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Abstract 
Socio-cultural standards of beauty ideals contribute to a widespread dieting frenzy. Pro-ana

subculture advocates anorexia and eating disorders in terms of lifestyle choices. Using the

Internet as a basis for a subcultural community online. 

The aim of this study is to find out how this phenomena is expressed on the Internet: How

does Pro-ana argue for their cause? How can Pro-ana be described, as subculture or as a

support group for young women with eating disorders?  

A qualitative document analysis was conducted on Pro-ana websites  using theory of

subcultures, support groups / self help groups and anorexia.  Subsequently, the survey results

are presented in various themes.

The results showed that Pro-ana subculture is highly valued by its members and fulfil a

function comparable to the support groups and/or self-help groups. However Pro-ana´s norms

and ideals of a destructive lifestyle are not helping anyone from eating disorders, but support

those who choose an anorexic life. 

Keywords: Qualitative study, Pro-ana, subculture, support group / self-help group, Anorexia

Nervosa, Socio-cultural ideals, identity formation and meaning 

Nyckelord: Kvalitativ studie, Pro-ana, subkultur, stödgrupp/självhjälpsgrupp, Anorexia

Nervosa, Sociokulturella ideal, identitetsskapande och meningsskapande



”Allow me to introduce myself. 

My name, or as I am called by the so called ”doctors”, is Anorexia. 

Anorexia Nervosa is my full name, but you can call me Anna. 

Hopefully we can become great partners. 

In the coming time, I will invest a lot of time in you, and I expect the same from you. 

[- - -]  

Your parents, they are disappointed with you. Their daughter, 

the one with so much potential, has turned into a fat, lazy and undeserving girl. 

But I am about to change all that.

(”Sacred Texts, a letter from Anna”, Ana´s Girls, Eda R Uca)
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1.   Inledning

1.1   Problemformulering

Gratistidningen City inledde den 2/11 2009 en artikelserie om vikt och kroppen. Första

artikeln handlade om det fenomen som de kallade ”bantningshetsen”. De hade gjort en

undersökning där 100 unga kvinnor i Malmö, Helsingborg och Landskrona tillfrågades om de

bantat eller försökt gå ner i vikt det senaste året. Hälften av de tillfrågade svarade ja.

Lundaläkaren Ulf Wallin uttalar sig i artikeln om bantning i tonåren. Han säger att kroppsliga

förändringar gör att man mår psykiskt sämre, och att det inte behöver handla om drastiska

förändringar för att det ska påverka måendet. Det är alltså möjligt att banta sig sjuk utan att

vara sjukligt smal, eller ens ha en ätstörning, menar Wallin (City, 2009) 

Strahan, Lafrance, Wilson, Ethier, Spencer & Zanna (2008) menar att vårt samhälles

sociokulturella normer för utseende och skönhetsideal har skapat ett tryck på kvinnor i det

västerländska samhället att vara smala. Redan i tioårsåldern börjar flickor banta och detta

fokus på vikt och kroppsform fortsätter hela livet.  I en undersökning som Strahan et al (2008)

genomförde visade det sig att en upprepad exponering av bilder på magra modeller direkt

påverkar kvinnors självkänsla och kroppsuppfattning.

För att hantera nästan ouppnåeliga ideal hittar unga människor hittar sina egna individuella

sanningar (Sernhede, 1996). Ungdomar ser sig själva i relation till de  ideal och de normer

som finns i samhället. Under tonåren skapar individen en kroppsuppfattning, en bild av sin

egen kropp och hur andra uppfattar den (Löfgren och Norell, 1994). Relationen mellan

kroppsuppfattning och självkänsla är extra tydlig när det gäller flickor. Eftersom självkänslan

är så starkt förknippad med kroppsuppfattningen, kan störningar i kroppsuppfattningen

påverka drastiskt och  ge depressiva symtom, och göra att unga tjejer börjar banta på ett osunt

sätt. En störd kroppsuppfattning är även en av de diagnostiska kriterierna för olika

ätstörningar (Löfgren och Norell, 1994). 

Internet är numera en del av var ungdoms vardag. Hela världen finns några klick bort och

information är tillgänglig oavsett vad som söks,  vem det är som söker informationen och

varför . Det är ett ständigt flöde av intryck (Norris, 2006). En Google-sökning på Anorexia

Nervosa får över en halv miljon träffar, inklusive länkar till så kallade ''pro-ana'' sidor. De som

kallar sig för Pro-ana utgör en subkultur som interagerar på forum, communities och bloggar.

De erbjuder information och kan, i likhet med stöd- och/eller självhjälpsgrupper, ge stöd och

en känsla av gemenskap till personer med ätstörningar.  Emellertid är innehållet på dessa
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webbsidor kontroversiellt, och vissa hävdar att det till och med är farligt.  Pro-ana  förespråkar

nämligen anorexi och ätstörningar som ett livsstilsval. Istället för att hjälpa anorektiker att bli

friska fungerar Pro-ana som ett stöd till de som väljer att vårda sin sjukdom (Norris, 2006)

Subkulturer ger ofta en samhörighet inom gruppen och åtskillnad mot andra människor,

vilket i sin tur kan ge både trygghet och bekräftelse (Lalander, 2007). Unga människor från

hela världen sammanstrålar på subkulturella communities och forum för att söka ett

meningsskapande sammanhang. Speciellt ungdomar som är i behov av identifiering och

bekräftelse. Vissa subkulturer utgör en slags motkultur mot samhällets rådande sociala

normer, i de fallen är åtskillnaden mot omvärlden viktig (ibid).

Vi har alltså sociokulturella normer för skönhetsideal, som är magra och som bidrar till en

bantningshets som är utbredd i samhället. Speciellt ungdomar påverkas av dessa ideal, då de

håller på att forma sin identitet och skapa sig en riktig kroppsuppfattning. Subkulturen Pro-

ana går så långt att de i bloggar, på forum och communities förespråkar anorexia och ser

ätstörningar som ett livsstilsval. Internet har skapat förutsättningarna för en subkulturell

gemenskap online som är tillgänglig för vem som helst. Detta får konsekvenser för en unga

identitetssökare. Frågan är vad det innebär att det finns en tillgänglig och växande subkultur

som hjälper unga tjejer att leva efter anorektiska ideal och uppmanar till självsvält?

Syfte och frågeställningar

Kan Pro-ana anses vara en motkultur mot samhällets normer? Gör Pro-ana, som subkultur, en

tydlig åtskillnad mot omvärlden när det gäller ideal? I så fall på vilket sätt? Som subkultur

innefattar Pro-ana levnadsregler för en anorektisk livsstil och lyfter fram anorektiska ideal.

Subkulturer fyller en bekräftande och identifierande funktion, och unga människor har behov

av trygghet och normer. Vilken trygghet och vilka normer är det frågan om i det här

sammanhanget? Finns det likheter med självhjälpsgrupper och stödgrupper? Syftet med denna

uppsats är att undersöka hur fenomenet tar sig i uttryck utifrån följande frågeställningar:

− I vad består den svenska Pro-ana rörelsen?

− Hur argumenterar de som är Pro-ana för sin sak?  

− Hur kan Pro-ana förklaras, som subkultur och som stöd åt unga kvinnor med 

       ätstörningar?
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2.   Bakgrund  

2.1   Anorexia Nervosa

Det finns många olika förklaringsmodeller för Anorexia nervosa, vilket betyder nervös

aptitlöshet. Enligt definitionen har en person som lider av anorexi en stark viktfobi. Det

framgår av olika undersökningar att anorexi drabbar främst flickor i åldern 12-20 år. Anorexia

nervosa kan börja som en vanlig bantningsperiod där bantningen inte upphör utan övergår i

självsvält. Personen bygger upp hela sin identitet kring sin ätstörning och är väldigt rädd för

att gå upp i vikt och är istället stolt över att vara mager. Utan sin ätstörning känner

anorektikern sig värdelös och har prestationsångest. En anorektiker känner ofta att denne

måste prestera och nå perfektion för att få finnas. Anorektikern har en mängd psykiska

symtom, så som viktfobi, störd kroppsuppfattning, bantningsfixering, matfixering,

koncentrationssvårigheter på grund av näringsbristen, tvångssymtom, depression och

sömnproblem. Anorexia innebär även en del fysiska symtom så som undervikt,

menstruationsbortfall för kvinnor, lägre spermaproduktion för män, sänkt ämnesomsättning,

låg puls, lågt blodtryck, sänkt kroppstemperatur, ökad kroppsbehåring, muskelsvaghet,

benskörhet och karies (ABK, 2009).

Anorexia fyller en viktig funktion för den drabbade. Denna dysfunktionella sjukdom

representerar ett försök att möta krav från den sjuke själv, familjen och omgivningen

(Johnson, 1992). Anmärkningsvärt med sjukdomen är att symtomen är högt värdesatta av

individen, som uttrycker upplevda positiva effekter av tillståndet och en motvilja till att få

behandling. Den anorektiska försöker vinna något genom sitt beteende, försöker lösa något.

Anorexia är en strategi för att hantera ångesten och orka leva. En strategi som den drabbade

kommer att sakna vid ett tillfrisknande (Serpell, 1999).

Socialstyrelsen uppger i RIKSÄT (nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) att

1,5-2,0% av Sveriges tonårsflickor och unga kvinnor drabbas av anorexia eller bulimia

nervosa. Hur många som lider av angränsande tillstånd (”ätstörning utan närmare

specifikation” [UNS] och lindrigare varianter av sjukdomen) är oklart, men uppskattas till

åtminstone 3-4 gånger så många. Detta innebär att det i Sverige kan finnas mellan 75 000 och

100 000 tonårsflickor och unga kvinnor (13-30 år) som lider av någon ätstörning. Det är

betydligt vanligare hos kvinnor än män. Studier i västeuropeiska länder och i USA har visat

att förekomsten av anorexia nervosa och bulimia nervosa ökar (RIKSÄT, 2009). Råstam

(1995) bekräftar att det fortfarande är vanligt att unga individer med anorexia vägrar ha

5



kontakt med sjukvården, men att de har kunnat se en 5-10 faldig ökning hos riskgrupperna.

Orsakerna kan innefatta kulturella faktorer, så som skönhetsideal och sociala faktorer. Det

drabbar dessutom i stor utsträckning unga flickor med hög ambitionsnivå i livet i övrigt.

Hesse-Biber (2007) menar att den medicinska diskursen nästan helt ignorerar de kulturella

och samhälleliga influenserna på ätstörningar, men att det finns forskare som hävdar att dessa

faktorer är centrala för att förstå uppkomsten av ätstörningar.

2.2   Beskrivningar av innehållet på Pro-ana sidor

Undersökningar som gjorts för att beskriva innehållet på Pro-ana sidor får ett ganska likartat

resultat. Innehållet följer enligt dessa en viss mall och består till exempel ofta av

varningsskyltar om sidans innehåll, "thinspiration”, alltså bilder av extremt magra

fotomodeller som ska inspirera till självsvält, samt ”tips och tricks”, alltså strategier både för

viktminskning och tricks för att dölja ätstörningen för omvärlden (Riley et al, 2009; Norris et

al 2006; Gailey 2009). Pro-ana använder en egen terminologi, som inkluderar uttryck som

"ana" och "mia" (anorexi och bulimi). Det förekommer även religiösa metaforer,

livsstilsbeskrivningar, och andra motivationsfaktorer för viktnedgång (Riley et al, 2009;

Norris et al, 2006). Sidorna har mycket gemensamt med varandra, men resonemangen kring

ätstörningar och Pro-ana är olika från sida till sida. Forskning visar att de inom subkulturen

inte ser likadant på huruvida anorexia är en sjukdom eller om ätstörningar är ett livsstilsval.

På så vis framstår inte Pro-ana som något sammanhängande perspektiv utan är snarare ett

försök att finna ett stöd och en gemenskap i en utsatt situation (Riley et al, 2009; Norris et al

2006, Gailey 2009). 

Pro-ana - språket och begreppen 

Pro-ana har, liksom andra subkulturer och motkulturer, utvecklat ett  eget vokabulär. Till viss

del lånar Pro-ana ord från till exempel medicinsk terminologi, men här definieras orden enligt

den mening de har inom subkulturen. Definitionerna kommer från Eda R Uca´s självutgivna

bok  Ana´s Girls, The Essential Guide to the Underground Eating Disorder Community

Online. De sistnämnda begreppen är emellertid hämtade från en  rapport om Internetportaler. 

BMI är en akronym för Body Mass Index, eller Body Mass Indicator, och används inom Pro-

ana för att mäta framgång i sin viktnedgång och för att bättre kunna beskriva sin storlek

virtuellt. BMI räknas ut med hjälp av en formel med vikt och längd. Den som har ett BMI på
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17,5 eller lägre är underviktig , den som har ett BMI på 15 eller lägre anses vara undernärd.

Många av de som kallar sig Pro-ana uttrycker att de har som mål att nå ett BMI som ligger

mellan 17,5 och 15 (Uca, 2004). 

Ana står för anorexi, och beskrivs av Pro-ana som en livsstil, en sjukdom, en person eller som

ett förkroppsligande av det anorektiska livet. Pro-ana gör ibland en skillnad mellan Ana och

Anorexia Nervosa, då Ana anses vara en mer godartad beskrivning av beteendet (Uca, 2004).

Mia  står för Bulimia, och kan liksom Ana beskrivas som en livsstil, en sjukdom, en person

eller som ett förkroppsligande av det ovanstående. Mia har inte en lika positiv betydelse som

Ana. Då Ana, och det anorektiska beteendet, hyllas och ses som något nästintill asketiskt så

ses Mia som något en Pro-ana lider sig igenom. Begreppet är emellertid använt, liksom Ana,

för att ge en mer godartad beskrivning av bulimi (Uca, 2004).

Thinspiration  avser det som inspirerar det anorektiska beteendet. Det kan handla om bilder,

citat eller historier. Som thinspiration används både bilder på Pro-ana-ideal som bilder på

motsatsen, tillexempel överviktiga människor, eller beskrivningar av alla nackdelar som

förknippas med att vara extremt överviktig (Uca, 2004). 

