Pro-ana har kommit att bli en 

motkultur till samhällets rådande ideal kring ätstörningar, vikt och kroppsideal, en motkultur 

som glorifierar och eftersträvar det anorektiska utseendet. 

 

Cirka 1 procent av unga flickor i åldern 13-30 år lider av anorexia nervosa (Internet 2), hur 

många av dessa som är Pro-ana är omöjligt att säga men jag kan konstatera att det hitintills 

inte funnits ett organiserat stöd för dessa individer som inte vill bli botade från sin ätstörning. 

Fenomenet Pro-ana tycks spela en betydande roll för många unga som har en ätstörning, men 

fenomenet har inte uppmärksammats av de proffessionella och det finns begränsat med 

svensk forskning inom området.  
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Problemformulering 

 

Idag använder barn och unga sig av Internet i mycket stor utsträckning (Internet 1) och vid 

sökningar på begreppet Pro-ana ges för närvarande 4 590 000 träffar på sökmotorn google.se 

och begreppet Pro-anna ger 15 300 000 träffar på samma sida, 90 600 av dessa utgörs av 

svenska sidor (2010-04-18). Det finns en uppsjö av bloggar och fora för och av personer med 

Anorexia Nervosa och andra ätstörningar men det verkar finnas mycket begränsad kunskap 

om detta inom socialt arbete. Pro-ana rörelsen rubriceras som en ungdomskultur på Internet 

där individer med ätstörningar samlas för att kommunicera med varandra via bloggar och 

forum. Dessa individer skriver väldigt öppet om olika aspekter runt hur det är att ha en 

ätstörning. Internet kan ses som en tillgång och en möjlighet för professionella, att ta del av 

den information som dessa individer delar med sig av genom Internet för att bättre förstå och 

kunna erbjuda dem hjälp. Internet erbjuder en inblick i Pro-ana kulturen som i vanliga fall inte 

finns tillgänglig för utomstående. Till Pro- ana söker sig individer med ätstörningsproblematik 

då det inte verkar finnas någon annanstans att vända sig (Gavin, Rodham & Poyer 2008). 

Sjukvården arbetar mot ätstörningar, inte för. Kanske har det funnits ett behov för dessa 

ungdomar att få förståelse av andra och kanske är det just därför som denna Pro-ana 

gemenskap har uppstått. Det finns viss forskning kring Pro-ana, mestadels vetenskapliga 

artiklar från USA att tillgå, men tillgången på svensk forskning är starkt begränsad och därför 

ämnar denna studie att fylla delar av de kunskapsluckor som finns.   

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva samt analysera innehållet och behovet av Pro-

anasajter på Internet. 

 

 

Frågeställning 

För att uppnå mitt syfte har jag valt att fokusera på följande frågeställning: 

 

1. Hur använder sig svenska ungdomar av Pro-anasajter på Internet? 
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2. Bakgrund  
 

I detta kapitel kommer två aspekter som är av stor betydelse för ungdomar i dagens samhälle, 

Internet och kroppsideal, kort att belysas. 

 

Internet 
 

Internet har kommit att bli ett centralt inslag i mångas vardag och enligt World Internet 

Institutes rapport (Internet 1) har nästan alla barn i Sverige tillgång till Internet i sin hemmiljö. 

Rapporten visar att barn i allt lägre åldrar börjat använda Internet och att 21 procent av alla 3-

åringar samt 51 procent av alla 5-åringar använder Internet. Rapporten fastslår att vid 9 års 

ålder använder över 90 procent Internet och efter det att barnen fyllt 11 år, är det mycket få 

som inte använder Internet alls. Enligt rapporten är det ungdomar i åldern 15-17 år som utgör 

den grupp som i störst utsträckning är medlemmar i en eller flera online-gemenskaper. Det är 

också denna åldersgrupp som till störst del bloggar på Internet och cirka 25 procent har en 

egen blogg.  

 

 

Kroppsideal 
 

Edlund (2003) menar att dagens unga kvinnor och män redan i tidig ålder ägnar stor del av sin 

tid åt att oroa sig över sitt utseende och sin vikt. Författarinnan menar att en smal kropp har 

kommit att representera kompetens, framgång, kontroll samt sexuell attraktivitet och är något 

ytterst eftertraktat i dagens samhälle. Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 (Internet 

3) vill cirka 30 procent av alla flickor i åldern 16-24 gå ner i vikt. Thurfjell (2003) poängterar 

att ett flertal studier har visat att ungdomar, särskilt flickor, som utsätts för medias kroppsideal 

utvecklar ett ökat missnöje med den egna kroppen. Enligt Kunskapscentrum för ätstörningar 

lider cirka 1 procent av Sveriges unga kvinnor, mellan 13- 30 år av Anorexia Nervosa, cirka 2 

procent av Bulimia Nervosa samt cirka 3% av andra former av ätstörningar (Internet 2). Pro-

ana är en ungdomskultur som är lokaliserad på Internet och som hävdar att anorexia inte är en 

sjukdom utan ett livsstilsval. Här interagerar individer, främst unga tjejer, med varandra 

genom bloggar där de berättar om sitt liv med Anorexia Nervosa. 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom mitt forskningsområde. 

Jag har upptäckt att den forskning som finns att tillgå kring fenomenet Pro-ana huvudsakligen 

kommer från USA och utgörs främst av vetenskapliga artiklar som beskriver Pro-anarörelsen. 

Vidare finns, så vitt jag vet, inte någon forskning på svenska förutom tre uppsatser på C-nivå: 

Smal, smalare, smalast - En jämförande studie mellan Pro-ana och det "normala" 

smalhetsidealet, från 2007 samt "När du börjar känna dig yr och svag är du nästan där" - En 

kvalitativ studie av pro-anasidor på Internet, från 2008 och slutligen Pro-Ana – stöd eller 

död? Om hur anorektiker interagerar med varandra på Internet inom subkulturen Pro-ana,  

från 2009.  

 

 

Beskrivning av sajterna 

 

Enligt Giles (2006) har Internet kommit att erbjuda stigmatiserade grupper en möjlighet till 

interaktion samt en arena där individer anonymt kan dela erfarenheter med likasinnade. 

Författaren menar att en typisk Pro-ana sida innehåller vissa karaktäristiska drag så som 

dagboksanteckningar, stora mängder av information, tips och råd om hur man bland annat 

döljer sin sjukdom för föräldrar och vänner samt emotionellt stöd och uppmuntran från andra 

Pro-anaanhängare. Fox, Ward och O´Rourke (2005) menar att syftet med dessa Pro-ana 

onlinegemenskaper är att hjälpa varandra genom livsproblem, att hantera anorexian säkert 

samt bevara det anorektiska utseendet och beteendet.  

 

Onlinegemenskaper, för personer med olika former av ätstörningar är ett relativt nytt fenomen 

och det är svårt att uppskatta hur många onlinegemenskaper, fora och bloggar för individer 

med ätstörningar som egentligen finns då den typen av verksamhet ofta stängs ner för att 

öppna upp sina portar på nya sajter (Giles 2006). Pro-ana rörelsen skapade för några år sedan 

stora uppror i media och i Juli 2001 vädjade ANAD (Anorexia Nervosa and Associated 

Disorders) till olika servrar, exempelvis Yahoo, på Internet och uppmanade dem att stänga ner 

Pro-ana relaterade sidor på grund av sidornas skadliga innehåll. Flertalet servrar följde i 

Yahoos fotspår och ett stort antal Pro-anasajter stängdes ned (Dias 2003).  
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Livsstil eller sjukdom 

 

Fox et. al (2005) menar att anorexia tidigare har förklarats utifrån olika teoretiska perspektiv, 

exempelvis medicinska-, psykosociala-, sociokulturella samt feministiska perspektiv. Pro-ana 

rörelsen har dock kommit att bidra med en egen definition som grundar sig i att anorexia ses 

som ett livsstilsval snarare än ett sjukdomstillstånd. Mulveen och Hepworth (2006) lyfter fram 

hur ana, det vill säga den anorektiska livsstilen, symboliseras av kontroll, medvetenhet och 

den fria viljan medan anorexia beskrevs som psykisk sjukdom. Enligt Pro-anakulturen är 

anorexia inte en psykiatrisk sjukdom som skall botas, utan en livsstil, ett sätt att leva. Även 

Ward (2007) uppmärksammar hur Pro-anakulturen förkastar tanken om att det anorektiska 

beteendet är något som bör botas. Det finns dock delade meningar när det handlar om 

huruvida anorexian ses som ett val eller en sjukdom och Giles (2006) belyser att Pro-ana 

medlemmar sällan är överens om huruvida anorexia är ett sjukdomstillstånd eller ett 

livsstilsval och beskriver även en ambivalens till just detta där individen ändrar sig från dag 

till dag.   

 

 

Hjälper eller stjälper? 

