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Sammanfattning 
Incel är en förkortning av det engelska involuntary celibacy, eller på svenska de individer som 
befinner sig i ett ofrivilligt celibat. De individer som identifierar sig som incel har som en grupp 
fått mycket uppmärksamhet på grund av dess misogyna tankar och våldsamma agerande. I 
denna studie granskar vi hemsidan incels.is, som är det största forumet där individer som 
identifierar sig som incel sammanstrålar. Vi fokuserar i vår studie på att undersöka upplevelsen 
av alienation hos medlemmarna på hemsida samt vilka förklaringsmodeller och vilken 
världsbild som skildras på hemsidan. Studien har en diskursanalytisk grund, då vi strävar efter 
att med hjälp av medlemmarnas egna ord beskriva hur verkligheten konstrueras. Genom att 
studera forumstrådar och  kommentarer på hemsidan framkommer att medlemmarna upplever 
att deras identitet som incel har konstruerats på grund av feminismens framsteg och 
hypergamin. Vidare framkommer att upplevelsen av alienation är vanligt förekommande hos 
medlemmarna på incels.is och att många uttrycker att det finns en stark korrelation mellan 
alienation och psykisk ohälsa.  Vi vill, via denna studie, belysa incel som ett fenomen samt 
vilka konsekvenser alienation kan generera i.      
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1. Inledning 
“Här odlar män kvinnohat och uppmanar till våld - för att de är ofrivilliga celibater” lyder 
rubriken på den artikel som publicerades i den svenska tidningen Café i april 2018. Linde 
(2018) redogör där för två dåd, där flertalet kvinnor blev mördade, kopplat till en online-
community som identifierar sig som incel, vilket är en förkortning på det engelska involuntary 
celibacy, eller på svenska de individer som befinner sig i ett ofrivilligt celibat. Linde (2018) 
beskriver hur incels under en längre tid har samlats på Reddit, ett webbforum som med dess 
41000 aktiva medlemmar stängdes ned i november 2017 på grund av dess uppmaningar till våld 
och våldtäkt på kvinnor.   
 
Maskulinitetsforskaren Gottzén belyser för ETC’s reporter Gustavsson (2018) det faktum att 
människor idag inte endast kommunicerar via fysiska möten med varandra, utan att 
kommunikationen som sker via internet har blivit allt mer förekommande. Denna typ av 
kommunikation kan enligt honom generera i såväl positiva som negativa konsekvenser. Då det 
kan resultera i att män får utrymme att tala om sina känslor och svårigheter, men det kan även 
mynna ut i aggressivitet då de negativa aspekterna och beteendena förstärks.  
 
Eftersom incel-rörelsen till skillnad från många andra grupper sammanstrålar på internet 
(Burgess, Donnelly, Dillard & Davis, 2001) så innebär det även att det blir svårare för media 
att skildra en rättvis bild av deras faktiska åsikter, beteenden och välmående. Istället har media 
fokuserat på att beskriva att  incel-rörelsen visar ett mönster av våld och kvinnohat. Det som 
inte nämns är männens syn på sig själva, maskulinitet och hur det är att vara man i det samhälle 
vi lever i. Frågan gällande vad dessa män har gemensamt kvarstår, bortsett från det faktum att 
de identifierar sig som ofrivilliga celibater.  
 
De ovan nämnda dåd, som Linde (2018) beskriver som våldsamma och misogyna ägde rum i 
USA respektive i Canada, incel-rörelsen är dock större än så, har spridit sig till stora delar av 
världen. Gustavsson (2018) intervjuar 3 svenska män som identifierar sig som incel och som är 
aktiva på diskussionsforum. Ännu har media inte rapporterat om något dåd som inträffat i 
Sverige länkat till incel-rörelsen, men detta betyder inte att problematiken inte existerar. De 
intervjuer som Gustavsson genomfört visar hur intervjupersonerna beskriver att kvinnan när 
hon väljer partner inte tar hänsyn till mannens personlighet, utan att hon snarare utgår ifrån 
ytliga attribut, löner och materiella ting. En av intervjupersonerna skildrar hur en kvinna 
förtjänar att våldtas på grund att hennes val av partner. Detta eftersom att de som inte uppfyller 
kraven för en attraktiv man utesluts.  
 
Vi anser likt Davidsson och Pettersson (2018) att den svenska forskningen inom socialt arbete 
angående social exkludering saknar ett kritiskt resonemang gällande vilka konsekvenser 
exkluderingen kan tänkas få. Mer specifikt menar vi att den svenska forskningen ännu inte har 
studerat alla exkluderade grupper. Personer som identifierar sig som incel uttrycker att de 
känner sig ensamma, och att de inte faller in under samhällets normer. Detta är något vi vill 
lyfta och studera vidare. I denna uppsats fokuserar vi det upplevda utanförskapet som uttrycks 
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och vi vill ta fasta på problematiken gällande fenomenet incel. Vi frågar oss själva vad som 
händer när en individ upplever att hen befinner sig utanför samhällets normer. Genom medias 
inflytande skildras incel-männen som våldsamma och ensamma. Men vem är mannen bakom 
incel-identiteten? Vad är det som lockar dess män till incel-samhället och på vilken grund väljer 
de att anamma denna identitet?  
 
Vi anser att detta ämne är av stor vikt att undersökas eftersom det ännu inte finns mycket 
forskning att tillgå. Vi vill på grund av detta fokusera på att undersöka korrelationen mellan 
utanförskap och dåligt mående. Utanförskap är något som enligt oss ståndigt är omtalat i såväl 
media som av våra politiker. På grund av detta anser vi att forskning är nödvändigt för att kunna 
bistå människor den hjälp som de behöver för att undvika såväl psykisk ohälsa som upplevelsen 
av ensamhet och utanförskap. Utöver detta är incel-samhället präglat av misogyna tankar och 
det råder enligt media en stor våldsbenägenhet. Om ingen forskning genomförs skulle en 
konsekvens således vara att gruppen växer sig starkare och att samhället och dess invånare tar 
skada. Vi ställer oss också frågan om vilken skepnad utanförskap kan ta och vilka 
konsekvenserna som kan uppstå då samhället inte inkluderar en viss grupp. Socialarbetare har 
en tendens att möta människor som står utanför samhället och vikten av att ha underliggande 
kunskap i hens uppfattning av världen kan vara ett kugghjul i hoppet om att bidra till förändring. 
  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie syftar till att undersöka upplevelsen av alienation hos medlemmarna på incel.is 
samt hur dessa individer konstruerar verkligheten, identiteter och maskulinitet.  
 
