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Abstract 

Titel: Sexualiserade mediepraktiker online - dickpicks och nakna kvinnokroppar 

Termin: Höstterminen 2019 

Författare: Hilda Westerberg  

Handledare: Philipp Seuferling 

Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt och attityder gentemot 

sexualiserade praktiker på nätet. Däribland mediepraktiken dickpics, med fokus på vilka mo-

tivationer de tror kan finnas bakom denna typ av mediepraktik. Samt praktiken att kommen-

tera nakna kvinnokroppar online. Detta kommer att göras med individuella djupintervjuer 

med 3 tjejer respektive 3 killar. Studien avser även undersöka huruvida teorierna om postfe-

minism, maskulinitet i kris och mikromakt kan appliceras på dessa sexualiserade medieprak-

tiker. Detta har undersökts med hjälp av frågeställningarna: Vilka inställningar har ungdo-

marna till dickpics? Vilka anledningar till att skicka dickpics finns det (enligt ungdomarna)? 

Vilka inställningar har ungdomarna till att kommentera nakna kvinnokroppar online?  

I undersökningen framgår det att ungdomarnas attityder gentemot dickpics var i huvudsak 

negativa. Trots detta framgick det även att det finns flera olika sätt att se på mediepraktiken 

dickpics, där majoriteten av deltagarna tyckte att dickpics också kan vara något positivt, ex-

empelvis om mottagaren har bett om dem. Materialet visade att det finns flera möjliga förkla-

ringar till varför killar skickar dickpics. Däribland för att få en sexuell bild tillbaka, för att det 

finns ett bekräftelsebehov eller att killar saknar konsekvenstänk. Den nakna kvinnokroppen, 

som inte följer normen utgör en postfeministisk femininitet. Nakna och lättklädda kvinno-

kroppar blir som en symbol för feminism, att göra motstånd mot samhällsstrukturer och ett 

sätt att försöka frigöra kvinnokroppen. Uppsatsens slutsats är att de teorier som används be-

kräftas av det empiriska materialet. 

Nyckelord: dickpics, nakna kvinnokroppar, sexuell digital kultur, postfeminism, maskulinitet 

i kris, mediepraktiker, mikromakt.  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1. Inledning 
Under senare år har sexuellt ofredande blivit uppmärksammat på sociala medier. Inte minst 

med hashtaggen Metoo som startskott för normaliseringen att diskutera det tabubelagda äm-

net. Kvinnor känner sig tryggare att våga berätta om vad de har blivit utsatta för och hur de 

blivit sexuellt ofredade på olika sätt. En form av sexuellt ofredande som har ökat de senaste 

fem åren i och med nya digitala teknologier menar forskarna Andrea Waling och Tinonee 

Pym (2019) är mediepraktiken dickpics. Dickpics är ett samlingsbegrepp för bilder som män 

skickar på sina egna penisar via e-post, olika internetbaserade applikationer eller textmedde-

landen (Hansen Mandau 2019, s.2). Dessa bilder skickas oftast oombett, alltså utan att motta-

garen bett om att få dem, av heterosexuella män till kvinnor. Det finns vissa som skickar sex-

uella bilder, som exempelvis dickpics, där båda parter samtycker och är med på att göra det. 

Denna typ av bilddelning bedrivs av alla möjliga olika personer med olika könsidentiteter och 

sexuella läggningar. Dickpics blir oftast inbakad i en bredare kontext av diskussioner om 

män/killars spridning av sexuella bilder, trakasserier online och sexting (Waling & Pym 2019, 

s.70ff).  

Forskarna Waling och Pym (2019) hävdar att det finns lite forskning om dickpics som speci-

fikt mediefenomen och som dokumenterad typ av sexuellt ofredande på internet (Waling & 

Pym 2019, s.71). Trots detta är dickpics väldigt omdiskuterat. Dickpics har nästan blivit som 

en “normal” del av att vara på sociala medier, det kan därför sägas att dickpics också är en 

form av mediepraktik. Mediepraktiker handlar om vad människor gör med medier, men även 

vad de säger om medier (Couldry 2012; Markham 2017). Detta är något som medieforskaren 

Tim Markham (2017) hävdar behöver undersökas utifrån vad det är som motiverar me-

diepraktiker och var praktikerna kommer ifrån (Markham 2017, s.3). Här finns det en kun-

skapslucka. Vi vet att dickpics har blivit allt vanligare, men vad motiverar denna form av me-

diepraktik? Det blir tydligt att oönskade dickpics är ett samhällsproblem, men det är även ett 

medievetenskapligt problem då mediepraktiken specifikt inte har studerats utifrån vilka moti-

vationer som kan finnas till att män skickar dickpics. Att kommentera nakna kvinnokroppar 

online är också en mediepraktik som blir intressant för mig att undersöka, då det var ett tema 

som framkom i materialet. Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållnings-

sätt och attityder gentemot sexualiserade praktiker på nätet. Däribland mediepraktiken dick-
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pics, med fokus på vilka motivationer de tror kan finnas bakom denna typ av mediepraktik. 

Samt praktiken att kommentera nakna kvinnokroppar online. Detta kommer att göras med 

individuella djupintervjuer med 3 tjejer respektive 3 killar. Studien avser även undersöka 

huruvida teorierna om postfeminism, maskulinitet i kris och mikromakt kan appliceras på 

dessa sexualiserade mediepraktiker. Det empiriska materialet kommer sedan analyseras uti-

från tre frågeställningar: vilka inställningar har ungdomarna till dickpics? Vilka anledningar 

till att skicka dickpics finns det (enligt ungdomarna)? Vilka inställningar har ungdomarna till 

att kommentera nakna kvinnokroppar online? Jag kommer även att använda mig av flera oli-

ka teorier och begrepp som verktyg för att förstå och tolka de intervjusvar jag fått när jag se-

nare gör min analys, däribland den postfeministiska teorin som blir viktig för min studie för 

att jag ska kunna analysera de olika sexuella diskurser som skiljer sig åt mellan kvinnor och 

män. Teorin om maskulinitet i kris relaterar till min undersökning genom att förklara hur män 

kan känna sig hotade av feminism och därför försvarar sig genom att trakassera kvinnor. Teo-

rin om mediepraktiker blir som ett verktyg för att förstå vad intervjudeltagarna gör med me-

dier och framförallt vad de säger om medier. Till sist används teorin om mikromakt som för-

klarar hur olika överordnade samhällsgrupper kan utnyttja medier för att trycka ner andra 

grupper i samhället, detta skriver jag mer om i teoriavsnittet. Jag kommer nu gå in på den ti-

digare forskningen av sexuell digital kultur med fokus dickpics. 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas det bredare perspektivet av sexuell digital kultur. Första delen är 

uppdelad i tre delar sexting, hämndporr och dickpics. För att därefter komma in mer på hur 

man tidigare har studerat mediepraktiken dickpics. Till sist kommer jag att sammanfatta av-

snittet. Den tidigare forskningen är alltså indelad i två huvudsakliga områden sexuell digital 

kultur samt att undersöka dickpics. Detta avsnitt ger således en överblick över hur forsk-

ningsfältet ser ut i dagsläget. 

2.1 Sexuell digital kultur 

2.1.1 Sexting 
Forskaren Morten Birk Hansen Mandau (2019) skriver om en form av sexuell digital kultur 

som kallas för sexting, denna menar han är en kombination av “sex” och “texting”. Sexting 
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kan definieras som skapandet och delandet av sexuella bilder och/eller meddelanden genom 

mobiltelefoner eller olika internetbaserade applikationer såsom facebook, Snapchat och e-

post. Sexting har växt sig större under senare år, en specifik typ av bild som kan skickas un-

der “sexting” är dickpics, detta kommer jag att gå in på mer i nästa del av den tidigare forsk-

ningen (Hansen Mandau 2019, s.2). Medieforskaren Amy Shields Dobson (2018) skriver att 

sexting har öppnat upp debatten om riskerna för att använda digitala teknologier som smartp-

hones för att kunna ha intim och sexuell kommunikation, att skicka nakna bilder på sig själv 

och uttrycka sig själv sexuellt. Fokuset i debatten handlar främst om riskerna bland ungdo-

mar, inte minst flickor och unga kvinnor att dela med sig av sådana bilder. Debatten grundar 

sig i en oro för att intima sexuella bilder, videos och liknande enkelt kan skickas runt och de-

las i olika digitala nätverk, oavsett om det är med eller utan samtycke från personerna som är 

på bilderna (Shields Dobson 2018, s.93f). Detta menar Shields Dobson (2018) handlar om en 

bredare kontext av olika mediepraktiker centrerade kring sex, intima relationer och kroppar, 

varav sexting är en sådan form av mediepraktik (Shields Dobson 2018, s.94).  

Några som också skriver om sexuella bilder online och fenomenet sexting är forskarna Sonia 

Livingstone och Anke Görzig (2014), de menar att sexting främst innebär att unga tjejer mel-

lan 11-16 år tar emot oönskade sexuella meddelanden och bilder på internet (Livingstone & 

Görzig 2014). De skriver även om en annan typ av sexting där båda parter är med på att skic-

ka sexuella meddelanden och/eller bilder för att man tycker att det är roligt och spännande. 

De skriver dock att sexting kan innebära skada om en person får oönskade sexuella medde-

landen, eller om man själv skickar sexuella meddelanden/bilder för att man känner sig pres-

sad att göra det (Livingstone & Görzig 2014).  