 

Bardone-Cone och Cass (2007) har undersökt hur kvinnor påverkas av innehållet på Pro-

anasajter i jämförelse med hur kvinnor påverkas av innehållet på sajter med normalviktiga 

modeller samt av innehållet på inredningssajter. Studien omfattade 235 deltagare som fick 

svara på frågor, om exempelvis hur de uppfattar sig själva och sin kropp, före och efter 

besöken på respektive Internetsajt. Studien visade att de deltagare som besökte en Pro-anasajt 

påverkades i negativ riktning. De upplevde sina kroppar som större och uppgav dessutom att 

de mest troligt skulle börja träna och uppvisade även en större medvetenhet om sin vikt än 

tidigare. De deltagare som besökte sidor med normalviktiga modeller eller heminredning 

visade däremot inga tecken på att vilja förändra sina beteenden i förhållanden till träning, mat 

eller vikt. Denna studie visade att förändringar i tankemönster uppstod efter endast ett enstaka 

besökt vid en Pro-anasajt. Bardone-Cone och Cass (2007) poängterar att det är oklart hur 

besökare påverkas av regelbundna besök på den här typen av sidor. Författarna resonerar 

kring huruvida det vore logiskt att anta att då ett enda besök gav så negativa effekter, borde en 

regelbundenhet på dessa sidor förvärra effekterna. Men, menar författarna, det kan likväl vara 
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möjligt att regelbundna besök på Pro-anasajter skulle kunna leda till en minskad känslighet 

hos besökarna då de vänjer sig vid dess innehåll. 

 

Fox et al. (2005) belyser hur Pro-anarörelsen inte bara stödjer andra anorektiker och har ett 

anti- tillfriskningsperspektiv på sjukdomen utan även rekommenderar läkemedel för 

viktnedgång och i syfte att uppnå och vidbehålla en låg vikt. Författarna hävdar att Pro-ana 

rörelsen har funnit näring ur två relativt nya företeelser nämligen Internet samt utvecklingen 

av läkemedel för viktnedgång. I sin studie utforskar författarna Pro-anasajter på Internet och 

hur bantningspreparat diskuteras på dessa sidor. Studien visar att ett flertal trådar handlar om 

viktnedgång med hjälp av olika läkemedel. Tips om vilka viktnedgångsläkemedel som är 

effektiva, dess bieffekter, andra erfarenheter samt vilka länder som säljer respektive 

läkemedel. 

  

Fox et al. (2005) menar att Internet har möjliggjort för denna ungdomskultur att existera som 

en arena fri från fördomar och som stöd för individer med ätstörningar. Dias (2003) menar att 

Internet och Pro-anagemenskapen kan utgöra en fristad för kvinnor som lider av anorexia. 

Pro-ana är en arena där dessa kvinnor kan uttrycka det som de inte kan uttrycka inför familj, 

vänner eller inför professionella. Dias (2003) lyfter fram olika delar som Internet erbjuder 

dem som lider av en ätstörning; en fristad, ett utrymme fritt från samhällets granskande 

blickar så väl som en arena för interaktion med andra. Författarinnan menar att detta kan vara 

av betydelse då de tidiga stadierna av anorexia ofta kännetecknas av extrem isolering och 

hemlighetsmakeri och eftersom sjukdomen symboliseras av stigmatisering och skam finns ett 

stort behov av att bryta denna isolering och träffa andra i samma situation. Dias (2003) menar 

att innan en person är redo att ta emot professionell hjälp för sin ätstörning, är 

behandlingsresultaten mycket dåliga och att det är av betydelse för dessa individer att ha ett 

socialt nätverk, om så på Internet, innan de blir redo för behandling. Det är ett nytt fenomen 

att dessa kvinnor själva fyller behovet av stöd genom att interagera med varandra via Internet. 

Möjligheten att få berätta om sin tillvara kan fungera som terapi men också bryta känslan av 

isolering, innan de är redo att söka professionell hjälp och gå i behandling.  
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Thinspiration 

 

Centrala inslag på Pro-anasajter utgörs av stora mängder fotografier, så kallad thinspiration, 

på extremt smala modeller och kändisar. Thinspiration kan också utgöras av dikter och 

sångtexter som relaterar till anorexia. Fox et al. (2005) menar att thinspiration, var ett av de 

mest framträdande karaktärsdrag som förekommer på dessa sajter och författarna menar att 

denna form av bilder verkar som uppmuntran och motivation ungefär som en morot, i syfte att 

bibehålla den låga kroppsvikten. Mulveen och Hepworth (2006) beskriver även hur tävlingar i 

viktnedgång utlyses på Pro-ana sajter för att uppmuntra och inspirera till viktnedgång bland 

dess medlemmar.   

 

 

Identitet och anonymitet 

 

Mulveen och Hepworth (2006) förklarar Pro-anasajters popularitet utifrån den anonymitet 

som råder på sidorna samt utifrån upplevelsen av frihet att vara sig själva utan att behöva 

dölja sin ätstörning. Författarna menar att här upplever individer med ätstörningar en högre 

grad av acceptans än i samhället i övrigt. Detta är en arena där de kan diskutera sin situation 

utan det stigma som det kan innebära att vara anorektisk samt utan rädsla för att bli dömda. 

Giles (2006) belyser hur Pro-anamedlemmar stärker sin identitet och gruppkänsla när så 

kallade ”haters” kommenterar negativt på blogginlägg och trådar i olika forum. Författaren 

menar att det skapas en gemensam identitet bland medlemmarna där åtskillnad görs mellan vi 

och dom. Vi-gruppen inkluderar de äkta Pro-anamedlemmarna som har en anorexia-diagnos 

och exkluderas dom, vilka utgörs av bland annat så kallade haters och Pro-mias. Mulveen och 

Hepworth (2006) belyser den interna terminologi som utvecklats inom Pro-ana kulturen där 

exempelvis anorexia kallas ana.  

 

Gavin et al. (2008) menar att stigmatiserade grupper, särskilt grupper av individer där ett 

funktionshinder är dolt, exempelvis Pro-anas, har små möjligheter till gruppidentifiering då 

det kan vara svårt att få kontakt med andra i liknande situationer. Författarna instämmer med 

Dias (2003) och menar att anorexia kännetecknas av isolering och ensamhet och författarna 

menar att tillgången till Internet och uppkomsten av Pro-anafora och bloggar förmodligen har 

minskat denna isolering. Gavin et al. (2008) menar att då kommunikationen som sker via 
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Internet är textbaserad så är det möjligt för individer att skapa en identitet som kan existera 

parallellt med den identitet som individen har offline. Online kommunikation möjliggör för 

individen att vara sig själv och uttrycka sig då, detta tack vare anonymiteten samt avsaknaden 

på sociala konsekvenser.  

 

Gavin et al. (2008) menar att ett centralt inslag på Pro-anasajter handlar om normalitet. 

Författarna menar att känslan av abnormalitet, i relation till människor utanför rörelsen, är 

central hos Pro-anaindivider i det avseendet att det utgör en del av individens identitet och blir 

en viktig del av jaget. Som kontrast till detta tillkommer Pro-anasajternas funktion där 

individen försäkras att denne är normal i ett Pro-anasammanhang, där alla är i samma 

situation. Detta syns tydligt när olika misslyckanden diskuteras på sajterna och övriga 

medlemmar försäkrar att det är fullt normalt och att de alla varit i samma situation. Beteenden 

normaliseras och genom detta fastslås medlemmarnas Pro-anaidentitet. 
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4. Metod 
 

Studier på och av Internet är ett relativt nytt fenomen, likaså är metoder för att studera just 

detta. Vid studier på Internet råder helt nya förutsättningar för forskning och i de kapitel som 

följer kommer jag att redogöra samt motivera för mitt val av metod samt för den problematik 

jag stött på. 

 

 

Vetenskapsteoretisk ansats 

 
Grønmo (2006) menar att samhällsforskning symboliseras av ett samspel mellan teori och 

empiri om hur samhället ser ut. I detta samspel använder sig forskaren av olika ansatser för att 

föra samman teori och empiri.  Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren prövar sin teori 

på verkligheten, på empirin. Den induktiva ansatsen däremot går från empiri till teori och 

avser att tolka och skapa ny teori inom ett visst område. Denna studie är främst av induktiv 

karaktär, där tolkningsverktyg har lånats från Goffmans (2004) teori om roller och 

självrepresentation för att analysera empirin.   

 

 

Etnografisk studie 

 

Eftersom Pro-ana rubriceras som en ungdomskultur har jag funnit det lämpligt att studera 

rörelsen som just detta, en kultur. Vid etnografiska studier är kultur en central del och 

Svenningsson, Lövheim och Bergqvist (2003) menar att grupper av människor som spenderar 

tid tillsammans skapar gemensamma sätt att organisera och uppfatta omvärlden på. Med 

kultur avses i detta sammanhang gemensamma mönster av beteenden och värderingar som 

styr gruppmedlemmarnas liv. Etnografisk forskning handlar om att studera en grupp 

människors föreställningsvärldar, normer, tankar och värderingar (Svenningsson et al. 2003). 

