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1.0 Indledning og problemformulering
Den

digitaliserede

virkelighed

anno

2017

tilgængeliggør

muligheden

for

flervejskommunikation, da sociale netværkstjenester i stigende grad dominerer
mediebilledet.

Med den deltagende mediekultur har mediefænomenet ’pro-ana’

etableret sig som et online fælleskab, som positivt formidler informationer om
spiseforstyrrelser, primært anorexia nervosa. Denne dyrkelse af pro-ana finder oftest
sted i et anonymiseret interaktivt medieforum med fokus på diskussion og videredeling
af information. Populariteten af disse pro-ana fælleskaber heriblandt pro-ana blogs har i
de senere år skabt en offentlig bekymring for de farer, som kan forekomme, hvis
læseren er letpåvirkelig eller i forvejen kæmper med spiseforstyrrelser. Det øgede fokus
har ført til, at flere medier har forbud mod indhold, der kan bidrage til selvskade og
spiseforstyrrelse.

Restriktionerne

har

dog

ikke

ændret

den

fremherskende

tilgængelighed, og i søgemaskinen Google forekommer i skrivende stund (09/05/17)
38.500.000 resultater, når søgningen falder på ordet; pro-ana. Indholdet figurerer på alle
sociale medier, hvoraf denne opgave vil tage sit afsæt i blogkulturens formidling af proana fællesskabet. De mange pro-ana blogs inviterer til et online fælleskab gennem
flervejskommunikation, hvor den diskursive linje proklamerer spiseforstyrrelse som en
livsstil og ikke en sygdom.
Jeg vil foretage en medieanalyse af pro-ana fælleskabet med særlig fokus på
bloggen ”The Pro-Ana Lifestyle Forever”. Her vil jeg belyse, hvordan disse pro-ana
blogs opererer med en fælleskabsfølelse, hvor anoreksi personificeres, glorificeres og
retfærdiggøres.
1.1 Teori og metodiske overvejelser
Jeg vil tage udgangspunkt i en definition af pro-ana, samt belyse pro-ana fælleskabets
historiske udvikling for at synliggøre, hvordan de i dag primært fokuserer på billeder og
kortere tekstindlæg. Med afsæt i No sense of place af Meyrowitz og Jill Walker
Rettbergs bog Blogging (Digital media and society) fra 2014 vil jeg definere de
generelle træk ved bloggen, og hvad der kendetegner pro-ana blogs. Dernæst vil jeg
undersøge ”The Pro-Ana Lifestyle Forever” med fokus på, hvad der kendetegner den
anorektiske krop, og undersøge fælleskabets glorificering og retfærdiggørelse af pro-ana
med afsæt i Foucaults diskursbegreb. Med udgangspunkt i en blog vil jeg have
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mulighed for at være mere dybdegående i den enkelte, velvidende at jeg ikke får belyst
alle former for pro-ana fælleskaber på blogs. For at anskueliggøre fælleskabets
selvkontrol og besættelse af kroppen, vil jeg bruge Foucaults forståelse af begrebet
disciplin. Den medierede interaktion vil undersøges med fokus på bloggens real-time,
hvortil den pro-anorektiske term ’thinspiration’ belyses i forhold til affekt.
Afslutningsvis vil jeg med afsæt i rapporten ”Costing the invisible” (2014) vurdere om
sociale mediers fokus på kroppen har indflydelse på, hvordan bloggeren L opfatter
skønhed. I arbejdet med pro-ana blogs har analyseapparatet været påvirket af at disse til
hver en tid, kunne blive lukket ned, da indholdet kan bidrage til selvskade og
spiseforstyrrelse, og derfor jævnlig fjernes.
2.0 Pro-ana anno 2017
Flere faktorer synes at påvirke udviklingen af anorexia nervosa, hvoraf den
dominerende årsag synes at være kropsutilfredshed (Stice E. & Shaw H 2002: 987).
Karakteristisk for spiseforstyrrelsen er en optagethed af mad deraf massivt vægttab, som
oftest rammer unge piger i alderen 13-20 år (Sundhedsstyrelsen 2006: 17). En
metaanalyse af halvtreds års undersøgelser påpeger, hvordan anoreksi har den højeste
dødelighed af enhver psykiatrisk lidelse (Acelus, Mitchen, Wales & Nelsen 2011: 726),
som følge af en fordrejet kropsopfattelse og manglende erkendelse af at være syg
(Sundhedsstyrelsen 2006: 16). Anoreksi opfattes som en spiseforstyrrelse, mens dem
der deltager i pro-ana fælleskaber anser det for et livstilsvalg. Denne holdning går imod
den dominerende diskurs, og derfor eksisterer de udelukkende online. Med det globale
internets tilgængelighed samt muligheden for anonymitet har der dannet sig online proana supportsystemer, som bygger på en forståelse og samhørighed, der ikke findes i det
offline rum (Rich 2006: 288).
De første pro-ana websider begyndte at dukke op i 1990’erne og refereres til med
betegnelsen, ’first-wave pro-ana’ (Conrad & Rondini 2010: 110). Disse pro-ana
websider var kendetegnet ved, at man afviste den medicinske benævnelse ved anoreksi
og anså det udelukkende for et livsstilsvalg (Conrad & Rondini 2010: 112). Pointen var
at fremme og normalisere anorektisk adfærd, hvoraf deltagelsen i et pro-anorektisk
forum kunne bidrage til en behandlingsresistens. Både medier og sundhedsvæsnet
ytrede bekymring overfor pro-ana fælleskabets negative indflydelse på kropsidealet,
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som kunne opretholde eller medfører spiseforstyrrelse. Dette resulterede i, at mange
pro-ana websider blev fjernet i 2001 (George Lynell 2002). Som følge heraf opstod
’second-wave pro-ana’ websider med nye navne og på nye onlineplatforme.
Indholdsmæssigt udtrykker disse de samme diskurser som ’first-wave’ men i en mindre
ekstrem grad. Conrad og Rondini fremhæver, hvordan ’second-wave’ både italesætter
anoreksi som en livsstil samt fremhæver den medicinske term; ’spiseforstyrrelse’
(Conrad & Rondini 2010: 117). Typisk indeholder disse websider eksplicitte advarsler
omkring,