Frågeställningar: 

• Vilka förklaringsmodeller går att identifieras hos forumets medlemmar? 
• Hur konstruerar användarna på incels.is kön? 
• Hur skildrar medlemmarna på incels.is den självupplevda känslan av alienation?  
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2. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenterar vi de teoretiska ramverk som vi har haft som utgångspunkt i vårt 
arbete. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har vi inspirerats av 
diskurspsykologin som har en stark korrelation till socialkonstruktivismen och dess syn på 
världen som socialt skapat via individers språkbruk. Vi anser att det är av stor vikt att belysa 
huruvida incels uppfattar verkligheten, detta vill vi ta fasta på med hjälp av nedanstående 
teorier.  
 
2.1 Diskurs 
 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att det är via diskurser som  uppfattningen av 
verkligheten konstrueras och att det är diskurserna som applicerar mening på händelser. Det 
finns många meningar gällande vad en diskurs är, Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
beskriver denne som ett sätt att förstå sig på sin omvärld och att språket har en viss struktur 
som präglar hur vi uttrycker oss inom olika sociala domäner. En diskurs innefattar därmed 
interaktion som sker såväl skriftligt som verbalt. Att interagera innebär dock inte endast att två, 
eller fler, individer samtalar med varandra utan består även av 
betydelser, tolkningar, historier och dylikt. 
  
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skildrar även en bild av diskurser som 
tolkningsrepertoarer och menar att varje repertoar, eller diskurs, kan ses som ett verktyg (så 
som skildringar, begrepp och liknelser) som människan använder sig av för att skapa en bild av 
verkligheten. Detta innebär att repertoarer uppkommer i relation till sociala handlingar och att 
människor därigenom skapar sin syn på välden utifrån dessa verktyg. 
  
Dessa diskurser skildrar en bild av hur talaren tolkar och förstår verkligheten där det är språket 
som konstruerar en subjektiv verklighet. Även individers identiteter betraktas som diskursiva 
alster, vilket innebär att människans identitet inte är på förhand bestämd utan snarare att 
identiteten är flexibel och föränderlig. Diskurspsykologerna menar att människans identitet 
skapas genom att möta olika diskurser som hen sedan bär med sig och sedan väljer en version 
av sig själv. Detta leder till att en identitet kan ses som tillfällig och möjlig till förändring. Detta 
leder även till att kollektiva identiteter kan konstrueras, vilket sker då flera individer placerar 
sig själv under samma kategori, så som att vara man (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 

2.2 Socialkonstruktivism  
 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att socialkonstruktivisten beskriver världen som 
en social konstruktion. Det sätt på vilket människan kategoriserar och förstår sin omgivning 
speglar dock inte hur samhället faktiskt ser ut, utan bör snarare ses som en förklaring på hur 
den specifika individen uppfattar verkligheten. Socialkonstruktivismen består enligt Winther 
Jørgensen och Phillips (2000) av en anti-essentialistisk grund, vilket innebär att människan inte 
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besitter några förutbestämda essenser eller karaktäristiska. En individ betraktas som 
oförutsägbar i den mening att vi huvudsakligen präglas av kultur och historia, vilket medför att 
såväl människan som verkligheten är ombytlig. 
  
Winter Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att den kunskap människan har gällande dess 
omvärld inte kan betraktas som en objektiv sanning, då kunskap inte är en reflektion av 
verkligheten. Socialkonstruktivisterna enligt dem anser att kunskap är starkt kopplat till sociala 
processer och att människor genom att interagera med varandra skapar en gemensam 
uppfattning, vilket medför att olika sociala verkligheter kan existera vid samma tidpunkt fast i 
olika miljöer. Burr (2003) argumenterar för att det språk människan använder sig av samt på 
vilket vis språket nyttjas inte endast beskriver hur världen faktiskt ser ut, utan att vi snarare med 
hjälp av språket skapar en uppfattning om världen, men även att språkbruket resulterar i 
samhälleliga konsekvenser. En av dessa konsekvenser är enligt henne att en individs tankar är 
beroende av språkbruket, eftersom tankarna och därigenom även individers syn på sig själv och 
dess omvärld, är präglad av det språk som brukas i individens omgivning.   
 

2.3 Hegemonisk maskulinitet – Ett utopiskt mansideal 
 
Connell (1995) menar att det inte endast finns en enskild form av maskulinitet som passar för 
alla män. På grund av detta beskriver Connell den hegemoniska maskuliniteten som är den mest 
eftertraktade versionen av maskulinitet som en kan finna i en specifik miljö. Denna typ av 
maskulinitet beskrivs av samhället som idealet både när det kommer till mannens beteende och 
egenskaper. Då kultur är föränderligt menar Connell att hegemonisk maskulinitet ser olika ut 
beroende på tid och rum. Utöver den hegemoniska positionen belyser Connell även tre andra 
begrepp: marginaliserad, underordnad och delaktig. Dessa termer är interna förhållanden i 
genusordningen och skildrar hur män kan befinna sig i olika positioner eller nivåer gentemot 
den hegemoniska maskuliniteten.  
 
Den delaktiga positionen förklarar Connell (1995) genom att skildra hur det endast är ett fåtal 
män som inkluderas i och som kan uppfylla kriterierna för den hegemoniska maskuliniteten. 
Trots detta tenderar männen i den delaktiga positionen inte att ifrågasätta maskulinitets-
ordningen. Männen delar tankarna gällande idealet inom den hegemoniska positionen och de 
strävar efter att uppnå detta ideal (jmf. Herz & Johansson, 2011). Anledningen till detta är enligt 
Connell (1995) att männen gynnas av de samhälleliga fördelarna i form av att män är 
överordnade kvinnan, exempelvis genom att män får en högre utbetalning för arbete. Detta 
innebär att de män som inte försöker uppnå det hegemoniska idealet även gynnas av att inte 
motarbeta den, på grund av att kvinnan underordnas dem.  
  
För att få en förståelse gällande den underordnade positionen menar Connell (1995) att en först 
måste förstå begreppet maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten har tydliga skildringar 
gällande vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. De som befinner sig i en underordnad 
position är en del av manlighet men de lever inte upp till förväntningarna av vad som upplevs 
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vara en ”äkta man”. Det är främst homosexuella samt de som av samhället betraktas som 
feminina män som omfattas av denna kategori.    
 