 

På Internet interagerar människor med varandra och här uppstår olika kulturer. Författarna 

menar att vid observationsstudier på Internet, måste vi beakta de särskilda omständigheterna 

som det innebär att studera något som det ännu inte utvecklats metoder för att studera. En 
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viktig beståndsdel inom etnografiska studier utgörs av att forskaren kan röra sig fritt, strosa 

runt i den miljö som skall studeras och det är under tiden som vi strosar runt som vi kan iaktta 

de individer som uppehåller sig i den miljö som studeras, vad de gör och vilka de interagerar 

med. Att strosa runt på Internet kan tyckas planlöst, men det är den information vi stöter på 

som avgör vilken väg vi tar och det handlar om att följa olika länkar för att få insyn i den 

miljö som skall studeras. En etnografisk studie inleds ofta med att forskaren planlöst strosar 

omkring sökandes efter det som är centralt i respektive miljö, de iaktagelser som görs här 

mynnar sedan ut i anteckningar och så småningom i olika teman (Svenningsson et al. 2003). 

 

Deltagande, öppen eller dold observation 

Etnografiska studier symboliseras av att forskaren deltar, antingen öppet eller dolt, i 

människors vardagliga liv i syfte att studera vad som händer och vad som sägs. Det finns flera 

former av etnografiska studier; deltagande observationer, öppna observationer och dolda 

observationer. Vid en deltagande observation närvarar och interagerar forskaren med de 

individer som uppehåller sig i en viss Internetmiljö. Vid en öppen observation meddelar 

forskaren att denne kommer att genomföra forskning utan att deltaga. Daneback och Månsson 

(2008) menar att en deltagande eller öppen närvaro vid observationer på Internet kan påverka 

de beteenden och de processer som forskaren vill studera, därför har jag har valt att använda 

mig av dolda observationer. Jag har genomfört dolda observationer vid bloggar och fora. En 

dold observation, är en unik möjlighet som Internet erbjuder och som är omöjlig att 

genomföra i miljöer utanför Internet och innebär att forskaren inte ger sig till känna, utan 

passivt genomför sin observationsstudie (Svenningsson et al. 2003). 

 

Genomförande 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning samt strosat runt på flertalet Pro- anasajter, har jag 

tagit fram olika teman (Se Bilaga 3). Dessa tema utgör centrala delar i den tidigare 

forskningen och jag har funnit att de är återkommande även i innehållet på svenska Pro-ana 

bloggar. Vid de dolda observationerna har jag gått igenom, slumpmässigt utvalda bloggar, för 

att urskilja hur det resoneras och diskuteras kring mina respektive teman. När ett visst tema 

diskuteras har jag även studerat samtliga kommentarer till respektive inlägg. Var och en av 

observationerna har tagit mellan två och tre timmar att genomföra.  
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Urval och avgränsningar  

Jag har sökt bloggar och fora genom att söka på olika begrepp relaterade till ämnet (Pro-ana, 

Pro-anna, Pro-anorexia och ätstörningar) på sökmotorn google.se. I denna studie har jag 

observerat fora och bloggar fritt och inledningsvis inte haft ett förbestämt urval. Allt efterhand 

som jag observerat detta fenomen har jag valt ut 4 bloggar där innehavaren är uttalat Pro-ana 

samt 2 fora där ätstörningar och Pro-ana diskuteras. Jag har valt bloggar som har funnits ett 

tag, minst två år, då det inte skall finnas för begränsat med material på dem. Jag har valt att 

studera material mellan 2008- 2010, för att materialet skall vara relativt nytt. De bloggar och 

fora som jag har observerat har inte krävt medlemskap eller lösenord och är alltså tillgängliga 

för allmänheten. Under urvalet har jag beaktat blogginnehavarens anonymitet och endast valt 

ut bloggar som inte lämnar ut personuppgifter och fotografier på innehavaren av bloggen.  Jag 

har vidare, vid de tillfällen som det framgår att individen bakom bloggen är minderårig, valt 

bort de bloggarna. Urvalet av tidigare forskning om fenomenet Pro-ana har skett genom 

sökningar i ELIN@linneuniversitetet samt i artikelsök för att därefter välja ut relevanta 

artiklar för denna studies syfte. 

 

Etiska överväganden 

Svenningson et al. (2003) lyfter fram att vid forskning på Internet kan de två huvudkraven om 

forskning hamna i konflikt, det vill säga individskyddet och forskningskravet och forskare är 

oeniga om huruvida de etiska kraven väger tyngre än ändamålet med forskningen. Författarna 

poängterar att det kan finnas anledningar att göra undantag och menar att risker måste vägas 

mot fördelar då forskning är av stor betydelse och en nödvändighet för människors och 

samhällets möjlighet till utveckling. Författarna framhåller vidare att om forskning är 

nödvändig för att få ökad kunskap som skulle kunna öka välfärden för olika grupper i 

samhället kan undantag göras från kravet om informerat samtycke. Detta kallas för 

forskningskravet och får alltså ibland vägas mot individskyddet (Svenningsson et al. 2003). 

Det finns ett värde i att undersöka och samla information om nya miljöer och kulturer som 

skapas på Internet, exempelvis Pro-ana och på grund av detta kan undantag göras. På grund av 

att etik i forskningssituationer är utformad utifrån andra förutsättningar än dem som finns vid 

Internetforskning kan det vara svårt att tillämpa dessa etiska riktlinjer vid sådan forskning och 

författarna poängterar att etiska riktlinjer är inte detsamma som lagar. Riktlinjer lyfter fram 

olika aspekter som forskaren skall känna till och ta i beaktande, men som i vissa fall kan 

vägas mot forskningskravet. Människor som deltar i forskning skall ej komma till skada, 
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förödmjukas eller kränkas, så kan det så kallade individskyddet sammanfattas och utgörs av 

fyra huvudkrav som forskaren måste förhålla sig till, informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet: 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera dem som berörs att forskning bedrivs 

samt vad syftet med forskningen är. Vid observationer på Internet har forskaren inte alltid 

möjlighet att göra sig synlig och informera om att forskning pågår och det finns en oenighet 

bland forskare angående huruvida forskningens ändamål kan väga tyngre än kraven om 

information och samtycke. Svenningsson et al. (2003) frågar sig om miljön är tillgänglig för 

allmänheten kan vi då anta att den upplevs som en offentlig miljö av dess användare? Om 

arenan som skall studeras upplevs som offentlig och den information som delas inte är 

känslig, kan det vara acceptabelt att avvika från de etiska kraven. På Internet kan människor 

uppträda privat i offentliga miljöer, eftersom de kan uppfatta miljöerna som privata. Kanske 

finns det en medvetenhet om att det som skrivs på bloggar kan komma att läsas av vem som 

helst. Men det är inte en självklarhet då det kan upplevas som en privat miljö. Det finns flera 

fördelar med att göra dolda observationer, forskaren får en unik möjlighet att vara som en 

fluga på väggen. Daneback och Månsson (2008) menar att en deltagande eller öppen närvaro 

vid observationer på Internet kan påverka de beteenden och de processer som forskaren vill 

studera och därför har jag har valt att använda mig av dolda observationer. Då det finns stora 

begränsningar i svensk forskning runt Pro- ana och det är av stor vikt att fylla de 

kunskapsluckor som finns anser jag att kravet om forskning väger mycket tungt för denna 

studie. Detta medför alltså att jag inte uppfyller kravet om information. När det kommer till de 

fora som jag observerat, skulle jag kunnat informera administratören vid respektive forum, 

men Svenningsson et. al (2003) menar att detta inte är tillräckligt, då en enda person inte kan 

anses representera samtliga användare av ett forum. Då det handlar om tusentals trådar på ett 

forum så är möjligheten att informera samtliga användare och dessutom få deras samtycke 

mycket små. Jag har beaktat dessa svårigheter och då jag betraktar dessa forum som offentliga 

anslagstavlor kommer jag att låta forskningskravet styra över informationskravet.   

 

Samtyckekravet avser att de som deltar i undersökningar själva har rätt att avgöra om, hur 

länge samt på vilka villkor som de deltar i forskningen. Samtyckekravet är, liksom 

informationskravet, ett kriterium som kan vägas mot forskningskravet. Då det finns en stor 

brist på forskning i Sverige som belyser fenomenet Pro-ana anser jag att det är av mycket stor 
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betydelse att det genereras mer kunskap om detta område och forskningskravet kan i detta fall 

prioriteras framför kravet om samtycke  

 

Kravet om konfidentialitet går ut på att deltagarna avidentifieras, garanteras anonymitet och 

att all personlig information hanteras säkert så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. I 

denna studie har jag enbart valt ut bloggar där det råder anonymitet, där tilltalsnamn ersätts av 

alias och där ansikten på eventuella fotografier är bortraderade. Men eftersom ett alias skulle 

kunna identifieras av andra användare som känner till Pro-anakulturen har jag valt att även 

avidentifiera aliasen och hänvisar i denna uppsats enbart till Pro-ana 1 och så vidare. Jag har 

resonerat fram och tillbaka om huruvida jag bör använda mig av citat från de bloggar jag 

studerat eller inte. Citat kan vara väldigt slagkraftiga och fångar i många fall den verkliga 

innebörden i något som diskuteras. Genom att söka på citat på google.se skulle sajten i fråga  

kunna spåras. Men eftersom sajterna som jag observerat är fria från personuppgifter och andra 

uppgifter som skulle kunna identifiera respektive individ har jag valt att använda mig av citat. 