2.1.2 Hämndporr 
Ett annat begrepp som också är en sorts sexuell digital kultur är “revenge pornography”, eller 

hämndporr som forskarna Anastasia Powell, Nicola Henry och Asher Flynn (2018) skriver 

om. Hämndporr är ett begrepp som används för att beskriva delande och spridning av nakna, 

sexuella bilder genom digitala medier utan att ha samtycke till att göra det (Powell, Henry & 

Flynn 2018, s.305). Oftast handlar hämndporr om att en person delar sexuella bilder på sin 

ex-partner för att få “hämnd” för något som personen anser att ex-partnern har gjort, det kan 
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handla om otrohet eller att ex-partnern var den som valde att avsluta förhållandet. Men det 

finns även andra typer av hämndporr. Däribland att en förövare tar bilder under ett sexuellt 

övergrepp och hotar om att sprida bilderna med andra syften i åtanke än just hämnd, exem-

pelvis att förnedra. Detta för att i efterhand kunna kolla på och/eller för att kontrollera offret 

så att offret inte berättar för någon om övergreppet (Powell, Henry & Flynn 2018, s.306). Vi-

dare kommer jag nu att definiera och förklara vad mediepraktiken dickpics egentligen är för 

något. 

2.1.3 Dickpics 

En annan form av sexuell digital kultur som kan sägas vara en underkategori inom sexting, är 

mediepraktiken dickpics. Dickpics kan precis som beskrevs i inledningen, definieras som ett 

samlingsbegrepp för bilder som män skickar på sina egna penisar via e-post, olika internetba-

serade applikationer eller textmeddelanden. Även om begreppet dickpics inte definieras som 

att skickas utan samtycke eller på begäran från mottagaren, används termen främst för att 

hänvisa till bilder på mäns könsorgan som skickats utan att mottagaren bett om det, och där-

för alltså utan samtycke (Hansen Mandau 2019, s.2). Författarna Susanna Paasonen, Ben 

Light och Kylie Jarrett (2019) skriver även att dickpics i en heterosexuell kontext oftast ses 

som något dåligt, äckligt och obehagligt i mottagarens ögon. Det är ovanligt att kvinnor upp-

skattar eller ställer sig neutralt till att få oönskade bilder på mannens könsorgan. Dickpics as-

socieras till trakasserier, hämndporr och till negativa sammanhang på sociala medier. Prakti-

ken blir som en symbol för mannens överlägsenhet och makt som i sin tur gör att kvinnor inte 

upplever att de är trygga online (Paasonen, Light & Jarrett 2019, s.2).  

2.3 Att undersöka dickpics  

Forskarna Paasonen, Light och Jarrett (2019) undersöker dickpics som ett sätt att kommuni-

cera online. Först går de in mer på hur dickpics har förmågan att trakassera, för att sedan un-

dersöka olika sammanhang där sådana bilder är samlade, förväntade och eftertraktade. De 

undersöker alltså fenomenet dickpics utifrån flera olika perspektiv som trakasserier, nyfiken-

het och lust, även olika typer av dickpics där de kan vara med- eller utan samtycke. De tar 

även med de olika digitala plattformarnas användarvillkor för att kunna skapa och skicka 

dickpics, samt applikationernas olika funktioner som gör mediepraktiken möjlig, eller i vissa 
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fall gör det svårare att skicka dickpics (Paasonen, Light och Jarrett 2019, s.1). De tar även 

upp ett homosexuellt perspektiv i sin studie, där de undersöker vilka funktioner dickpics har i 

en manlig samkönad kontext. Detta gör de genom att söka efter dickpics på olika sociala 

plattformar, såsom Facebook, olika dejtingappar och Tumblr. I sin slutsats kommer de fram 

till att kvinnor förstår oönskade dickpics främst som ett dåligt försök till att kommunicera, 

vilket gör att kvinnorna inte vill kommunicera med männen. Trots detta är dickpics en del av 

den dagliga användningen av appar som används av homosexuella män för att flörta med 

varandra. I den homosexuella kontexten förstås och upplevs dickpics snarare som att mannen 

är intresserad och kanske uttråkad, än som sexuella trakasserier (Paasonen, Light och Jarrett 

2019, s.7).  

Författaren Hansen Mandau (2019) undersökte unga vuxnas personliga erfarenheter av att ta 

emot och skicka oönskade dickpics. Detta gjorde han genom att intervjua sex samkönade fo-

kusgrupper med unga vuxna, för att även kunna undersöka deras gemensamma förståelser av 

fenomenet (Hansen Mandau 2019, s.1f). I Hansen Mandaus (2019) studie om dickpics fram-

går det tydligt att tjejer sällan tycker om att få en oönskad dickpic “rätt upp i ansiktet”, som 

det beskrivs i texten. Resultatet av studien visar att många tjejer upplever dickpics som något 

vanligt och normaliserat, då de flesta kan relatera till att få oönskade dickpics inte bara från 

främmande män, men även från tidigare sex-partners och manliga kompisar (Hansen Mandau 

2019, s.8f). Det kan bli som en chock när en så sexuellt laddad bild som en dickpic plötsligt 

kommer upp när man inte förväntar sig det, speciellt när det uppstår på ett socialt medium 

som inte är sexuellt laddat i sig (Hansen Mandau 2019, s.8ff).  

Forskarna Waling och Pym (2019) har också undersökt fenomenet dickpics utifrån fyra hu-

vudsakliga perspektiv: mäns motivationer till att skicka dickpics, kvinnors feministiska mot-

stånd samt satiriska och humoristiska svar på dickpics. Även ett fjärde perspektiv som hand-

lar om kroppspositivitet, samtycke, kvinnornas agens och att koppla bort genren från hetero-

normativa sammanhang. De skriver även att de ser att det kan finnas två olika typer av dick-

pics, dels de som någon har bett om att få, dels dem som inte någon har bett om att få (Waling 

och Pym 2019, s.71). I deras studie väljer de att göra en innehållsanalys av hur dickpics in-

ramas i en offentlig online-kontext. De samlade in 80 olika digitala artiklar, blogginlägg och 
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diskussioner från forum som handlade om dickpics, därefter analyserade de materialet genom 

att belysa olika teman de kunde hitta. De kollade alltså inte på antal gånger något visade sig, 

utan snarare hur den allmänna diskursen kring dickpics såg ut (Waling och Pym 2019, s.72f).  

I dessa två studier visade det sig att tjejer i större utsträckning upplever oönskade dickpics 

som påträngande och vilseledande försök till att flörta. Medan killar uppfattar skickandet av 

dickpics som ett sätt att visa upp det man har, som en komplimang, en inbjudan till sex eller 

för att få nakenbilder tillbaka. Båda studierna skriver även att framtida forskning skulle kun-

na utforska andra bakomliggande förklaringar och motiv till varför män skickar dickpics 

(Hansen Mandau 2019; Waling och Pym 2019). Detta menar Hansen Mandau (2019) skulle 

kunna göras genom individuella intervjuer som inte formas av samma gruppnormer och för-

väntningar på de olika könen som när man gör fokusgruppsintervjuer. Att man på så sätt ska 

kunna få fram svar på vad som faktiskt ligger bakom att man deltar i denna typ av beteende 

(Hansen Mandau 2019, s.18f).  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att mediepraktiken dickpics har studerats med olika 

infallsvinklar, varav flera studier har använt innehållsanalys som metod, medan Hansen 

Mandau (2019) använder sig av fokusgruppsintervjuer för att undersöka unga vuxnas erfa-

renheter av dickpics. Både Waling och Pym (2019) samt Hansen Mandau (2019) antyder är 

att det behövs mer forskning om de bakomliggande förklaringarna och motiven till varför 

män skickar dickpics för att möjligtvis kunna förebygga det. Hansen Mandau (2019) menar 

att framtida forskning skulle kunna göras genom individuella intervjuer, som inte formas av 

samma gruppnormer och förväntningar på de olika könen som när man gör fokusgruppsinter-

vjuer. Utifrån dessa tidigare studier anser jag att det behövs en studie som undersöker ung-

domars förhållningssätt och attityder till dickpics, med fokus på vad ungdomarna tror att mo-

tivet bakom varför män/killar skickar dickpics kan vara. Dock kommer jag inte kunna ta reda 

på vad motivet faktiskt är, detta skriver jag mer om senare i metoddelen. Jag kommer också 

att utgå ifrån att det kan finnas olika typer av dickpics, att det inte endast behöver handla om 

oönskade dickpics, utan att det även kan finnas situationer där båda parter samtycker till att 

skicka sådana typer av sexuella bilder. Vidare formulerar jag mitt syfte med studien. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt och attityder gentemot 

sexualiserade praktiker på nätet. Däribland mediepraktiken dickpics, med fokus på vilka mo-

tivationer de tror kan finnas bakom denna typ av mediepraktik. Samt praktiken att kommen-

tera nakna kvinnokroppar online. Detta kommer att göras med individuella djupintervjuer 

med 3 tjejer respektive 3 killar. Studien avser även undersöka huruvida teorierna om postfe-

minism, maskulinitet i kris och mikromakt kan appliceras på dessa sexualiserade medieprak-

tiker. 

- Vilka inställningar har ungdomarna till dickpics? 

- Vilka anledningar till att skicka dickpics finns det (enligt ungdomarna)? 

- Vilka inställningar har ungdomarna till att kommentera nakna kvinnokroppar online? 

4. Teori och begrepp 
I den här delen av uppsatsen redovisas de teorier som kommer att användas och arbetas med i 

denna undersökning. Den postfeministiska teorin blir viktig för att kunna analysera de olika 

sexuella diskurser som skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Maskulinitet i kris relaterar till 

min undersökning genom att förklara hur män kan känna sig hotade av feminism, och därför 

vilja försvara sig genom att trakassera kvinnor. Sedan har vi teorin om mediepraktiker, som 

handlar om vad människor gör med medier. I samma avsnitt diskuterar jag teorin om mikro-

makt som förklarar hur olika överordnade samhällsgrupper kan utnyttja medier för att trycka 

ner andra grupper i samhället. Teoriavsnittet är alltså uppdelat i tre huvudsakliga delar: Post-

feministisk teori, maskulinitet i kris samt mediepraktiker och mikromakt. Det är även dessa 

teorier och begrepp som kommer att återkomma i analysen. 