hvordan

eksponeringen

af

pro-ana

idealet

kan

fremprovokere

spiseforstyrrelse:
(1) ”Trigger warning: Skinny woman. Quotes posted are the result of disordered
thinking; they have the intention of being relatable and are not instructional”
(Resilience-through-flames.tumblr.com)
(2) ”Hi I’m L. This blog is about my personal journey through anorexia. I do not
encourage harmful behavior in any way!” (The Pro-Ana Lifestyle Forever)
Ligesom en avis indeholder en underrubrik, har langt de fleste pro-ana blogs også en
manchet for indholdet. Begge eksempler fremhæver, hvordan bloggens indhold kan
have en negativ effekt for nogle læsere. Indholdet skal ikke ’encourage’ eller være
’instructional’, men orienterer sig mod det relaterende aspekt, som andre pro-ana læsere
vil kunne sætte sig ind i.
Studier baseret på korrelationsundersøgelser peger på, at læsningen af pro-ana
websider kan forbindes med et fordrejet kropsideal, større ønske om at være tynd og
mere fokus på perfektionisme (Harper, Sperry & Thompson 2008, Custers & Van den
Bulck 2009). Det øgede fokus bevirkede, at sociale medier som Pinterest, Tumblr og
Instagram i 2012 opdaterede deres ’acceptable use policy’ med forbud mod indhold, der
kunne bidrage til selvskade og spiseforstyrrelse (Barnett 2012). I takt med at
medieplatforme forsøger at begrænse et stadigt voksende pro-ana fælleskab, tilpasser
’second-wave’ sig blot til den nye onlinevirkelighed. Hvor ’first-wave’ vægtede det
lingvistiske aspekt, centrerer ’second-wave’ sig omkring billeder og mere tekstlette
indlæg. Blogging domineres i dag i langt højere grad af grafik og billedmateriale
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(Rettberg 2014: 14). Denne reducering af dialog kan altså både anses som et ønske om
at gå under radaren for ikke at blive lukket ned samt et udtryk for de sociale mediers
dominans i det online rum med fokus på billeder, hashtags og videoer, som også synes
populært i pro-ana fælleskabet. Endvidere kan inddragelsen af advarsler ses som et
udtryk for at leve op til den kulturkodede diskurs, som online platforme har sat op, og
derved måske undgå lukning af bloggen.
2.1 En medieudvikling
I bogen No sense of place fra 1985 argumenterer Meyrowitz for, hvordan de
elektroniske medier har virket til en omorganisering af de sociale rammer i samfundet
(Meyrowitz 1985: 13-15). Før mediernes opståen var forståelsen af sociale rammer som
værende, ”only encounters that occur face-to-face in set times and places” (Meyrowitz
1985: 37), men med de elektroniske mediers fremkomst, særligt fjernsynsmediet, gives
der kendskab til adfærd, opførsel og sociale scener. Dette resulterer i en omorganisering
af de sociale rammer, da situationer ikke længere er afhængige af det fysiske sted, ”It is
not the physical settings itself that determines the nature og interaction, but the patterns
of information flow” (Meyrowitz 1985: 36). I stedet er det afhængigt af adgangen til
information for den enkelte i det gældende tidsrum. Grænsen mellem offentlig og privat
blev således rykket, hvorefter Meyrowitz reviderede region-begreberne. Her definerer
han en kobling af front- og backregion til en ny situation kaldet middle region
(Meyrowitz 1985: 47). Hvor individet i front region kan kendetegnes ved fysisk
interagereren med andre individer (Goffman 1959: 110), er individet i back front
tilbagetrukkethed fra publikum, og kan her øve sig til front region (Goffman 1959: 27).
I middle region bevæger individet sig mellem disse. Her mangler der tid i back region,
da flere dele bliver offentlige i front region (Meyrowitz 1985: 47).
2.2 Bloggen som medieplatform
Benævnelsen ’blog’ kommer fra sammentrækningen af ’web’ og ’log’ (Rettberg 2014:
p. 29), og kan som minimum bestemmes til, ’a frequently updated website consisting of
dated entries arranged in reverse chronological order so the most recent post appears
first’ (Rettberg 2014: p. 32). Blogs er oftest skrevet i 1. person og karakteriseres ved det