En Internetsajt skulle kunna liknas vid en anslagstavla på vilken vem som helst kan ta del av 

informationen. Som forskare har jag frågat mig om respektive individ har kunnat identifieras 

och om de i sådana fall kan skadas av den information som jag publicerat, och svaret på den 

frågan är nej. Det innebär att kravet om konfidentialitet uppfylles. 

 

Slutligen skall forskaren ta hänsyn till nyttjandekravet som handlar om att de uppgifter som 

samlats in endast får användas i forskningssyfte och detta krav har uppfyllts i denna studie.  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en studies resultat och Svenning (2003) beskriver 

det som att två studier som genomförs i samma kontext och med samma syfte och 

frågeställningar skall ge samma resultat. Jag har bifogat den temamall som jag upprättat och 

utgått ifrån i denna studie och bidrar därigenom till att öka möjligheten för läsaren att göra en 

liknande studie. Detta är etnografisk studie av kvalitativ karaktär och författaren menar att 

kvalitativa studier snarare symboliseras av exemplifiering än generalisering och att detta kan 

sänka reliabiliteten. Resultatet i denna studie är endast exempel på hur det kan se ut på Pro-

anasajter, dock överrensstämmer studiens resultat till största del med tidigare forskning vilket 

stärker reliabiliteten. 
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Validitet handlar om huruvida forskaren genom sin studie lyckades mäta det som från början 

avsågs mätas. För att bibehålla fokus på det jag ursprungligen ämnade mäta har jag genom 

hela studien haft mitt syfte och frågeställningar framför mig vid observationerna, val av teori 

samt genom den analytiska delen av denna uppsats. Svenning (2003) delar in begreppet 

validitet i två delar; inre och yttre validitet och menar att båda delarna måste uppfyllas för att 

studien som helhet skall uppnå stark validitet. Med inre validitet menas bland annat att 

forskaren, när denne ställer en fråga, täcker in så många indikatorer som möjligt, för att få 

svar på det vi vill veta. De teman jag har använt mig av kan liknas vid de frågor som 

Svenning (2003) talar om. De har varit av öppen karaktär och kunnat inbegripa flertalet 

aspekter. Yttre validitet handlar om möjligheterna att generalisera utifrån resultatet. Denna 

studie är kvalitativ i sin karaktär och det innebär att det kan det vara svårt att dra några 

generella slutsatser utifrån resultatet. De bloggar som jag har observerat representerar ingen 

helhet dock har jag kunnat urskilja flertalet likheter mellan de olika bloggarna som dessutom 

överrensstämmer mycket väl med tidigare forskning. Även om avsikten med denna studie inte 

har varit att generalisera, utan att bidra till att fylla en kunskapslucka genom att beskriva och 

analysera fenomenet i sig samt bristen på forskning krig det, är det rimligt att anta att 

resultatet i denna studie i viss utsträckning går att överföra på individer i liknande situationer. 

 

Det är viktigt att vara medveten om att det är omöjligt att veta vem som egentligen står bakom 

den information som jag tar del av genom Internet, detta är jag medveten om och har endast 

för avsikt att återge de berättelser som finns på dessa sajter. Vid observationer på Internet 

möts forskare och deltagare inte ansikte mot ansikte. Empirins tillförlitlighet kan ifrågasättas 

och Daneback och Månsson (2008) belyser denna problematik och menar att Internet är en 

värld där vi tillåts spela vilken roll vi helst önskar.  

 

 



15 

5. Teori 
 

Jag har valt att analysera min empiri utifrån Goffmans (2004) Jaget och Maskerna – En studie 

i vardagslivets dramatik. Denna teori brukar kallas det dramaturgiska perspektivet och hjälper 

till att analysera hur människor spelar olika roller i olika sammanhang samt hur vi kan förstå 

konceptet självrepresentation.  

 

  

Jaget och Maskerna  
 

Det beror antagligen inte enbart på en historisk tillfällighet att ordet person ursprungligen 

betyder mask. Det rör sig snarare om ett erkännande av att alla alltid och överallt, mer eller 

mindre medvetet, spelar en roll… Det är i dessa roller som vi känner varandra; det är i 

dessa roller som vi känner oss själva.  

 

Så citerar Goffman (2004:26) R.E Park och belyser samtidigt vad som utgör kärnan för denna 

teori. Goffmans (2004) Jaget och Maskerna- En studie i varagslivets dramatik handlar om 

självrepresentation där det sociala livet liknas vid skådespelet på en teaterscen där vi gör olika 

framträdanden och spelar olika roller beroende på vilken publik vi uppträder inför. Människor 

gör ständigt olika framträdanden, det vill säga spelar olika roller och iklär sig olika masker 

beroende på vilken scen de skall inta. Scenen och dess rekvisita benämns fasad och kan delas 

in i två kategorier, inramningen som utgörs av möbler, dekor och andra bakgrundsdetaljer 

samt den personliga fasaden som inkluderar bland annat kläder, ålder, kön, utseende, hållning 

och gester hos individen. 

 

Rollfiguren 

Goffman (2004) delar in individen i två grundläggande delar; den agerande delen samt en 

rollgestalt. Den agerande delen är den del som iscensätter framträdandet medan rollgestalten 

försöka framhäva diverse attraktiva egenskaper hos individen. Författaren menar dock att 

båda delar är av stor betydelse för att kunna upprätthålla och driva runt uppträdandet. 

Rollfiguren kallas även för jaget och kan beskrivas som individens image. Jaget är en produkt 

av scenen och skapas i relation till det sociala sammanhanget snarare än i individen och utgör 

en dramatisk effekt i scenframträdandet. Goffman (2004) poängterar att upprätthållandet av 
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denna image, av jaget, kan vara ett ”tungrott maskineri” och att det kan hända att maskinen 

går sönder och avslöjar vad som exempelvis kan finnas bakom kulisserna. Men när maskinen 

går som den ska får föreställningen stående ovationer. Individen genomför sitt framträdande 

och spelar sin roll ”till förmån för andra människor” (Goffman 2004:25). Författaren menar 

att masken representerar den uppfattning som vi har av oss själva och som ligger till grund för 

det intryck vi vill att andra skall få av oss. 

 

På scenen och bakom kulisserna 

Individens utrymme kan vidare delas in i främre och bakre regioner. Bakre regioner utgörs av 

det utrymme där framträdandet förbereds, bakom scenen finns redskap för att utforma 

individens framträdande. Främre regioner utgörs av det utrymme där själva framträdandet 

äger rum, alltså på scenen med diverse rekvisita. Dessa regioner är noga kontrollerade i syfte 

att hindra publiken från att ta sig in bakom scenen och ta del av det arbete som försiggår 

bakom kulisserna. Ett framträdanden kan ske inför en publik så väl som inför den främre 

regionen, det vill säga övriga skådespelare. Vid ett framträdande framhävs vissa drag och 

egenskaper hos individen medan andra döljs i syfte att inte skada imagen, jaget. De delar som 

döljs under framträdandet släpps fram bakom scenen. Goffman (2004) menar att främre och 

bakre regionen ofta ligger i nära anknytning till varandra och att utrymmet bakom scenen kan 

fungera som pausutrymme. Hit kommer individen för att återhämta sig mellan sina 

framträdanden. Bakom scenen blottas individens hemligheter och masker tas av därför är det 

av stor betydelse att gången mellan bakre och främre regioner hålls stängd från publiken. 

Goffman (2004) menar att vi kan se exempel på främre och bakre regioner överallt i samhället 

och som exempel på en bakre region i hemmet ger författaren badrummet; där hår stylas, 

ansikten sminkas och kroppar kläs för att senare under kvällen framträda under en 

middagsbjudning med gäster i vardagsrummet. 

 

Team 

När Goffman (2004) beskriver vad ett team är använder han vid flera gånger familjen som ett 

exempel där familjemedlemmarnas gemensamma skådespel avses. Författaren menar att ett 

team utgörs av en grupp individer som samarbetar för att genom ett framträdande uppnå att 

publiken skaffar sig en viss uppfattning om dess medlemmar. Författaren menar att även 

individer inom en särskild samhällsklass kan föras samman och informellt samarbeta för att 

upprätthålla en generell syn på samhällsklassen i fråga. Oavsett om individerna är förenade 
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formellt eller informellt i en rörelse för att uppnå gemensamma intressen så utgör de ett team. 