4.1 Postfeministisk teori 
Sociologen och feministen Rosalind Gill (2007) skriver om hur postfeminism kan förstås som 

en “sensibility” eller känslighet. Istället för att ställa postfeminismen mot den tidigare femi-

nismen, kan man istället se på den ur ett postmodernistiskt och konstruktivistiskt perspektiv, 

detta för att kunna undersöka hur samtida könsroller konstrueras i och genom medier (Gill 
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2007, s.148). Gill (2007) skriver att några tydliga drag som den postfeministiska diskursen 

har är att man skiftar från objektifikation till subjektifikation, en sorts självövervakning, indi-

vidualism, förmågan att välja samt idén om att det finns naturliga sexuella skillnader mellan 

det kvinnliga- respektive manliga könet. Samtidigt kan det också sägas att dessa lever i sym-

bios med och formas av den bristande jämställdheten i samhället (Gill 2007, s.149).  

Gill (2007) menar att den kanske mest framträdande aspekten av den postfeministiska diskur-

sen och mediekulturen är fokuset på den kvinnliga kroppen. Femininitet definieras som en 

kroppslig egenskap en person har, snarare än som en samhällelig, strukturell eller psykolo-

gisk konstruktion. I medier idag är det en sexig kropp som utgör kvinnans identitet, kroppen 

presenteras för oss som kvinnans energikälla och styrka. Kvinnokroppen ska hela tiden kon-

trolleras, skötas om, övervakas och disciplineras (Gill 2007, s.149). Detta skriver även fors-

karen Anja Hirdman (2015) om, där hon beskriver att kvinnokroppen hela tiden utmanar eller 

bekräftar de maktrelationer som finns mellan kvinnor och män i samhället. Kvinnokroppen 

ska ständigt täckas, osynliggöras eller visas upp (Hirdman 2015, s.57). Hon beskriver hur det 

finns en paradox kring kvinnokroppar där de både ses som perfekta och vackra, men samti-

digt ses på med avsmak, som något äckligt (Hirdman 2015, s.69).  

Det extrema fokuset på kvinnokroppen och utseendet hos kvinnan är nära besläktat med den 

starka sexualiseringen i den nutida kulturen. Med denna sexualisering syftar Gill (2007) på 

spridningen av sexuella diskurser i medier överlag, men även ökningen av erotiska presenta-

tioner av främst flickor och kvinnors, men även till viss del mäns kroppar i offentligheten 

(Gill 2007, s.150). Diskurserna när det gäller sex och sexualitet skiljer sig mellan kvinnor och 

män. Kvinnor blir som bärare av alla sexuella och emotionella relationer, de ansvarar för att 

vara önskvärda subjekt och kunna ge män njutning. Samtidigt förväntas kvinnor skydda sig 

själva mot graviditet och eventuella könssjukdomar, även skydda och bevara sitt sexuella 

rykte och ta hand om mannens självkänsla. Männen däremot har inte samma krav på sig, de 

hyllas för att de har sex (Gill 2007, s.151). Denna ojämna fördelning mellan könen blir därför 

avgörande för att förstå sexualiseringen i samhället. Ett exempel som Gill (2007) ger i texten 

är att man i kvinnliga tidningar kan se hur män presenteras som komplexa, sårbara varelser. 
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Medan i manliga tidningar presenteras kvinnor som sexuella fantasier, sexiga underkläder 

och kroppsdelar (Gill 2007, s.151).  

Det som Gill (2007) skriver om diskursen i medier kring sex, kan kopplas till mediepraktiken 

dickpics på så sätt att kvinnor respektive män får olika presentationer av det motsatta könet 

framför sig, inte bara i tidningar som Gill (2007) ger exempel på, men i medier överlag. Detta 

gör att män och kvinnor ser olika på det motsatta könet, samt ser olika på sexualitet. Gills 

(2007) förklaring av postfeminism som en sensibilitet/känslighet som handlar om hur man ser 

på sexualitet och hur diskurserna skiljer sig åt mellan det kvinnliga- och manliga könet, samt 

hur samtida könsroller konstrueras i och genom medier, är de två huvudsakliga aspekterna 

som jag kommer att ta med mig och fokusera på från den postfeministiska teorin. I nästa del 

av teoriavsnittet kommer jag gå in på teorin om maskulinitet i kris. 

4.2 Maskulinitet i kris 
Forskarna Alice E. Marwick och Robyn Caplan (2018) skriver om “the manosphere” som 

grundades under 1970-talet och handlar om mäns rättigheter i samhället, då man menar att 

strikta könsroller och ett patriarkalt samhälle är minst lika skadligt för män som det är för 

kvinnor. Inom litteraturen på området om mannens rättigheter diskuterades bland annat den 

sociala pressen att upprätthålla en traditionell maskulinitet. Under 1980-talet byggs nästan 

som två olika läger i frågan om mannens rättigheter och roll i samhället. Ena lägret fortsätter i 

samma riktning som tidigare, medan det andra lägret omfamnade den traditionella maskulini-

teten och menade på att det moderna samhället gör männen feminina och på så sätt “kastre-

rar” mannen (Marwick & Caplan 2018, s.3f). Även om det finns många olika grupper inom 

“the manosphere” delar de en central tro på att feminina värden dominerar samhället, femi-

nismen och ”politisk korrekthet” har gått för långt, vilket gör att männen känner att de måste 

slå tillbaka för att skydda mannens existens (Marwick & Caplan 2018, s.4). Det kan alltså 

sägas att dessa män känner sig “hotade” av feminismen, som att de blir attackerade, vilket 

resulterar i att de vill försvara sig och gör då det genom att trakassera kvinnor (Marwick & 

Caplan 2018, s.5).  
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Detta är något som kan kopplas till det som forskarna Jennifer Lemon (1995) och Fidelma 

Ashe (2007) skriver om teorin ”masculinity in crisis” eller som jag väljer att kalla den, mas-

kulinitet i kris (Lemon 1995; Ashe 2007) Utifrån denna teori skapas också mansforskning 

som en motsättning. Att maskuliniteten hamnat i en sorts kris menar Lemon (1995) innebär 

att den manliga makten har ifrågasätts av andra vågens feminister, vilket gjorde att männen 

sågs som passiva “offer” (Lemon 1995 s.61). På grund av olika samhällsförändringar har 

mannens hamnat i en sorts identitetskris och den manliga könsrollen hamnar i konflikt. Man-

nens könsroll är fast vid att behöva göra vissa saker för att bevisa sig vara maskulin, och 

stannar på så sätt i en föråldrad bild av vad en man ska, och inte ska vara. Mannen, eller man-

ligheten, är fast i de patriarkala strukturerna (Lemon 1995, s.62; Ashe 2007). Ashe (2007) 

hävdar att om feminismen ska göra det mer jämställt i samhället och för att kvinnor ska ha 

samma rättigheter som män behöver männens makt och maskulina dominans undermineras 

(Ashe 2007, s.1). Det som blir intressant för mig inom teorin om maskulinitet i kris är hur 

mannen är fast i de patriarkala strukturerna. Men också hur män kan känna sig så hotade av 

feminismen att de försvarar sig genom att trakassera kvinnor. I nästa del av teoriavsnittet 

kommer jag att gå in på teorierna om mediepraktiker och mikromakt. 

4.3 Mediepraktiker och mikromakt 
Medieprofessorn Nick Couldry (2012) skriver om begreppet mediepraktiker som består av 

fyra huvudsakliga aspekter, varav den första aspekten är regelbundenhet. Denna kan beskri-

vas som att man regelbundet agerar på ett specifikt sätt i relation till medier. Den andra 

aspekten är att praktiken är social, där språk är en viktig del av att kunna förstå medieprakti-

ken. Den tredje handlar om att praktiker är saker människor gör för att det finns ett behov för 

det (Couldry 2012, s.33f). Den fjärde och sista aspekten av mediepraktiker är hur människor 

tänker normativt om medier, genom frågan om hur människor ska leva med medier. Ett sätt 

att tänka på hur vi lever med medier hävdar Couldry (2012) är just genom att tänka på medier 

som praktik. Begreppet praktik är ett sätt att förstå medierna på. Mediepraktik handlar alltså 

om vad människor gör i relation till medierna, i förhållande till hur de agerar (Couldry 2012, 

s.34f). En annan person som skriver om mediepraktiker är Tim Markham (2017):  
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“Media practice theory is important. It starts from the premise that what really matters 

about media cannot be read from media texts, but instead from what people do with 

media: making it, consuming it, ignoring it, talking about it.” (Markham 2017, s.3). 

Han menar alltså precis som Couldry (2013) att det som blir viktigt är vad människor gör 

med medier, snarare än medierna i sig. Men även vad människor säger om medier, vilket är 

det jag huvudsakligen kommer att undersöka i min studie. Markham (2017) menar att för att 

kunna förstå dessa mediepraktiker, behöver man kolla på de vardagliga rutinerna och ställa 

frågan hur detta har blivit “normalt”. Ett exempel han ger i boken är hur människor blev upp-

rörda över att vem som helst kunde se ens personliga information på Facebook. Detta ledde 

till att Facebook ändrade så att man kan göra att endast de man är vänner med ser informatio-

nen. Men när det kom ut att Facebook säljer samma personliga information till en tredje part 

blev människor inte upprörda (Markham 2017, s.3). Poängen med exemplet är att praktiker 

som inte skulle accepteras i vanliga fall, accepteras när de sker på sociala medier och internet 

i stort. Markham (2017) hävdar att det därför behöver undersökas vad som motiverar dessa 

praktiker och var praktikerna kommer ifrån. Det kan konstateras att dessa olika medieprakti-

ker skapar normer om vad som är accepterat att göra med medier. Det finns alltså medieprak-

tiker som har “normaliserats” i samhället, men dessa praktiker stämmer nödvändigtvis inte 

överens med normerna som finns utanför sociala medier (Markham 2017, s.3).  