Den marginaliserade positionen handlar enligt Connell (1995) om att den maskulinitetsnorm 
som för tillfället dominerar samhället är vad män strävar efter att uppnå, vilket innebär att de 
män som inte är en del av denna norm ses som avvikande. Sker det framgång inom gruppen 
tolkas det utifrån deras dominerande ställning medans de marginaliserade gruppers 
tillkortakommanden tolkas utifrån dess avvikelse  Det finns olika faktorer som avgör var en 
befinner sig i den maskulina hierarkin. Som tidigare nämnt kan en individs sexuella läggning 
påverka dess makt och position i samhället. Men på samma vis belyser Connell (1995) att klass 
och etnicitet även är en central del i ens maskulina identitetsskapande. Sett till det stora hela 
anses svarta män vara underordnade vita män, på samma sätt som kvinnor är underordnade 
män. Detta hindrar dock inte en svart man från att uppnå hegemonisk maskulinitet, om han 
exempelvis är högt uppsatt inom sitt arbete så kan han bli en del av normen, det förändrar dock 
inte statusen för övriga svarta i samhället. 
 
Herz och Johansson (2011) beskriver att den hegemoniska maskuliniteten ofta associeras med 
”aktörskap, styrka, rationalitet och självständighet”. När en man accepterar och stävar efter den 
hegemoniska positionen kan han nyttja de förväntningar som samhället har på män och 
därigenom både kroppsligt, och verbalt få mer uppmärksamhet. Detta beteende skulle kunna 
förklara hur det kommer sig att män tenderar att bruka våld eller att de till större grad än kvinnor 
lever ett riskfyllt liv. Diskurserna som sammanlänkas med den hegemoniska maskuliniteten 
skildrar dock inte hur en man faktiskt lever sitt liv, utan snarare hur andra upplever att han av 
lever sitt liv.    
 
Herz och Johannson (2011) belyser även att de hegemoniska strukturerna kan komma att 
påverka män negativt, i den mening att det hejdar män från att leva ett hälsosamt liv samt att 
de av samhället hejdas från att söka korrekt behandling för sina hälsoproblem. Eftersom det 
som upplevs vara manligt inte alltid är vad som är bäst för individen i frågan om hans hälsa.  
 
 

3. Forskningsöversikt  
I kommande avsnitt redovisas tidigare forskning som är av relevans för att skapa en förståelse 
inför fenomenet incel. Första delen av avsnittet fokuserar hur vi via forskning kan förklara 
konstruktionen av mannen, maskulinitet, hegemonisk maskulinitet samt feminismens betydelse 
för konstruktionen av mannen. Vidare redovisar vi korrelationen mellan alienation och 
subkulturer.  
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3.1 Konstruktionen av mannen 
 
Herz och Johansson (2011) menar att samhällets invånare konstruerar kön i enlighet med 
bestämda regler, ett resultat av denna konstruktion är uppfattningen om att människan bör 
sträva efter att leva i ett heterosexuellt förhållande. Denna åtrå bygger dock på att män och 
kvinnor bör skiljas åt, i den mening att kategorisering sker i relation till vad som är manligt 
respektive kvinnligt. Dessa olikheter är vad som sägs attrahera det motsatta könet. Detta 
resulterar således i att män och kvinnor blir tilldelade specifika uppgifter och egenskaper 
beroende på deras kön, man kontra kvinna. Vidare menar Herz och Johansson (2011) att synen 
på vad som anses vara manligt respektive kvinnligt är föränderligt och att det har sett 
annorlunda ut genom tiderna.  
 
Beasley (2010) belyser att en stor del av en individs sociala liv kan kopplas till kön och mer 
specifikt; att maskulinitet tycks ha en stark korrelation till sociala relationer. Enligt Herz och 
Johansson (2011) tenderar maskulinitet förväxlas med begreppet manlighet. Detta vill vi, 
liksom Herz och Johansson (2011), skilja på. När vi talar om manlighet menar vi de attribut 
som en man enligt samhället bör besitta för att klassificeras som en man. Maskulinitet kan ses 
som ett teoretisk uttryck för att visa på hur den sociala konstruktionen av män omsätts i 
praktiken, med andra ord, hur synen på manlighet tar sig i uttryck i männens liv (ibid.). 
 
Herz och Johansson (2011) menar att samhället via dess normer skildrar mannens sexualitet via 
bilden av en heterosexuell man som känner trygghet i sin sexualitet och alltid vill ha sex med 
det motsatta könet. Donnelly, Burgess, Anderson, Davis och Dillard (2001) belyser det faktum 
att dagens samhälle till stor del är centrerad kring sexuella erfarenheter och att detta uttrycker 
sig i såväl reklamfilmer som i den dagliga interaktionen mellan människor. Att då vara en av 
de personer som saknar sexuell kontakt kan ses som ett stigma. Detta stigma förstärks enligt 
Herz och Johansson (2011) i och med att mannen är den som förväntas vara aktiv under 
samlaget.  
 
Ännu en markant del av vad som anses vara maskulint menar Herz och Johansson (2011) kretsa 
krig mannens fysiska uppträdande, i form av hormoner, muskler och styrka, vilket tar sig i 
uttryck genom mannens hårda kropp. Utöver de fysiska attribut som en man förväntas besitta 
menar Herz och Johansson (2011) att det även finns tankar om att män är oförmögna att visa 
känslor och att de inte ska påvisa fysiskt eller psykiskt underläge. Inckle (2014) pekar på att 
självskadande handlingar och därigenom även psykisk ohälsa upplevs vara en kvinnlig attribut, 
vilket skulle kunna förklara varför män är underrepresenterade inom den psykiatriska vården. 
Detta behöver dock inte spegla verkligheten då psykisk ohälsa kan förekomma i lika stor 
utsträckning hos män, men att det inte är lika uppmärksammat.   
 
Enligt Seidler, Rice, River, Oliffe och Dhillon (2018) råder det en konflikt mellan den 
traditionella maskuliniteten och den psykiatriska vården. Med detta menas att män som 
anammar den traditionella maskuliniteten och applicerar den på sig själv tenderar att uppleva 
ett obehag när det kommer till att söka professionell vård. Shafer och Wendt (2015) belyser att 
det är 4 gånger så många män som begår självmord jämfört med kvinnor och att psykisk ohälsa 
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eller rättare sagt en depressionsperiod kommer drabba 10-15% av män under deras livstid. 
Oroväckande är även att den psykiska ohälsan kan uttrycks via våld och ilska. 
 