Det krävs även någon form av samarbete för att ett visst eftertraktat intryck skall 

upprätthållas. Efter ett framträdande utvärderar teamet skådespelet och här finputsas uppträdet 

och scener byts ut eller tas bort. Författaren menar att det råder en stark lojalitet mellan 

teammedlemmarna och att hemligheter som skulle kunna omkullkasta framträdandet bevaras 

gemensamt. Det kan dock förekomma meningsskiljaktigheter inom teamet som kan orsaka 

störningar. För att ett framträdande skall verka så trovärdigt som möjligt är det viktigt att 

samarbetet inom teamet hålls hemligt och teamet liknas vid ett hemligt sällskap (Goffman 

2004:95). Även om det ofta tydligt framgår vilka som ingår i ett team, samarbetar teamets 

medlemmar för att bevara hemligheten om hur de lyckas upprätthålla en viss situation på 

scenen.   

 

Defekter i skådespelet 

Goffman (2004) menar vidare att olika defekter och fel ofta rättas till innan individen stiger på 

scenen och att publiken aldrig tillåts se eventuella brister i syfte att upprätthålla 

föreställningen om jaget. Författaren menar att livet består av social interaktion mellan 

människor och menar att när det uppstår störningar i denna interaktion och när framträdandet 

störs genom att rollkaraktären exempelvis ifrågasätts kan detta innebära djup förödmjukelse 

för individen. I de bakre regionerna putsar individen på sitt skådespel för att undvika 

störningar och för att reparera eventuella skador. När vi påbörjat ett framträdande finns det 

ingen återvändo och det gäller nu att slutföra det påbörjade framträdandet och författaren 

lyfter fram hur det finns en oro och fruktan inom individen för att göra bort sig på scenen: 

 

Vi måste med andra ord vara beredda att inse att det verklighetsintryck som frammanas av 

ett framträdande är ett ömtåligt, sprött fenomen som kan falla sönder genom mycket små 

missöden och felgrepp.  

(Goffman 2004: 55) 
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6. Empiri 
 

I kapitlet om tidigare forskning har vi kunnat se hur det ser ut internationellt när det handlar 

om Pro-anasajter på Internet. Jag kommer att beskriva hur det ser ut på 4 Pro-anasajter och 2 

Pro-anafora i Sverige. Inledningsvis följer en beskrivning av de sajter som observerats samt 

deras innehåll i generella drag. Därefter redogör jag för fyra av mina teman och beskriver 

samt diskuterar empirin utifrån tidigare forskning. Avslutningsvis redogör jag för mitt femte 

och sista tema och analysera empirin utifrån det teoretiska perspektiv som jag valt för denna 

uppsats, det vill säga Goffmans (2004) teori om roller och självrepresentation. 

 

 

Beskrivning av sajterna 

 

I detta kapitel kommer jag att börja med att beskriva bloggar och fora i generella drag. Vad 

som kännetecknar dem och vad de består av. 

 

 

Bloggar 

Pro-anabloggar kan till viss del liknas vid helt vanliga bloggar där unga människor skriver om 

sin vardag med föräldrar, kompisar, relationer, sport, film, mode, teknik och så vidare. Men 

det som karaktäriserar en Pro-anablogg är att dess innehåll dessutom består av stora mängder 

så kallad thinspiration, som utgörs av fotografier på extremt smala och undernärda kroppar 

där höftben och revben tydligt framträder samt videoklipp på det samma. Ofta förekommer 

det länkar till andra Pro-anabloggar och länkar till BMI- och kaloriräknare är centrala inslag. 

Vikt, kroppsmått och BMI är mycket centrala inslag och blogginnehavarna redogör 

regelbundet för sina mått och sin vikt, tillika för sitt matintag och ibland även uttag: 

 

Vikten ligger på 39,7 kg. Bmi: 14,4  

Mäter mig varje morgon och kväll för att vara helt säker på att jag inte går upp i vikt.  

Pro-ana 1 

Dagens matintag: 1 varma koppen. 

                               x antal knäckebröd 

Pro-ana 4 
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Vidare utgörs dessa bloggars innehåll till stor del av träning och sätt att förbränna kalorier. 

Texten som jag inledde med på försättsbladet är ett utdrag ur en så kallad ana-religion text 

och det står ett flertal av dessa religions- texter att finna på Internet och på bloggarna. Ana-

religion texterna utgör en del av den poesi som blogginnehavarna delar med sig av och som 

ofta handlar om vikt och kropp. Det förekommer även länkar till musikvideos där artister 

sjunger om anorexia. Bloggarna fungerar ungefär som ett forum där läsarna interagerar med 

den som driver bloggen som svarar och så vidare, enda skillnaden från de fora jag observerat 

är att det inte förekommer särskilt många kritiska röster till de anorektiska idealen här.  

 

Fora 

Ungdomar.se kommer att refereras till som Forum 1 och är ett stort forum som inriktar sig 

mot ungdomar. För att kunna skiva inlägg och kommentera på tidigare inlägg krävs det att du 

registrerar dig och blir medlem på sajten. Det krävs dock inget medlemskap eller registrering 

för att observera inläggen då de är offentliga. De som är medlemmar får en egen profil där de 

kan ladda upp fotografier och skriva lite om sig själv. Diskussionsämnena på forum 1 består 

av allt från sexualitet, droger och religion till musik, film och mobbing. Ett av 

diskussionsämnena är ätstörningar (Se Bilaga 2, Bild 1 & 2). Området ätstörningar utgörs för 

närvarande (2010-04-29) av 2602 olika trådar med sammanlagt 118 670 inlägg. Forum 2 

utgörs av flashback.org och är ett relativt stort forum på Internet med sina 398 105 

medlemmar och säger sig bygga på åsikts- och yttrandefrihet. På detta forum finns en 

åldersgräns på 18 år och de som bryter mot denna gräns riskerar avstängning från forumet. 

Vidare finns ett varningssystem där en varning ges efter att någon brutit mot någon av 

forumets regler. Efter tre varningar blir användaren permanent avstängd från forumet. På 

forum 2 finns ett antal olika kategorier exempelvis; sport, livsstil, politik och så vidare, det 

finns inget eget forum för Pro-ana eller ätstörningar. Men det står ändå ett antal olika trådar 

att finna om just detta. Då det inte finns ett eget forum så är trådarna utspridda över ett antal 

olika områden, exempelvis mode och livsstil, psykologi och psykiatri, kost och träning samt 

hälsa. Vid sökningar på Pro-ana får jag, på forum 2, ett 50 tal träffar, dock innehåller inte 

samtliga Pro-anainlägg och sökningar på ätstörningar ger cirka 300 träffar. På varje träff finns 

dessutom ett varierande antal svar och kommentarer. 
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Tema  

 

I detta kapitel kommer jag att presentera fyra av mina fem teman; Livsstil eller Sjukdom, 

Hjälper eller Stjälper? Thinspiration och slutligen Anonymitet. 

 

 

Livsstil eller sjukdom 

Det finns en stor ambivalens bland dessa Pro-anabloggare, angående huruvida anorexia är en 

sjukdom eller ett livsstilsval. För att i ena stunden hylla sin ätstörning till att i nästa beskriva 

hur ätstörningen förstör livet:  

 

Jag kämpar inte emot min äs jag går hand i hand med den. Pro ana. 

Pro-ana 4 

 

Min syn på ana är att hon är som en parasit som bor inuti min kropp. Ana är fet, tjock och 

äcklig. Hennes högsta önskan är att bli smal och vacker, men eftersom hon inte är en 

människa så kan hon inte bli det. Hon väljer ut sina offer och utnyttjar dom. Mig .[---] Jag 

hatar ana, men jag älskar henne på samma gång. 

  Pro-ana 4 

 

Jag önskar inte ens mina värsta fiender den här sjukdomen, det är ett helvete. 

Pro-ana 4 

 

För att först hävda att hon eller han går hand i hand med sin ätstörning till att sju månader 

senare inte ens önska att sina värsta fiender skulle drabbas av anorexia, framgår en tydlig 

ambivalens. Precis som Fox et al. (2005) och Ward (2007) lyfter fram ses de anorektiska 

idealen och anorexia som ett livsstilsval, som ett sätt att leva, men det finns en tydlig 

ambivalens och förståelse för att de anorexian är en sjukdom, något som får individen att må 

dåligt. Vid majoriteten av mina observationer har ambivalensen varit tydlig och åsikten om 

huruvida anorexia är en sjukdom eller ett sätt att leva är högst föränderlig och varierande. Så 

här beskrivs det på en av bloggarna: 
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Så ligger det till, alla ni idioter som är där ute och tycker det är svagt att bli fri från något 

som förstör ens liv, ens sociala nätverk och förstör en som person, förstör kroppen. Ni kan 

bara tänka om. Tänk om. Jävla idioter. Ni vet inte vad riktig ångest och allt vad det innebär 

är, ni kan inte veta det om ni resonerar på det sättet. Ni tror att det är häftigt att vara proana. 

Det är det inte.  