Teorin om mediepraktiker kan kopplas till det som medieforskarna Stina Bengtsson, Göran 

Bolin, Michael Forssman, Peter Jakobsson, Sofia Johansson och Per Ståhlberg (2017) skriver 

om mikromakt. Teorin om mikromakt handlar om på vilka sätt medierna blir delaktiga i hur 

vissa grupper kan utnyttja sin överordnade position mot andra grupper. Inom denna typ av 

forskning vill man studera de underordnades perspektiv, det kan handla om kvinnor, ungdo-

mar, etniska minoriteter och så vidare (Bengtsson et al. 2017, s.168f). Precis som olika me-

diepraktiker normaliseras online, kan det även sägas att mikromakt blir som en integrerad del 

av att vara på sociala medier och internet överlag. Detta på grund av att mikromakt används 

(medvetet eller omedvetet) på sociala medier, för att utöva en makt som man har i och med 

sin sociala position, exempelvis en man som skriver en kränkande kommentar till en kvinna. 

Detta skulle också kunna sägas vara en form av mediepraktik. Därför kan det också konstate-
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ras att dessa två teorier går ihop, då en form av mediepraktik kan innebära användandet av 

mikromakt, förutsatt att det är vissa grupper som utnyttjar sin överordnade sociala position 

mot andra samhällsgrupper genom medier. Teorin om mikromakt och hur medierna möjliggör 

för den blir intressant för det jag vill studera, eftersom sociala medier som exempelvis In-

stagram används för att kunna utföra denna typ av makt. I denna studie blir det då män som 

utnyttjar sin överordnade position för att exempelvis trakassera nakna kvinnokroppar online. 

Vidare kommer jag nu att sammanfatta teoriavsnittet. 

4.4 Sammanfattning av teori och begrepp 

Nu har jag gått igenom de olika teorier och begrepp som kommer att användas i denna under-

sökning. Utifrån det som Gill (2007) skriver om postfeminism kommer jag att utgå ifrån 

aspekten av hur man ser på sexualitet och hur diskurserna skiljer sig åt mellan det kvinnliga- 

och manliga könet. Exempelvis att kvinnor har fler krav och förväntningar på sig när det 

handlar om sexualitet, medan män inte har det. Tanken om att kvinnokroppen ska se ut på ett 

visst sätt och övervakas, kontrolleras och tas hand om, blir också en del av hur diskursen mel-

lan kvinnor respektive mäns sexualiteter tar sig i uttryck. Dessa två perspektiv kommer jag att 

använda som verktyg när jag senare gör min analys. Detta kan även kopplas till det som blir 

intressant för mig inom delen om maskulinitet i kris. Dels hur mannen är fast i de patriarkala 

strukturerna, dels hur män kan känna sig så hotade av feminismen att de försvarar sig genom 

att trakassera kvinnor. Detta kan i sin tur även relateras till teorin om mediepraktiker, där det 

blir intressant vad människor gör med medierna, men framförallt vad människor säger om 

medier vilket är det jag vill undersöka i min studie. Här blir även teorin om mikromakt viktig, 

där medier blir delaktiga när vissa samhällsgrupper utnyttjar sin överordnade position mot 

andra grupper. Exempelvis män som trakasserar kvinnor på sociala medier. För att använda 

dessa teorier och begrepp behöver jag först definiera vilken metod som lämpar sig bäst och 

vilket material jag ska använda mig av. Detta kommer jag att göra i nästa avsnitt.  

5. Material och metod 
Det finns många olika metoder att använda sig av för att samla in material, en av dessa är in-

tervjuer. Intervjuer definieras som ett samtal som har ett visst syfte. Intervjuerna kan vara oli-

ka upplagda men oftast baseras de på en förberedd intervjuguide som ger samtalen en struk-

14



tur och gör att forskaren kan få relevanta svar till sin forskning (Lind 2019, s.159f). Detta är 

något som jag kommer gå in mer på i första delen av material- och metodavsnittet som hand-

lar om en viss typ av intervjuform som kallas för djupintervju. 

5.1 Djupintervjuer 

Det finns olika former av intervjuer med olika stilar, möjligheter och begränsningar. Det for-

merna har gemensamt är att de bygger på att forskaren har en konversation med en annan 

person (Johnson 2001, s.103). Djupintervjuer är en intervjuform där forskaren söker djup in-

formation och kunskap. Oftast handlar det om personliga frågor, det kan exempelvis röra sig 

om frågor som handlar om personen som blir intervjuad, dess erfarenheter, värderingar eller 

perspektiv på något (Johnson 2001, s.104). Inför en djupintervju är planering en viktig del för 

att lyckas göra bra intervjuer och få fram relevant material för sin studie. Samtidigt är det 

även viktigt att inte ha för stora förväntningar utan låta intervjuerna flyta på (Johnson 2001, s.

111). Intervjun är därför semistrukturerad på så sätt att forskaren har förberett frågor och le-

der personen så att hen håller sig till ämnet, men i en lyckad djupintervju är det mest perso-

nen som blir intervjuad som pratar och berättar. Forskaren som intervjuar är alltså passiv och 

tar sig an rollen som “lyssnare”. För att lyckas få intervjupersonen att känna sig bekväm att 

kunna berätta och prata mycket, behöver forskaren bygga upp en intimitet och tillförlitlighet 

under intervjun (John M. Johnson 2001, s.112). Individuella djupintervjuer verkar vara en 

passande metod för min studie då mediepraktiken dickpics kan vara ett känsligt ämne där in-

tervjupersonerna kommer att berätta om sina egna erfarenheter av ämnet och få ge sina per-

spektiv. I nästa del av metodavsnittet kommer jag nu att beskriva hur jag utformade min in-

tervjuguide. 

5.2 Intervjuguide 
Innan jag började med själva intervjuerna var det en del planering, däribland att jag utforma-

de en intervjuguide. Denna finns bifogad i appendix. Intervjuguiden gjorde att jag hade förbe-

redda frågor med mig som jag ville ha svar på, även om den främst var till för att vara en 

grund att stå på. Frågorna i guiden utvecklades också en del under intervjuernas gång. Exem-

pelvis frågan om hur deltagarna tror att samhället skulle reagera på om en sexuell bild spreds 

på en tjej, respektive på en kille, var en fråga som jag kom på under andra intervjun. Detta 
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innebär alltså att den kom att bli en ny intervjufråga och var alltså inte med i guiden från bör-

jan, den finns därför heller inte bifogad i guiden. Intervjuguiden består av tre huvudsakliga 

delar, där den första innehåller frågor om deltagarnas medievanor, exempelvis vilka sociala 

medier de använder dagligen och vad de tycker om dessa. Den första delen är mest med som 

en uppvärmning, innan vi sedan kommer in på den andra delen där jag frågar om medieprak-

tiken dickpics och vad de tycker om den. Till sist i den tredje delen frågar jag om sexuella 

trakasserier på sociala medier. I sammanfattningen av den tidigare forskningen skrev jag att 

en intressant aspekt att undersöka är motiven bakom att män skickar dickpics. Jag kommer 

inte kunna svara på varför män gör detta, dock kommer jag kunna fråga vad deltagarna tror 

eller kan tänka sig vara motivet bakom att män skickar dickpics. Jag vill tydliggöra att jag 

alltså i min studie endast undersöka deltagarnas tankar och åsikter, men inte få ett svar på 

frågan varför män skickar dickpics. Vidare kommer jag nu gå in på hur jag rekryterade inter-

vjupersonerna. 

5.3 Rekrytering och deltagare 
Jag har rekryterat deltagare genom att ta kontakt med lärare från ett gymnasium och fått lov 

att intervjua personer som går tredje året och alltså är 18 år gamla. En viktig del var att det 

skulle vara lika många kvinnliga respektive manliga deltagare, då jag i min uppsats vill un-

dersöka eventuella likheter och/eller skillnader mellan könen. Det visade sig sedan att de tje-

jer som kunde ställa upp på intervju från gymnasiet inte gick tredje året och var alltså inte 18 

år. Lösningen på problemet blev till slut att jag istället intervjuade tre tjejer som jag rekryte-

rade ur min egen bekantskapskrets. En av dessa tjejer är 19 år och två är 20 år. Innan själva 

intervjuerna började gav jag samtliga deltagare information om GDPR. Jag förtydligade ock-

så att de kommer att vara anonyma i studien, samt att den enda informationen som kommer 

att finnas med om dem är deras kön och ålder. De fick även skriva på en samtyckesblankett 

där de gick med på att delta i studien. Alla deltagare har alltså gett samtycke till att vara med i 

undersökningen och att bli intervjuade. 

5.4 Metodreflektion 
En viktig aspekt av att göra en studie är att vara medveten om vilken roll den valda metoden 

har, samt rollen man har som forskare och reflektera över dessa. Då jag valt att arbeta med 
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individuella djupintervjuer, med en intervjuguide skapad av mig själv, kan det konstateras att 

detta kan komma att påverka studiens resultat. I mina frågor i intervjuguiden kan det uppfat-

tas som att jag lägger in en egen värdering, vilket kan göra att intervjupersonerna svarar uti-

från vad de tror att jag vill att de ska svara. Istället för att de svarar utifrån vad de själva tyc-

ker och tänker om ämnet. Exempelvis när jag frågar om det är okej att skicka dickpics, kan 

detta uppfattas som att jag själv inte tycker att det är okej. Med detta tar jag med mig lärdo-

men att jag hade kunnat utforma min intervjuguide så att den blivit mer neutral och att frå-

gorna kunde varit mer öppna, då vissa frågor i nuläget skulle kunna svaras med ja eller nej.  

En annan relevant faktor i den valda metoden, är att jag som forskare har en förförståelse när 

jag tolkar deltagarnas svar. Att jag är en heterosexuell, vit kvinna kommer att spegla min 

tolkning av materialet. Medan en annan person med en annan sexuell läggning, hudfärg och 

bakgrund, skulle kunna tolka materialet på ett annat sätt, utifrån den personens förförståelse. 

Här vill jag även notera att jag inte har med ett intersektionellt perspektiv i min undersök-

ning, detta då jag valde att fokusera på de traditionella könen kvinna/man. Jag är medveten 

om att det finns exempelvis flera könsidentiteter och sexuella läggningar som också hade va-

rit intressanta att undersöka. Med facit i hand hade ett intersektionellt perspektiv kunnat ny-

ansera och ta undersökningen ett steg längre i analysen. 