3.1.2 Maskulinitet i relation till feminismen 
 
Wailing (2018) belyser hur maskulinitetsforskningen under de senaste årtiondena har florerat 
och att nya teorier och begrepp har formats. Denna forskning och kategorisering av män har 
resulterat i att vissa män anammar tankarna och att vissa avfärdar dem. När dessa avfärdas 
resulterar det i att nya identiteter skapas samt att frågor uppkommer gällande individens 
position som man. Wailing (2018) anser att maskulinitetsforskningen skildrar män som en fast 
enhet och menar därmed att forskning om maskulinitet bör omstruktureras och ta hänsyn till 
feministisk teori. Genom att göra detta kommer kunskapen om maskulinitet att bli mer 
begriplig.  
 
Även Blais och Dupuis-Déri (2012) belyser hur studier om maskulinitet har blivit populärare 
samtidigt som forskning om feminism har ökat. Däremot finns det enligt författarna ett ytterst 
litet utbud av anti-feministisk forskning. Blais och Dupuis-Déri (2012) menar att män som en 
reaktion på feminismen befinner sig i en kris, i den mening att det har skett en feminisering av 
samhället. Detta har resulterat i en anti-feministisk mansrörelse som menar att det inte endast 
är kvinnor som möter motstånd i vardagen, utan att det även finns en problematik kopplat till 
att vara man, så som på arbetsmarknaden.  
 
Denna motståndsrörelse fokuserar enligt Blais Och Déri (2012) i första hand på de vita 
heterosexuella maskulinitetsnormerna i USA och Europa. Männen, som befinner sig i en 
identitetskris, skildras inom rörelsen som offer inför den feministiska kampen, då denna kamp 
har resulterat i en förskjutning från ett patriarkat till ett matriarkat. De menar att feminister och 
kvinnor i allmänhet har ett övertag i samhället och att mannen är underordnad kvinnan, kopplat 
till såväl det offentliga som privata livet. Ansvaret ligger därigenom på kvinnan och 
upplevelsen av att det är feminismen som har förändrat samhället till det sämre. För att uppnå 
en förändring menar motståndsrörelsen att det feministiska inflytandet måste minska i styrka 
och omfattning.  
 

3.2 Alienation i relation till subkulturer 
 
Clark (1992) menar att många ungdomar har svårt att hantera den övergång och de stora 
förändringar som tonårstiden innebär, detta sett till såväl den psykosociala som den biologiska 
utvecklingen. Ungdomens sociala klimat är under denna period i en ständig förändring och 
sociala faktorer så som skola, familj och övriga institutioner som ungdomen är i kontakt med 
riskerar att eroderas. I och med de hastiga biologiska och beteendemässiga förändringarna 
menar Saifipour, Schoplocher, Higginbottom och Emami (2013) att risken att utveckla psykisk 
ohälsa är stor. De belyser även att det finns en stark korrelation mellan upplevelsen av alienation 
och psykisk ohälsa. Detta eftersom ångest kan betraktas som ett resultat av alienationen i och 
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med att den bristande känslan av tillhörighet och gemenskap kan leda till att personen känner 
att livet inte har någon mening.  
 
Clark (1992) menar att det finns en stark korrelation mellan dessa sociala mekanismer och 
begreppet alienation. Kalekin-Fishman (2006) beskriver alienation som en känsla av 
maktlöshet, meningslöshet, anomi och/eller social isolation. Detta innebär att en människa som 
upplever alienation känner att de är oförmögen att övervinna svårigheter som de stöter på i livet, 
att de upplever sig vara oförmögen att förutse vilka resultat deras handlingar kommer att få 
samt att de inte upplever sig platsa inom ramarna för samhällets förväntningar och normer. 
Detta kan leda till att individen upplever att de inte platsar i samhället och därigenom tar avstånd 
från sin omvärld.  
 
Clark (1992) menar att de förväntningar som samhället har på en individ kan betraktas som ett 
redskap med vilket hen formar sin personlighet, i den mening att samhället påverkar deras roll 
och vägleder deras framtid. Om individen inte känner någon tillhörighet påverkas deras 
självidentitet, således resulterar det i att de inte upplever att de lever ett lyckligt och fullbordat 
liv. När denna kris i tonåringens liv inträffar söker de tröst hos de människor som är 
välkomnande och till de grupper som bidrar till en känsla av tillhörighet. Detta leder till att 
vissa ungdomar söker sig till avvikande subkulturer som till exempel gäng eller kulter för att 
kunna finna den tillhörighet och självidentitet som de tidigare saknat.   
 
Enligt Holt, Freilich och Chermak (2017) råder det meningsskiljaktigheter gällande vad som 
definierar en subkultur. I en kriminologisk eller sociologisk kontext skildras subkulturer genom 
att de har värderingar, normer, traditioner och ritualer som skiljer sig från den dominanta 
kulturen. En subkultur konstrueras som ett svar på endera ett avvisande från den dominanta 
kulturen eller på grund av att de individerna som befinner sig i gruppen inte värderas av 
samhället i stort. Medlemmarna i en avvikande subkultur applicerar värde i olika aktiviteter, 
engagerar sig i särskilda beteenden och/eller strävar efter att uppnå färdigheter som kan gynna 
dem i livet. Som ett resultat bildar medlemmarna koder för hur en ska föra sig, hur interaktion 
sker samt att de skapar regler utifrån deras syn på verkligheten. Nya slangord formateras och 
symboler skapas för att uttrycka medlemskap i gruppen. Alla dess komponenter förser 
individen med verktyg för att visa tillgivenhet till sin subkultur.  

3.3 Incel i relation till internet 
 
Donnelly, Burgess, Andersson, Davis och Dillard (2001) definierar en incel som en person som 
strävar efter sexuell kontakt, men inte kunnat finna en villig partner under en 6 månaders period. 
Den forskning som genomförts gällande ofrivilligt celibat tenderar att rikta sin uppmärksamhet 
på särskilda gruppen inom fenomenet, så som individer som är gift eller som på grund av en 
sjukdom inte kan ha sex. Samtidigt är forskning gällande fenomenet incel är så gott som 
obefintligt. Burgess, Donnelly, Dillard & Davis (2001) menar att det är svårt att hitta personer 
som identifierar sig som incel och som är villiga att ställa upp i en studie. Det försvårar även 
möjligheterna att få kontakt med dem eftersom de sammanstrålar på internat och det faktum att 
de inte är en formell organisation. Internet är en del av människans liv som under de senaste 
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årtiondena har blivit allt mer förekommande och idag används internet av väldigt många, inte 
bara när det kommer till kommunikation.  
 