Ett Community är en Internet-sida där man registrerar sig som användare för att få ta del av

innehållet. Sidorna innehåller användarnas personliga profiler och diskussionsforum. Ett

Community kan ha en inriktning mot musik, bilder, klädstil med mera. Communities är

viktiga och stora mötesplatser för ungdomar i Sverige idag (Johansson & Bjärehed, 2008).

En blogg är en virtuell dagbok där en eller flera personer skriver aktuella texter. I Sverige har

cirka 16 % av alla unga en egen blogg. Bloggar är personliga i sin karaktär. Läsarna kan ofta

kommentera de olika inläggen (Johansson & Bjärehed, 2008).

Diskussionsforum behandlar vitt skilda ämnen, och har olika regler för hur man uppför sig.

Personer tenderar att bli väldigt öppna på Internet, på dessa diskussionsforum. Inlägg och

diskussioner kan därför få en väldigt personlig karaktär, detta trots att tiotusentals personer

läser inläggen (Johansson & Bjärehed, 2008).
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3.   Tidigare forskning
Avsnittet med tidigare forskning tar avstamp i studier om den samhälleliga kontexten som

fenomenet vuxit fram i. Detta med en kort inblick i tidigare forskning om skönhetsideal och

samhälleliga faktorer som påverkar unga kvinnors kroppsuppfattning. Därefter relateras

meningsskapande faktorer i det anorektiska beteendet varpå en överblick om tidigare

forskning kring själva fenomenet Pro-ana följer. Forskning om Pro-ana är omfattande och

spretig, men eftersom fenomenet är relativt nytt saknas översikter som kan underlätta för en

redogörelse av detta slag. Denna överblick får därför här mycket utrymme.

Den forskning kring Pro-ana som finns tillgänglig är till större del amerikansk, då

fenomenet är utbrett i USA.  Mest tillgängligt är vetenskapliga artiklar, som antingen

beskriver fenomenet eller går in på betydelsen av Pro-ana för de som ansluter sig till

subkulturen. 

3.1   Ideal, identitet och självkänsla

I en svensk studie står att hela 57 % av flickor i årskurs 9 ansåg att de var för tjocka, och hela

84% ville ändra på sin kropp (Edlund, 1997).  Vår samtid fokuserar mycket på kroppen och

utseendet. Nedan presenteras hur detta kan ta sig i uttryck. 

Kroppsfixering, bantning och ouppnåeliga ideal

Hesse-Biber (2007) har undersökt kulturella och samhälleliga förklaringar till det ökande

antalet unga kvinnor med ätstörningar i USA. Hon argumenterar för att unga kvinnor hänger

sig åt att vara smala på samma sätt och med samma intensitet som religiösa sektmedlemmar är

hängivna sin religion.  Dessa unga kvinnor har inte någon enskild ledare utan underkastar sig

istället de ekonomiska och kulturella krafter som definierar och värderar kvinnor i termer av

utseende. Denna koppling mellan sociokulturella normer och självkänsla gör även Strahan et

al (2008). De menar att skönhetsideal, som främst riktar sig till kvinnor, leder till att kvinnor

mer och mer baserar sin självkänsla på utseende, fokuserar på andras uppfattningar och får

sämre kroppsuppfattning. Kvinnors kroppsuppfattning och kvinnors missnöje med sina

kroppar är så utbrett att vissa teoretiker kallar det för ett normativt missnöje och en förväntad

känsla av ofullkomlighet. Sociokulturella normer förmedlar budskapet att kvinnor värderas

efter sitt yttre och att närmast ouppnåeliga skönhetsideal är rimliga att jämföra sig med och

sträva efter. Strahan et al menar att de ideal som finns idag är orealistiska. I USA har till
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exempel National Eating Disorders Association tagit fram hur den genomsnittliga

amerikanska kvinnan ser ut: hon är 162,5 cm lång och väger 63,5 kg. Den genomsnittliga

fotomodellen är 180,5 cm lång och väger 53 kg. I USA är modellerna smalare än hela 98 % av

den kvinnliga befolkningen. Forskarna menar vidare att medier har en stor genomslagskraft

och påverkar kvinnors självmedvetande (Strahan et al, 2008). 

 

3.2   Anorexia Nervosa: lockelser och konsekvenser

Serpell, Trasure, Teasdale och Sullivan (1999) har gjort en kvalitativ studie kring hur kvinnor

med diagnosen Anorexia nervosa uppfattar fördelarna och nackdelarna med sin ätstörning.

Många av de artiklar som finns tillgängliga bekräftar deras resultat. Studien gick ut på att 18

kvinnor skrev vars två brev, ett till ”Ana”, ett där de tilltalade sjukdomen som en vän och ett

där de skrev till sin anorexi som en fiende. Studien resulterade i artikeln ”Anorexia Nervosa,

friend or foe” , där Serpell et al (1999) kunde konstatera att de fördelar som kvinnorna lyfte

fram kunde vara faktorer som gjorde att de valde att hålla kvar vid sitt anorektiska beteende.

De faktorer som Serpell et al (1999) fann delades in ett antal teman. Dessa teman var:

beskyddande, skönhetsideal, kontroll, att vara speciell, självförtroende, färdighet, undvika och

hantera känslor, kommunikation, att vara vältränad och utebliven mens. 

Gale, Holliday, Troop, Serpell och Treasure (2006) får liknande resultat i en kartläggning

av vilka fördelar anorektiker ser med sin ätstörning. De fann att trygghet, struktur, kontroll,

skydd, skönhetsideal, kontroll av känslor och kommunikation av känslor motiverade ett

anorektiskt beteende. De fann även att anorektiker uttryckligen ansåg att anorexin gav mening

till deras liv och att ätstörningen hjälpte dem att klara av att leva.

Hur kan då Anorexi vara beskyddande? Bland annat upplevdes det som att den tog hand

om och höll den anorektikern säker och skyddad. Ätstörningen tillförde även en kontinuitet i

livet. Även skönhetsideal spelade en viktig roll. Personerna uppfattade det som att

ätstörningen gjorde så att de blev smala och därmed attraktivare. Att släppa anorexin skulle i

sin tur innebära en viktuppgång och göra så att man blev mindre attraktiv (Gale, 2006). Detta

återkommer Skårderud (2000) till, som menar att anorexia bottnar i en dåligt självbild.

Brevskrivarna i studien av Serpell et al (1999)  gav även uttryck för att de kände sig

överlägsna på grund av ätstörningen. De såg även sin ätstörning som en färdighet, något som

anorektikern var bra på och som andra var oförmögna att göra.  Även Skårderud (2000) menar

att anorexin är gränsskapande, och skiljer ut en från mängden. Individen strävar efter en

identitetskänsla och identiteten som anorektiker ger en känsla av att vara speciellt. Serpell et
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al (1999) konstaterade i sin slutsats att känslor av kontroll och makt över sin kropp  kunde

hjälpa anorektikern att minska känslor av ineffektivitet.  Skårderud (2000) menar även

förmågan att kunna kontrollera sin hunger och sitt intag av mat ger anorektikern en känsla av

att kunna kontrollera och vara bra på något. Det inre kaos som den med anorexi har kan

kontrolleras, ses, mätas och vägas när det förflyttas ut och blir något fysiskt (ibid). 

De negativa konsekvenserna som återkom i forskningen var ett konstant tänkande på mat,

känslan av att tas över av ätstörningen och hur personernas personliga förhållanden skadades

(Serpell, 1999). Det finns även studier som visar att anorektikern bär på en känsla av

värdelöshet, och att skam är en annan konsekvens av, och orsak till, sjukdomen. Skammen

vägs emellertid upp av det anorektiska beteendet, som ger anorektikern en känsla av stolthet

genom att denne visar självkontroll och att den kan uppnå sina mål (Skårderud, 2000).

3.3   Tidigare forskning om Pro-ana

Pro-ana beskrivs i forskningen i termer av identitetsskapande och destruktivitet. De flesta

hävdar att fenomenet är viktigt att förstå och att vidare forskning är nödvändig för att förstå

mekanismerna bakom och konsekvenserna av subkulturen. Då fenomenet är relativt nytt är

stor del av forskningen deskriptiv. Många av de artiklar som skrivits om ämnet är

amerikanska. 

Identitetsarbete och Pro-ana

Johnson et al (1992) menar att Anorexia Nervosa närmast blivit en glamorös och socialt

accepterad psykisk störning i vissa kretsar i västvärlden. Detta kan ge en förklaring till att

tonårsflickor söker sig till Pro-ana sidor för att skapa en identitet (ibid) .

Gailey (2009) visar att fastandet och svälten som kvinnorna inom Pro-ana hänger sig åt har

biverkningar som ger intensiva känslomässiga reaktioner, som i sin tur både styrker och ger

motivation till att stanna i subkulturen Pro-ana (Gailey, 2009). Norris, Boydell, Pinhas och

Katzman (2006)  finner att unga kvinnor som stannar och deltar på Pro-ana sidor skapar

personliga profiler online. De menar att Internet ger en möjlighet till dessa unga kvinnor att

vara anonyma, och isolera sig själva, men samtidigt kunna få stöd och känna gemenskap med

andra i samma situation. Deras beteende stigmatiserar dem till ett avståndstagande från

samhället, deras familjer, vänner så väl som idéer, normer, känslor och tidigare närstående

vänners stöd (ibid).

Riley, Rodham och Gavin (2009) menar att det finns en stark relation mellan identitet och
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kroppsuppfattning. Deras undersökning om textbaserad kommunikation kroppsliga

upplevelser på Internet fann att Pro-ana forum var viktiga i utvecklingen av en identitet som

anorektiker. De analyserade två diskussionsforum med hjälp av en diskursanalys, för att  ta

reda på vilka diskussioner som fördes och funktionen av dessa diskussioner om ätstörningar

för personernas identitet. Riley et al (2009) menar att medlemmarna i Pro-ana communities

inte nödvändigtvis har fullt utvecklade anorektiska identiteter när de blir medlemmar, utan

utvecklar dessa identiteter genom interaktion med andra och skapar en ny förståelse av sig

själva. I sina resultat såg de att diskussionerna i forumen även följde andra samhälleliga

diskurser, och använde sig av en likartad terminologi. De fann att personerna som deltog i

diskussionerna försökte visa att de var fullvärdiga medlemmar i gruppen genom att uttrycka

oro över hälsa och eller utseende, och på så sätt skapades anorektiska identiteter. Dessa

beskrivningar av sina problem, fysiska och psykiska, skulle enligt Riley et al (2009) förmedla

att ätstörningen är något utmanande och krävande, och i förlängningen bekräfta att personen

som uttryckte dessa var rättmätig medlem av subkulturen Pro-ana. Användarna tog även

tydligt avstånd från de som inte tillhörde gruppen. De som inte uppfyllde kriterierna för att

kunna identifiera sig som anorektiker (eller liknande) blev uteslutna (Riley et al, 2009).

Day & Keys (2008) menar att identiteter online kan ge en positiv självkänsla, så att

anorektiker kan stå emot uppfattningar om deras beteende som sjukligt eller stört. Även deras

studie visade att medlemmarnas identiteter stärktes genom att identifiera sådana som inte

tillhörde gruppen, så som motståndare, de som fejkar sin ätstörning, wannabes och ”normala”

människor.  

 

Pro-ana som subkultur

Norris et al (2006) hävdar att dessa sidor på Internet erbjuder ett sätt att klara eller hantera

ätstörningarna, som motvikt till omvärldens krav att behandla ätstörningar.  I en värld som ser

ätstörningar som tragiska, farliga och skamliga ger Pro-ana en plats där anorektiker ses som

starka och kan finna stöd i varandra. Norris et al (2006) menar dock att detta är problematiskt

då personer med anorexia nervosa  borde kanalisera sina styrkor till andra områden i livet där

de hade behövt förändring. Riley et al (2009) beskriver en utbredd oro för att dessa sidor

skulle uppmuntra eller inspirera till destruktivt och hälsofarligt beteende. De menar att sidorna

har visat sig ha en negativ känslomässig och kognitiv effekt på unga kvinnor, som minskad

självkänsla, skev kroppsuppfattning och en ökad oro för att vara överviktig. I sin

undersökning fann de att oönskade resultat av ett minskat ätande, så som håravfall och

förstoppning,  sågs som symboliska mätningar av framgång vad gällde upprätthållandet av
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anorexia. Medlemmarna framhöll ofta och gärna att det primära var att gå ner i vikt, och att

andra bieffekter hade mindre betydelse. Beskrivningar av kroppen på pro-ana sidorna var

avsedda att  ge en bild av användaren som underviktig och stärka den anorektiska identiteten

(Riley et al, 2009). Enligt Day & Keys (2008) är inte Internet en kroppslös miljö, de menar

istället att kroppsliga beskrivningar har ett stort inflytande på interaktioner på nätet och kan

vara uttryck för subkulturella normer och individens anspråk på rätt att ta del av gemenskapen

och legitimt delta på dessa sidor.  

Positivt med Pro-ana?

Enligt Riley et al (2009) är forskningen om Pro-ana i stor utsträckning inriktad på de negativa

konsekvenserna av subkulturen och det finns ett behov av att undersöka om det finns några

positiva effekter, så som att de kan vara avskräckande. Till exempel menar forskarna att det

inte är självklart att oönskade fysiska konsekvenser ses som ett tecken på framgång om den

som läser om dem inte har anorexia/ätstörningar (ibid). Norris et al (2006) menar emellertid

att Internet, som en viktig informationsresurs för ungdomar, är förknippat med möjliga risker.

De menar att Pro-ana fortsätter att blomstra på Internet och att informationen på dessa pro-ana

hemsidor främjar och stödjer ätstörningar och är lättillgänglig för allmänheten.

Norris et al (2006) hävdar att forskningen ännu inte kunnat visa några direkta effekter av

pro-ana sidor, men att många forskare menar att de har en negativ inverkan på hälsan hos

ungdomar och unga vuxna. Detta kräver ytterligare utredning. Författarna  menar att en ökad

förståelse för de som använder dessa webbplatser och varför, samt möjliga  hälsoeffekter,

skulle ge insikter om hur webbplatserna påverkar utvecklingen och vidmakthållande av

ätstörningar hos unga människor.