En annan viktig del av metoden är deltagarna. Jag skulle från början endast ha med personer 

som var okända för mig, tyvärr blev det så att de tjejer som jag skulle intervjuat inte kunde 

delta på grund av att de ej var 18 år. Detta ledde till att jag intervjuade tjejer som är bekanta, 

vilket kan bli problematiskt då det kan påverka studiens resultat. Tjejerna var bekanta med 

mig, vilket också gör att de litar på mig och kan prata med mig på ett annat sätt än vad killar-

na hade förutsättningar till att göra. I efterhand hade det kanske även kunnat vara intressant 

att endast intervjua killar om dickpics. Detta eftersom tjejernas förståelse av praktiken endast 

bekräftade det vi redan vet, att tjejer/kvinnor oftast tycker att det är äckligt och obehagligt 

med dickpics. Något jag även vill notera är att frågorna om sexuella trakasserier vid närmare 

eftertanke var för stora och dessa skulle jag kunnat specificera och göra mer tydliga. Trots 

detta lyckades jag ändå få utförliga och intressanta svar från intervjupersonerna. Intervjuerna 

med tjejerna anser jag var på en nivå där inte min personliga relation stod i vägen för att in-
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tervjuerna skulle bli givande för undersökningen. Det framkom även flera intressanta teman 

som jag kommer gå in mer på i nästa del av metodavsnittet. 

  

5.5 Analysram 
Jag började med att transkribera alla intervjuer så att jag har dem i textform. Utifrån det tran-

skriberade materialet framkom två huvudsakliga teman. Praktiken att skicka dickpics, samt 

praktiken att kommentera nakna kvinnokroppar online. Dessa hjälper mig att hålla ordning på 

analysen, samt att orientera mig i de olika delarna. Inom varje tema kommer jag även att gå 

igenom intervjufrågorna i den ordning som passar temat. Jag kommer att ta med det material 

från de transkriberade intervjuerna som anses vara av relevans för varje tema och analysera 

dessa med hjälp av de olika teorierna. Jag kommer alltså inte kunna analysera alla svar jag 

fick, då det blev totalt 44 sidor med transkriberade intervjuer. Då personerna i studien är ano-

nyma har jag valt att koda namnen med deras kön, ålder, samt en bokstav A, B eller C. Ex-

empelvis “tjej A, 19 år”, “kille B, 18 år” och så vidare. Dessa ställer jag alltid upp i ordningen 

A till C, med tjejernas svar först, därefter kommer killarnas svar. Vidare kommer jag nu att 

sammanfatta min metod. 

5.6 Sammanfattning av material och metod 

Sammanfattningsvis kan det sägas att jag kommer att använda mig av individuella semistruk-

turerade djupintervjuer som metod. Metoden lämpar sig bra då jag vill undersöka deltagarnas 

personliga erfarenheter, tankar och åsikter kring praktiken att skicka dickpics, samt praktiken 

att kommentera nakna kvinnokroppar online. Jag kommer intervjua tre tjejer och tre killar 

mellan 18 och 20 år, totalt sex personer. Fortsatt kommer jag nu att göra min analys av det 

sammanställda materialet. 

6. Analys och resultat 
I denna del kommer jag att analysera mitt material. Analysen är uppdelad i två huvudsakliga 

teman, praktiken att skicka dickpics och praktiken att kommentera kvinnokroppar online. 

6.1 Praktiken att skicka dickpics 
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När jag ställer frågan ”Hör du om andra som får dickpics skickade till sig, exempelvis vän-

ner?”, svarar både tjejerna och killarna att det är vanligt att de hör om andra som har fått 

dickpics skickade till sig. Antingen av vänner, systrar eller i medier. Dock visar det sig att 

tjejerna hörde mer att kompisar och bekanta fick dickpics när de var yngre. Så här såg två 

svar ut:  

Tjej A, 20 år: “Ja jag hör vänner som får, men nu är det som att det inte är lika ofta, 

det var ett tag då det var väldigt ofta men nu har jag inte hört det på länge. Jag vet att 

förut när man använde Kik när man var liten, då var det många som fick dickpics 

skickade till sig där.” 

Kille A, 18 år: “Ja, det beror väl på, olika personer har sagt olika saker. Vissa har sagt 

att de inte bryr sig typ, de gillar det inte, men de tänker bara skitsamma mitt liv är inte 

förstört. Vissa kan känna sig arga och bli väldigt förbannade. Det beror nog på hur 

man är som person och hur man tar emot det. Det kan också bero på vem det är som 

skickar, ifall det bara är någon random person till exempel skulle man kanske inte bry 

sig, men om det skulle vara en person som man känner då blir det mycket mer person-

ligt.” 

Detta kan tolkas som att intervjupersonerna tycker att dickpics överlag är ganska vanligt och 

har blivit en “normal” del av att vara på sociala medier. Man har blivit van helt enkelt, vilket 

gör att man inte heller ifrågasätter praktiken utan snarare väljer att ignorera den. Detta skulle 

kunna tolkas som teorin om mediepraktiker som handlar om vad människor gör med medier-

na och säger om medierna. Om vi utgår från de fyra huvudsakliga aspekter som en me-

diepraktik innefattar, så kan vi se att det utifrån intervjusvaren verkar finnas en regelbunden-

het i att killar skickar dickpics, det är även något socialt, det skulle kunna finnas något slags 

behov och det handlar om hur människor lever med medier (Couldry 2012). Det kan även 

sägas dickpics är något som människor gör med medier, då det är något som skapas (av kil-

larna som skickar dickpics), konsumeras (med eller utan samtycke av mottagaren), ignoreras 

(av vissa mottagare), samt pratas och diskuteras om (Markham 2017). Detta visade sig även i 

materialet där alla på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med ämnet, oavsett om det är 
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genom att skapa, konsumera, ignorera eller diskutera dickpics. Det kan alltså konstateras att 

dickpics, är eller har blivit en sorts mediepraktik, det är tydligt att detta är en attityd som alla 

intervjupersoner hade. När jag ställer frågan: Finns det bra/dåliga dickpics?”, svarade två av 

deltagarna såhär: 

Tjej B, 19 år: “Alltså det finns väl de som är okej och dem som inte är okej. Såklart 

tycker jag inte att det är något fel om båda är med på det. Men alltså likväl som det är 

fel att tvinga någon att skicka något till en, så är det ju fel också att skicka något till 

en person som inte vill. Det är ju egentligen som att blotta sig, men det är det jag me-

nar att på internet så tycker man att man kan göra vad man vill, de flesta av killarna 

som skickar dickpics skulle ju inte ställa sig på gatan och visa sin snopp för främman-

de människor. Men de tycker att det känns mer okej att göra det på Snapchat.” 

Kille A, 18 år: “Det kan ju vara bra om personen som får den samtycker, ifall perso-

nen inte samtycker så är det ju inte bra det är ju det enkla svaret, sedan vet jag inte om 

det finns något bättre svar jag kan ge ärligt talat.” 

Utifrån svaren kan det tolkas som att både tjejerna och killarna tycker att det finns olika sor-

ters dickpics, både bra och dåliga. Detta påminner också om det jag skrev i den tidigare 

forskningen, att det finns två olika typer av dickpics, dels de som någon har bett om att få och 

dels dem som inte någon har bett om att få (Waling och Pym 2019). När jag frågar ”Vad tror 

du att anledningen till att skicka en dickpic kan vara?”, visar det sig att en av förklaringarna 

som flera deltagare nämnde var att killar skickar dickpics för att få en sexuell bild tillbaka. 

Att killen då uppfattar att tjejen skulle uppskatta att få en dickpic skickad till sig. Iallafall om 

de två personerna haft en konversation innan, och att killen då ser konversationen som flörtig 

eller sexuell. En annan förklaring som är återkommande bland svaren är att killar kanske inte 

tänker efter så mycket när de skickar dickpics. Att de kanske vill ha bekräftelse eller att det är 

ett desperat försök till något som kanske skulle kunna leda till sex. Detta påminner om det jag 

skrev i den tidigare forskningen, om hur killar uppfattar skickandet av dickpics som ett sätt 

att visa upp det man har, som en komplimang, en inbjudan till sex eller för att få nakenbilder 

tillbaka. Men att tjejerna inte uppskattar detta utan ser det som ett dåligt försök till att flörta 
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(Hansen Mandau 2019). Oönskade dickpics verkar alltså vara ett sätt för killar/män att söka 

bekräftelse och flörta med det motsatta könet. Detta kan även tolkas som teorin om maskuli-

nitet i kris, då dickpics blir som ett sätt att upperätthålla och reproducera den traditionella 

maskuliniteten. Detta görs då genom att, medvetet eller (förmodligen) omedvetet, trakassera 

kvinnor (Lemon 1995; Ashe 2007). Så här svarade några av intervjupersonerna på frågan: 

Tjej B, 19 år: “Jag tror att vissa killar skickar det för att få bilder tillbaka, sedan tror 

jag att andra kanske är så här att typ visar att ‘mig borde du ha sex med’. Jag tror 

egentligen inte att någon kille har för avsikt att liksom vara taskig, det är nog ingen-

ting man gör för att vara taskig kanske egentligen, bara att man inte riktigt förstår 

konsekvenserna med att göra det.” 

Tjej C, 20 år: “Kanske för att få bekräftelse på något sätt, vet inte hur dock, men 

kanske att dem söker lite uppmärksamhet eller bara bekräftelse och kanske hoppas på 

att dem ska få något tillbaka också från den de skickar till.” 

Kille A, 18 år: “De känner väl att de plockar upp signaler typ från tjejen som den 

personen uppfattar som att ‘den tjejen kanske gillar mig, om hon gillar mig då skulle 

väl hon inte ha något emot om jag skickar det här’, kan jag tänka mig. Det kan också 

vara att man inte tänker mycket alls egentligen.” 

Kille C, 18 år: “Det är väl någonstans att det är väl desperat nästan lite grann så här 

om jag skickar en så kanske jag får tillbaka något eller typ att hon kanske kommer 

tycka om det och då kommer det här leda till något annat, kanske sex typ.” 