6/24

Regitze Linde
20150700
sociale aspekt, hvor der opfordres til en flervejskommunikation mellem blogger og
læsere ved kommentarer og chatrum (Rettberg 2014: 33-34).
Jill Walker Rettberg argumenterer i Blogging (Digital media and sociaty) fra 2014
for bloggen som en medieplatform fremfor en genre. Genre kan defineres ud fra form
(eksempelvis digtgenren) eller indhold (eksempelvis fantasygenren) (Rettberg 2014:
30). I stedet fremhæver Rettberg, at blogs er langt mere forskelligartet i deres indhold,
hvortil de oftest defineres ud fra et sammenligneligt layout med den typiske blogroll og
inddragelse af de samme elementer (Rettberg 2014: 31). Internettet har kompliceret,
hvad forskellen er mellem forståelsen af et medie og genre, og flere har fremhævet, at
internettet ikke bør anses som et medie, men at brugen af forskellige softwares skaber
forskellige medier (Rettberg 2014: 32). Med denne forståelse kan blogs karakteriseres
som et medie, hvortil bloggeren har valgt, ’to work within the set of constraints and
affordance offered by blogging software’ (Rettberg 2014: 32). Herunder kan bloggen så
defineres genremæssig ud fra det samlede helhedsudtryk, ”A blog consists of more than
words and images. It cannot be read simply for its writing, but is the sum of writing,
layout, connections and links and the pace of publication” (Rettberg 2014: 5).
Rettberg opererer med tre genrer af blogs: personal, filter- og topic-driven blogs.
Den nærmere analyse vil tage udgangspunkt i Rettbergs definition af genren ’topicdriven’ blogs (Rettberg 2014: 23-24), som typisk er skrevet af en person, der deler ideer
og information omkring det fokus, som findes på bloggen. Dette omfatter oftest et
bestemt eller flere emner.
2.3 Pro-ana blogs
Pro-ana blogs kan ofte karakteriseres som topic-driven, hvoraf den ofte anonymiserede
blogger er fortaler for en anorektisk adfærd og, hvordan dette kan opretholdes. Disse
blogge indeholder typisk forskellige tekstlige komponenter som instruktioner til
opretholdelsen af anoreksi, tips og tricks, diæter og kaloriedagbøger. Hertil inkluderes
ofte information omkring bloggerens eget liv, dog altid med det pro-anorektiske som
omdrejningspunkt. Den figurerer i sammenhæng med en markant brug af
inspirationsbilleder,

de

såkaldte

’thinspiration’

eller

’thinspo’,

som

er

en

sammentrækning af thin og inspiration.
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Medieplatformens mulighed for at efterlade læserkommentarer skaber en
flervejskommunikation, hvor disse ofte kan indeholde links til egne blogs (Rettberg
2014: 64), som peger på hypermediacy, ”hypermediacy makes us aware of the medium
or media” (Grusin 2001: 34). Dette gør sig gældende for pro-ana fælleskabet med
kommentarer og blogrolls, der forbinder til andre pro-ana blogs, og derved skaber et
socialt netværk eller online fælleskab med samme interesse for anoreksi. Således
forekommer pro-ana blogs som et interaktivt fælleskab, der baserer sig på bloggen som
et socialt medie, hvor bloggerne formoder, at der er læsere, som følger med (Rettberg
2014: 64). I artiklen: ”Unspeakable Bodies: Erasure, Embodiment and the Proana
Community” fra 2003 argumenterer kropsforskeren Debra Ferreday, hvordan lidelser
som anoreksi og bulimi er underlagt en tabuisering og ensomhed, hvilket resulterer i at
onlinemedier

bliver

muligheden

for

et

pro-ana

fælleskab

og

kan

virke

relationsskabende.
“Pro-ana websites aim to construct a sense of community that is specifically based
upon notions of accessibility and visibility, especially the visibility of the anorexic
body. This is one of the reasons why authors say they choose to create homepages
rather than more private forms of online community, such as usenet groups.”
(Ferreday 2003: 284)
Det er altså synligheden i det medierede rum, som er den primære årsag til pro-ana
fælleskabets opståen. Ferreday pointerer, at netop fordi virkelighedens dominerende
diskurs ønsker at spiseforstyrrelser udviskes (Ferreday 2003: 282) kan synligheden og
tilgængeligheden i det oprettede pro-ana fællesskaber anses som en modstandsvilje mod
denne diskurs. Mediets mulighed for anonymiseringen gør det ideelt for informering og
praktisering af pro-ana uden at gå på kompromis med sin anonymitet, hvilket gør
blogmediet populært for pro-ana fælleskabet (Flemming-May & E. Miller 2010).
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3.0 The Pro-Ana Lifestyle forever
Bloggen:

”The

Pro-Ana

Lifestyle

Forever”1 kan genrebestemmes som
’topic-driven’, da det primære fokus er
opretholdelsen af anoreksi. Den er
skrevet af den anonymiserede ’L’, som
ved bloggens start i 2013 er 16 år, og
præsenterer sig selv som, ”My name is
L, I am 16, and I am an anorexic”
(TPALF,

4.

maj

2013).