Online dejting är enligt Tong, Hancock och Slatcher (2016) en av de populäraste sätt att finna 
en partner. Det finns emellertid olika system som dejtingsidorna utgår ifrån. Vissa använder sig 
av en algoritm. En av dessa sidor är Tinder som Courtois (2018) beskriver som en dejting app 
där användarna skapar en profil med bilder, varpå man bläddrar mellan olika bilder och sveper 
höger över skärmen för att visa att en finner den andre attraktiv, eller åt vänster för att påvisa 
att en inte vill matchas ihop med den användaren. Om två personer sveper höger på varandras 
bilder skapas en matchning och användarna kan kontakta varandra. Den algoritm som Tinder 
använder sig av har sin grund i en individuell attraktivitetsskala och har ett självinlärande 
system där appen ”lär känna” användarnas svepningar. Detta innebär således att algoritmen styr 
vilka bilder (användare) som visas på skärmen hos en annan användare och när detta kommer 
att ske, i den mening att de individer som fått fler höger-svepningar kommer att visas snabbare 
på andras skärmar jämfört med de individer som får färre höger-svepningar. I och med detta 
menar Courtois (2018) att Tinder, trots att de själv inte vill delge sin algoritm i sin helhet, har 
ett system där det är användarnas val inom appen som påverkar hur den kommer att se ut och i 
vilken ordning individerna ”marknadsförs”. Tong Hancock och Slathcer (2016) belyser även 
andra system som används av dejtingsidor, så som match.coms metod då användarna kan 
bläddra bland andra användare samt använda sig av olika sökord för att finna en partner. Sidor 
så som OkCupid använder sig av en kombination av ovan nämnda metoder. Detta innebär att 
de både har en algoritm samt ett söksystem. 
 

4. Metod 
I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts, detta för att ge en tydlig inblick i de besluts 
som fattats under arbetets gång. För att underlätta läsandet och för att vägleda de som tar del av 
vår uppsats redovisas metod-avsnittet i kronologisk ordning. 
  
4.1 Metodologiska ansatser 
 
Den empiriska delen av studien baseras på ett webb baserat forum där personer som identifierar 
sig som incel själva beskriver sin livssituation. Då vår studie syftar till att undersöka 
upplevelsen av alienation hos medlemmarna på incels.is samt hur dessa individer konstruerar 
verkligheten, identiteter och maskulinitet resulterar det i att vi kommer att fokusera på den 
kommunikation som äger rum på digitala medier. Studien har således en netnografisk grund. 
Berg (2015) beskriver att begreppet netnografi är tudelat där ”net” skildrar att det handlar om 
internet och ”nografi” symboliserar dess etnografiska grund. För att förstå innebörden av en 
netnografisk forskning krävs det därigenom en beskrivning av etnografin, vilket Berg beskriver 
som studier där man undersöker människor och dess sociala kontext eller dess kulturella liv. 
Detta leder oss till att netnografi i sin enkelhet kan beskrivas som en vetenskaplig metod som 
används för att förstå såväl de sociala som de kulturella aspekterna som florerar på internet 
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Vidare menar Berg (2015) att internet och dess innehåll bör betraktas som en struktur inom 
vilket individer samspelar socialt med varandra. Genom att studera denna typ av 
kommunikation resulterar det i en förståelse för vår omgivning.  
  
I vårt arbete strävar vi efter att synliggöra och få en förståelse inför det fenomen som vi 
undersöker. Widerberg (2002) pekar på att detta är centrala delar inom den kvalitativa 
forskningen, då det är av stor vikt att forskningen fokuserar på att finna egenskaper, kvaliteter 
samt generella drag i det som undersöks. Tonvikten ligger därmed på att finna en förståelse 
snarare än att förklara. Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa forskaren värderar 
undersökningspersonernas syn på omvärlden, vilket även vi grundar vårt arbete i då vi lägger 
stor vikt på skribenternas val av ord.  
 

4.2 Material 
 
En process inleddes för att finna en mötesplats där incels diskuterar sin livssituation. På webben 
använde vi oss av diverse sökord, så som incel forum, varpå vi fann flertalet aktuella sidor. Vårt 
mål var att finna en plattform som uppdateras dagligen och där många individer publicerar samt 
kommenterar. I en forumstråd på Reddit1 fann vi en länk till incels.is 2 som i skrivande stund 3  
har 9,205 användare, 105,732 forumtrådar och 2,164,612 kommentarer. Detta är utifrån vad vi 
kunnat finna den mest frekventerade plattformen för personer som identifierar sig som incel. 
Utöver de som har skapat en egen profil på hemsidan finns där även ett högt antal anonyma 
besökare. Vi anser att incels.is uppfyller våra målsättningar för en relevant plattform både på 
grund av antalet användare, antalet visningar samt att den uppdateras regelbundet. 
 
Berg (2015) menar att antalet individer som föredrar att kommunicera med varandra över nätet 
ökar och att vi genom att studera dessa interaktioner kan få en tydligare inblick jämfört med att 
studera individer som interagerar ansikte mot ansikte. På grund av att de som identifierar sig 
som en incel, så vitt vi vet, inte har några fysiska mötesplatser så innebär det att webben är den 
mest centrala del i deras sätt att organisera sig. Detta är även anledningen till varför vi har valt 
att studera dem via webben. 
  
Studiens empiriska material utgår ifrån forumet Inceldom Discussion, som går att finna på deras 
hemsida, vilket är vårt huvudsakliga material för studien. Eftersom det språk som nyttjas i 
forumen till stor del präglas ord som de själva har konstruerat, så kompletteras det empiriska 
materialet med hemsidans egna wiki, där de förklarar och definierar många av de uttryck som 
de använder sig av.   
 
Utöver det empiriska materialet som samlats in från incels.is har vi även använt oss av 
kurslitteratur från socionomprogrammet samt vetenskapliga artiklar. För att finna relevanta 

                                                
1 En kommunikativ hemsida i form av olika forum på nätet 
2 2019-03-28 bytte incels.is domän till incels.co 
3 2019-03-22 
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artiklar har vi vänt oss till olika sökmotorer så som SocIndex, Swepub och Google Scholar. 
Våra sökord där var: alienation, masculinity, hegemonic masculinity, incel, feminism.  
 

4.3 Urval  
 
Ett tidsbaserat urval användes för att samla in forumstrådar att studera. Tanken var till en början 
att vi skulle studera de forumstrådar som publicerades under ett spann på 24 timmar. Men på 
grund av att så pass många nya trådar skapas under loppet av ett dygn så det innebar det att 
urvalet blev för stort för att vi skulle kunna bearbeta innehållet i dess helhet. Detta resulterade 
i att urvalets tidsram förkortades från 24 timmar till 18 timmar. Det tidsbaserade urvalet 
innefattade i det första stadiet samtliga forumstrådar som publicerades på hemsidan mellan 
2019-03-22 kl. 18.00 och 2019-03-23 kl. 12.00.  
 