Det finns dock forskning som inriktar sig mer på betydelsen av Pro-ana och fördelarna för

individen. Dias (2003) menar att Pro-ana kan utgöra en fristad för unga kvinnor med

ätstörningar. Hon utforskar dessa sidor utifrån hypotesen att de kan utgöra en sådan plats för

kvinnor som kämpar med anorexi, då de i det offentliga rummet är föremål för en konstant

övervakning och  kontroll. Hennes diskursanalys gick ut på att se hur kvinnor som skapar och

besöker pro-ana sidor beskrev sina erfarenheter av anorexi och motiverade dessa sidor. Dias

(2009) hävdar att den medicinska och psykiatriska diskursen om anorexia skildrar kvinnor

med ätstörningar som irrationella och förnekande av sitt sjuka beteende. Denna diskurs

patologiserar kvinnornas erfarenheter. Genom kvinnornas egna berättelser såg Dias (2009) hur

normativa beskrivningar om deras kroppar och ideal reproduceras, omvandlas eller förnekas.

Precis som det utspelas en kamp i den anorektiska kroppen så utspelas det enligt Dias en
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kamp mot omvärlden om hur anorektikern ska få uttrycka uppfattningar om sig själv och sin

kropp. Pro-ana sidor ger kvinnor en möjlighet att samverka med och få stöd av andra kvinnor

som kämpar med ätstörningar. De flesta Pro-ana sidor gör det klart att syftet är att ge dem som

kämpar med en ätstörning ett stöd och en plats där de kan utbyta idéer och ge uppmuntran till

andra som ännu inte är redo att bryta sitt anorektiska beteende (Dias, 2003). Gailey (2009)

beskriver denna kamp som ett försök att genom olika färdigheter återta kontrollen, eller att

hantera känslorna över att förlora kontrollen. 

3.4   Min undersökning i relation till tidigare forskning

Den forskning om Pro-ana som har presenterats här går in på orsakerna och meningen med

subkulturen, liksom betydelsen av subkulturen för dess medlemmar. Emellertid är merparten

av forskningen amerikansk och inriktad på fenomenet Pro-ana i USA. Denna uppsats kommer

ha liknande ingångar, men undersöker istället den svenska versionen av subkulturen, samt hur

subkulturen kan förstås som en stödgrupp. 

3.5   En kommentar om litteratursökning

Jag har sökt efter tidigare forskning kring ungdomskultur/subkulturer, anorexia nervosa samt

Pro-ana. Jag har haft teorier om stödgrupper som teoretiskt stöd för min analys. Jag har främst

använt artiklar eftersom jag har velat få tag på samtida och aktuell forskning. För mer

grundläggande beskrivningar, av till exempel anorexia nervosa, har jag letat efter

facklitteratur och hämtat information från nätet. Övrig litteratur har jag hittat på biblioteket

och genom att se till de källor som annan litteratur och andra studier angett. 

Det var lätt att hitta användbara söktermer för att få tag på tidigare forskning om det

fenomen som jag studerar. Det verkar helt enkelt ligga i tiden att skriva om anorexia och Pro-

ana. Artiklar hittade jag i olika databaser och de var alla från ”peer-reviewed” tidskrifter.
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4.   Teoretiska utgångspunkter

4.1   Subkulturer

 Det uppstår nya subkulturer, delkulturer och ungdomskulturer hela tiden (Boija, 1997). En

subkultur kan definieras som en mindre grupp individer som delar livsstil och utgör en

delkultur eller kulturform inom en övergripande kultur eller samhällskontext (Dittmar, 1992).

Människor har en vilja att tillhöra och känna samhörighet i en grupp och att det är denna drift

som skapar subkulturer. Subkulturer är således en samling individer som delar

värderingsgrund och tankesätt (ibid). 

En subkultur verkar avsides från den övergripande kulturen, som dessutom är regionalt

bunden, till skillnad från subkulturen som kan spridas över landgränser ( Lönn &

Olofsson,1997).  En subkultur växer emellertid fram i en viss samhällskontext. Många av

dagens subkulturer har sitt ursprung i USA eller Storbritannien. I Sverige anpassas dessa

subkulturer till svenska förhållanden och får en svensk variant, som kan skilja sig en del från

den ursprungliga kulturen (ibid).

Brake (1990) menar att individer söker sig till olika subkulturer då människor försöker

skapa en identitet i en allt för heterogen miljö. Ungdomar väljer sina preferenser, vad man

tycker om eller inte tycker som, och hittar på så sätt sin plats i tillvaron. En persons livsstil

består av dessa attityder, tankesätt och värderingar, och inom subkulturen finns således en

gemensam livsstil ( Lönn & Olofsson,1997). Denna subkulturella kompass ger alltså att

ungdomar hittar sin plats i tillvaron. Detta kan vara viktigt då ungdomen varken är barn eller

vuxen, och därför söker sin plats i samhället. Det skapas således ett behov av att veta var man

står i förhållande till andra, och hur omvärlden betraktar en. Individen kan inom en

subkulturen får känna andras acceptans och få socialt anseende (Boija, 1997).  Subkulturen

blir en slags social referensgrupp som bekräftar och stärker. Det blir även en referensgrupp,

med tydliga referensramar,  som gör att individen inte känner sig lika vilsen i tillvaron

(Brake,1990).

Individer i subkulturen avskiljer sig från det övergripande samhället och närmar sig istället

varandra inom subkulturen (Brake, 1990). Individerna bildar en grupp som är enhetlig genom

att matcha livsstil (Lönn & Olofsson,1997).  Dessa livsstilsval styr hur individen sedan

värderar sig själv (Eriksson & Cronebratt, 1985). 

För att visa upp vilken subkulturell grupp individen tillhör används vissa attribut. Det är
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även viktigt att leva upp till attityder och förväntningar för att inte uppfattas som oäkta. Detta

är ytterligare ett led i att förverkliga sig själv. Attityderna och värderingarna definierar

subkulturen, och genom att en subkulturell livsstil tillämpas kan individen förverkliga sina

egna värderingar och på så vis även sig själv (Eriksson & Cronebratt,1985). 

4.2   Självhjälpsgrupper och stödgrupper

En deltagarstyrd grupp som träffas för att bearbeta ett gemensamt problem i syfte att ge

varandra stöd och ömsesidig hjälp kallas självhjälpsgrupp (Brattberg, 2005). Grundtanken är

deltagarna med hjälp av varandra ska ta makten över sina problem och återgå till att vara

huvudpersoner i sina egna liv. De som förespråkar stödgrupper menar att den som har upplevt

en sjukdoms symtom bäst vet hur det är att leva med dessa symtom. De som medverkar i

självhjälpsgrupper, inklusive den eventuella ledaren, har alla liknande erfarenheter. Gruppen

kan utgöra en konstruktiv kraftkälla om deltagarna har en viss distans till sina problem, menar

Brattberg (2005).

Likt en epidemi av ätstörningar har dagens magra ideal blivit ett växande socialt problem

och därmed även ett hot mot folkhälsan menar Mccormack & Ba (2010). Behandlingar av

ätstörningar kräver stora åtaganden, så väl känslomässiga, ekonomiska som tidskrävande, från

närstående och hälso- och sjukvården. När dessa åtaganden släpps har många patienter gjort

stora förbättringar. Att bibehålla dessa förändringar utan samma stöd blir emellertid en stor

utmaning. Eftersom terapeutisk kompetens inte alltid finns tillgänglig. Då sjukvårdens

tillgångar är begränsade, kan användningen av Internet i medicinsk behandling användas för

att möta dessa behov (Mccormack & Ba, 2010). Anorexia Nervosa har en hög

återfallsfrekvens, och därför kan det vara essentiellt att ha någon form av stöd tillgänglig när

patienterna lämnar behandlingshem eller terapi. Fördelarna med stödgrupper anses vara,

förutom att individen kan få hjälp att hantera sjukdomen, att det kan förmedlas nya kunskaper

mellan deltagarna och att individens personliga relationer kan förbättras (ibid).

Den snabba utbredningen av Internet har gett upphov till både individinriktad och

professionellt ledda stödgrupper för olika hälsoproblem. En datormedierad stödgrupp kan

kallas CMSG. Denna form av stödgrupp förväntas ge förutsättningarna för utsatta individer

med samma hälsoproblem att samlas "virtuellt" och dela erfarenheter, ställa frågor eller ge

känslomässigt stöd och hjälp till självhjälp (ibid). 
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5.   Metod 
I min analys har jag, med ett hermeneutiskt förhållningssätt, gjort en dokumentanalys av

communities, bloggar och diskussionsforum som är Pro-ana. Mina primärkällor var alltså

”Pro-ana”-webbsidor (May, 2005). 

Min undersökning har en i det närmsta etnografisk ansats, då jag tagit del av Pro-ana och

deras subkultur. Det har varit en fördel att använda Internet som datainsamlingsteknik då det

både är kostnadseffektivt och sparar tid, men även med tanke på tillgängligheten (Meeuwisse

et al., 2008). Vissa communities och forum kräver medlemskap har begränsat mina

möjligheter till viss del. Det finns emellertid gott om bloggar, och även ett antal öppna forum

och communities. Jag fann dessutom att de som är Pro-ana är öppna med sina tankar och

funderingar i sina bloggar, så väl som på communities och i diskussionsforum. När jag väl

fick access till ett forum blev det som att dyka rakt in i deras subkultur. 

5.1   Urval och avgränsningar

Mitt empiriska material består av sammanlagt ca 90 sidor bestående av urval från:

• 2  Pro-ana communities 

• 2 diskussionsforum 

• 5 olika bloggar. 

Mitt urval har vägletts av att samla in så varierat material som möjligt utifrån mina

frågeställningar. De medlemsansökningar jag fann på ett av forumen var särskilt intressanta:

de var skrivna för att individerna skulle godkännas och få bli medlemmar i forumet. Dessa

ansökningar utgör en större del av mitt empiriska material. 

Jag har inte använt all text från respektive sida på grund av att materialet då skulle bli allt

för omfattande. Det är svårt att uppskatta hur stor andel av det totala antalet Pro-ana sidor som

jag har använt i min analys och hur många medlemmar det finns. Sidorna innehåller mycket

information, och vid en översikt så konstaterade jag att det handlade om relativt likartade

inlägg, och att vissa alter egon (alltså alias, fingerade namn) medverkade på många olika sidor

(kommenterade på bloggar, diskuterade på forum och hade grundat communities). Jag har

återgett det som de skrivit genom att direktcitera, och det kan därför förekomma en del stavfel

i citaten. Jag har inte heller översatt engelska citat.

När det gäller urval så var det besvärligt att komma åt Pro-ana communities till en början,

då de ofta har lösenord och/eller ”hemlig” adress (de kommer inte upp i en Google-sökning).
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Jag utgick istället från ett välbesökt diskussionsforum vars adress är tillgänglig och som

omtalas i flertalet av de bloggar jag hittade. Väl på forumet letade jag mig vidare. Flera

medlemmar hade länkat sina personliga bloggar och till andra communities och

diskussionsforum. Jag har främst riktat in mig på bloggar, då det går att få tillgång till dessa

utan att vara medlem. Forum och communities har jag alltså kommit åt genom länkar

och/eller andra hänvisningar i dessa bloggar och på det diskussionsforum där jag började. Jag

har även hittat en bok av Eda R Uca (2004), Ana´s girls,The Essential Guide to the

Underground Eating Disorder Community Online, som är en självutgiven bok med material

från en mängd amerikanska Pro-ana sidor. Jag har använt den dels som en del av mitt

empiriska material och dels för vissa definitioner av begrepp som används inom subkulturen.

I övrigt har jag avgränsat mig på så sätt att jag bara använt data från svenska Pro-ana sidor i

min analys. Jag hade ambitionen att avgränsa mig till att titta på fenomenets betydelse för

unga tjejer, då anorexia drabbar främst kvinnor (Norris et al, 2006). I praktiken visade sig

detta vara oproblematiskt då jag helt enkelt inte råkade på någon som identifierade sig som en

manlig Pro-ana. 

5.2 Bearbetning och analys

För att genomföra min dokumentanalys delade jag upp mitt empiriska material i olika

kategorier, som utgick från mina frågeställningar, men även utifrån själva materialet. Dessa

kategorier var: ansökningar, dagboksinlägg, forum, hälsa, mat och träning, om ätstörningar,

tips och trix, att vara Pro, disclaimer, ideal, som subkulturen, thinspiration. Denna uppdelning

gjorde det enklare att få en översikt över vad jag samlat in. Därefter kodade jag materialet

utifrån olika teman som även dem utgick ifrån mitt syfte och mina frågeställningar. De frågor

jag ställde mitt material var: Hur gestaltar sig svensk Pro-ana på nätet? Hur förhåller sig Pro-

ana till omvärlden? Hur blir ana en livsstil? Hur kan Pro-ana förklaras? Vilka olika

beskrivningar och argument lyfter medlemmarna fram? Vad söker medlemmarna? Hur blir

medlem och en Pro-ana? Vem är ana? Hur påverkar, triggar, stödjer och uppmuntrar

medlemmarna varandra? 

Efter denna kodning kunde jag med hjälp av mina teoretiska perspektiv använda det jag

funnit i mitt empiriska material för att i analysen besvara mina frågeställningar.

5.3   Tillförlitlighet

Tillförlitligheten skall ses i relation till frågeställningarna och avgränsningen. Jag har gjort
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min undersökning för att få en större förståelse av fenomenet, inte för att kartlägga det

systematiskt. Internet är dessutom ett föränderligt medium. Företeelser på Internet som

beskrivs i forskningen idag kan se annorlunda ut imorgon.

May (2005) menar att ett dokument inte kan läsas opartiskt eller med total distans. I vår

uppfattning av betydelsen av texten finns en kulturell förförståelse. Speciellt när det handlar

om dokument som står för sociala mönster och värderingar som bryter mot de gense.