Det

interessante er sætningens afsluttende

Billede 1. Første blogindlæg 'Introduction' på TPALF. (Hentet d.
26/05/17)

udmelding ’I am an anorexic’, som
giver associationer til AA-møder, hvor alkoholikere står frem for hinanden og
italesætter deres misbrug af alkohol. L’s udmeldning kan derfor virke nærmest som et
billedeligt udtryk, hvor bloggen forekommer som et medie, der skaber et frirum til at
kunne stå ved, hvem man er, ”So far Nobody knows about my eating disorder and I’m
planning on keeping it that way” (TPALF, 4. maj 2013). Ligesom AA-møder foregår
mellem alkoholikere, henvender L sig direkte til andre med samme pro-anorektisk
adfærd, hvilket synliggøres i ’My lovely Ana’s!’ (TPALF, 4. maj 2013). Ana er
fællesskabets personifikation af sygdommen, der fremstiller et abstrakt begreb som en
anskuelig figur, hvilket blandt andet synliggøres i ’Letter to Ana’, der skaber et
tilhørsforhold og intimitet til sygdommen. I den givne sammenhæng forekommer det
som en fællesnævner for de læsende, der forudsættes at være pro-anorektikere, og
derfor i modsætning til ønsket om at stoppe alkoholmisbruget, ser positivt på den
anorektiske adfærd. Dette underbygges endvidere af det beskrivende adjektiv ’lovely’,
der i sammenhæng med det possessive pronomen ’my’ peger på pro fælleskabet.
TPALF’s narrativ er karakteriseret ved en episodisk opbygning, som gør sig
gældende for blogs (Rettberg 2014: 115). L påpeger, hvordan bloggen er en
hemmelighed for hendes offline omgangskreds, ”Luckily the doctors and my parents
haven’t found out about my blog” (TPALF, 26. september 2013), som mere er reglen
end undtagelsen i pro-ana fælleskabet. Blogindlæggenes primære fokus er typisk af
1

Benævnes herefter som ’TPALF’
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informativ karakter, som ofte tager afsæt i L’s egen erfaringsdannelse. Den tynde krop
bliver den målsætning, som er det altoverskyggende fokus i blogindlæggene, hvoraf
informationer indlejres i det personlige narrativ. Dette skaber en intimitet, samtidig med
pro-ana fælleskabet iscenesættes, ”Iv’e received a lot of emails about hos to deal with
binges. So I thought I would write a blog post about it (…) Binges are hands-down the
number issue I wrestle with…” (TPALF, 23. juni 2014). Selvom blogindlæggene står
med egen begyndelse og slutning (Rettberg 2014: 116), bliver indholdet en markør for
det større udgangspunkt, nemlig den pro-anorektiske adfærd.
3. 1 Et udpræget kvindeunivers
Pro-ana fælleskabet er et udpræget kvindeunivers, hvilket også kommer til udtryk på
TPALF. Bloggens layout er kendetegnet ved en baggrund sammensat af billeder af
tynde kvindekroppe. Ved at læseren konstant konfronteres med disse billeder, kan de
anses som en motivationsfaktor, der grundlæggende henvender sig til det kvindelige
køn. Dette underbygges af det tekstlige niveau på bloggen, hvor L italesætter sine
læsere som ’Ladies’, ’Skinny Ladies’, ’girls’ mfl. Selvom L ikke fortæller sit eget køn
eksplicit, bliver det alligevel gennem ordvalg synliggjort, hvordan L kan antages som
værende en pige, ”Trying on a cute dress in a store and realizing it just doesn’t look
good on you because it’s clinging to your fat thighs og stomack” (TPALF, 13. marts
2016). Således er både det tekstlige niveau og valg af billeder med til at skabe en
feminin diskurs, hvor bloggen peger på det kvindelige univers.
Indholdet afspejler en typisk pro-ana blog med elementer som, ’home’, ’anareligion & lifestyle’, ’contact’, ’my goals’, ’quotes’, ’thinspiration’ og ’tips og tricks’.
Bloggens grafiske udtryk er kendetegnet ved en multimodalitet med forskelligartet
skrift, billeder og grafiske valg, som markere en affektiv værdi, der blandt andet peger
på TPALF’s foranderlighed i form af opdateringer m.m. Typografien på TPALF
domineres af en vekslen mellem lyseblå og en rødlig farve med på hvid baggrund, hvor
farverne får en affektiv værdi, der fremviser bloggens programerklæring som positiv.
Farvers affektive forbindelse hænger sammen med associationer (Kress 2002: 354),
hvortil brugen af den hvide baggrund generer sanserne mod det klare, det lyse og det
håbefulde.
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Billede 2. Layout af TPALF (Hentet d. 27/05/17).