 

    Pro-ana 1 

  

Hjälper eller stjälper? 

Centrala inslag på Pro-anabloggar utgörs av beskrivningar av BMI, vikt, kroppsmått samt 

tränings- och matdagboksanteckningar. Bloggarna vittnar om en regelbunden uppdatering av 

ovan nämnda aspekter. Misslyckanden, så kallat fail, inom mat och träning ventileras och 

kommenteras på av bloggens läsare, som ofta består av andra Pro-anas. Uppmuntrande ord 

och förståelse för den som misslyckats är vanligt förekommande bland dessa kommentarer 

och peppande ord om att ta nya tag i syfte att stödja.  

 

Vidare framgår det att hälften av de observerade bloggarna använder olika former av 

läkemedel för viktnedgång. Båda uppger att de använder sig av ett visst läkemedel i syfte att 

minska i vikt. En av bloggarna använder dessutom en mängd andra medel, 

kolhydratblockerare, olika typer av laxeringsmedel och olika typer av viktkontrollsprodukter. 

Det förekommer frågor om var man får tag på narkotikaklassade läkemedel dock är det 

uppgifter som ingen av dessa blogginnehavare lämnar ut. 

 

Efedrin gör dej pigg och glad och tar bort dina hungerkänslor! 

Pro-ana 2 

 

Pro-anasajterna fungerar som en stödverksamhet och fristad där stigmatiserade individer, ofta 

ungdomar, träffar andra som befinner sig i samma situation. Här erbjuds förståelse och 

uppmuntrande ord, det är även en arena att ventilera alla de tankar och känslor som inte ryms 

i världen utanför Internet, där oroliga föräldrar tjatar om att äta mera och så vidare. Den 

isolering som ofta inträder vid insjuknandet i en ätstörning kan i och med dessa sajter brytas 

och Dias (2003) hävdar det kan fungera som terapi att slippa hålla sin ätstörning hemlig och 

att få berätta om sin tillvaro.  
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Vid de båda fora som observerats i denna studie förekommer också förståelse och sympati 

samt uppmuntrande ord, precis som på bloggarna. Men till stor del utgörs den gemensamma 

nämnaren för fora av väldigt mycket kritik och upprörda röster som manar att äta mer, söka 

hjälp samtidigt som de konstaterar att detta är ett sjukligt beteende: 

 

gå ner i vikt, tjejer som väger över 40 anses som överviktiga!!!!!! 
spy upp skiten! 

    Forum 1 kommentar  

 

äsch då, lite tjockångest är en naturlig del av livet 

Forum 1 kommentar 

 

Gå upp i vikt, flicka. Vad är det med tjejer idag egentligen? 

Forum 1 kommentar 

 

Finns människor som är besatta av att amputera olika kroppsdelar. Skulle du stödja dessa 
människor om motiveringen var "det är ett kroppsideal jag strävar efter". Det skulle inte jag 
iaf. Anorexi är en sjukdom. 

Forum 2 kommentar 
 

 

Giles (2006) menar att gruppidentiteten och banden mellan teammedlemmarna stärks av 

negativa så kallade ”haters” inlägg. En solidaritetskänsla uppstår bland medlemmarna vid 

attacker mot enskilda individer och teamet som helhet stärks. 

 

Som Bardone-Cone och Cass (2007) poängterar kan individer påverkas negativt av det 

innehåll som förekommer på Pro-anasajterna. Detta är aspekter som tas upp på de bloggar 

som jag har studerat, där ett fåtal blogginnehavare avstår från att lägga ut bilder på sina smala 

kroppsdelar och att skriva tips och idéer i syfte att undvika att trigga igång ett ”ätstört 

beteende” hos någon som inte redan har det. Dock framgår det att det förekommer slutna 

forum för Pro-anas dit det krävs medlemskap och vars dörrar är stängda för offentligheten. 

 

Är det någon som läser min blogg som är medlem på pro ana forumet […]? Är det seriöst, 
hur många medlemmar - har ägarna någon blogg jag kan kika i? Vill framförallt veta om 
forumet är säkert för medlemarna innan jag ansöker! 

Pro-ana 3 
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Thinspiration 

 

Slå dig på låret, se hur fettet dallrar och förstå att du inte behöver mat. 

Pro-ana 2 

 

Precis som Fox et al. (2005) fastslår så har ett av de mest framträdande karaktäristiska som 

jag lagt märke till varit så kallad thinspiration(Se Bilaga 2, Bild 3 & 4). Samtliga bloggar 

består av en stor mängd fotografier på bland annat smala modeller och tv- stjärnor. Bilderna 

består av smala kroppsdelar där ben framhävs, revben, nyckelben, armbågsben och så vidare. 

Dessa bilders uppgift är att verka som inspiration, eller så kallad thinspiration, för dessa 

individer att fortsätta kämpa för att uppnå anorektiska ideal. Förutom fotografier sprids också 

musik som förespråkar anorexia samt videoklipp på anorektiska kroppar. Tips och ideér är 

andra centrala inslag för att hjälpa och uppmuntra varandra och handlar bland annat om hur en 

ätstörning döljs för familj och vänner samt hur hunger hanteras. Följande tips är hämtade från 

en lång lista av tips från en Pro-anablogg: 

 

Om magen kurrar, slå till den så tystnar den. 

 

Svälj inte! Tugga, smaka, o spotta ut 

 

Om någon tittar på dej så du äter, låtsas som att du ska dricka och spotta ut maten i koppen. 

 

Gå ofta in i köket, öppna kylskåpet, öppna skafferiet, då tror dom andra att du småäter. 

Pro-ana 2 

 

På hälften av bloggarna har det förekommit tävlingar i viktnedgång. Där läsaren utmanas att 

gå ner så mycket som möjligt under en viss tidsperiod. Tävlingarna syftar till att peppa 

varandra och är ett sätt att finna motivation till att fortsätta kämpa mot vad än idealvikten må 

vara. Vid en av bloggarna fanns dessutom ett pris i form av ett läkemedel för 

viktnedgång/laxerande medel. Tävlingar uppmuntrar och utmanar andra att deltaga i syfte att 

gå ner så mycket som möjligt under en viss tidsperiod:  

 

”…min utmaning startar IMORGON!!! Imorgon ställer jag mej på vågen och innan sista 
oktober ska 5 kilo va väck! [---] Någon som hänger på min utmaning? 5 kilo bort innan sista 
oktober?” 

Pro-ana 2 
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Anonymitet 

På fora använder sig samtliga medlemmar av alias och är därigenom anonyma. Samtliga av de 

bloggar som jag studerat och en klar majoritet av alla bloggar som jag gått igenom vid mitt 

urval har inte avslöjat några identiteter. Alias används istället för riktiga namn och bilder på 

exempelvis kändisar används som profilbilder. På majoriteten av bloggarna publiceras bilder 

på blogginnehavarens olika kroppsdelar, så som lår, revben, armar, mage och rygg, dock är 

alltid ansiktet samt andra kännetecken i rummet överstrukna eller bortredigerade. 

Blogginnehavarna är måna om sin anonymitet och information om individens identitet är en 

aspekt som medvetet utesluts från beskrivningar på bloggarna. 

 

Den här bloggen är verkligen bra för mig. Jag skulle aldrig klara av att skriva något sådant 

här i min vanliga blogg. Kanske för att hela min familj, mor&farföräldrar, samt halva stan 

läser den.  

Pro-ana 3 

 

Det bästa är att ni inte vet vem jag är.  

Pro-ana 3 

 

 

Roller- och identitetsskapandet inom Pro-ana 

 

Nedan kommer jag att analysera empirin utifrån den teoretiska ingången, det vill säga 

Goffmans (2004) teori om roller och självrepresentation. I denna analys kommer jag att 

anpassa och tolka Goffmans teori utifrån den aktuella kontexten för denna studie, där Internet 

utgör en central del. 

 

Identitetsskapande 

Bloggarna som jag observerat har samtliga slogans som syftar till exempelvis att vara smal, 

att det är vackert när ben syns genom huden och liknande. Användarnas alias innehåller ofta 

ord som ana, skinny och thin. De alias som respektive individ väljer säger något om den roll 

som individen spelar på denna scen, det vill säga på Internet. Ofta är det tydligt att efter att ha 

studerat alias vilka som är Pro-anabloggar, då budskapet tydligt framgår genom dess 

Internetadress. En av bloggarna beskriver sig själv som helheten av tre skilda delar. Utsidan, 
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insidan och den nakna själen. Blogginnehavaren beskriver hur ett leende alltid visas upp på 

utsidan, en positiv och glad mask som används i skolan, bland kompisar och i familjens 

närhet. Insidan utgörs av Pro-ana och viljan att alltid vara smalast. Den tredje delen, den 

nakna själen utgörs av ambivalens, och beskrivs som en konflikt mellan viljan att träna tills 

kroppen lägger av mot viljan att bli frisk (Pro-ana 1). 