Dokumenten bör även kopplas till sin samtid och samhällskontexten (May, 2005). Det krävs

därför en medvetenhet om studiens utgångspunkter. Därför har jag kort redogjort för ideal

som påverkar unga kvinnor idag i stort. Min egen förförståelse redogörs för under rubriken

Etiskt perspektiv och förförståelse.

Validiteten i undersökningen får ses i ljuset av att jag har haft en explorativ ansats när jag

gjort innehållsanalysen av mina primärdata. 

5.4   Etiskt perspektiv och förförståelse

Min empiri har jag inhämtat från diskussionsforum, bloggar och communities som ”är Pro-

ana”. När det gäller forskningsetik på Internet så kan det finnas problem med att erhålla

samtycke. På Internet kan människor uppträda privat i offentliga miljöer, eftersom de kan

uppfatta miljöerna som privata  (Daneback & Månsson, 2008). Det kan anses att de som

skriver på bloggarna, och på andra Pro-ana sidor som inte är lösenordsskyddade, borde vara

medvetna om att det som de skriver kommer att läsas, och då av vem som helst. Men det är

inte självklart så, speciellt inte vad det gäller det som skrivs på forum och i communities, där

de som är aktiva skapar en gemenskap och skriver till varandra. Medlemmarna använder ofta

fingerade namn, så kallade alter egon eller alias. Jag har dock inte använt dessa namn utan

hittat på nya. Dessa alias är nämligen väldigt personliga och tätt sammankopplade med

personernas ”identitet” på dessa sidor. 

Samtycke är, som sagt, komplicerat när det gäller Internet-data. Bland annat har det varit

svårt att avgöra hur jag skulle hantera Pro-ana-ansökningar som utlämnar personlig

information på ett sådant sätt att personen kan identifieras. Det har också varit svårt att avgöra

hur/om jag skulle hänvisa till de bloggar jag har använt i mitt empiriska material. I de fall där

det har varit tveksamt har jag därför redogjort med min handledare, då detta är den lösning

som finns i metodlitteraturen (Daneback & Månsson, 2008). Jag har inte försökt få tillgång till

sådana webbsidor som är lösenordsskyddade. Jag har beskrivit sidorna jag varit inne på, men

anger inga adresser, för att i möjligaste mån hålla individerna anonyma. Det jag beskrivit om
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sidorna har varit nödvändigt för att förstå sammanhanget. 

Som relativt ung kvinna känner jag igen mycket av det som finns beskrivet i litteraturen,

främst vad gäller skönhetsideal och samhällets kroppsfixering. Jag har även haft vänner som

har haft ätstörningar. Jag har alltså haft en viss erfarenhet av hur ätstörningar och ideal kan

påverka unga människor. Det finns alltid skäl att fråga varför det finns intresse att söka

kunskap om något, vilka drivkrafter som finns och vilka ideal som finns med i bilden när

kunskap används (Blom et al. 2009).  Inom epistemologin är relationen mellan forskaren, och

det som hon söker kunskap om centralt (ibid). Beskrivningar av verkligheten är inte heller

kontextoberoende, utan påverkas av betraktaren och dennes situation (ibid).

Min erfarenhet av närstående anorektiker har inneburit att ett intresse för ämnet har väckts.

Jag har en önskan att förstå fenomenet och en ambition att närma mig det med en så öppen

blick som möjligt. Jag uppfattar det som att det finns föreställningar om att Pro-ana skulle

vara en ”freakshow” där sjuka människor beskriver sitt sjuka beteende. Jag föreställde mig

istället att fenomenets betydelse bottnade i något som är allmänmänskligt, som relaterar till

samhällets normer, och att detta går att förklara och analysera utifrån mänskligt handlande och

samhällsteorier. 

19



6.    ANA-lys
I likhet med Norris et al (2006) har jag organiserat analysen kring ett antal teman i syfte att

undersöka materialet utifrån mina frågeställningar. Jag kommer dessutom använda teori om

subkulturer och stödgrupper för att förstå hur subkulturen ger mening och stöd åt sina

medlemmar.

6.1 Hur gestaltar sig svensk Pro-ana på nätet?

Pro-ana har inga direkta ledare, men de som är administratörer (admin) för olika forum och

communities är de som bestämmer över upplägget och vilka regler som ska gälla. Dessa

anlägger på de flesta svenska Pro-ana sidor en pedagogisk framtoning, och redogör för vilka

som tillhör målgruppen och vad är som är Pro-ana. 

Forum

Till ett Pro-ana forum skrivs i regel ansökningar om att få vara med. Det händer att dessa

ansökningar är tillgängliga även för de som inte är med i forumet. 

Medlemmarna diskuterar olika ämnen på så kallade ”trådar”, där de svarar på varandras

inlägg i ett visst ämne. På ett forum återfinns exempelvis dessa ämnen: Angående sidan (Har

du problem eller åsikter om vårt forum, skriv här!), Dieter (Har du en ny bra diet? Dela med

dig!), Ana/Mia (diskussioner om ätstörningarna), Nya medlemmar (här välkomnas nya

medlemmar som också får tillfälle att presentera sig själva), tävlingar (Vem kan gå ner mest?),

träning (Har du några bra träningsmetoder?), thinspiration (Vad triggar dig bäst för att bli

smal?), Dina bästa tips (hur döjer du dina ätstörningar, hur får du igång din metabolism), Get-

togethers (Möten, träffar och läger) och Fysiska problem (prata om dina fysiska bekymmer

här). 

Vad går det ut på?

Inom Pro-ana handlar det väldigt mycket om att räkna; kalorier, BMI, midjemått, höfter, lår.

Enligt Day & Keys (2008) är inte Internet en kroppslös miljö, vilket bekräftas av dessa

kroppsliga beskrivningar. De menar vidare att dessa beskrivningar har ett stort inflytande på

interaktioner på nätet och kan vara uttryck för subkulturella normer (ibid). På svenska Pro-ana

sidor är dessa beskrivningar återkommande. Ofta med tillägget att personen som skriver inte

är nöjd. Bones skriver i en tråd på ett forum:
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”TJOCKARE. Femtiotvå komma sex. Ett midjemått på sextioen centimeter. 

Mitt BMI ska vi inte ens prata om, nitton-komma-någonting, vill inte veta exakt, 

vill inte att ni ska veta. Ingen ska veta. Jag är tjock och jag skäms.”

En anorektiker kontrollerar ett inre kaos genom att göra om det till något fysiskt, som kan 

kontrolleras, ses, mätas och vägas (Skårderud, 2000). Poängen är således inte så mycket målet

som det är att känna kontroll och med hjälp av mätandet, vägandet och räknandet. I

medlemsansökningar står emellertid att läsa om aspirantens ambitioner, bland annat om hur

långt denna är beredd att gå för att nå sina mål. Även i bloggarna är målen som individen har

ett återkommande tema. Sony skriver i sin blogg:  ”Jag är beredd att offra mycket, såsom ett

"vanligt" liv. Jag vet att jag inte är lika social osv, men jag tycker det är värt det.”

Emellertid verkar det som att målet inte är definitivt, utan gäckar anorektikern som

ständigt utmanar gränserna. Anagirl beskriver det såhär: ”Från början ville jag bara bli av med

några kilon. Ni vill jag bli trådsmal tills jag nästintill försvinner.”. Medlemmarna uttrycker att

de haft många olika mål under sin tid som anorektiker. Det började enligt de flesta med några

kilon, men då de upptäckte känslan av att ta kontrollen över sin vikt var det enkelt att

fortsätta. Som om de beskriver ett drogberoende målar medlemmarna upp en bild av sig själva

som aldrig nöjda. Virvla skriver i sin blogg om att ha förlorat kontrollen över ätstörningen och

om rädslan över att bli inlagd:

”Ingen planerar att bli den som är smal som ett skelett och sondmatas, 

ingen vaknar upp en dag och blir det. Jag borde sluta! Ändå tänker jag lite till. 

Bara lite till. Jag slutar när jag når mitt mål! Hah, som jag går på det där. 

Det är mitt tredje mål, tredje gången jag lovar mig själv att sluta..”

Söderblom & Inkinen (2009) skriver om deras stödgruppsmodell att det är en målinriktad

verksamhet. Vad fyller målet för funktion? Vad vill medlemmarna förmedla med sin

beslutsamhet och sin ambition? Minx skriver i sin blogg om hur hon tar till extrema metoder

för viktminskning: ”Igår tog jag två linor [kokain] för första gången i mitt liv. Nu jävlar ska

jag ner i vikt. Jag kommer inte bry mig i vad som händer på vägen. Jag ska ner till 46 kg, NU”

Om att förhålla sig till omvärlden

De kulturella och samhälleliga influenserna är centrala för att förstå uppkomsten av

ätstörningar skriver Hesse-Biber (2007). Men då individen utvecklat anorexi stigmatiserar det
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anorektiska beteende individen till ett avståndstagande från omvärldens normer (Norris,

2006). Nemo skriver i sin medlemsansökan till ett forum: ”...men jag kan inte bli frisk, jag är

inte redo, jag har inte varit smal nog, jag har inte varit nöjd nog. Jag vill få känna på

perfektion innan jag vill bli frisk...”. Pro-ana är inte till för att hjälpa medlemmarna att bli

friska. Det finns en allmän motvilja till att få vård, även om det uttrycks som att var och en

har rätten att välja själva hur de vill göra. Att bli frisk eller inte uttrycks som ett val, bland

annat av Anagirl som skriver: ”Jag har gått i behandling, ofrivilligt, och nu har jag precis varit

inlagd,men valt att inte ha fokus på ätstörningarna,då jag inte vill bli "frisk".”

Det är inte alltid som de ideal som lyfts fram inom svensk Pro-ana ligger så långt ifrån de

sociokulturella normer som vi har i Sverige idag. Det finns ett normativt missnöje och en

förväntad känsla av ofullkomlighet som påverkar unga tjejer idag, och media spelar stor roll i

befästandet av dessa sociokulturella normer, skriver Strahan et al (2008). Som en person

uttryckte det på ett forum:

”Till högen med fakta kan läggas att ett samhälle som på helt eget bevåg 

massproducerar ätstörningar och sedan inte tar hand om sina ätstörda bättre 

än att de på frivillig väg söker sej till oss, inte har så värst mycket att skryta med 

om vi ska samtala om etik. Vi utgör inte på något enda sätt roten till ätstörningar 

utan den roten får motståndare söka hos sej själva. 

Vi är platsen där ätstörda får vara sej själva och möta människor som förstår. 

Vi är ingen terapiavdelning, men sannerligen en själslig tillflyktsort 

och vi kommer kräva vår rätt att existera så länge våra ätstörningar gör det”

Det finns en förståelse för att andra tycker att de ideal som subkulturen lyfter fram är

märkliga/annorlunda (eller sjuka). Men en del av de som skriver hävdar bestämt att det finns

fler ideal som man bör ifrågasätta som inte är hälsosamma. Bland annat är det många som

skriver om övervikt som till och med mer hälsofarligt. Det finns långa beskrivningar av

komplikationer som är orsakade av fetma. Detta kopplas ihop med att det är vackert att vara

smal, något som inte direkt strider mot hur det är i samhället i övrigt. Skönhetsideal på Pro-

ana sidor uttrycks med bilder (så kallad thinspiration) och i medlemmarnas beskrivningar av

sin strävan mot ”perfektion”. Cupcakés tagline1  visar vilka ideal det är frågan om:

“Starvation is control, Control is tough, Bones are beautiful, When thin is not enough”. 

Virvla skriver om sin målsättning och sina ideal i sin blogg:

1 Tagline, en slags signatur som en person skriver efter sitt namn i email, på forum el dyl. 
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”Jag vill vara smal.. petite.. som en ballerina, men istället blir jag bara mer medvetet om

allt fett på min kropp och blir nästan större... [---] Jag måste säga att jag tycker att 

ätstörningar är något vackert. Det låter hemskt, det är hemskt, men det är så vackert.””

Det finns emellertid de som är mer ambivalenta inför sina ideal. Ano skriver i sin blogg: 

”Detta är inget glamoröst och vackert. SLUTA NU, LÅS IN MÅTTBANDEN, 

SLÄNG VÅGEN,  ÄT MAT OCH INTE SIFFROR Det här är inget du vill ha!” 

Att dölja sin ätstörning

På svenska Pro-ana sidor finns så kallade tips och trix, olika sätt för att dölja sin ätstörning för

omvärlden och klara av att hålla kvar vid sitt beteende. Detta är något som hämtats direkt från

de amerikanske förlagorna. Vissa av dessa tips och trix har kopierats från amerikanska Pro-

ana sidor, och det finns vissa som återkommer flera gånger på olika svenska sidor. Serpell et

al (1999) skriver att en anorektiker känner sig överlägsen på grund av ätstörningen och

upplever sig ha en speciell hemlighet. Anorektikern känner sig annorlunda och  att denne har

en större viljestyrka och kontroll än de utan ätstörningar. Ett exempel på detta från deras

studie är citatet: ”Du har lärt mig så många vanor och trick som jag har blivit bra på”.

Detta  att dölja sin ätstörning ses som en färdighet. Medlemmarna skriver utförligt om hur

man bäst gör detta. På ett community återfinns dessa tips & trix:

”Säg att du åt på sta'n, jobbet, skola, vad som helst, Berätta inte för någon i din närhet 

om ätstörningarna. Människor är svekfulla. Gör en thinspobok. Journal, bilder, tips, 

träning. Vad du nu känner för att skriva ner. Försök planera hur mycket du ska äta, då är 

det 30% större chans att du inte överäter. Träna bort dubbelt så många kalorier som du 

får i dig. Hitta en kompis att tävla med”

En del av de tips som medlemmarna skriver är tydligt inspirerade av mer konventionella

viktminskningsråd, tillexempel tipsar Vikt Väktarna både om att hitta en kompis att banta

tillsammans med och att man ska planera sina måltider och äta mindre kalorier än man gör av

med (Vikt Väktarna, 2009). Men när det gäller de tips och trix som syftar till att dölja det

verkligt sjuka beteendet så blir det tydligt att Pro-ana arbetar efter andra normer. Följande

citat är hämtat från samma community som det ovanstående:
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”Att dölja din ÄS:  Låtsas inte veta att du gått ner de där kilona . Lägg tid på att få dig 

själv att se frisk ut, drick mycket vatten, applicera en fejk bränna, bär smink, håll håret 

skinande och rent, ät vitaminer, LE! Ät olika måltider med olika människor, säg att du åt

tidigare eller att du ska äta senare. Bli inte arg. Förneka inte om du blivit påkommen. 