På frågan: ”Tycker du att skicka en dickpic är ungefär samma sak som att blotta sitt kön för 

någon i verkligheten?”, fick jag ganska blandade svar. Tjej B och C kändes mer bestämda 

med att det är samma sak även om det kan finnas vissa skillnader som att det blir mer hot-

fullt, läskigt och obehagligt om en man skulle blotta sitt kön i verkliga livet. Tjej A svarade 

att det är mildare på sociala medier för att man är så pass van vid att killar skickar dickpics, 

och att man därför också hade reagerat starkare i verkligheten om det exempelvis händer på 
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bussen eller liknande. Detta stämmer ännu en gång överens med teorin om mediepraktiker, 

dickpics har normaliserats och blivit som en integrerad del av att vara på sociala medier 

(Couldry 2012; Markham 2017). Precis som tidigare nämnts i teoriavsnittet finns det alltså 

mediepraktiker som har “normaliserats” i samhället, men att dessa praktiker inte behöver 

stämma överens med normerna som finns utanför sociala medier (Markham 2017). I det här 

fallet är det dickpics som har normaliserats på sociala medier, men samma praktik i verklig-

heten som då skulle kunna vara blottning, är inte accepterat och normaliserat i samhället. 

Samhället och våra sociala liv förändras på grund av en ny mediepraktik som blivit så norma-

liserad att vi knappt tänker på den. Det blir som att vi bara accepterat att män skickar dickpics 

och att det är en normal del av att vara online, istället för att ifrågasätta praktiken. Så här sva-

rade tre intervjupersoner på frågan: 

Tjej C, 20 år: “Blottning känns som att risken finns ju att man känner sig mer hotad 

och rädd eftersom att det händer i verkligheten då. Man kanske inte blir jätterädd och 

får men för livet efter det, men dickpics känns som att det är mer en enkel grej, en 

enklare version av blottning för att det är så lätt att bara kasta bort och skita i det se-

dan. Men blottning om det händer om jag skulle gå ut och gå till bussen då skulle jag 

må mycket sämre av det, jag tror att man blir mer rädd, det beror på hur man reagerar 

också. Sedan så att det är samma sak det är fortfarande att blotta sig, men det blir ju 

mer obehagligt och läskigt när det händer på riktigt typ.” 

Kille B, 18 år: “Jag skulle väl säga att det beror på vems perspektiv man kollar ifrån, 

för personen som skickar bilden skulle jag inte säga att det är samma sak för att då är 

det ju väldigt mycket det här att man har anonymiteten i och med att man är bakom en 

skärm eller som att så fort bilden är skickad så ser man ju inte den. Men möjligtvis att 

det kan ha liknande effekt i verkligheten som digitalt för personen som får den, bero-

ende på återigen hur man väljer att se på det då, vissa kan ta åt sig mer än andra och 

då kanske det inte spelar någon roll om det är bakom en skärm eller inte.” 

Kille C, 18 år: “Nej, jag tycker att det är värre att blotta könet i verkliga livet, för då 

är det ju faktiskt en människa också bakom, om jag var tvungen att välja att få en 
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dickpic eller att någon skulle visa könet framför en så hade jag valt dickpic alla dagar 

i veckan. Allt på internet tar jag inte så himla seriöst, det är lätt att blockera och ta 

bort.”  

Alla killarna tyckte att det finns tydliga skillnader, att det är enklare att ignorera dickpics på 

sociala medier såsom Snapchat. Att man kan blockera eller ta bort personen som skickat 

dickpics, vilket inte går att göra i verkliga livet. De menar att sociala medier underlättar för 

att visa upp sitt kön för att man gömmer sig bakom en skärm och kan vara anonym, vilket 

inte går i verkligheten. Detta är något som kan tolkas som teorin om mediepraktiker, då soci-

ala medier såsom exempelvis Snapchat underlättar och möjliggör för olika typer av me-

diepraktiker (Couldry 2012; Markham 2017). Detta kan därför även tolkas som teorin om 

mikromakt. Medierna blir delaktiga i denna form av praktik just för att man kan vara anonym 

och därför också komma undan med att skicka dickpics. Utan att behöva tänka på konsekven-

serna av mediepraktiken. Vilket i ett större perspektiv handlar om hur män som tillhör en 

överordnad samhällsgrupp utnyttjar denna för att (i detta fall förmodligen omedvetet) trycka 

ned kvinnor som tillhör en samhällsgrupp som är underordnad männen (Bengtsson et.al 

2017). Så på sätt och vis går det åt båda hållen, sociala medier underlättar både för att me-

diepraktiker som dickpics kan förekomma, men samtidigt möjliggör de även för att kunna 

ignorera, ta bort, anmäla och blockera. Vidare kommer jag nu gå in på det andra temat, prak-

tiken att kommentera kvinnokroppar online. 

6.2 Praktiken att kommentera nakna kvinnokroppar online 
När jag frågar ”Tycker du att det sker mycket sexuella trakasserier på sociala medier? Om 

ja: på vilka sätt ser du det?”, går tjejerna mer in på vad de själva har sett och hur det då kan 

se ut på sociala medier. Medan killarna snarare berättar vad de hört andra säga om ämnet, el-

ler hur de själva tror att det kan se ut. Tjejerna går in på hur bilder på kvinnor tas bort om de 

inte passar in i samhällets ideal om hur kvinnan ska se ut och vara, exempelvis bilder där 

kvinnokroppar är nakna eller lättklädda. Detta kan tolkas som den postfeministiska teorin, 

som handlar om hur diskurserna skiljer sig åt mellan det kvinnliga- och manliga könet. Kvin-

nor har fler krav och förväntningar på sig när det handlar om sexualitet, medan killar inte har 

det. Tanken om att kvinnokroppen ska se ut på ett visst sätt och övervakas, kontrolleras och 
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tas hand om går in i hur kvinnokroppar tillåts eller förbjuds att exponeras i sociala medier 

(Gill 2007). Detta visar också materialet: 

Tjej B, 19 år: “Exempelvis så är det ju många konton som lägger upp att de blir bort-

tagna, alltså vissa bilder blir borttagna från Instagram om det syns en bröstvårta. Of-

tast så är det ju sådana bilder där en riktig kvinnokropp visas, där det kanske är lite 

valkar och det är hängande bröst eller så, och då tas det bort. Men däremot när det är 

mer porriga, sexuella bilder och det visas en bröstvårta, då är det okej. Det är män 

som styr sådant och de vill inte se saker som de tycker är äckliga. Sedan så är det ju 

mycket sexistiska kommentarer på många konton, där folk tycker att de är horor och 

äckliga för att de gör något liksom. Ibland så är det samma typ av bilder också, jag 

följer en tjej på Instagram som heter ‘arg tjej’, hon är aktivist och har en kropp som är 

helt normal, men som inte följer idealet. När hon visar upp sin kropp får hon kom-

mentarer om att hon är äcklig och hon är en hora, sådana kommentarer ser jag ofta.” 

Tjej C, 20 år: “Folk kommenterar väldigt mycket, exempelvis bilder på Instagram 

men också att de skriver till exempel på Twitter, så fort någon tjej lägger upp en bild 

där hon inte ser ut som idealet, att hon kanske är lite större eller sådär, det är oftast 

bland dem som kanske är lite mer kända för där har de oftast mer följare som kom-

menterar också. Men det är oftast någon som kommenterar typ ‘sådär ska du inte visa 

dig’ och bara att de lägger kommentarer om någon annans kropp, jag tycker inte att 

det är okej, att lägga en kommentar som inte kanske verkar kränkande men som ändå 

tar hårdare än vad man tror.” 

Kille A, 18 år: “Jag har inte sett så himla mycket själv men jag hör massor. Jag kan 

tänka mig att det händer väldigt mycket, jag hör ofta om tjejer som säger att dem dag-

ligen får massor sexuellt trakasserande meddelanden från olika personer. Det förvånar 

mig inte, för återigen så är det internet och man kan vara anonym på internet, eller ja 

man kan ju tekniskt sett ta reda på vem personen som kommenterar är, men det är 

mycket enklare att vara anonym, så då är det enklare att våga säga sådana saker också. 

Så ja det händer nog definitivt mycket sexuella trakasserier på internet, det tror jag.” 
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På frågan: ”Tror du att feminism på sociala medier kan göra sociala medier mer fria från 

sexuella trakasserier? Om ja: hur?” är en gemensam nämnare att den kan det samtidigt som 

det finns vissa problem. Ett problem som framgår är att feminism kan trigga och provocera 

personer som inte anser sig vara feminister, vilket snarare leder till mer sexuella trakasserier, 

inte minst mot feministiskt aktivistiska konton på sociala medier. Tjej A svarade att män ofta 

blir kränkta och ska ge värre tillbaka, att de blir provocerade och kanske kommenterar hora. 

Tjej B svarade att män ser feministiska konton på sociala medier som något de följer för att få 

utlopp för sitt hat. Detta är vad som i teorin kallas för maskulinitet i kris, som innebär att 

maskuliniteten och de patriarkala strukturerna utmanas med feminismen. Vilket i sin tur kan 

göra att männen känner att de måste försvara sig. Detta kan bland annat ta sig i uttryck ge-

nom att männen sexuellt trakasserar kvinnor (Marwick & Caplan 2018; Lemon 1995; Ashe 

2007). Detta syns i materialet:  

Tjej B, 19 år: “Det känns som att män ser feministiska konton som något de följer för 

att få hata lite. Jag vet inte om feminismen har så stor inverkan egentligen på folk och 

personer som inte är feminister alls. Det är så svårt att säga för jag tänker ju ändå att 

det behöver normaliseras att visa kroppar på Instagram till exempel, men sedan känns 

det som att det är många som följer sådana här konton som inte tycker att det är bra, 

utan bara är där för att typ bli provocerade och skriva saker. Det känns som att de bara 

är där för att de hatar det och för att de vill visa att de hatar det. Alltså inte för att för-

söka lära sig någonting eller försöka ta in det, så på ett sätt tycker jag att det är bra att 

det finns och jag tycker att det är starkt av dem tjejerna som gör så men samtidigt så 

vet jag inte om, iallafall inte kortsiktigt om det kommer hjälpa så mycket. Det går ju 

inte att lära någon som inte vill lära sig om man redan har den inställningen att de är 

horor och äckliga, då vet jag inte om det går riktigt att få en förändring.” 