 

Ett ständigt skådespel  

När Goffman (2004) talar om roller och om teaterscener menar han att vi iklär oss olika 

masker och spelar olika roller beroende på vilken publik vi skall uppträda inför. Samtliga 

bloggar som observerats i denna studie har varit helt anonyma och som blogginnehavaren 

ovan beskriver så spelas en roll utanför dessa bloggar. Den scenkostym och den mask som 

individen iklär sig i vardagslivet tillsammans med släkt och vänner tas av bakom scenen, på 

Internet där individen tillåts vara sig själv.  

 

Jag skulle vilja säga att den fasad som skapas i hemmet, i det verkliga livet skulle kunna 

liknas vid den främre regionen. Här står individen på scenen och framför ett skådespel till 

förmån för familj och vänner. Det är i den bakre regionen, bakom scenen som individen kan 

ta av sig sin scenkostym, lägga masken på hyllan och vara sig själv, Pro-ana på Internet. Här 

krävs inga masker och inga manus. Goffman definierar ofta den bakre regionen som hemmet 

och att teamet ofta utgörs av familjemedlemmarna. Det är i denna omgivning som individen 

kan vara sig själv, återhämta sig och slappna av. Men för någon som är Pro-ana är även 

hemmet en scen där individen framför ett uppträdande iförd en mask i försök att dölja sin 

ätstörningsproblematik. Vad medför detta? Detta skulle kunna innebära att individen inte kan 

slappna av och vara sig själv i hemmet, som annars utgör den bakre regionen. För de som är 

Pro-ana utgörs den bakre regionen av Internet och den gemenskap som individen är en del av 

där.  

 

Men det är mer komplext än så och Internet med alla dess onlinegemenskaper, fora och 

bloggar kan inte uteslutande betraktas som bakre regioner. Detta är arenor som också skulle 

kunna utgöra främre regioner, ytterligare arenor där individen bär en mask och där ett 

framträdande äger rum. Internet skulle tillika kunna utgöra en offentlig scen, där vem som 

helst kan ta del av detta skådespel och där det krävs scenkostymer och masker. Här framförs 

ett framträdande som är skilt från den identitet och de framträdanden som äger rum bland 
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släkt och vänner, men tillika ett framträdande. Internet symboliseras av anonymitet och här 

kan individen bygga upp sin egen image och visa sin publik väl valda delar ur sin repertoar. 

Frågan är huruvida individer verkligen tillåts vara sig själva på Internet eller om Internet utgör 

ännu en teaterscen där ett skådespel framförs. Om Pro-anakulturen är ytterligare en scen med 

masker och skådespel var finns då dessa individers bakre regioner och pausutrymmen dit de 

går för att återhämta sig? Kanske existerar det inga bakre regioner för dessa individer och jag 

ställer mig frågan huruvida dessa individer någonsin tar av sig den där masken och om de 

någonsin kliver av scenen eller om ett ständigt skådespel försiggår. Kanske är det mycket 

sällan eller aldrig som Pro-anaindivider inte uppträder. Detta är svåra men intressanta frågor 

och oavsett om Internet och Pro-anagemenskapen ses som en bakre eller främre region måste 

det tära på individens krafter att ständigt stå på scenen, att aldrig eller i väldigt begränsad 

form kunna ta av masken och vara sig själva.  

 

Finns det över huvudtaget något som kan liknas vid bakre regioner i våra liv eller spelar vi 

ständigt en roll även i hemmet? Det skulle innebär att vi aldrig tillåts vara oss själva, att den 

roll vi spelar vuxit fast i oss och att vi ständigt bär en mask. Oavsett vilket så ter det sig som 

om Pro-anaindividers bakre regioner är ytterligare begränsade. Jag tror att alla människor 

behöver bakre regioner för att må väl och att avsaknaden av en bakre region påverkar 

individens välbefinnande i negativ riktning.  

 

Gemenskap 

Via Internet söker ungdomar med ätstörningar andra likasinnade, ana-kompisar som 

regelbundet håller kontakten med varandra så väl på Internet som i vissa fall i verkligheten. 

Pro-ana medlemmar kommunicerar kontinuerligt med varandra genom att kommentera på 

varandras blogginlägg samt genom olika fora. Men det stannar inte inom Internets ramar utan 

sträcker sig vidare ut i verkligheten där sms via mobiltelefoner och så kallade ana-camps tar 

vid. Så här beskrivs ett av dessa camps:  

 

”Även fast jag skämdes över hur jag ser ut, hur jag är och min kropp så kände jag mig fri. Inte 
inspärrad som man lätt annars gör. Det fanns inga gränser för vad man kunde säga och inte 
säga, en obeskrivlig känsla. [---] En av de absolut roligaste, vettigaste och bästa helgen jag 
någonsin haft!”  

Pro-ana 1 

 



27 

 Här tar onlinegemenskapen klivet ut i verkligheten och en offlinegemenskap uppstår. Vid 

dessa sammanträden i det verkliga livet ges möjligheterna för den kollektiva identiteten att 

stärkas och utvecklas ytterligare.  Blogginnehavaren till en av bloggarna finner stort stöd i sin 

blogg och i de individer, med vilka kommunikation förekommer: 

 

Känns skönt att vara tillbaka faktiskt, jag är nog ingenting utan min blogg, utan er♥ 

 Pro-ana 4 

 

 

-Utan min ätstörning vet jag inte vad jag skulle leva för. 

-Jag förstår precis. Vad skulle man vara utan ÄS? En ingenting, utan mening 

Pro-ana 1 

 

Jag minns när jag började blogga om mina ätstörningar, för cirka sex-sju månader sedan, då 

var jag en riktig proana! Haha! Jag vet inte men man förändras när man bloggar om sin 

ätstörning liksom. Förr såg jag det som min livsstil, mitt sätt att leva, jag ville inte kalla mig 

sjuk osv. Jag drar väl mig lite åt proana hållet fortfarande, men inte alls lika hårt som förr. 

Nu har min ätstörning blivit värre och jag kan erkänna för mig själv att jag har en sjukdom. 

Men istället för att kämpa emot och göra allt för att bli normal igen, som min vän som hade 

anorexia gjorde, så försöker jag fortfarande ”leva hand-i-hand” med den tills jag är redo att 

bli frisk.  

Pro-ana 4 

 

Om Pro-anagemenskapen ses som en bakre region, där individerna vilar upp sig och 

finjusterar sitt skådespel kan denna grupp av individer liknas vid ett så kallat team som 

Goffman (2004) talar om. Tips och idéer som sprids genom Pro-anabloggarna är erfarenheter 

om det skådespel som framförs inför familj och vänner. Det är här som skådespelet utvärderas 

och utvecklas, här repeteras hur en ätstörning bäst döljs från de anhöriga. Pro-ana sprider 

kunskap, tips och hjälp om hur de bäst döljer sin ätstörning för familjen samt för hur de beter 

sig vid större evenemang, exempelvis vid julbord på jobbet och så vidare. Den anonymitet 

som råder på majoriteten av Pro-anabloggar gör att rörelsen mer eller mindre kan ses som ett 

hemligt sällskap där teamhemligheter bevaras inom kulturen. Det framgår att Pro-anaindivider 

inte alltid delger tips och idéer i den offentliga miljön som bloggen utgör utan att detta sker 

bakom stängda dörrar i slutna fora, och kanske är de offentliga bloggarna bara toppen av ett 

isberg. Om den här scenen, det vill säga den del av Pro-anakulturen som är tillgänglig för 

offentligheten ses som en arena där ett skådespel försiggår, kan detta innebära att ju längre in 
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bakom stängda dörrar individen går desto större är möjligheten till att inträda i en bakre 

region. Desto säkrare, hemligare och anonymare fora desto större blir möjlighet för en bakre 

region att existera. 

 

Språk 

Det förekommer ett flertal olika begrepp som skulle kunna ses som delar av ett internt språk 

på Pro-anasajterna. Några av de begrepp som jag stött på under mina observationer är; Pro-

ana, Pro-mia, haters, thinspiration, faila, trigga, ana-religion, pro-ana wannabe och wanarexic. 

Språk utgör en viktig beståndsdel i skapandet av en gemensam identitet och kan stärka 

gemenskapen mellan teammedlemmarna. Ett gemensamt språk och interna begrepp som talas 

av och förstås av teamets medlemmar är ett redskap som använd för att skapa gemenskap.  
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7. Diskussion  
 

Som jag beskrev inledningsvis har syftet med denna uppsats varit att beskriva samt analysera 

innehållet och behovet av Pro-anasajter på Internet. Jag har observerat hur svenska ungdomar 

använder sig av Pro-anagemenskepen och det behov som finns för den. I denna studie har jag 

funnit att Pro-anagemenskapen på Internet används för att dela tips och idéer runt viktnedgång 

samt hur ätstörningar bästa döljs från anhöriga. Men Pro-ana används också som en form av 

stöd- och hjälpverksamhet där en gemenskap uppstår och stöd, förståelse och uppmuntran 

erhålles från andra i samma situation. I detta kapitel kommer jag att diskutera huruvida Pro-

anakulturen kan betraktas som en brukarorganisation samt olika aspekter som kan vara av 

intresse för fortsatta studier inom området. 