Billede 3. Layout bloggen “Thin for Ana” (Hentet d. 27/05/17)

Som diametral modsætning i fremstillingen af pro-ana findes bloggen: ”Thinforana”
med indlæg fra 2012-2016 skrevet af bloggeren Ally, der også er pro-anorektiker.
Modsat L’s konstante opbakning til anorektisk adfærd med fokus på ydre idealer og mål
fremfor egne følelsesmæssige oplevelser, er Allys tilgang til anoreksi langt mere
følelsesmæssig betonet. Forståelsen af pro-ana er individuel, og kan formidles
forskelligt fra blog til blog.
”I can’t think clearly enough to write. My life seems so screwed up. I so
badly need to be heard. I feel trapped in a shell and not strong enough to
break free” (Thinforana, 22. august 2016)
Indlægget afspejler en indre splittelse, hvor Ally italesætter en opgivenhed, der tager
afsæt i følelsen at være alene og indespærret i eget sind. Bloggens domineres af en
sort/hvid farvebetoning, hvor baggrunden forekommer helt sort, hvilket giver en negativ
affektiv værdi, som kan synes at afspejle Allys negative tanker. Indholdet repræsenteres
altså blandt andet ved valget af farveværdier på mediet, der spiller en rolle for
helhedsindtrykket.
3.2 Den anorektiske krop
Den franske sociologi Michel Foucault beskæftiger sig med den usynlige magt, der er
indlejret som en naturlig del af samfundet for at normalisere, omforme og tilpasse
individet til bestemte værdier og normer (Thorndal 2008: p. 146). Hertil bruger
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Foucault begrebet ’bio-power’, der omfatter kroppen som tæt forbundet med de
magtrelationer, som findes i samfundet (Foucault 1990: 138). Foucault anser disse som
frie subjekter, der kan vælge egen adfærd og udføre handlinger m.m., men samtidig er
underlagt påvirkning fra gældende magtrelationer, der bestemmer rammerne for valgene
(Thorndal 2008: 147). Feministiske læsninger af Foucault har argumenteret for, hvordan
kvindelige kroppe, i højere grad end mandlige kroppe, forekommer disciplinære for at
afspejle en kvindelighed i det patriarkalske samfund. Morag MacSween udleder i bogen
”Anorexic Bodies” fra 1993 at den anorektiske krop devaluerer kvindelighed i
modstand mod de kønsrelaterede magtrelationer (Brook: 2014: 71). Derimod
argumenterer social kritikeren Susie Orbach for den anorektiske krop som et udtryk for
modstridende betydninger af, hvad kvindelighed er. Kvinder skal både fremstå som
aktive i rollen som mødre, samtidig med de bliver objektiviseret og genstand for seksuel
lyst (Brook 2014: 72-73). L’s pro-anorektiske skønhedsideal er primært en personlig
målsætning om at blive tynd, men fremstår også som en vej til at blive mere attraktiv i
forhold til det andet køn:

Billede 4. Et eksempel på seksualisering af den pro-anorektiske krop. (Hentet d. 30/05/17)

I blogindlægget postuleres det, hvordan det at være tynd virker tiltrækkende på det
modsatte køn, ”if we were thin and boys like jay were attracted to us?” (TPALF, 10.
marts 2016), og endvidere synliggøres i blogindlægget: ’70 Reasons not to eat’ med
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”05. You’ll look prettier. 06. Guys want you!” (TPALF, 4. maj 2013), hvoraf kroppen
objektiviseres og seksualiseres.
3.3 En glorificering og retfærdiggørelse
I sammenhæng med magtbegrebet opererer Foucault med diskurser, som han opfatter
værende produkter af bestemt sted og tid
(Thorndal 2008: p. 147). TPALF domineres af en
kropsdiskurs, hvor kroppen betragtes som smuk,
når den er ekstrem tynd, ”Thin is beauty:
therefore i must be thin, and remain thin, if i wish
to be loved. Food is my ultimate enemy. I may
look, i may smell, but i may not touch” (TPALF,
7.

december

2013).

Kropsdiskursen

giver

associationer til det mantra, som den britiske

Billede 5. Thin commandments. (Hentet d.
31/05/17)

supermodel Kate Moss italesatte som et af sine
mottos, ”Nothing taste as good as skinny feels” (Wardrop 2009). Kroppen bliver et
værktøj til at opnå anderkendelse og kærlighed, hvor L kobler det at være tynd til at
blive elsket. På ordvalgsniveau betragtes kropsdiskursen også med positive adjektiver
som ordet ’perfection’ (TPALF 13. marts, 2016), og glorificeres med ’Pro-ana religion’
med ’thin commandments’, som er et sæt af regler, der omhandler, hvordan proanorektikere skal tænke og føle, for at bliver en succesful anorektiker. Pro-ana
fælleskabet

artikulerer

sig

ved

denne

’religiøsitet’, som skaber en fælles online
identitet, der normaliseres i det skjulte offline
rum. Ifølge Foucault er det diskurserne, som
skaber individerne og ikke omvendt (Thorndal
2008: 147). Sproget på TPALF får en
performativ kraft, da kropsdiskursen og de
vejledninger og erfaringer som deles, kommer
til

at

forme

virkeligheden

for

pro-ana

Billede 6. Den australske fitnesstræner Kayla
Itsines' Instagramprofil med 7. mio følgere. (Taget
d. 01/06/17)