Folk tror lite på en stor lögn mycket lättare än en enorm lögn. Bete dig som om det inte 

vore en stor grej istället för att reagera kraftigt, det blir mer trovärdigt på så vis. Visa 

inte din viktförlust förrän du har nått ditt slutgiltiga mål. Folk kommer börja kolla och 

ställa frågor, så undvik det!” 

En självhjälpsgrupp ska ge deltagaren verktyg att lösa det som denne själv uppfattar som

problemet (Brattber, 2005). Medlemmarna ser omvärldens krav på att de ska bli friska som ett

problem, och således kan dessa tips och trix ses som verktyg att lösa, eller åtminstone

undvika, detta problem.

Att följa sin ätstörning

“Hej, vet precis hur det är. men kämpakämpakämpa! om inte annat kan du ju spy upp

maten efteråt! du klarar detta!”

Så skriver Sony i en kommentar till ett blogginlägg. Att svälta sig själva är en kamp mot

kroppen. De ger varandra tips och trix för att klara av den utmaningen, delar med sig av dieter

och använder olika inspirationskällor. 

Pro-ana handlar således inte bara om stöd gentemot samhällets krav och oro. Pro-ana

erbjuder även stöd i kampen mot hungern och information om ”säker mat”. Cupcake skriver i

sin blogg:

”Fan jag fattar inte hur jag har blivit såhär fet igen, men nu ska jag börja planera 

mina måltider. för det är där det spricker, när jag inte vet nästa gång jag får äta osv 

osv. [---] Här är rainbowdiet förresten: Monday (white): Breakfast: ½ apple (40.5 cals) 

Lunch: ½ apple (40.5 cals) Dinner: 1 cucumber (24 cals)  Total: 105 cals  Tuesday 

(yellow): Breakfast: 1 banana (108.5 cals) Lunch: 1 banana (108.5 cals) 

Dinner: ½ cup corn (66 cals) Total: 283 cals  Wednesday (fast): Thursday (orange): 

Breakfast: ½ orange (31 cals) Lunch: ½ orange (31 cals) Dinner: 1 carrot (26 cals) 
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Total: 88 cals Friday (red): Breakfast: ½ cup strawberries (21.5 cals) Lunch: ½ cup 

strawberries (21.5 cals) Dinner: ½ red pepper (16 cals) Total: 59 cals  Saturday (purple/

blue): Breakfast: 10 blueberries (8 cals) Lunch: 10 blueberries (8 cals)Dinner: 10 

raspberries (24 cals) Total: 40 cals Sunday (green): Breakfast: ½ cup grapes (57 cals) 

Lunch: ½ grapes (57 cals)  Dinner: 1 cup lettuce (7 cals) Total: 121 cals 

Week total: 696 cals

Mycket av den information om dieter etc som finns på svenska Pro-ana sidor är på engelska,

vilket kan bero på att svensk Pro-ana är väldigt influerad av amerikanska sidor. Detta är

vanligt vad gäller subkulturer. Lönn & Olofsson (1997) skriver att många av dagens

subkulturer kommer från USA eller Storbritannien. I Sverige anpassas utländska subkulturer

till svenska förhållanden och får en svensk variant, som emellertid kan skilja sig en del från

den ursprungliga kulturen (ibid).  I studien av Serpell et al (1999) stod Pro-ana för kontroll,

och ätstörningen gav anorektikern en viljestyrka och struktur i livet. De regler som

ätstörningen gjorde upp för hur mycket personen kunde äta och när kändes beskyddande och

gav kontinuitet. De gav ett exempel på detta med citatet: ”Jag behöver verkligen att du ger

mig vägledning i allt jag gör”. 

Medlemmarna kan få stöd när de inte följt sin diet eller när de får ångest över någonting de

ätit. Det förkommer även ofta listor över otillåten mat, och i bloggarna delar skribenterna med

sig av sin matsedel. Ibland lägger de upp bilder på mat, antingen mat de har ätit eller mat de

undviker. Alla kalorier räknas. Det som skrivs är tydligt influerat av hur mat och dieter

diskuteras i samhället i övrigt. Det som förekommer mest är emellertid denna besatthet av att

räkna kalorier.  Medlemmarna förknippar överlag mat med ångest, oavsett om maten är

”tillåten” eller inte. Vissa kallar sig för periodare, vilket betyder att de äter väldigt ensidigt,

kanske bara en sorts mat, i långa perioder. Det blir en slags trygghet, och förenklar för dem att

räkna kalorierna. Vatten beskrivs som ”en anas bästa vän”. Medlemmarna skriver att vatten

fyller upp och gör att den som fastar känner sig mätt. 

Thinspiration

Att inspirera varandra sker genom så kallad Thinspiration. Detta innebär att medlemmarna

lägger upp bilder på riktigt smala kvinnor som förebilder och ideal, bilder på överviktiga

människor som avskräckande exempel på vad som händer om man äter.  Kattunge skriver så

här om sin syn på människor som är överviktiga: “Kan sitta och kolla på stan och tänka 'rund'

'oj, hur mycket Mc donalds har du  ätit' osv osv.”. 

25



Det förekommer motiverande ”pepptalk” medlemmarna emellan. Thinspiration kan ses som

ett verktyg för att motivera den som är Pro-ana att inte äta och på så sätt behålla kontrollen. På

ett community går det, under rubriken Thinspiration, att läsa:

”Anledningar till att inte äta; Du kommer bli fet om du äter idag, 

om inte kommer folk komma ihåg dig som den vackra och smala. 

Svält är ett bra exempel på äkta viljestyrka, alla modeller som alla suktar efter, 

är någon av de feta? NEJ! Svält bort delarna på dig själv som du inte tycker om. 

De drar ner dig. Hunger är din vän och sviker dig inte som maten 

och hunger är bara en kemisk reaktion”

Här skiljer sig Pro-ana från andra stödgrupper som enligt Brattberg (2005) ska ge stöd och

information för att stödja gruppens medlemmar, inte hetsa varandra att agera på ett visst sätt. 

Det är emellertid möjligt att det kan förstås som att känslor av kontroll och makt över sin

kropp hjälper en anorektiker att minska känslor av ineffektivitet, och att denna uppläxande ton

syftar till att stärka den inre anorektiska rösten (Serpell et al, 1999). Även Skårderud (2000)

menar att genom att kontrollera sin hunger och sitt intag av mat får anorektikern en känsla av

att kunna kontrollera och vara bra på något. För, som Leroy skrev i sin blogg, för anorektikern

gäller att ”Nothing tastes as good as thin feels”.

Hur ana blir en livsstil

”Om du på största allvar tror att du skulle passa in i grupper som strävar efter en 

onormalt låg kroppsvikt (alt. låg andel kroppsfett vid ortorexi) kan det vara värt att

 söka upp platser där du kan träffa likasinnade människor. För detta är inte alltid lätt.”

Så uttrycker sig Himlavalv i en disclaimer. Medlemmarna har ett stort behov av aktivitet. De

skriver att fastande gör att kroppen förbränner minimalt med energi, men att motion

motverkar detta. Därför uttrycks en tvångsmässig hängivenhet i inställningen till motion. Det

finns en sorts ätstörning som heter ortorexi som innebär att ett tvångsmässigt "hälsosamt",

väldigt fettsnålt ätande och överdriven fysisk träning. Det är ingen egen diagnos utan räknas

till diagnosen UNS - "ätstörning utan närmare specifikation".  Träningen som den drabbade

hänger sig åt, kombinerat med den strikta kosthållningen, blir direkt hälsofarlig (ABK, 2009).

”Ingen fasta funkar utan motion” skriver en medlem på ett forum. Ano uttrycker det nästan
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som ett beroende i sin blogg: ”Nu ska jag ut och röra på på mig lite. Måste gå minst 30

minuter om dagen, annars blir jag ju knäpp”. På ett forum hittar vi en tråd om motion där en

medlem tydligt visar vilka normer som gäller inom subkulturen vad gäller motion: ”Sluta vara

så lata och ta er ut på en promenad. Vad har ni att förlora? Och kom ihåg, all motion är bättre

än noll motion”.

Attityder, tankesätt och värderingar kopplas ihop och blir en individs livsstil, som i sin tur

kan förstås och delas av flera och på så vis utgöra en subkultur ( Lönn & Olofsson, 1997).

Pro-ana sägs vara en subkultur som förespråkar anorexia som livsstilsval, och även om det

råder delade meningar inom den svenska Pro-ana rörelsen, kring huruvida anorexia är en

livsstil eller en sjukdom, så finns det en genomgående inställning till mat och motion som de

flesta delar, och som uppenbart påverkar deras vardag  (Riley et al, 2009; Norris et al 2006,

Gailey 2009). 

Att svika Ana

Tydligt är att onyttig mat ses som en slags fiende som förorsakar ångestkänslor och

kompenserande beteende. Något som av andra ses som en trevlig tillställning kan orsaka

ångestkänslor hos en anorektiker. Leroy skriver om detta i sin blogg: ”Var på kalas i går det

var hemskt!! dom tvingade i mig tårta, bullar , kakor och dricka . ville bara lägga mig ner och

gråta”. En av kommentarerna till blogginlägget visar tydligt hur detta är ett uppenbart brott

mot subkulturens normer: ”fyfan vad äckligt! Det är ju ingen som tvångsmatar dej, vafan

stoppade du i dej den där skiten för?!  Jag får lust att spy bara jag läser det där.”

Denna sortens starka reaktion är inte ovanlig. Kanske kan det förklaras genom att jämför

med hur människor i stödgrupper intar olika roller, vissa är uppgiftsorienterade och ser till att

saker blir gjort, andra är grupporienterade och vill skapa ett gott klimat i gruppen (Brattberg,

2005). De som skriver denna typ av nedvärderande och uppläxande kommentarer skulle i så

fall vara uppgiftsorienterade, och sätta upprättandet av det anorektiska beteendet framför det

goda klimaten i Pro-ana-gruppen. 

Även om de som skriver är målinriktade är det inte alltid så att kroppen reagerar så som de

förväntat sig. Ibland beskriver de till och med att kroppen är något främmande och

okontrollerbart som orsakar jobbiga känslor. Nemo skriver i sin blogg: "Jag vill bara att

kroppen ska vilja samma sak som jag vill, men inte just nu. mitt huvud spökar hela tiden, på

nätterna drömmer jag om mat och vaknar kallsvettig. jag får ångest varje gång jag har ätit"
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I stödgrupper för psykiskt sjuka är tanken att deltagarna bland annat ska få hjälp att stärka

självkänslan, förmågan att klara vardagen och skapa trygghet. Känslan av sammanhang och

av att kunna påverka vardagen och saker som händer är viktiga element för att skapa trygghet.

I stödgrupper övar deltagarna upp förmågan att hantera besvärliga situationer som kan

uppkomma i vardagen. Att veta hur man ska handla i en sådan ”nödsituation” ger alltså

trygghet (Söderblom, 2009).

Detta kan förklara en del av resonemangen inom Pro-ana. Medlemmarna beskriver hur de

ständigt arbetar mot hungern och sociala konventioner kring ätande, och att det händer att det

anorektiska beteendet bryts mot deras vilja. Den ångest som skapas i samband med detta kan

hanteras på olika sätt. Inom Pro-ana finns tips på hur ”misslyckanden” ska avhjälpas. Även

om de flesta anser att allt ska göras för att de ska ”slippa laxera och spy” så ses detta som en

möjlig utväg. Medlemmarna uttrycker emellertid en medvetenhet om att beteendet är skadligt

och kan få allvarliga följder. Det finns därför utförliga beskrivningar på hur man ska göra för

att kroppen ska ta så lite skada som möjligt. En medlem skrev: ”ska man ändå göra det så kan

man ju göra det på ett säkert sätt”.

Informationen kring vilka de negativa effekterna detta beteende får för kroppen är utförlig.

Att använda laxermedel, förklarar en medlem, kan ”lätt bli en vana och efter ett tag kommer

inte matsmältningen att fungera normalt”. Samma medlem förklarar vidare helt nyktert att: 

”En överdos laxeringsmedel kan torka ut dig och du kan i värsta fall dö 

eller så kan dina inälvor brista.  Planera du ta laxermedel,  se till att ha druckit ordentligt

med vatten före. Det hjälper mot kramper, smärtor och yrsel.” [---] ”Magsyra är hemsk 

och förstör lätt tänder och tandkött och gör dem fula. Om du under en lång tid spyr kan 

det invalidisera din matsmältning. Det anstränger också hjärta och hjärna enormt. Skölj 

gärna din mun med natriumkarbonat efter du spytt, det återställer syrorna.”

Uca (2004) skriver att de som är Pro-ana förespråkar att man ska undvika att spy i så stor grad

som möjligt. Om självsvält ses som något närmast asketiskt och upphöjt, ses bulimi som

något lite skamligt och förknippas inte med samma kontroll och viljestyrka. Det är emellertid

inte sett som lika illa som att äta ”dålig mat” utan att ”åtgärda” detta alls (Uca, 2004).  

Deprimerande Ana och terapeutiska Pro-ana

”Önskade så att jag var en bättre människa ibland..
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Tänk om man kunde få vara smal utan ångest? 