För att inte begränsa vårt urval studerade vi samtliga 73 forumstrådar som publicerats inom den 
bestämda tidsramen, varpå vi genomförde ett andra och ett tredje urval. I det andra urvalet 
fokuserade vi på att sortera bort de trådar som tydligt kunde tolkas som skämt samt de trådar 
som inte kunde kopplas samman med studiens syfte. Det tredje urvalet liknar till stor del det 
andra, då vi noggrant studerade vårt material med såväl forumstrådar som kommentarer, varpå 
25 inlägg valdes ut. Motiveringen till detta är att många trådar innehöll material som inte var 
relevant för studien samt att ett flertal inlägg hade samma innehåll, vilket ledde till en teoretisk 
mättnad (jmf. Bryman, 2011).   
  
När det kommer till de kommentarer som publicerats i vardera forumstråd har vi även där utgått 
ifrån en tidsbegränsning. Denna begränsning motiverar vi genom det faktum att vissa 
forumtrådar kommenteras under en lång tid, ibland under flera månader. För att underlätta vår 
process och för att inte urvalet skulle bli för stort begränsades kommentarerna till ett tidsomlopp 
på 24 timmar från det att vardera forumstråd publicerades. Detta resulterade i ett spann på 
mellan 4 till 58 kommentarer till vardera forumstråd.  
 

4.4 Analysmetod 
 
Som tidigare nämnt belyser Winther Jørgensen och Phillips (2000) att en central del inom 
diskurspsykologin och även den diskursiva analysen är att det endast går att nå verkligheten 
genom diskurser, vilket leder till det faktum att det är diskurserna själva som utgör föremål för 
analys. Fokus bör på grund av detta inte ligga på att skildra vad som är sant eller falskt i det 
som uttalas, även om detta kan vara relevant senare i forskningen. Istället bör fokus ligga på de 
faktiska ord som har formulerats i tal eller text för att kunna granska vilka mönster som går att 
urskilja i ett uttalande, samt vilka konsekvenser diverse framställningar av verkligheten kan 
tänkas få. Analysens syfte är därmed inte att placera individer under olika kategorier utan 
snarare att finna diskurser i vilka kategorier kan appliceras. Bryman (2011) belyser även att en 
diskursiv analys bör betraktas ur två perspektiv, dels som ett naturligt redskap som används för 
att frambringa mening, samt som en strategi för att finna det underliggande syftet i vad 
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individen i fråga uttrycker i såväl tal som text. Diskursanalysen handlar således även om att 
undersöka vad individen försöker förmedla med det hen säger. 
  
Med diskursspykologin som grund i vårt arbete så är det av stor vikt att reflektera över hur vi 
har uppfattat den skrivna texten. Användarna på incels.is skriver på engelska och använder ett 
annorlunda språkbruk jämfört med vad vi är vana vid, vilket innebär att vi inte endast behöver 
läsa igenom skribenternas ord utan även analysera meningen i vad de faktiskt uttrycker. De 
uttryck som florerar på forumen är av ytterst stor vikt för att förstå sammanhanget i vad de 
försöker beskriva. 
  
Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att den centrala delen i analysen handlar om att 
hur identiteter konstrueras och blir en del av den sociala praktiken och att tonvikten bör vara 
att se till den retoriska organiseringen av språkbruket samt vad individerna faktiskt menar i sina 
uttalanden. Eftersom människan bygger sina uttalanden på deras egna erfarenheter så menar 
diskurspsykologer att människans uttalanden inte bör ses som konsekventa, då de är 
föränderliga och ser olika ut under olika delar av människans liv.  
 
Genom att använda oss av denna metod medför det att vi kan urskilja hur de som identifierar 
sig som incel och är medlem på den tilltänkta hemsidan konstruerar sin identitet. Eftersom vi 
stävar efter att ta vara på de ord som brukas när de själva beskriver sin syn på verkligheten så 
anser vi att vi inte hade kunnat åstadkomma samma resultat med hjälp av andra analysmetoder. 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) belyser även att de som arbetar diskursivt bör sätta en 
parantes på sin egen vetskap om ämnet, detta för att undvika att arbetet präglas av ens egna 
åsikter och värderingar i frågan. Genom att studera vårt empiriska material i sin helhet har vi 
strävat efter att skilja våra åsikter från användarnas åsikter.  
 

4.5 Kodning av empiriskt material 
 
Kodningsprocessen präglas av en induktiv ansats, i den mening att vi i första hand utgår ifrån 
det vi observerat, vår empiriska data, varpå en teori och slutsats sedan appliceras på materialet 
(jmf. Bryman, 2011). För att arbetet inte skulle präglas av våra egna erfarenheter och åsikter 
började vi processen genom att läsa samtliga texter, i form av såväl forumstrådar som 
kommentarer, i sin helhet utan att några koder eller kategorier applicerades på materialet.  
 
Därefter lästes materialet igenom ytterligare en gång för att då markera textfragment som är av 
relevans för studiens syfte och frågeställningar. Det är enligt Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) av stor vikt att vara öppen för de teman som kan framkomma i den text som granskas, 
oavsett om dessa är kopplade till ens teoretiska ramverk eller ej, vilket härledde oss till att inte 
endast utgå ifrån studiens syfte utan även de fragment som var återkommande under 
inläsningsprocessen. Efter att samtliga inlägg noggrant granskats samlade vi samtliga 
textfragment som valts ut under föregående inläsning i ett dokument där de placerades under 
olika kategorier. Exempel på dessa kategorier är: kvinnosyn, manlighet, psykisk ohälsa och 
våldsbenägenhet. Dessa kategorier formades sedan om till teman som redovisas i bilaga 1.  
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4.6 Förförståelse 
 
Då studien har sin grund i socialkonstruktivismen anser vi att det är av stor vikt att vi som 
författare av denna uppsats redogör för den kunskap som vi hade innan den skrivande processen 
påbörjades. Vi hade aldrig hört talas om fenomenet incel förrän en vän till Matilda berättade 
om gruppen. Efter att ha läst några nyhetsartiklar så beslutade vi att vi ville undersöka detta 
vidare. All kunskap som vi har erinrat gällande fenomenet har således varit under arbetet med 
uppsatserna. Vi anser att det har varit till vår fördel att studera ett för oss okänt fenomen, i den 
mening att vi har kunnat fokusera på de ord som skrivs på forumen i dess helhet, utan någon 
förkunskap, snarare än att tolka via en sedan tidigare konstruerad uppfattning av incel-
samhället.  
 