fælleskabet. Eksempelvis indeholder pro-ana blogs typisk en sektion kaldet ’tips og
tricks’ med informationer til vægttab, hvilket også forekommer på TPALF. Det
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interessante er, hvordan ordet ’skinny’ fremstår udelukkende positivt. Modsat er det
dominerende kropslige ideal i dag kendetegnet ved ordet ’strong’ med mantraet ”Strong
is the new skinny” (Greve 2014), som henviser til kroppen som slank men veltrænet,
hvoraf ’fitspo’ står i kontrast til pro-ana fælleskabets ’thinspo’. Den pro-anorektiske
kropsdiskurs indskrives altså i en bestemt meningslogik, som konstant forsøger at
undertrykke, de dominerende kropsdiskurser i det sociale rum.
3.4 Disciplin
Ifølge L fører den anorektiske krop selvsikkerhed, skønhed og kontrol med sig,
”confidence, beauty, and control.” (TPALF 4. maj 2013), men for at kunne opnå dette,
kræver det en selvdisciplinering,” Ana is a commitment, it’s a disciplined lifestyle”
(TPALF, 27. februar 2016). L argumenterer for anoreksi som en livsstil, som det også
indikeres i bloggens titel. På bloggen legimiteres den anorektiske krop i et online
fælleskab, hvoraf alt ansvaret lægges over på den personificerede ’ana’, ”It’s a
commitment. It’s a relationship. You can’t find Ana, she finds you” (TPALF, 27.
februar 2016). Disciplinering er en måde, hvor de føjelige kroppe gøres til genstand for
den gældende magt (Foucault 1975: 152). Disciplin tillader en kontrol med kroppens
virke og funktioner, hvilket skaber et ’strengt underordningsforhold’, som ifølge
Foucault resulterer i at kroppens magt opløses (Foucault 1975: 153). De pro-anorektiske
piger er underlagt de pro-anorektiske normer og diskurser, hvortil de bliver bærer af
egen disciplin, ”It can be so fucking frustrating but you have to FORCE yourself to
legitimately NOT WANT food” (TPALF 23. juni 2013). Således fungerer bevidstheden
omkring meningslogikken i det pro-anorektiske fælleskab som den disciplinære magt.
Selvkontrol af madindtaget illustreres i ekstreme maddiæter, hvor maden beskrives som
unødvendig og som noget dyrisk. Mad er som udgangspunkt lystbetonet, hvorimod
pro-anorektikere konstant befinder sig i en kontrolsfære, hvor lysten overtages af
kontrollen.

Billede 7. Ifølge L står mad i vejen for det
større mål, nemlig vægttabet. (Hentet d.
01/06/17)

Billede 8. Et 'fatspo', der skal afskrække
lysten til mad og tab af selvkontrol. (Hentet
d. 01/06/17)

Billede 9. The ABC-diæt. (Hentet d. 01/06/17)
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3.5 Et medieret fælleskab
Pro-ana fælleskabet forudsættes af en online kommunikation, hvor den anorektiske
sygdom kan dyrkes som et livstils valg. L opfordrer gentagende gange læsere til at
videregive informationer og fortælle egne historier, ”and to hopefully hear from you
guys about your personal stories (…) If you ever need to talk or have questions please
don’t hesitate to click the contact bar and contact me” (TPALF, 4. maj 2015). Heri
tydeliggøres bloggens interaktive interface, hvor læserne kan efterlade kommentarspor
og feedback. Interfacet muliggør læserne som en del af det producerede (Manovich
2001: p. 91), hvortil bloggen har tusindvis af kommentarer.
”I was wondering if detox make you lose or gain weight. I am a new Ana”
(Miranda 2016: 11. december 2016)
”THANK YOU SO MUCH! This has helped me so much. Trying to reach
GW 95 ib”
(Emma 2014: 5. marts 2014)
Kommentarsporene domineres af spørgsmål og erfaringsdeling, hvor
interaktionen skaber et online fælleskab, der fungerer normaliserende og
motiverende. Som tidligere belyst operere pro-anorektikere med en
ekstrem selvkontrol. For at kunne holde motivationen søger L en såkaldt
’Ana-buddy’, ”im looking for an ana-buddy. I want someone that will
motivate me as i motivate her” (TPALF, 29. april
2015). En ’Ana-buddy’ er en vigtig del af pro-ana
fælleskabet, hvoraf mange kommentarer på TPALF
indeholder dette ønske. Med ana-buddies tager de
imod hinandens kontrol, hvortil der skabes en social
kontrol, som har til opgave at opretholde det
anorektiske ideal. Her interagerer læserne med
hinanden

ved

at

kommentere

på

hinandens

kommentarer, hvoraf blogmediet ikke begrænses til
en tovejskommunikation mellem blogger og læser,
Billede 10. 'Real-time view' på
bloggen: The Road To
Becoming A Skinny Bitch.
(Hentet d. 03/06/17)

Billede 11. Chat-room, hvor en
kommentar søger en 'Ana-buddy'
(Hentet d. 03/06/17)
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men udvides til en flervejskommunikation mellem blogger, læsere og læserne imellem.
Bloggen er i konstant forandring og strækker sig over tid, der skaber en følelse af
liveness. Ved at digitale og globale medier transmittere ’real-time’ signaler, skaber det
en fornemmelse af forbundenhed mellem mennesker og steder (Thomsen 2012: p. 1),
som kan anses som værende årsag til disse mediers popularitet. Ved kommentarsporene
sanses egen tilstedeværelse i real-time interfacet, hvilket giver en intim affekt.
Endvidere ekspliciteres real-time på andre pro-ana blogs, hvor der kan forekomme proana chatrooms og en ’live trafik feed’, som intensivere det affektive og sanseindtrykket.
Der forekommer altså en immediacy, som omhandler forsøget på at gøre mediet
usynligt (Grusin 2001: p. 23-24). Både billede 10 af ’real-time’ view og billede 11 med
chatroom viser pro-ana fælleskabet som kulturelt omfattende.
3.6 Thinspiration
Pro-ana fælleskabets fokus på kroppen markeres blandt andet igennem et markant brug
af billedmateriale. ’Thinspiration’ også kaldet ’thinspo’ er en term brugt af pro-ana
fællesskabet ved billede, video, sang og digt m.m., som motiverer og inspirerer til proanorektisk adfærd. TPALF indeholder også en side med ’thinspiration’ med billeder af
modeller, kendte og it-girls, samt billeder af ’normale anorektiske piger’. Hvor thinspo
af kendte viser ansigtet, er thinspo billeder af anorektiske piger afskåret og oftest
ansigtsløse. Dette er både en indikation på anonymiseringen af pro-ana pigerne,
samtidig med det peger på kroppen som genstand for målsætningen.

