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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu avhandlingens forskningsobjekt är den anorektiska identitetens diskursiva konstruktion. Syftet med undersökningen är att granska på
vilket sätt den anorektiska identiteten framställs i diskussioner anorektiker emellan. Anorexi betraktas i undersökningen som ett sociokulturellt
fenomen. Undersökningens teoretiska perspektiv har uppstått i knutpunkten av postmoderna, feministiska och kroppssociologiska teorier. I
synnerhet ställs Judith Butlers (1999 [1990]) performativa teorier om kroppen i fokus. Butler förstår kroppen som en föränderlig yta, på vilken
den bräckliga identiteten produceras som en serie performativa handlingar.
Undersökningens huvudsakliga material består av tre veckors diskussioner på Internet på Verkkoklinikkas diskussionsforum för personer med
ätstörningar. I den samhälleliga diskursen cirkulerar ofta negativt laddade begrepp kring fenomenet anorexia nervosa. På diskussionsforumet
talesätts anorexi ur anorektikernas egen synvinkel och detta gav en möjlighet till djupgående kunskap om denna känsliga fråga. Som sekundärt
material har två Pro-anorexia sidor använts, som utgör en slags livsstilsgemenskap för anorektiker på Internet. Dessa sidor har fungerat som en
pejlings yta och analysredskap i identifierandet av diskussionsforumets särskilda drag. I analysen tillämpades ett diskursanalytiskt angreppssätt.
Anorektikernas diskussioner analyserades genom att granska materialets teman, begrepp och metaforer samt repertoarer och positioner, dvs. vad
som omtalas på forumet och på vilket sätt den omgivande verkligheten talesattes samt vad som konstruerades i detta tal, ur vilken synvinkel och
position verkligheten betraktades.
I avhandlingen uppfattas diskurser som heltäckande, sinsemellan konkurrerande och systematiskt strukturerade system av betydelser som
konstrueras i sociala praktiker och samtidigt konstruerar den sociala verkligheten. Anorektikerna på diskussionsforumet betraktade sig som sjuka
och avvikande från normen och talesatte sina erfarenheter genom att använda sig av ett övergripande system av betydelser som kan betecknas
som medicinskt eller patologiskt. På så sätt kan hävdas att anorektikernas betydelsevärld på diskussionsforumet konstruerades inom den
patologiska diskursen. Pro-anorexia sidorna kan betraktas som en medveten motbild till det patologiska synsättet, en motkulturell diskurs.
Anorektikerna intog olika positioner i sina diskussioner. Kroppen var framträdande i alla dessa positioneringar och kan således sägas utgöra en
betydelsefull del av anorektikernas identitet. Analysresultaten visar att anorektikernas identitetskonstruktion sker i knutpunkten av fyra kroppar;
den kvinnliga kroppen, den fulländade kroppen, den addiktiva kroppen och den asketiska kroppen.
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