 Citatet är hämtat från Bones blogg, och många av medlemmarna skriver självutlämnande och

teatraliskt när de beskriver sitt mående. Minx skriver i sin blogg:

"Jag har bara fyra efedrintabletter2 kvar. [---] Dem ska jag ta i nödfall, när jag gråter och

skakar så mycket att det blir outhärdligt." [---] "Idag har jag inte ätit någonting på grund

av smärtan. Smärtan som fyller mitt bröst och som samtidigt fyller min mage och hotar 

att kväva mig." [---] ”Den tränger in i mina vener och artärer, den letar sig in i varje litet

skrymsle av min kropp och fyller den med cementliknande ångest. Den gör min kropp 

tung och trög. Jag orkar knappt tänka eller använda min kropp längre.”

I ett annat av Minx blogginlägg står att läsa:

”2009 har inte varit ett bra år. I år har jag: Suttit och skurit mig på låret, 

svält mig så jag sett prickar framför ögonen, satt påsar över huvudet, rökt på, tagit

efedrin så jag fick hjärtklappning en hel dag, gått och köpt rakblad till mitt 

eventuella självmord,  checkat om jag kan hänga mig i duschdraperiet, startat en 

självdestruktiv blogg,  intensivt letat självmordspartner, ljugit för mina nära och 

kära, provat 10 olika mediciner mot depression, spytt ut allt jag ätit under en 

längre period, funderat på om man skulle börja sälja sex för att få ihop lite pengar, 

funderat på om man kanske skulle göra något väldigt kriminellt så jag hamnar i fängelse

på livstid, slängt saker, som ingen ska behöva dras med när jag är död. Hjälp mig då!”

Är detta ett rop på hjälp, en del av ett identitetsskapande eller har dessa blogginlägg en

terapeutisk funktion? Cupcake skriver i sin blogg om hur anorexin har förändrat hennes

personlighet:

”Jag hatar mina mörka tankar! Jag hatar att det finns i mitt huvud när jag har mina 

kära runt mig. Det gör mig falsk. Jag är inte en falsk människa. 

Jag är en ärlig människa. Men min sjukdom gör mig till ett monster.”

Brattberg (2005) skriver om stödgruppens funktion när det gäller att lära sig leva med

2 Efedrin är ett bantningspreparat 
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kroniska problem. Hon skriver att sjukvården inte alltid ger individen verktyg för detta, men

att stödgruppen kan stärka denna lärandeprocess. Hon menar att individen i

självhjälpsgruppen bör uppmanas att skriva ner sina tankar, känslor, aha-upplevelser och

insikter som dyker upp under denna process i terapeutiskt syfte (Brattberg, 2005). 

Anorexi och depression går hand i hand. Medlemmarna behöver lära sig hantera dessa

känslor för att klara av att leva med ångesten de får när de råkar äta för mycket, om de tappar

kontrollen, när de ljuger för andra och när de tänker på hur oroliga deras närstående är.

Kakmonstret skriver om alla stunder hon missar. Glass i solen med kompisar, födelsedagstårta

när lillasystern fyller år, dimmiga fester... 

”Alltid en röst i huvudet. hur kan du äta det där? behöver du verkligen det där? 

kolla på låren, vill du inte att de ska bli smalare? nejnejnejnej!  vad gör du? din 

äckliga gris! Sluta nu! Du kommer bli fet, allt du kämpat för ger du upp!”

Anorexia påverkar individens psyke till stor utsträckning och svält kan ge depressioner

(Råstam, 1995). Mycket av det som står på Pro-ana sidor handlar om medlemmarnas ångest

och mörka känslor. En stödgrupp kan skapa den trygghet som behövs för att deltagarna ska

kunna bearbeta sina erfarenheter skriver Söderblom och Inkinen (2009). Denna bearbetning

sker i stor utsträckning genom att individen skriver om sin ångest, framför allt förekommer

detta i bloggarna. För, även om det är tydligt att många av medlemmarna mår dåligt saknas

viljan att bryta sitt ätstörda beteende. Minx beskriver det såhär: ”It hurts so bad, just like i

knew that it would, but i´d do it agatin, i´d do it again if i could!”

Att vilja må bra

Det innebär ett normbrott att uttrycka en vilja att bli frisk men det är inte ovanligt att

medlemmarna beskriver att de försöker må så bra som möjligt utan att frångå sina ideal. På ett

community hittar vi under Tips & Trix:

”Drick vatten. Vatten, vatten, tonvis med vatten. Det är nog det bästa som finns. 

Du blir mätt av det, vilket dämpar sug efter mat, och dessutom, om det är iskallt 

så bränner kroppen kalorier för att få ner det i kroppstemperatur. Se till att du får i dig 

tillräckligt med kalcium, ta dina vitaminer. Alla anorektiker bör ta i alla fall en 

multivitamin om dagen, inga kalorier men det innehåller viktiga ämnen som vi går 

miste om när vi inte äter”
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Medlemmarnas självdestruktiva beteende hindrar inte att de vill vara hälsosamma utan att

kompromissa med sina ideal. Vissa medlemmar hävdar till och med att de har ett ansvar att

försöka må bra bra som möjligt. I en blogg skrivet Tammy:

”Den dystra sanningen är att det är väldigt väldigt svårt att finna ätstörda som 

åtminstone försöker att ta ansvar för vad de åsamkar sin kropp och sin omgivning.”

Råstam (1995) skriver att det är vanligt att personer med anorexia , speciellt de yngre, vägrar

kontakta sjukvården. Det verkar emellertid som att många av personerna som är aktiva inom

Pro-ana någon gång har varit i kontakt med sjukvården. Vissa av dem har sökt hjälp själva,

andra har fått hjälpa med annan problematik, vissa har behandlats för undervikt men inte för

sin ätstörning.

Vem ska ställas till svars?

Inom Pro-ana används en så kallad disclaimer, både av bloggare och administratörer på

forum. Denna fungerar som en avsiktsförklaring och som ett sätt att avsäga sig ansvaret för

innehållet. Denna disclaimer används också för att förklara vilka som är målgruppen för

subkulturen och förklara vad Pro-ana är. Svenska Pro-ana sidor har lånat detta från de

amerikanska, och sådana är vanligt förekommande enligt översikter som gjorts över

fenomenet i USA. Så även information om regler på forumen och på communities, samt

information om ätstörningar. Det material som finns på svenska Pro-ana sidor om ätstörningar

(definitioner och diagnoskriterier) är pedagogiskt utformat. Brattberg (2005) skriver att

stödgrupper fungerar liknande, då deltagarna behöver en tydlig struktur och ett pedagogiskt

material att arbeta med för att undvika problem (Brattberg, 2005). På forum finns regler för

hur medlemmarna förväntas uppföra sig: 

1.) Gå inte med i detta forum för att du vill få en ätstörning

2.) Här inne frågar man inte hur man blir ana / mia.

3.) Att mobba eller spamma någon medlem av detta forum är inte tillåtet

4.) Du måste vara aktiv inom 30 dagar från det att du går med.

5.) Du kommer inte att se någonting, såvida du inte loggat in

6.) Du får inte uppmuntra användningen av otillåtna läkemedel.

7.) Hålla Vänligen STORA BOKSTÄVER till ett minimum.
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8.) Att fråga efter tips är förbjudet.

9.) DU får inte uppmuntra till ätstörningar. 

Himlavalv skriver i en disclaimer:

”Den här sidan riktar sig till så kallade proana's. Vi uppmuntrar inte någon att 

utveckla en ätstörning, så om du inte lider av någon när du läser detta bör du 

genast lämna sidan. Det är inte möjligt att få anorexia, bulimi och övriga ät- 

störningar genom att läsa om det på nätet. Så vänd om, innan det är försent. 

Sidan är till för redan insjuknade. Vi vänder oss till personer över 18 år, är du

yngre än det bör även du lämna sidan här och nu. Vi ansvarar inte för följderna 

som kan uppstå. Friska människor göre sej alltså icke besvär. ” [---] ”Jag hoppas att vi 

ska kunna bli bättre på att samordna våra nationella resurser, och denna hemsida är ett 

steg mot det målet”

Det finns till och med de som i sina bloggar använder liknande grepp, Cupcake skriver: 

”Det material jag lägger ut här är sådant som jag står för, vi lever i en demokrati 

och yttrandefriheten gäller. Alla som väljer att klaga på mina åsikter - låt bli att 

läsa då.. Jag har nog med saker att anpassa mig runt.

[---]

”Om du inte har ätstörningar bör du lämna sidan genast. Vissa personer kan bli 

påverkade av materialet och få för sig att börja banta. Detta är absolut inte min 

mening. Sidans syfte är att vara en inspirationskälla till mig, och samtidigt låta 

andra få ta del av mina tankar.” 

6.2 Hur kan Pro-ana förklaras?

Pro-ana har inte som syfte att hjälpa sina medlemmar att bli av med sin ätstörning, men likväl

erbjuder subkulturen en möjlighet att dela erfarenheter, ställa frågor och ge känslomässigt

stöd och hjälp att hantera ångesten när anorektikern tvingats bryta sitt beteende ofrivilligt.

Pro-ana använder så kallad thinspiration, för att motivera sig själva och andra medlemmar att

inte äta och på så sätt slippa ångesten över att gå upp i vikt. Pro-ana använder även ”tips och

trix” för att dölja sin ätstörning för att undvika konfrontation med oroade familjemedlemmar.

Pro-ana är också ett forum för att dela med sig av sina erfarenheter. Pro-ana kan jämföras med
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en CMSG (Customer Maintenance and Support Group), alltså en datormedierad stödgrupp.

Deltagare i en sådan har samma hälsoproblem och samlas "virtuellt" för att dela erfarenheter,

ställa frågor och ge känslomässigt stöd (Mccormack & Ba, 2010).

Olika beskrivningar och argument

Subkulturen uppfattas olika av sina medlemmar, och de beskriver även sin problematik olika.

Vissa hävdar att anorexia är ett livsstilsval och att de vill leva och dö med sin ätstörning.

Andra menar att det inte är friskt att hålla på som de gör, och att det inte är ett val som de

gjort. De flesta är emellertid överrens om att Pro-ana kan vara ett sätt för anorektiker att stötta

och hjälpa varandra. Pro-ana har en personlig betydelse, liksom anorexia och andra

ätstörningar fyller en personlig funktion för den drabbade. I en ansökning till ett Pro-ana

community skriver Nemo vad subkulturen är för henne:

 ”Mitt eget sätt att få kontroll över vardagen. Ana är min vän och min ständige 

 trofaste. Utan ana att jag inte klarat vardagen. Men Pro-ana  är också samhörighet 

och absolut en samhörighet utan pressen att man ska "bli frisk", "lägga av osv".”

Kakmonstret uppfattar också Pro-ana som ett alternativ till att bli frisk :

”För mig är pro-ana ett sätt att överleva i en kaotisk tillvaro, ha kontroll. 

Har man haft en ätstörning länge blir den ens identitet och den är i alla fall 

inte jag villig att släppa ännu, kanske att jag aldrig blir det. Kan inte påstå att 

jag inte vill bli frisk, men jag tror inte att jag kan bli det, har haft ÄS för länge. 

Är inte beredd att släppa den delen av mig själv ännu.”

Skinnylove skriver om Pro-ana mer som livsstil i sin blogg: 

”Pro-ana för mig handlar om kontroll, att leva sitt liv med en ätstörning,

och kämpa med vikten, Vågen är domaren. Pro-ana är en livsstil.. 

Alla människor har ett val.. DU själv bestämmer vilken väg du vill gå i livet! 

Jag går med ana!”

Även Thinspo talar om subkulturen som livsstil: ”Detta är mitt val, att vara pro ana är en

livsstil som vilken annan..Min kanske bara är lite mer extrem...”

Att vara pro-ana är enligt medlemmarna mer än bara en vilja att vara smal. Det är att sätta

sitt kroppsideal framför allt annat. Vissa ser Anorexin som en livsstil, men vanligare är att

man uttrycker det som att man under försöker skapa och bibehålla ett yttre som man trivs

33



med. Det som lyfts fram är att en Pro-ana vill bestämma själv över sitt eget liv och sin egen

kropp. I detta liknar Pro-ana en stödgrupp, där grundtanken ses som att deltagarna med hjälp

av varandra ska ta makten över sina problem och återgå till att vara huvudpersoner i sina egna

liv (Brattberg, 2005).

Norris et al (2006) bekräftar bilden av att Pro-ana vill skapa en plats där anorektiker ses

som starka och kan finna stöd i varandra när omvärlden som ser ätstörningar som tragiska,

farliga och skamliga,. Även Dias (2003)  beskriver Pro-ana som en fristad för unga kvinnor

med ätstörningar. Kvinnor som kämpar med anorexia är föremål för konstant bevakning och

kontroll i det offentliga rummet. De kämpar mot omvärlden om hur de ska få uttrycka

uppfattningar om sig själv och sin kropp. Dias (2003) beskriver vidare Pro-ana sidor som en

möjlighet att samverka och få stöd av andra kvinnor som kämpar med ätstörningar. Syftet

skulle i så fall vara att ge dem som kämpar med en ätstörning ett stöd och en plats där de kan

utbyta idéer och ge uppmuntran till andra som ännu inte är redo att bryta sitt anorektiska

beteende. Eller som Nemo uttryckte det i sin blogg:  ”pro-ana står för vänskap, stöd och rätten

att välja själv.” Cupcake gav en liknande beskrivning i sin medlemsansökan: ”Gemenskapen,

stöttningen. Pro-ana forum är det enda stället där man verkligen kan vara sig själv och inte

blir dömd.”

Fastande och svält ger biverkningar med intensiva känslomässiga reaktioner, som i sin tur

både styrker och ger motivation till att stanna i subkulturen Pro-ana  menar Gailey (2009).

Medlemmarna talar med emfas om betydelsen av Pro-ana. Det är tydligt att det är starka

känslor bakom. Kilroy skriver i sin blogg: ”Utan varandra skulle många av oss tagit livet av

sig, så jo ,vi behöver stöd från varandra... vänner som förstår.” 

Samma personer är aktiva på flera av de svenska Pro-ana sidorna, och många har varit det

under en längre tid. Kanske kan detta förklaras av att själva ätstörningen ger effekten att

personen blir kvar inom subkulturen.