Billede 12. Thinspo/Thinspiration fra forskellige pro-ana blogs. (Hentet d. 04/06/17)
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Billeder er stærke kommunikationsmidler, hvortil overstående fungerer i det proanorektiske fælleskab, som målestokke og katalysator for ønsket om den proanorektiske krop. Affektforsker Teresa Brennan beskriver affekten som ’den
umiddelbare kropslige reaktion på en sansning’ (Stage 2015: p. 279), hvortil den knytter
sig til en både kropslig og immateriel udveksling, som befinder sig mellem menneskelig
og ikke menneskelige aktører (Stage 2015: p. 279). Den sort/grå/hvide farvebrug ved
billede (2), (3) og (4) lægger op til en negativ affekt, der underlægger sig følelsen af
utilstrækkelighed. Billedernes ansigtsløshed peger på deres universalitet i forhold til den
pro-anorektiske

kropsdiskurs,

hvor

den

anorektiske

krop

objektiviseres,

og

konfrontationen skaber en kropsutilfredshed, hvis det ønskede kropsideal ikke er
opfyldt. Dette underbygges af L’s pro-anorektiske adfærd, der primært er forårsaget af
en kropsutilfredshed, ”I remember that I am too fat right now, and how disgusting my
body looks”(TPALF, 23 juni 2013). Ordvalget ’disgusting’ tydeliggør L’s negative
relation til egen krop, der bliver sat overfor en af de gældende kropsdiskurser, nemlig
’thigh gap’. Det såkaldte ’thigh gap’ beskriver dét at lårene ikke rammer hinanden når
fødderne er samlet, og har i de sidste par år markeret sig, som et skønhedsideal på de
sociale medier (Muller 2014). Thigh gap bliver
glamouriseret i pro-ana fælleskabet og på sociale
medier,

hvor

det

anses

som

et

opnåeligt

skønhedsideal (Salter 2013), hvilket forekommer
paradoksalt, da eksperter pointerer at idealet for langt
de fleste mennesker ikke er muligt, medmindre det
bliver farligt for deres sundhed.
Den canadiske psykoterapeut Kimberly Moffit mener
besættelsen af de ekstreme kropsidealer er en måde,
hvorpå kvinder kan kvantificere deres skønhed
(Salter 2013). Det pro-anorektiske skønhedsideal
fremhæves som et, hvor kroppens knogler kan ses,
”Remember that you are strong as fuck and you have
a beautiful set of bones just aching to breathe!”
Billede 15. Pro-anorektikere søger at have et
BMI der altid findes i kategorien 'undervægt'.
(Hentet d. 05/06/17)

(TPALF, 23. juni 2014). Her bliver ’thigh gaps’ ’hip

17/24

Regitze Linde
20150700
bones’, ’collar bones’ og det nyeste fænomen ’ribcage bragging’ fra 2017 (Dinesen
2017) målestok for skønhedsidealet. Pro-ana fælleskabet gør deres krop og deraf
skønhed målbar, hvilket underbygges af fokusset på BMI, som bliver måleenhed for
successen som pro-ana. Thinspirations vægter især billeder af tynde kendte, heraf typisk
modeller. Gennem billederne foldes læsere ind i et affektivt rum, hvor det er interfacet,
som kroppen bliver til i samspil med. Thinspirations-billederne øger sammen med den
diskursive linje en selvobjektivisering, som pro-ana fælleskabet dyrker i det offline rum.
4.0 Skønhed - en succesrate?
I rapporten: ”Costing the invisible: a
review of the evidence examining the
links between body image, aspirations,
education and workplace confidence”
(2014) af E. Halliwell, P.C. Diedrichs
og S. Ohrbach S. konstateres det,
hvordan et negativt kropsbillede kan
have stor indflydelse på pigers sociale
liv og fremtidige præstationer (Halliwell
2014: 17-22). Det senmoderne samfund