Utifrån materialet kan dessa kommentarer på nakna eller lättklädda kvinnokroppar online tol-

kas som teorin om mikromakt. Mikromakt handlar om hur medierna blir delaktiga i hur vissa 

grupper utnyttjar sin överordnade position för att trycka ner andra grupper i samhället. I det 

här fallet är det killar/män som (medvetet eller omedvetet), utnyttjar sin överordnade position 
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mot tjejer/kvinnor när de skriver kränkande kommentarer på bilder av lättklädda kvinnokrop-

par (Bengtsson et al. 2017). Detta skulle också kunna sägas vara en form av mediepraktik där 

personer, främst män, kommenterar nakna kvinnokroppar online. Återigen kan det konstate-

ras utifrån de fyra kriterier som utgör en mediepraktik, att det verkar finnas en regelbunden-

het i att män kommenterar nakna kvinnokroppar online, det är även något socialt då det sker 

online på exempelvis sociala medier. Det skulle kunna finnas något slags behov av att kom-

mentera, möjligtvis för att få utlopp för en form av hat som vi ser i materialet. Till sist hand-

lar det även om hur människor lever med medier (Couldry 2012). Det kan även sägas att 

kommentera nakna kvinnokroppar online är något som människor gör med medier, då det är 

något som skapas (både av kvinnorna som lägger upp bilderna, men även av personerna/

männen som kommenterar dessa), konsumeras (av personerna som följer dessa kvinnor), ig-

noreras (av personer som ser dessa kommentarer), samt pratas och diskuteras om (Markham 

2017). Detta påminner även om det jag skrev i den tidigare forskningen att mediepraktiken 

blir som en symbol för mannens överlägsenhet och makt, som kan göra att kvinnor inte upp-

lever att de är trygga online (Paasonen, Light & Jarrett 2019, s.2). 

När jag ställer frågan ”Hur tror du att de flesta tjejer respektive killar ser på att skicka sexu-

ella bilder och varför?” skiljer sig svaren åt på flera sätt. Tjejerna svarar att det förväntas att 

killar ska tycka om att skicka sexuella bilder och att det kanske också är därför killar gör det. 

Detta skulle kunna tolkas som teorin om maskuliniteten i kris, att mannens könsroll är fast 

vid att behöva göra vissa saker för att bevisa sig vara maskulin, och stannar på så sätt i en 

föråldrad bild av vad en man ska, och inte ska vara och är på så sätt fast i de patriarkala struk-

turerna (Lemon 1995). Medan tjejer som skickar sexuella bilder gör det av osäkerhet och för 

att de vill fortsätta skriva med killen de skickar till. Men även att det kan vara så att tjejer 

skickar sexuella bilder bara för att de har blivit tjatade på att göra det. Även detta kan relate-

ras till teorin om mikromakt. Om det är så att tjejen skickar sexuella bilder för att hon känner 

sig pressad till att göra det, eller för att killen ska tycka om henne trots att hon själv egentli-

gen inte vill för att killen ska bli tillfredsställd. Då ger hon också killen makten över situatio-

nen. På så sätt använder killar/män medierna för att utnyttja sin överordnade sociala position, 

dock behöver det inte vara medvetet (Bengtsson et.al, 2017). Killarna svarade att det handlar 

om olika samhällsnormer, där tjejer kanske tänker att killar kommer gilla dem om de skickar 
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sexuella bilder. Medan killar snarare känner en press att ta initiativet och flörta med en tjej 

och gör det då genom att skicka en sexuell bild. Även detta kan tolkas som teorin om mas-

kuliniteten i kris, att killar skickar dickpics för att det förväntas av dem att upprätthålla den 

maskulina normen. Detta på grund av att den manliga könsrollen inte längre är lika tydlig och 

gör att maskuliniteten kan kännas hotad av feminism, något som också kallas för en postfe-

ministisk maskulinitet (Ashe 2007). Tjejer menar deltagarna kanske är mer kritiska till att 

skicka sexuella bilder, för att det finns en större konflikt i samhället när det kommer till att 

tjejer ska visa sig utan kläder, respektive mot om killar gör det. Detta kan tolkas som den 

postfeministiska teorin att diskurserna när det gäller sex och sexualitet skiljer sig mellan 

kvinnor och män (Gill 2007). Såhär svarade två av deltagarna på frågan: 

Tjej C, 20 år: “Alltså jag tänker typ att killar tänker mer ‘ja najs vi får se bröst’, allt-

så ja att det liksom inte är känslor bakom det, alltså inga mer djupa känslor, utan det 

känns mer ytligt och att killar gör det för sin egen vinning för att de tycker att det är 

najs.” 

Kille C, 18 år: “Nej det tror jag inte nödvändigtvis, det finns ju alltid från båda könen 

folk som vill visa upp sig mer, sedan tror jag att killar uppmärksammas väl oftare för 

att jag tror att oftast som kille om man skulle fått något sexuellt skickat till sig så ska 

man tycka att det är najs, det är väl en machokultur att ‘kolla här nu fick jag det här’, 

medan tjejer mer ‘det här är inte okej’ så liksom får de kredd på sociala medier. Killar 

ska gilla det om man får sådana bilder, det är väl generellt att killar inte ska gnälla så 

mycket och vara iskalla, tuffa typ.” 

När jag frågar: ”Tror du att det enklare för killar än för tjejer att uttrycka sig sexuellt på so-

ciala medier såsom Snapchat? Hur tror du att samhället reagerar på om en tjej respektive en 

kille skickar sexuella bilder online?”, kan det utifrån svaren sägas att normerna kring kvin-

nor- respektive mäns sexuella identiteter skiljer sig åt. Det framgår att både tjejerna och kil-

larna tror att tjejer ses som horor av samhället om bilder på dem läcks på sociala medier eller 

internet överlag. Detta kan tolkas som den postfeministiska teorin, där det finns en paradox 

kring kvinnokroppar där de både ses som perfekta och vackra, men samtidigt ses på med av-
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smak, som något äckligt (Hirdman 2015). Deltagarna menar att killar inte får samma hårda 

kritik och påhopp som tjejer får, utan att de snarare ses som “fuckboys” eller kungar om det 

kommer ut att de har skickat nakenbilder. Detta är något som både tjej C och kille B beskri-

ver i sina svar: 

Tjej C, 20 år: “Överlag är det ju väldigt mycket enklare för killar att uttrycka sig 

sexuellt, både på internet och i samhället. Jag ser mycket på Instagram, jag själv har 

kollat där och jämförde Kim Kardashian och Justin Bieber. Kim hade lagt upp en bild 

när hon stod i spegeln och så hade hon täckt över sina bröst, jag vet inte om hon visa-

de underkroppen, men hon hade iallafall täckt över sina bröst så hon visade ju egent-

ligen inte sina bröst men hon var naken på bilden. Där får hon kommentarer om att 

hon är skam för sin familj, hon är en hora och ‘vad tycker din man om dig?’, ‘hur kan 

du lägga ut det här?’, att hon är äcklig. Men Justin Bieber som lägger ut en bild där 

han står helt naken på en båt, han står med ryggen mot, men han står fortfarande na-

ken och täcker inte över någonting. Då kommenterar folk att han är modig som vågar 

lägga upp den bilden, ‘älskar att du vågar!’, ‘du är så cool!’, ‘du är så sexig!’ och lik-

nande kommenterar folk. Det är verkligen en otroligt stor skillnad vilket är helt sjukt.” 

Kille B, 18 år: “Man känner sig kanske mer bekväm att göra det som kille, men jag 

tycker ändå att det går för tjejer att göra det också men det finns vissa pålagda normer. 

För några år sedan så hade Emma Watson en viss klänning på sig som vissa inom me-

dier tyckte var väldigt visande och då fick hon väldigt mycket kritik för att hon var för 

lättklädd. Många av personerna som kommenterade gjorde det för att hon är en tjej 

som var lättklädd. Sedan så finns det ju flera manliga kändisar som visar sig väldigt 

öppet utan kläder och de får snarare beröm för att de gör det. Jag skulle säga att det 

beror på normerna igen, man anser väl att det är mer normalt, det är mer accepterat att 

killar kan vara utan kläder än vad det är för tjejer.” 

Återigen kan även detta relateras till den postfeministiska teorin. I och med att diskurserna 

när det gäller sex och sexualitet skiljer sig mellan kvinnor och män. Där kvinnor har ansvar, 

förväntningar och krav på sig. Det finns mycket dubbla meningar kring hur kvinnor ska för-

28



hålla sig till sex och sexualitet, att tjejer “ska” vara sexiga, men samtidigt inte visa för mycket 

och så vidare. Män däremot har inte samma krav på sig (Gill 2007). Om en man har sex så 

framstår det som något bra, en “fuckboy” eller en kung som några intervjupersoner även be-

skrev det. Medan en tjej kanske snarare kallas för hora, slampa och så vidare. Det finns alltså 

en ojämn fördelning mellan könen när det gäller sexualiteten, vilket också bekräftas i materi-

alet (Gill 2007). Jag kommer nu att sammanfatta det jag har kommit fram till i analysen, för 

att därefter komma fram till mina slutsatser. 

7. Sammanfattning och slutsatser 
Mitt syfte med den här studien var att undersöka ungdomars förhållningssätt och attityder 

gentemot sexualiserade praktiker på nätet. Däribland mediepraktiken dickpics, med fokus på 

vilka motivationer de tror kan finnas bakom denna typ av mediepraktik. Samt praktiken att 

kommentera nakna kvinnokroppar online. Detta har nu gjorts genom individuella djupinter-

vjuer med 3 tjejer respektive 3 killar. Studien avsåg även undersöka huruvida teorierna om 

postfeminism, maskulinitet i kris och mikromakt kan appliceras på dessa sexualiserade me-

diepraktiker. Min första frågeställning var: vilka inställningar har ungdomarna till dickpics? 