4.7 Kvalitetsaspekter  
 
När det kommer till diskursanalys i relation till reliabilitet och validitet menar Börjesson och 
Palmblad (2007) att det uppstår en problematik, i den mening att diskursanalysen har sin grund 
i socialkonstruktivismens tankar om att det inte endast finns en verklighet. Detta innebär således 
att begrepp så som reliabilitet och validitet inte går att applicera i ett diskursanalytisk 
sammanhang. I och med detta kommer vi i att avvika från det som Bryman (2011) beskriver 
som forskningens tillförlitlighet och äkthet, som är benämningen för reliabilitet och validitet i 
kvalitativ forskning. Istället vill vi belysa hur diskursanalytiker fokuserar på studiens 
sammanhang. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att en studies validitet kan 
granskas genom att studera huruvida de analytiska yttrandena är förenliga med diskurserna. För 
att tydliggöra studiens sammanhang har vi strävat efter att i resultatdelen presentera citat från 
vårt empiriska material för att sedan beskriva dem med våra egna ord. Detta för att läsaren ska 
se hur vi har tolkat de lästa texterna och diskurserna. Detta innebär inte att vi har lagt in våra 
egna åsikter utan snarare att vi har stävat efter att förtydliga hur vi har tolkat texten. 
 
Man brukar även, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000), tala om studiens fruktbarhet, 
vilket skildrar analysramens förklaringsförmåga samt huruvida studien producerar ny kunskap. 
En god förklaringsförmåga innebär att val som författarna tar gällande data och analysmetoder 
är av relevans när det kommer till att förklara diskursen i resultatet. För att vi i denna uppsats 
skulle säkerställa fruktbarheten har vi noga valt vår metod och med omsorg bearbetat vårt 
material. Vi anser därmed att vår studie, på grund av att våra val av metod och data har besvarat 
våra forskningsfrågor, har en god fruktbarhet.  
 
Enligt Börjesson och Palmblad (2007) baseras den diskursiva forskningen på att utröna vad 
som i en viss tid och sammanhang klassificeras som en sanning eller en verklighet. Viktigt är 
dock att diskurser inte endast handlar om ett sammanhang utan att diskurser även går att 
förmedla. Men det faktum att en diskurs är rörlig och att en sanning eller verklighet inte ser 
likadan ut för alla människor så innebär det att det omöjligen går att påstå att en studie är 
tillförlitligt och äkta. På grund av detta kan en inte heller säga att en diskursiv studie går att 
generaliseras och appliceras på övriga delar av samhället. Det vi kan göra är däremot att skildra 
en bild av hur verkligheten uppfattas av de individer som har befunnit sig på hemsidan mellan 
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en vissa tid, en viss dag och i ett visst sammanhang. Detta innebär dock inte att vår uppsats inte 
genererar någon kunskap, snarare visar den en tydlig bild av denna specifika gruppens 
upplevelser.  
 

4.8 Etiska överväganden 
 
Berg (2015) beskriver hur det uppstår en problematik när det kommer till att göra etiska 
överväganden inom netnografisk forskning, då de riktlinjer som Vetenskapsrådet framtagit inte 
går att applicera på den forskning som har sin grund i eller på nätet. En central del av den goda 
forskningsetiken är att skydda integriteten hos de individer som medverkar i studien. Detta kan 
i en netnografisk forskning ses som svårt att uppnå, då det material som används är lätt för 
allmänheten att söka sig fram till via nätet. Eftersom incels.is är en för allmänheten öppen sida 
där det inte krävs en registrering för att de del av sidans innehåll innebär det en risk, om vi 
citerar på engelska, då det möjliggör för läsare av denna uppsats att söka sig fram till sidan och 
då kunna ta del av vilken användare vi refererar till. För att publicera en ny forumstråd krävs 
att personen i fråga har registrerat sig på sidan och därmed uppgett en mailadress. Berg (2015) 
menar att det ser olika ut på olika webbsidor när det kommer till den grad av anonymitet dess 
medlemmar har. På incels.is går det inte att ta del av några uppgifter som skulle kunna röja 
någons identitet, inte heller kan läsare eller andra medlemmar ta del av mailadressen som 
uppgetts vid registreringen. 
 
Enligt svensk lag angående forskningsetik (Lag 2003:460 om etikprövning av forskning som 
avser människor), det vill säga forskning som är baserat på att studera människor går det att 
läsa att forskning då forskare och forskningspersonerna inte har någon interaktion sinsemellan, 
teoretiskt sätt, inte kräver en granskning av den etiska kommittén. Inte heller krävs en prövning 
när det gäller student uppsatser, vilket detta är. Eftersom vår studie inte kommer att innebära 
någon interaktion innebär det enligt svensk lag, bortsett från det faktum att det är en student 
uppsats, att vårt val är metod är etiskt försvarbar. Berg (2015) menar dock att  en inte bör se allt 
som publiceras på nätet som potentiellt forskningsmaterial. Detta eftersom texterna som 
formulerats inte är skrivna i syfte att undersökas, det medför dock även en positiv aspekt då det 
empiriska materialet kommer att skildra verkligheten på ett mer sanningsenligt vis jämfört med 
exempelvis strukturerade intervjuer.  
 
Eftersom vi inte kommer att ha någon kontakt med våra undersökningspersoner så innebär det 
även att vi inte kommer att ha något uttalat samtycke. Därför är det extra viktigt att vi till så 
stor mån som möjligt försvårar för allmänheten att finna de specifika inlägg som vi kommer att 
behandla. Vi har valt att ange både namnet på hemsidan samt under vilka klockslag 
informationen är hämtad, vilket innebär att vem som helst kan ta del av det som skrivits på 
forumet. Det vi däremot vill undvika är att möjliggöra en snabbsökning via diverse sökmotorer, 
detta genom att samtliga kommentarer som behandlas i studien kommer att skrivas om. 
Eftersom engelska är det språk som nyttjas på sidan så kommer även kommentarerna att 
översättas till svenska, vilket gör det betydligt svårare för någon att identifiera specifika 
användare. Även fast vår diskursstudie inte faller inom de etiska utvärderings ramarna så har vi 
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tagit åtgärder som dessa för att göra det svårare att röja identiteten på någon av medlemmarna 
på incels.is. 
 