 

 

Avsaknaden av en brukarorganisation 

 
När jag först började titta runt på Pro-anabloggar och fora på Internet var min första tanke att 

detta ju liknar en sekt. Jag såg exempel på ana-religion texter, där anorexia tillbes och 

tävlingar där andra uppmanas deltaga för att gemensamt, i sektens namn svälta sina kroppar 

och gå ner i vikt. Det var extrema inslag som jag stötte på. Under arbetets gång har jag alltmer 

kommit att se vilket behov den här typen av online- gemenskaper fyller och särskilt hur det 

kommer sig att Pro-anarörelsen har kunnat uppstå. För dem som lider av en ätstörning finns 

det hjälp att få, förutsatt att de vill bli friska men så vitt jag vet finns det ingen 

brukarorganisation för personer som lever med ätstörningar och inte betraktar sig själva som 

sjuka. Det har alltså funnits ett behov för individer med ätstörningar att få stöd och förståelse 

och det är bland annat denna avsaknad från organiserat stöd som har, tror jag, lett till 

uppkomsten av Pro-anarörelsen på Internet. Dessa ungdomar använder sig av Internet för att 

skapa sig ett eget utrymme, en fristad (Dias 2003) där de kan vara sig själva. När dessa 

individer kliver av scenen efter ett framträdande till förmån för släkt och vänner, oavsett om 

de tar av sig masken eller iklär sig en ny mask, är det hit de kommer. Internet används för att 

få kontakt med andra i samma situation och kanske har Pro-anakulturen på Internet kommit 

att bli den nya tidens brukarorganisation. Hittills har det så vitt jag vet inte funnits någon 

brukarorganisation för ätstörningsdrabbade som inte vill bli friska, förrän nu. 
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Pro-anarörelsen fungerar som stöd för individer som inte kan berätta för sin familj och sina 

vänner och har kommit att verka som brukarorganisation vilken utgör en del av individens 

nätverk. Desto större en individs nätverk är ju större chans finns det att individen får hjälp. 

Kan det vara så att gemenskapen och stödet som erbjuds personer med ätstörningar genom 

den här typen av Internetsajter kan motverka ökad ohälsa? Tidigare forskning har visat att 

Pro-ana är ett redskap som används för att hantera tillvaron och som motverkar ensamhet och 

isolation. Gemenskapen som Pro-ana erbjuder skulle kunna utgöra en aspekt som i ett större 

perspektiv exempelvis skulle kunna förhindra psykisk ohälsa och självmord. Det skulle vara 

intressant att studera de sociala aspekterna med Pro-ana och vad rörelsen har för betydelse för 

de personer som deltar. 

 

Innan jag började göra efterforskningar för denna uppsats visste jag inte att det fanns något 

som hette Pro-ana än mindre att det är en hel rörelse som ger flera miljoner träffar på 

google.se och jag frågar mig vad mer som finns där ute, på Internet, som vi inte känner till. 

Internet har kommit att bli ett centralt inslag i den moderna människans liv och inte minst i 

barn och ungdomars sociala liv. Det hade varit inressant att studera vilken roll socialt arbete 

spelar i förhållande till denna alternativa ungdomskultur. Pro-anakulturen syftar till att stödja 

och uppmuntra det anorektiska idealet, som enligt DSM IV betraktas som en psykiatrisk 

diagnos, hur skulle socialt arbete förhålla sig till detta? Dessa bloggar har ju trots allt 

upprättats för dem som inte vill tillfriskna. Vad gör vi då? Skall dessa ungdomar släppas vind 

för våg eller hur kan vi finnas där utan att kränka dessa individer? Kanske måste denna typen 

av bloggar helt enkelt tillåtas finnas. Om Socialt arbete trots allt skulle kunna vara närvarande 

så kan syftet inte vara att förespråka vård och behandling, utan snarare att bara finnas där för 

till exempel samtalsstöd.  

 

 
. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Ordlista     

  

Ordlistan är indelad i två delar; Pro-ana och Internetrelaterade begrepp samt Medicinska 

begrepp, enligt DSM IV. 

 

 

Pro-ana och Internetrelaterade begrepp 

 

Blogg 

En blogg fungerar ungefär som en dagbok som finns på offentliga Internetsidor och som 

läsarna kan ta del av och kommentera på. Enligt World Internet Institutes (2008) rapport har 

cirka 25% av alla 15-17 åringar en egen blogg. 

 

BMI  

BMI är en förkortning av BodyMassIndex. För att räkna ut BMI används en formel där vikt 

och längd ingår. BMI används ofta inom Pro- ana rörelsen för att beskriva kroppens storlek. 

 

Community, Online- gemenskap 

När jag använder community eller online- gemenskap i denna uppsats menar jag sajter på 

Internet där individer sammanstrålar för att kommunicera med varandra. För att kunna deltaga 

i en online- gemenskap krävs att du registrerar dig som medlem och det är först då som det 

finns möjlighet att ta del av gemenskapens alla funktioner och innehåll. 

 

Forum 

I denna uppsats används forum för att beskriva sidor på Internet där individer diskuterar olika 

ämnen. Här kan individer skriva trådar, eller så kallade inlägg som andra kan svara eller 

kommentera på. På så sätt uppstår en diskussion. 
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Pro-ana 

Pro-ana är en ungdomskultur på Internet för personer som lider av, men ej vill bli friska från 

en ätstörning. Inom Pro-ana kulturen ses anorexia som ett livsstilsval snarare än en sjukdom. 

 

Pro-mia 

Pro-mia är Pro-anas motsvarighet för dem som lider av Bulimia Nervosa. 

 

Sajt 

Med sajt avses en sida på Internet. 

 

Thinspiration 

Ordet thinspiration, är en sammansättning av thin – smal och inspiration och syftar alltså till 

inspirations material som skall fungera som motivation att bevara ett anorektiskt beteende och 

att gå ner i vikt. Thinspiration kan bestå av fotografier, filmklipp, texter, tävlingar osv 

 

 

 

Medicinska begrepp enligt DSM-IV 

 

DSM-IV 

I DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition 2002) 

beskrivs olika kriterier vilka används som stöd vid psykiatrisk diagnostik inom svensk 

psykiatri. Ätstörningar delas in i tre olika kategorier; Anorexia nervosa, Bulimia nervosa samt 

Ätstörningar utan närmre specifikation. Kriterierna för de tre olika kategorierna skiljer sig åt 

på flertalet punkter och jag kommer i fortsättningen att använda mig av begreppet ätstörningar 

som ett samlingsbegrepp för samtliga ovan nämnda tillstånd, förutom när det krävs vidare 

specificering. 

 

Ätstörning 

Ätstörningar delas in i tre olika kategorier, se ovan. I denna uppsats kommer ätstörningar att 

användas som ett samlingsbegrepp för samtliga kategorier. 
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Anorexia Nervosa 

Anorexia nervosa är en medicinsk diagnos som bygger på olika kriterier om låg vikt i 

förhållande till ålder och längd, en intensiv rädsla för att gå upp i vikt, en störd 

kroppsuppfattning, vad gäller den egna kroppens vikt och form, som påverkar självkänslan 

samt utebliven menstruation. Anorexia nervosa specificeras som antingen enbart självsvält 

eller som hetsätning varpå självrensande åtgärder används, exempelvis självframkallade 

kräkningar eller missbruk av laxerande medel (MINI –D IV 2002). I denna uppsats kommer 

jag att använda anorexia som alltså avser anorexia nervosa. 

 

Bulimia Nervosa 

Bulimia Nervosa kännetecknas av återkommande episoder av hetsätning och förekommer 

med eller utan självrensning, det vill säga självframkallande kräkningar eller missbruk av 

laxermedel (MINI-D IV 2002). 
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Bilaga 2: Bildförteckning  

Bild 1, Forum 
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Bild 2, Forum 
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Bild 3, Thinspiration 
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Bild 4, Thinspiration  
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Bilaga 3: Temaförteckning 

   

Livsstilsval eller sjukdom 

Beskrivningar och förhållningssätt till ätstörningar. 

Vad är och hur beskrivs Pro-ana? 

 

Anonymitet 

Personuppgifter 

Ansiktsfotografier 

Andra uppgifter som avslöjar individens identitet?  

Är anonymitet viktigt för individen? 

 

Thinspiration 

Hur ser så kallad thinspiration ut och vad är dess syfte?  

Vad utgör thinspiration? 

 

Negativa och positiva effekter 

Behovet av en gemenskap, med andra i samma situation, på Internet. 

Pro-ana sajters inverkan på exempelvis självförtroendet och kroppsuppfattningen. 

 Läkemedel för viktnedgång 

Att påverka andra. 

 

Identitet 

Anonymitet på Pro-ana 

Internt språk  

Gemenskap  

Tilltänkt publik 

 