Detta besvarades i det första temat, om praktiken att skicka dickpics. Det framkom att både 

tjejerna och killarna hade inställningen att det finns olika sorters dickpics. Dels de som är 

önskade och dels de som är oönskade. Det kan alltså sägas att ungdomarnas attityder gente-

mot dickpics var i huvudsak negativa. Trots detta framgick det även att det finns flera olika 

sätt att se på mediepraktiken dickpics, där majoriteten av deltagarna tyckte att dickpics också 

kan vara något positivt, exempelvis om mottagaren har bett om dem. Det kan konstateras ge-

nom teorin om mediepraktiker, att dickpics har blivit mer normaliserat och kan sägas vara en 

form av mediepraktik. Vilket i förlängningen handlar om hur en ny mediepraktik som blir så 

normaliserad att vi inte tänker på den, också har förmågan att förändra våra sociala liv och 

samhället i stort. Detta i och med att vi anpassar oss efter mediepraktikerna, istället för att 

ifrågasätta dem och fråga oss själva vart praktikerna kommer ifrån, samt om dessa skulle ac-

cepteras utanför medierna. Det är även något som materialet bekräftar i och med att blottning 

i verkliga livet ses som mycket värre än dickpics, detta kan alltså bero delvis på att praktiken 

dickpics accepteras. Även om det delvis också skulle kunna ha att göra med att blottning är 

något som sker av en fysisk människa, på en fysisk plats. 
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Min andra frågeställning var: vilka anledningar till att skicka dickpics finns det (enligt ung-

domarna)? Materialet visade att det finns flera möjliga förklaringar till varför killar skickar 

dickpics. Däribland för att killen tror att han ska få en sexuell bild tillbaka, eller för att det 

finns ett bekräftelsebehov som uppfylls genom skickandet av dickpics. En annan möjlig för-

klaring var att killar saknar konsekvenstänk och inte inser att tjejen inte kommer att uppskatta 

att få en dickpic skickad till sig. Ytterligare två motiveringar var att det är ett sätt för killen att 

flörta eller att han tror att det ska leda till sex. Detta upprätthåller och reproducerar på så sätt 

den traditionella maskuliniteten. Det framgick även att sociala medier möjliggör för att denna 

typ av mediepraktik ska bli möjlig, att man kan gömma sig bakom en skärm och vara ano-

nym. 

Min tredje frågeställning var: vilka inställningar har ungdomarna till att kommentera nakna 

kvinnokroppar online? Detta besvarades i det andra temat, praktiken att kommentera nakna 

kvinnokroppar. Materialet visade på en medvetenhet hos ungdomarna kring att denna form av 

mediepraktik existerar på sociala medier. Trots detta verkade det som att kommentera nakna 

eller lättklädda kvinnokroppar är något som anses vara vanligt. Därför verkar det också något 

som man som kvinna får förvänta sig om man väljer att lägga upp sådana bilder. Det visade 

sig även att denna praktik skapas i relation till teorin om maskulinitet i kris. När kvinnor läg-

ger ut nakna eller lättklädda bilder online, som inte anses vara ”sexiga” (enligt normen), pro-

vocerar det män till att följa och skriva kommentarer. Detta blir då som ett sätt att få utlopp 

för sitt hat mot en stark fristående kvinnokropp, som inte förhåller sig till de patriarkala struk-

turer som existerar i samhället. Mannens roll som det ledande könet, som kontrollerar och 

styr över kvinnan utmanas och ifrågasätts. Precis som tidigare nämnts är även detta vad som 

kallas en postfeministisk maskulinitet. Men jag skulle även vilja hävda att den nakna kvinno-

kroppen, som inte följer normen, också blir en postfeministisk femininitet. Då dessa nakna 

och lättklädda kvinnokroppar blir som en symbol för feminism, att göra motstånd mot dessa 

strukturer och frigöra kvinnokroppen från normen om vad en kvinnokropp ska vara och inte 

vara. En kvinnokropp som inte låter sig styras av mannen. 
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Avslutningsvis kan det konstateras att ungdomarnas attityder till praktikerna att skicka dick-

pics och att kommentera nakna kvinnokroppar online i huvudsak var negativa. Det kan trots 

detta sägas att både dickpics och att kommentera nakna kvinnokroppar har accepterats som 

mediepraktiker. Detta gör att ungdomarna förhåller sig till mediepraktikerna som en normal 

del av att vara online, som något man får förvänta sig som kvinna. Vilket också gör att prak-

tikerna inte ifrågasätts, utan tillåts vara, även om man kanske inte nödvändigtvis tycker om 

dem.  

Slutsaten kan utifrån detta sägas vara att de teorier som används i analysen också bekräftas i 

det empiriska materialet. Praktiken att kommentera nakna kvinnokroppar bekräftar teorin om 

både postfeminism och mikromakt. Detta på så sätt att sexualiteten mellan män och kvinnor 

är ojämnt fördelad. En kvinna som visar upp en naken eller lättklädd kropp riskerar att få hat-

kommentarer. Medan män snarare hyllas om de visar upp vad de har, att det då förstås som 

att mannen bara är stolt över sin kropp. Detta kan kopplas till teorin om mikromakt, som även 

den bekräftas i och med hur medierna blir delaktiga när män utnyttjar sin överordnade posi-

tion för att kommentera kvinnokroppen. Men också genom hur medier, inte minst sociala 

medier, blir delaktiga och möjliggör för att praktiken att skicka dickpics, i och med att man 

kan vara anonym. Vilket gör att män kan utnyttja sin överordnade sociala position mot kvin-

nor och komma undan med det utan att behöva ta konsekvenserna. Både praktiken att skicka 

dickpics och praktiken att kommentera nakna kvinnokroppar online bekräftar teorin om mas-

kulinitet i kris. Dels genom att skickandet av dickpics upprätthåller och reproducerar en tradi-

tionell maskulinitet, dels genom att män känner sig så pass hotade av feminism, att de trakas-

serar kvinnor genom att skriva hatkommentarer på nakna kvinnokroppar online. 
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Vidare forskning 
I den tidigare forskningen kom flera forskare fram till att det som skulle behöva undersökas 

för att förebygga oönskade dickpics, skulle vara att forska vidare på vilka faktiska bakomlig-

gande motiv det finns till att män skickar dickpics. Jag håller med om att en sådan forskning 

skulle vara intressant. Man skulle kunna göra någon form av etnografisk studie med män som 

är öppna med att de skickar dickpics, eller kanske någon sorts kvantitativ enkät. Det skulle 

troligtvis behövas en mer omfattande undersökning för att kunna besvara den frågan. Avslut-

ningsvis kan det konstateras att olika typer av mediepraktiker, är viktiga att ifrågasätta genom 

forskning. Genom att öka kunskapen om dessa ämnen kan det bidra till ett mer jämställt sam-

hälle och öka medvetenheten kring sexuellt ofredande i ett större perspektiv. 
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Appendix 
Intervjuguide 

Presentera mig själv och att jag studerar på Medievetarprogrammet på Södertörns Högskola 

och att jag just nu skriver min C-uppsats som handlar om sexuellt ofredande och  

dickpics på sociala medier, där jag vill undersöka hur ungdomar tänker kring dessa. 

Informera om att personen kommer att vara helt anonym, den enda informationen som kom-

mer finnas med är om personen är en man eller kvinna samt ålder. Ingen annan information 

som går att koppla till personen kommer att finnas med.  

Ge informationspapper om GDPR, samt kort gå igenom dessa.  

Därefter får personen skriva på en samtyckesblankett.  

__________________________________________________________________________ 

Sociala medier: 

Vilka sociala medier använder du dagligen och varför? 

- Hur mycket skulle du uppskatta att du är på sociala medier? 

Vad tycker du är det bästa/sämsta med sociala medier? 

Vad tycker du om applikationen Snapchat?  

- Använder du den/har du använt dig av den? 

Vilka fördelar/nackdelar kan du se med Snapchat? 

__________________________________________________________________________ 

Dickpics: 

Vad tänker du när jag säger ordet dickpic? 

- Finns det bra/dåliga dickpics? 

Är det okej att skicka en dickpic och isåfall i vilka situationer? 

- Varför är det okej/inte okej? 
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Har du någon gång fått en oönskad dickpic skickad till dig?  

- Om ja: Hur kände du då?  

- Anmälde du personen på något sätt, isåfall hur? 

Hör du om andra som får dickpics skickade till sig? 

- exempelvis vänner? 

Vad tror du att anledningen till att skicka en dickpic kan vara?  

Tycker du att skicka en dickpic är ungefär samma sak som att blotta sitt kön för någon i 

“verkligheten”?  

- Varför/varför inte? 

__________________________________________________________________________ 

En bredare kontext: sexuella trakasserier på sociala medier 

Tycker du att det sker mycket sexuella trakasserier på sociala medier? 

- Om ja: på vilka sätt ser du det? 

Tror du att feminism på sociala medier kan göra sociala medier mer fria från sexuella 

trakasserier? 

- Om ja: hur? 

- Varför/varför inte? 

Tycker du att det är viktigt att vara aktiv på sociala medier när det gäller ämnen som 

har med sexuella trakasserier att göra? 

- Skulle du exempelvis kommentera eller anmäla om du såg något som kan vara krän-

kande? 

- Varför/varför inte? 

Hur tror du att de flesta tjejer respektive killar ser på att skicka sexuella bilder? 

- och varför? 
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Tror du att det enklare för killar än för tjejer att uttrycka sig sexuellt på sociala medier 

såsom Snapchat? 

- Varför/varför inte? 

_____________________________________________________________________ 

Avslutning: 

Finns det något som du skulle vilja tillägga?  

Tack för din medverkan! 

__________________________________________________________________________
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