Medlemmarna söker förståelse

Vad medlemmarna söker i subkulturen beskrivs tydligast i de medlemsansökningar som

skickats in till administratören på ett av forumen. Även i bloggarna resonerar de som skriver

kring varför de är Pro-ana, och vad subkulturen ger dem. De flesta skriver som tidigare

nämnts att det framför allt handlar om gemenskap, likasinnade, förståelse, stöd och vänner.

Det handlar även om att de vill ha tips, inspiration, recept med mer.

Detta kan jämföras med varför människor söker sig till självhjälpsgrupper. Brattberg

(2005) menar att det är för att få kontroll över sin situation och stå ut med den situation som
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ens belägenhet försitter en i.  Igenkännandet är det första påtagliga upplevelsen, förståelse och

bekräftelse ger deltagarna i en stödgrupp en känsla av sammanhang. Gruppen ger nya sätt att

förhålla sig till sina svårigheter. Erfarenhetskunskap och värdefulla råd, liksom att gruppen tar

emot jobbiga känslor av ångest, ilska, besvikelse, leder till att gruppen ger ökad

självkännedom och livskvalitet (ibid). I sin medlemsansökan skriver Kilroy varför hon vill bli

en Pro-ana:

”För att kunna diskutera ätstörningen utan att hela tiden bli påhoppad om att man 

borde släppa den och försöka bli frisk. Här finns folk som är i samma situation, 

som kämpar åt samma håll.”

Detta med att medlemmarna söker förståelse är centralt för att förklara Pro-ana. Thinspo

beskriver Pro-ana i sin blogg:

”Andra skulle inte fatta, känslorna jag känner går inte att förklara, de måste 

upplevas. Tryggheten, 'belöningarna', stoltheten, tillfredsställelsen...åh, det är 

underbart! Att se kilona sänkas och sänkas.. att se avståndet mellan låren växa, 

medan resten av kroppen krymper. Går inte för någon som inte har äs3 att förstå, 

som att förklara färger för en blind.”

Beskrivningen liknar den av stödgrupper, då själva grundtanken bakom

stödgrupper/självhjälpsgrupper är att det är lättare att förstå någons problem om man själv har

varit i samma situation (Essén, 2003).  Norris et al (2006) menar att dessa sidor erbjuder ett

sätt att klara eller hantera ätstörningarna, som motvikt till omvärldens krav att behandla

ätstörningar.  Just omvärldens krav är ett återkommande tema. Cupcake skriver i sin blogg:

”Tycker själv de är hemskt att allt ska vara så hemligt(!) Varför kan folk inte acceptera ens

livstil och älska en för den man är? Måste folk jämt bestämma över vad man får/inte får

göra?!”

Dias (2003) hävdar att kvinnornas erfarenheter patologiseras av den medicinska och

psykiatriska diskursen om anorexia. Detta då de som drabbas av ätstörningar beskrivs som

irrationella och då ett av diagnoskriterierna för anorexi är ett förnekande av sitt beteende.

Medlemmarna på svenska Pro-ana sidor kan emellertid uppvisa att de har ett visst perspektiv

på sina problem.  Flertalet är medvetna om att de inte fungerar som andra, och många har

dessutom en uppfattning om orsakerna till sin ätstörning. Enligt Riksföreningen för

3 Kort för ätstörningar
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Ätstörningar kan Anorexia nervosa börja som en vanlig bantningsperiod där bantningen inte

upphör utan övergår i självsvält. Tillslut bygger personen upp hela sin identitet kring

ätstörningen (ABK, 2009). Inom svensk Pro-ana berättar många öppet om sin egen historia

om hur allt blev som det blev. Mycket av det som skrivs bekräftar den bild som samhället

målar upp, och medlemmarna använder gärna uttryck som används i diagnoser och

sjukdomsbeskrivningar. I två medlemsansökningar lyfte medlemmarna själva fram dessa

förklaringar: ”Komplex, min syn på mig själv och min kropp, viljan att vilja vara perfekt” och

”Jag fick tillbaka kontrollen genom att kontrollera min kropp.”. En annan medlem förklarar

det mer utförligt:

”Skolsystern sa inte bara att jag gått upp i vikt, utan att jag borde börja promenera 

lite vilket jag tolkade som att jag skulle gå ner lite i vikt. 

Samma dag som när jag kom hem och tog en dusch så kollade jag mig i spegeln, 

för första gången  kändes det. Jag hade verkligen gått upp i vikt! 

Min lår snuddade ju vid varandra! Magen bullade ut, höfterna också. 

För första gången, någonsin, tittade jag på min kropp och blev bokstavligen 

äcklad. Så jag bestämde mig för att testa att äta så lite som möjligt under en vecka 

och se vad som hände...”

Att de berättar sin historia kan bottna i ett behov av förståelse, men även att de vill visa för

varandra att deras erfarenheter är liknande.  

Medlemskap, att bli en Pro

 Vissa av medlemmarna hävdar att anorektiska ideal inte är något  man ska försöka leva efter

utan att först bli medveten om konsekvenserna. De menar att man ska vara medveten om de

fysiska, psykiska och sociala svårigheter som följer med en ätstörning. Enligt dessa bör en

Pro-ana känna till att en ätstörning är en sjukdom som den drabbade inte kan upphöra med

den när den vill. En del beskriver ätstörningar som en typ av beroende, som de väljer att

vårda. Andra beskriver anorexia som en färdighet, och medlemskapet som något

eftersträvansvärt. I en välkomsttext till ett forum, där bland annat sidans syfte förklaras,

skriver Himlavalv:

”Om du trots allt kommer fram till att du inte kan leva på det sätt som samhället 

paradoxalt nog uppmanar dej till utan är beredd att kämpa hårt för ditt ideal, 
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är du redo för nästa steg.” [---] ”Pro-ana är ingenting du blir över en natt. Naturligtvis 

kan du sälla dej till pinsamma klubben och leka att du har en ätstörning, men 

Wannarexia (även kallat fjortissyndrom, uppmärksamhetssjuka osv.) är ingenting som 

jag eller någon annan seriös pro-ana  uppmuntrar till, tvärtom.”

Vissa forum är mer privata och det är inte ovanligt att de är dolda och att adressen hemlig. De

ger olika anledningar till detta. Exempelvis skriver några att de inte vill besväras av personer

som saknar förståelse för deras beteende och att de vill vara säkra på vilka som vistas ibland

dem eftersom de ofta talar om känsliga ämnen. Andra hävdar att det beror på att de vill ha ett

forum med ”kvalitet” vilket i det här sammanhanget verkar innebära att medlemmarna har

insikt och kunskap om sidans inriktning. Det finns även en viss motvilja till att någon

utvecklar ätstörningar, vilket också förs fram som ett skäl till att exkludera personer. 

Tydligt är att medlemmarna behöver en trygg grupp för att kunna dela  med sig av sina

erfarenheter. I stödgrupper i allmänhet är det de gemensamt delade erfarenheterna som skapar

en grund för samhörighetskänslor och ger att deltagarna identifierar sig med varandra och

gruppen som helhet. Detta kan skapa en tillit och en ömsesidig respekt som i sin tur driver på

processerna i gruppen (Söderblom, 2009). 

Administratörerna avgör om den som ansöker om att få bli medlem ska bli avtackad eller

insläppt. Det är de som upprätthåller en, som de själva skriver, ”mogen, allvarlig, intim och

trygg stämning”. Den sökande brukar rådas att skaffa sig en referens, dvs rekommenderas av

en person som redan är inne i rörelsen. Erfarenhet och hängivenhet är andra saker som

värderas högt. Himlavalv är admin på ett sådant dolt forum. Hon skriver att: 

”I Sverige finns ett antal öppna pro-ana forum vars innehåll är generande 

och stundom chockerande. Information, säkerhet och etik brister svårt på dessa 

ställen eftersom vilka personer som helst kan bli medlemmar där. Lyckligtvis 

finns även en dold och betydligt mer välskött rörelse tillgänglig för behöriga pros.

[---] ”Öppna och lättillgängliga forum existerar som bekant en enkel sökning bort, 

men som pro-ana bör du verkligen ha högre ambitioner än att bli medlem på 

dem!”

Om Pro-ana ska fungera som en stödgrupp är det viktigt att de som medverkar, inklusive den

eventuella ledaren, har liknande erfarenheter. Brattberg (2005) menar att gruppen kan utgöra

en konstruktiv kraftkälla om deltagarna har en viss distans till sina problem. Det är möjligt att
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medlemmarna försöker åstadkomma detta genom att hålla en distans till sådana som söker sig

till Pro-ana för att utveckla en ätstörning. Svensk Pro-ana gör tydlig åtskillnaden mot de utan

ätstörning, och medlemmarna är medvetna och vill medvetandegöra varandra om denna

skillnad. Riley et al (2009) bekräftar att medlemmarna på Pro-ana sidor tydligt tar avstånd

från de som inte tillhör gruppen och att de som inte uppfyller kriterierna för att kunna

identifiera sig som anorektiker (eller liknande) blir uteslutna. För att visa att man tillhör

gruppen uttrycker medlemmarna sina problem och sin ångest. Nemo skrev i sin

medlemsansökan till ett forum: ”Jag kan inte äta utan ångest och jag har ångest över hur jag

ser ut dygnet runt.”. Exempel på frågor som ställs till en som ansöker om medlemskap är:

”Hur länge har du varit aktiv inom pro-ana? Vilka pro ana-sajter är du medlem på? Och Tror

du att du kan vara aktiv och bidra med något till vårt forum?”. I dessa ansökningar går även

att läsa om skillnaden mellan den ansökande och en ”icke-ätstörda”:

”Jag anpassar mig efter min äs, jag klarar inte av att göra enkla saker som 

tex att gå på stan när det är mycket folk då jag får för mig att alla glor på mig, 

Jag kan gå flera dagar utan mat utan problem, jag ser det som 

en helt normal sak att kräkas om man ätit något dåligt eller för mycket.”

(Kilroy)

”Jag tror att den största skillnaden mellan mig och en icke ätstörd människa är 

allt, i princip. Tänker på mat, behovet av kontroll och allt. Jag räknar allt jag äter, 

allt jag tränar och jag gör det varje dag. Det gör inte en icke äs-människa.”

(Virvla)

Även Day & Keys (2008) menar att medlemmarnas nya identitet stärks genom att man

identifierar de som inte tillhör gruppen, så som motståndare, de som fejkar sin ätstörning,

wannabes och ”normala” människor, och tar avstånd från dessa. Detta att det ofta finns ett

exkluderande element gäller även för andra subkulturer. Eriksson & Cronebratt (1985) skriver

att det är viktigt att leva upp till attityden och förväntningarna i en subkultur för att inte

uppfattas som fake, alltså oäkta. 

Exempel på frågor som ställs till en som ansöker om medlemskap i ett community är: ”Hur

länge har du varit aktiv inom pro-ana? Vilka pro ana-sajter är du medlem på? Tror du att du

kan vara aktiv och bidra med något till vårt forum?” Att vara "behörig" innebär många saker.

Några övergripande normer brukar vara att de som ansöker ska ha uppnått en viss ålder (16 år
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rekommenderas som minimum med få undantag), haft ätstörningar under en viss tid och vara

en ”sökande person”. Sökande i det här sammanhanget förklaras som att man verkligen är

engagerad i sin ätstörning och bör känner till och förstå termer som BMI, metabolism, kcal

och ana. Katzman (2006)  finner att unga kvinnor som stannar och deltar på Pro-ana sidor

skapar personliga profiler online. En admin skriver att:

”Ett viktigt tips till dej som önskar hänge dej åt pro-ana är att skaffa en 

pseudonym som gäller för alla dylika sidor på nätet, så att du känns igen 

och kan bygga upp ett förtroende kring just ditt användarnamn.”

Påverkan, uppmuntran eller hjärntvätt? 

Himlavalv beskriver på det forum där hon är admin hur Pro-ana rörelsen växte fram i Sverige.

Hon skriver om hur detta ”enade ”dem som kämpar med sina ätstörningar, men även hur det

påverkade de som inte tillhör ”målgruppen”:

”Ursprungligen var det den termen som användes för att beskriva sidor som 

relaterade till ätstörningar (vanligtvis anorexia). Första steget togs år 2001, då 

som ett försök att få anorektiker att ta kontakt med varandra istället för att lida i 

tysthet. Populariteten på dessa sidor steg kraftigt och hastigt och med hjälp av 

medias uppmärksamhet ökade antalet besökare på sidorna lavinartat. Detta förde 

med sig både bra och dåliga saker. Bra på det sätt att själva sjukdomen anorexi 

fick mer uppmärksamhet och de som förr inte hade haft någon att vända sig till nu 

hade i alla fall andra sjuka att prata med om sina bekymmer. Det var dåligt på så 

sätt att plötsligt ville många få anorexia, och fick för sig att om de var aktiva på 

de olika forumen så skulle de också bli det. Bara själva idéen att Internet skulle ge 

någon en ätstörning är absurd.” 

En annan medlem, Sony, håller inte med om att det skulle vara absurt att Pro-ana skulle ge

någon en ätstörning:

”Varje gång ni skriver ner om hur ni ser på maten, att ni är rädda för att gå upp i 

vikt av minsta lilla. Allt det där läser någon annan och tar till sig. Ätstörningar är 

smittsamt som fan, och allt vi gör på den här sidan är att göra varandra mer sjuka. 

Men vissa saker kan man inte klara sig utan, och jag antar att jag är totalt 

livrädd för att vara ensam i det här.”
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Hon fick medhåll av Leroy:

”Det är upp till var och en vad man läser, och var man tar till sig. 

Jag önskar ingen att ha en ätstörning, men om någon redan är sjuk ser jag ingen 

anledning att inte peppa varandra. Ensam är inte stark”

Fler av medlemmarna på de svenska sidorna vänder sig mot att hetsa andra till ätstörningar.

Det går inte att kontrollera att de som läser det som skrivs och tar del av subkulturen redan

utvecklat ätstörningar, och det finns en medvetenhet kring att de kan påverka även ”icke-

ätstörda”.  På ett forum diskuterades denna moraliska aspekt. Tråden som gällde detta var lång

och många medlemmar engagerade sig i diskussionen. Nedan följer ett urval av alla inlägg.