Billede 16. Plakat opstillet på The Cannes Film Festival 2017.
(Hentet d. 06/06/17)

er domineret af teknologiske virkemidler, som i høj grad skaber en visuel kultur
(Halliwell 2014: 9). Computer, smartphones og tablets er en naturlig del af unges liv, og
den kropslige skønhed fremstilles konstant gennem sociale medier. Samtidig findes
denne konfrontation også igennem reklamer og produkter, hvoraf det implicitte mantra
’skønhed sælger’ synes at herske. Rapporten pointerer at skønhed er en målsætning, der
konstant stræbes efter, hvortil skønhed knytter sig til forståelsen af succes og
selvsikkerhed (Halliwell 2014: 23). I maj 2017 udkom plakaten for den animerede
remake af Snehvide med den tilhørende tekst, ”What if Snow White was no longer
beautiful and the 7 Dwarfs not so short?”. Billedet viser en overvægtig Snehvide, hvoraf
kropsfiguren kobles til det ikke smukke. Plakaten fik en masse kritik, blev kaldt for ’fatshaming’ (Alexander 2017) og måtte til sidst fjernes. Mange var dog ikke langsomme til
at påpege at dette ikke var et enkeltstående tilfælde, men en del af en diskurs på de
sociale medier, hvor den slanke krop idealiseres.
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På TPALF fremstilles den ekstremt tynde krop, som det altoverskyggende ideal,
hvilket synliggøres allerede fra første blogindlæg, ”If i cant be the popular or the pretty
one, I sure as hell am going to be the skinny one” (TPALF, 4. maj 2013). Heri
fremhæves L’s dårlige selvbillede, som direkte påvirket af samfundets skønhedsdiskurs
som katalysator for succes, ”Today there is a cultural rhetoric of girls and woman
’having it all’ and ’going there” (Halliwell 2014: 22). Ønsket om at være ’the skinny
one’ implicerer samtidig en stræben efter selvrealisering, hvilket den amerikanske
sociolog Anthony Giddens fremhæver som et kendetegn ved det senmoderne samfund
(Thorndal 2008: 62-63). L’s anser sin egen selvrealisering i direkte sammenhæng med
det pro-anorektiske kropsideal, som en måde, hvorpå hun kan opnå succes ud fra et proanorektisk perspektiv, ”To take a billion Instagram photos in your new hot bikini on
spring break. To look good in anything” (TPALF, 13. marts, 2016). Den succes hun
søger kan altså siges at hænge sammen med en kropslig skønhed.
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5.0 Konklusion
Jeg har i denne opgave undersøgt pro-ana fælleskabet med udgangspunkt i bloggen
”The Pro-Ana Lifestyle Forever” for at belyse, hvordan bloggen fungerer som online
rum for pro-ana fælleskabet. Med det globale internets tilgængelighed har der dannet sig
online pro-ana fælleskaber allerede fra 1990’erne, som ikke findes i det offline rum, da
dyrkelsen af anoreksi går imod den dominerende diskurs og lægevidenskabelige term:
spiseforstyrrelse. Ifølge Meyrowitz har medieudviklingen virket til en omorganisering
af de sociale rammer i samfundet. Hertil kan bloggen argumenteres som en
medieplatform, hvor mediets mulighed for anonymiseringen gør det ideelt for
informering og praktisering af pro-ana. Pro-ana blogs er ofte karakteriseret ved at være
topic-driven i deres genre, hvoraf den ofte anonymiserede blogger er fortaler for en
anorektisk adfærd og, hvordan dette kan opretholdes. Dette gælder for pro-ana bloggen,
”The Pro-Ana Lifestyle Forever, som er karakteriseret ved en episodisk opbygning med
pro-anorektiske informationer indlejret i et personligt narrativ. Pro-ana fælleskabet er et
udpræget kvindeunivers, som udtrykkes på TPALF, hvis tekstlige niveau og valg af
billeder skaber en feminin diskurs. Med udgangspunkt i Foucaults diskursteori er
kroppen blevet belyst, hvortil TPALF domineres af en kropsdiskurs, hvor kroppen
betragtes som smuk, når den er ekstrem tynd. Besættelsen af de ekstreme kropsidealer
er en måde at kvantificere skønhed, hvor, ’thigh gaps’ ’hip bones’ m.fl. bliver målestok
for skønhed, og dermed skaber en målbar krop. Pro-ana fælleskabet legimiterer anoreksi
som en livstil, som glorificeres og normaliseres i synligheden i det medierede rum, som
er den primære årsag til pro-ana fælleskabets opståen.
Pro-ana forekommer som et medieret fælleskab, som forudsættes af en
flervejskommunikation. Bloggens interaktive interface tydeliggøres i kommentarspor og
feedback. Bloggens konstante foranderlighed skaber en følelse af liveness, hvor
kommentarspor, chatrooms og ’live trafik feed’ intensiverer sanseindtrykket og den
intime affekt. Der forekommer altså både en immediacy, samt hypermediacy når proana blogs linker til andre pro-ana blogs, og dermed gør opmærksom på mediet. TPALF
grafiske udtryk er kendetegnet ved en multimodalitet med forskelligartet skrift, billeder
og grafiske valg. Farvevalgene får en affektiv værdi, der fremviser bloggens
programerklæring som positiv, da de generer sanserne mod det klare, det lyse og det
håbefulde. Samtidig fungerer thinpirations-billeder som motivation i form af en negativ
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affekt, som underlægger sig følelsen af utilstrækkelighed. Billederne er ofte ansigtsløse,
hvilket peger på idealets universalitet, samtidig med at de objektivisere kroppen. Sociale
medier er i høj grad medvirkende til at den kropslige skønhed har så stor betydning.
Dette synliggøres på TPALF, hvor kropslig skønhed anslåes at hænge sammen med
succes.
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