De flesta argumenterade både för Pro-ana rörelsen och mot att påverka ”icke-ätstörda”.

Följande argument lyftes fram av Little Kitten:

”När jag säger att jag är pro ana menar jag först och främst mig själv, 

varför jag är för anorexi i min egen kropp. Anorexi är en förjävla sjukdom 

som jag inte önskar någon, därför får jag faktisk ångest över att se 13-14-15 åringar på 

den här sidan.”

Men det fanns även de som uttryckte en starkare motvilja till att påverka andra. Kakmonstret

uttryckte sig såhär: ”Ja, jag skulle aldrig uppmuntra en frisk människa till detta helvete!”. 

Hon fick medhåll av Bones: ”Jag finner det riktigt obehagligt att läsa när folk peppar varandra

till att gå ner i vikt och inte äta, alla kommentarer som 'Du behöver inte den där maten!'”

Himlavalv, som är administratör på flertalet forum, förklarade sin syn på det:

 

”Vi vill inte att någon tar psykisk eller fysisk skada av att medverka i vårt forum.

 I forumet tar vi stor hänsyn till medlemmars hälsa och välbefinnande. Därtill hör 

att vi riktar oss till personer som redan sökt vård och som har en viss kännedom 

om sin situation. Istället för att idiotförklara dem låter vi dem själva avgöra hur de 

vill leva sina liv.” [---] ”Vårt forum bygger på gemenskap. Inget tvång förekommer

 och alla medlemmar är fria att lämna oss närhelst de önskar, för alltid med vår 

kärlek. Vad vi gör är vår ensak, men för den nyfiknes skull: vi förstår varandra och vi 

behövs då vi är ensamma om det.”
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Ano resonerar mer som om den sjuka delen av henne får henne att peppa andra:

”Jag skulle kunna beskriva mig som tvådelad. Jag är sjuk men en del av mig är 

väldigt förståndig. "Du måste äta för att överleva" "måste bli smal" "du kommer 

inte att må bättre för att du väger mindre" "om du skulle vara smalare skulle allt 

vara lättare" "det är fel att svälta" "du mår bättre utan mat" "du ska inte peppa 

andra till att svälta, det är FEL" "om du peppar dem, peppar de tillbaka".”

Andra är mer bestämda i sin uppfattning att det är fel att peppa och inspirera till ätstörningar.

Virvla skriver: ”...att peppa andra till en ätstörning är nästan ondskefullt. man drar ner andra i

ett helvete rent ut sagt. ” Vissa är till och med ambivalenta inför hela Pro-ana rörelsen. Ana-

girl skriver i sin blogg:

”Ibland känner jag mig så falsk när jag bloggar. Hatar egentligen tanken av pro-ana 

rörelsen. Men ändå ger jag tips. Ändå bloggar jag. Ändå skriver jag på forum. Skulle jag

göra så om jag visste att min lillasyster läste mig blogg? Om jag visste att hon tog åt sig 

av tipsen..? Men jag gillar att inte känna mig sjuk i huvudet och ensam med det här. 

För jag är ju inte sjuk..eller?”

Nemo resonerar liknande på sin blogg: 

”Om du är en wanarexic läs detta och ta verkligen åt dig: sluta nu. Just i denna 

sekund. Stäng ner ana-forumen, stäng ner min blogg, radera din blogg, ta bort all 

thinspo och ät en stor macka med ost och skinka och skölj ner det med en stor 

kopp oboy.”

6.3 Vem är ana?

Är anorexia en vän eller fiende? Hur ser medlemmarna på sin ständiga följeslagare Ana?

Hur medlemmarna beskriver sin problematik

Medlemmarna beskriver anorexia och andra ätstörningar samt dess biverkningar med en

överlag nykter ton, både i avsiktsförklaringar och i sina bloggar. De lånar definitioner från

samhällsdiskursen och använder konventionella begrepp för att förklara sin problematik.
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Tydligast är beskrivningarna i  medlemsansökningarna. I sin ansökan skriver Thinspo: 

” Jag har anorexi alternativt UNS med anorektiska tendenser (jag uppfyller alla krav på 

anorexi, men jag kan överäta ibland) [---] Tänker ständigt på mat och träning. Tycker att

jag är fet nu. [---] Kompenserar allt ätande med motion.”

Detta att många beskriver sin problematik sakligt och verkar medvetna om vilka symtom som

hänger samman med ätstörningen återkommer. Leroy skriver i sin medlemsansökan:

”Jag fastar i perioder, straffar mig själv om jag inte äter som planerat, överdriven 

träning i perioder, spyr. Jag har hjärtklappning, svimningar, svaghet. jag vet 

att mitt skelett håller på att brytas ner,  men det är inget jag tänker på dagligen.”

Virvla skriver att det känns svårt att säga vad en ätstörning är, vad som är hönan och vad som

är ägget. Hon menar att det inte bara kan handla om att gå ner i vikt för det finns massvis med

människor som kan banta eller viktminska utan att utveckla en ätstörning.  Hon menar att

detta att äta så få kalorier och att bara käka en typ av mat mycket väl kan utgå ur samma

behov av kontroll, bekräftelse, självuppfattning, identitetsskapande... I forskning om Anorexia

Nervosa är just dessa begrepp återkommande.

Ana som vän eller fiende?

Det finns en dubbelhet i hur medlemmarna ser anorexia. Ibland är anorexin räddningen,

ibland är anorexin problemet. Denna dubbelhet kan finnas i ett och samma inlägg, i en blogg

eller på ett forum. Skinnylove skriver i sin blogg:

”Jag är en pro ana, har vart ätstörd i mer än 15 år, älskar det, hatar det vet inte hur livet 

skulle se ut utan mitt lilla matmonster. ”Jag anser inte att jag har en sjukdom. Detta är 

frivilligt, jag kan sluta när jag vill. Men trots detta så tror jag att det finns en sjukdom 

som heter anorexia. Men det finns också massor av människor som har valt det som en 

livsstil. Däribland jag. Varför? Jo, för jag vill bevisa att jag har kontroll över livet. Jag 

kan motstå frestelser, KLARAR AV att fasta. Jag tror att jag vill bevisa det för mig själv.

Några dagar senare skriver Skinnylove i ett annat inlägg:
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 ”DET HÄR FUNKAR INTE. Man fryser hela tiden, tappar hår, strävt hår, fula 

naglar, ofräsch hy os.v är också... erm... otrevliga överraskningar. Jag har hela tiden trott

att "jag har kontroll".Jag bestämmer själv, jag vet vad jag gör. Men jag insåg just hur lite

jag  kontrollerar”

Denna maktlöshet inför anorexin bekräftas av Leroy, som i sin blogg skriver till ana: ”Det är

som du säger inte jag som bestämmer vad jag ska äta, när jag ska äta, om jag ska äta!”  Day &

Keyes (2008) menar att en anorektikers beteende stigmatiserar dem till ett avståndstagande

från samhället, sina familjer, vänner så väl som idéer, normer, känslor och tidigare närstående

vänners stöd. I vissa fall är det omvärlden och medlemmarnas närstående som utgör fienden

och problemet. Som Anagirl skriver i sin blogg:

”Nyår.. Kan vara svårt för någon med Ana.. Ska äta gott med familjen.. Äta, äta, 

äta.. Jag kommer inte klara detta.. Äta, äta, äta... Förstår ingen att maten får en att 

må dåligt?  Familjen, vännerna, pojkvännen.. Ingen förstår! Äta, äta, äta... 

Som ett mantra de upprepar hela tiden.. "Vill du inte ha lite mer mat?" 

[---] ”Det är alltså tänkt att ALLA ska sitta och glufsa i sig mat. Ber en stilla bön,

snälla, rara lilla MIA. Gör mig INTE sällskap till middagen! 

ANA!! Ana! Ana kom och hjälp mig att motstå maten!”

Ana kan alltså beskrivas både som vän och som fiende. Ibland är omvärlden fienden och Ana

räddningen. Ibland skriver medlemmarna om hur de förlorat kontrollen över ätstörningen, att

den har tagit över deras liv. Ano beskriver denna dubbelhet i sin blogg: “There's a war inside

my head”.

Resonemangen kring anorexia som både problemet och lösningen kan kanske förstås som

en del av identitetsskapandet. Riley et al (2009) menar nämligen att de som är Pro-ana

uttrycker oro över sin hälsa och/eller sitt utseende för att skapa anorektiska identiteter och

visa att de är fullvärdiga medlemmar i gruppen (Riley et al, 2009).
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7. Avslutande diskussion
I mina resultat såg jag att subkulturen gav sina medlemmar en möjlighet att dela erfarenheter,

ställa frågor och ge känslomässigt stöd och hjälp att hantera ångest och viktfobi. Svensk Pro-

ana kan därför till viss del jämföras med en datormedierad stödgrupp. Likt en i stödgrupp och

hjälpte medlemmarna varandra ta makten över sina problem med hjälp och stöd av varandra.

Bland medlemmarna rådde det delade meningar kring hur Pro-ana, och anorexia, skulle

beskrivas. Vissa beskrev anorexia som ett livsstilsval och andra menade att deras beteende var

tvångsmässigt och sjukt.  Oavsett hur anorexin beskrevs så använde medlemmarna samma

uttryck som används i diagnoser och sjukdomsbeskrivningar. 

Samma personer är aktiva på flera av de svenska Pro-ana sidorna, och många har varit det

under en längre tid. Medlemmarna behövde gemenskapen, stödet från likasinnade, förståelsen

och vännerna, liksom i en stödgrupp där förståelsen och bekräftelsen ger deltagarna en känsla

av sammanhang. Att söka tips, inspiration, recept med mer var sekundärt. 

Ansvaret för hur subkulturen påverkade andra var ett ämne för återkommande diskussioner.

På disclaimers förklaras syftet och medlemmarna avsäger sig ansvar.  

Öppna och lättillgängliga forum existerar en enkel sökning bort men det finns även en mer

dold rörelse, vars adresser är ”hemliga”. Till många communities och forum måste det skickas

in en ansökan, och den ansökande rekommenderas att skaffa sig en referens som redan är

medlem. På så sätt skapas en online-identitet, som hjälper medlemmarna att stå emot

omvärldens krav och syn på det ätstörda beteendet som sjukligt eller stört. Identiteten stärks i

åtskillnaden mot de som inte tillhör gruppen, så som tillexempel wannabes och ”normala”

människor. Individen som utvecklat anorexi stigmatiseras av det anorektiska beteendet och

det sker ett avståndstagande från omvärldens normer. 

Medlemmarna på de svenska sidorna som vänder sig mot att hetsa andra till ätstörningar.

Vissa ser anorexia som en vän, andra som en fiende. Ibland kan en och samma person

beskriva ätstörningen som både räddningen och problemet.  Det finns en medvetenhet om att

ätstörningarna bottnar i behov av kontroll, bekräftelse, dålig självuppfattning, eller

identitetsskapande.  

Poängen är inte så mycket målet som det är att känna kontroll och med hjälp av mätandet,

vägandet och räknandet. Målet är inte heller definitivt, utan gäckar anorektikern som ständigt

utmanar gränserna. 

Medlemmarna försöker på olika sätt dölja sin ätstörning. De ser omvärldens krav blir ett

problem då de förknippar mat med ångest. De använder thinspiration för att inspirera
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varandra. Attityder, tankesätt och värderingar vävs ihop och blir en livsstil. 

Det finns uttryck för att vilja må bra, men de flesta vägrar kompromissa med sina

anorektiska ideal för att må bättre. De resonerar även kring orsaker och ansvar. 

När det gäller övriga samhällets sociokulturella normer är det inte självklart att dessa är

helt olika de som finns inom subkulturen. Det smala idealet står sig starkt i båda världar. 

Jag tycker mig fått en större förståelse för betydelsen av, funktionen av och drivkrafterna

bakom anorexi och Pro-ana. Det känns emellertid svårt att acceptera subkulturens normer.

Liksom Norris et al (2006) menar även jag att det är problematiskt att personer med anorexia

nervosa väljer att vårda sin ätstörning istället för att kanalisera sina styrkor till andra områden

i livet där de hade behövt förändring. I mina resultat tyckte jag mig se att Pro-ana fungerar

som en sorts stödgrupp, men att det stöd som erbjuds närmast är jämförbart med metadon för

en missbrukare. Det tillåter den som drabbats av en ätstörning att fortsätta och utveckla sin

identitet som anorektiker samt fortsätta hantera ångesten och de svåra känslorna genom ett

matmissbruk. 

Jag tyckte mig inte se att rörelsen i Sverige i så stor utsträckning uppmuntrar eller syftar till

att inspirera individer som ännu ej utvecklat en ätstörning att börja med ett destruktivt och

hälsofarligt beteende, även om detta hävdas av bland annat Riley et al (2009). De som skriver

är en relativt intern grupp och rörelsen är inte speciellt lättillgänglig. Det krävs alltså att

individerna som söker sig till svenska Pro-ana sidor har någon form av problematik sedan

tidigare. De som inte har det får inte speciellt stort gensvar, vilket på sätt och vis omöjliggör

det stöd som de själva uttrycker att de söker. 

Intressant är den patologisering av  anorektiker som uttrycks i forskningen och av

medlemmarna själva. Kanske Pro-ana bör ses som ett försök att normalisera sitt eget beteende

och på så sätt hantera den kamp mot omvärlden som Dias (2003) skriver om, där anorektikern

kämpar mot omvärlden om hur denne ska få uttrycka uppfattningar om sig själv och sin

kropp.

Någonstans handlar anorexi om ett kontrollbehov, och om andra ständigt försöker

omyndigförklara anorektikern och tvinga denne att ändra sitt beteende är det inte så märkligt

att denne söker sig till likasinnade för att stärka sig själv och, som Brattberg (2005) skriver,

återgå till att vara huvudpersoner i sina egna liv.

Frågan är väl om det finns sätt som detta kan göras utan att anorektikerns destruktiva sida

stärks?   
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