4.9 Ansvarsfördelning 
 
Som författare av denna uppsats har vi arbetat tillsammans under hela processen, då vi har 
arbetat nära varandra. Samtliga delar av uppsatsen har formulerats, granskats och redigerats 
tillsammans, vilket leder till att skrivandet bör betraktas som ett fullt samarbete. Vi har dragit 
nytta av varandras styrkor för att effektivisera arbetet, genom att Alexsander har fokuserat på 
att lägga en grund för texterna i majoriteten av kapitlen, medan Matilda har strukturerat och 
sammanställt delarna. I tabellen nedan visar vi en tydligare bild av vem som har ansvarat för 
vilka delar: 
 

Matilda Kreuger 
Inledning 
Metod 
Renskrivning och strukturering 
Mailkontakter 

Alexsander Mesfin 
Diskussion och analys 
Teoretisk ramverk 
Etik 
Insamling av material 

 
Övriga delar har författarna tillsammans ansvarat över samt att vi genomgående har haft öppna 
dialoger sinsemellan. 
 
 

5. Resultat 
I kommande kapitel redovisas resultatet från den materialinsamling som genomförts. Kapitlet 
börjar med en redovisning av incels.is konstruktion av mannen, därefter följer ett avsnitt 
gällande kvinnosyn och konsekvenserna av feminismen. Varpå vi sedan avlutar med att 
redogöra dess ideologiska utgångspunkt, upplevelsen av alienation och konsekvenserna av 
incel-diskursen. Materialet i denna del är hämtad från såväl incels.is diskussionsforum och 
kompletteras med hemsidans egna wiki-sida. När vi i resultatet skildrar en kommunikation som 
ägt rum mellan olika användare har dessa markerats med en numrering som visar vem det är 
som säger vad och hur många det är som är delaktiga i kommunikationen. Vi använder oss även 
av bilder för att illustrera och förtydliga de förklaringsmodeller som redovisas. Dessa är 
samtliga hämtade från incels.is wiki och har konstruerats av hemsidans medlemmar.  
 

5.1 Maskulinitet och identitetsskapande  
 
Många av forumets trådar beskriver hur medlemmarna baserar sitt samhällsvärde utifrån om de 
har sex eller inte, således kategoriseras människor utifrån deras förmåga att finna en sexuell 
partner. Likt den hegemoniska maskuliniteten så anser de att män befinner sig på olika nivåer i 
samhällets strukturer. Det som är unikt med incels är deras rankningssystem som endast är 
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baserat på utseende. De utgår från en skala som de kallar för decil system. Genom systemet 
rankar de, på en skala från 1 till 10, hur attraktiva män och kvinnor anses vara. Individens rang 
avgör huruvida de anses vara attraktiva för det motsatta könet eller ej.   
  
Kategoriseringen av män respektive kvinnor skiljer 
sig till stor del från varandra. De män som befinner sig 
mellan numreringen 1-3 är incels. Donnelly, Burgess, 
Andersson, Davis och Dillard (2001) definierar en 
incel som en person som strävar efter sexuell kontakt, 
men inte kunnat finna en villig partner under en 6 
månaders period. Denna beskrivning är dock enligt 
incels.is användare en allt för vag beskrivning. De 
menar istället ett en incel är en man som i olika sociala 
miljöer avfärdas av majoriteten av kvinnorna då han 
söker efter en parter eller sex.    
 
Om texterna på skalan 1-3 studeras går det där att 
urskilja att de män som befinner sig inom denna rang 
inte kommer kunna finna en sexuell partner. Om 
samma siffror granskas för kvinnor går det ätt urskilja 
att kvinnan, oavsett hennes utseende alltid har 
möjligheten till sex och en partner.  

Hennes historia är sorglig, men hon är inte en incel. För att jag ska kunna stiga i rang 
så krävs det: månader av träning/skära ned på kalorier, operera min käke, operera 
mina ögon, operera min näsa, lära mig att programmera på flera olika språk för att 
få ett välbetalt arbete. För henne skulle det ta de 4 minuterna som krävs för att skapa 
ett tinderkonto.   

Detta citat kopplas samman med en kvinna som publicerar sin historia av att vara en incel varpå 
denna kommentar uppkommer. Här beskrivs att en kvinna inte kan vara incel, samt att hon 
skulle kunna få en partner utan någon problematik eller ansträngning, om hon däremot hade 
varit en man hade det behövts betydligt mer för att finna en partner.  
 
De män som befinner sig mellan 4-7 kallas enligt incels för normies. De män som klassas som 
en normie möter motgång när det kommer till att vara ett sexuellt objekt. Trots detta så är det 
högst troligt att han kommer att finna en kvinna som är villig att ta emot hans pengar, gifta sig 
samt skaffa barn med honom. De strävar efter att vara högst i rang. De män som klassas som 
en normie har fortfarande möjligheten att finna en partner trots att han inte alltid ses som 
attraktiv.  

Om du är en ful kille som lever i dagens samhälle (framförallt de som lever i i-
länder), så behandlas du som ett monster, utan någon jävla anledning, endast baserat 
på ditt utseende och oavsett hur mycket du försöker ”niceguymax”, oavsett hur 
mycket du försöker hävda dig själv så kommer det aldrig att vara tillräckligt. Fula 
killar får dåligt ryckte och folk se per automatik på dig med avsmak och antar 
automatiskt att du är misogyn. 

Figur 1. Decil system. Hämtad från incels.is wiki 



   19 

För att förklara begreppet niceguymax, bör fokus i första hand läggas på att en nice-guy är en 
man som är trevlig, mottaglig och socialt accepterad. När max läggs till som en ändelse på ett 
ord menas att individen försöker att maximera denna egenskap. I detta fall att han försöker vara 
en trevligare man. I citatet ovan pekar det på att det inte är effektivt för en incel att försöka 
förbättra sin personlighet, då allt är kopplat till hans utseende. För en normie å andra sidan 
möjliggörs denna maximering då han kan utöka sina övriga kvalitéer för att få en partner. Detta 
kan handla om såväl beteende som pengar och arbetsstatus.  
 
Högst upp i rang finner vi Chad som utseendemässigt klassas som en 8a-10a på skalan. Han har 
ett högt sexuellt värde vilket gör det möjligt för honom att ha sex med vilken kvinna han önskar. 
För att sätta detta i ett perspektiv så behöver Chad inte vara en modell men alla modeller är en 
Chad. En dag i Chads liv skulle enligt en person som identifierar sig som incel skulle kunna 
skildras genom nedanstående citat:  

1. Du vaknar och på din telefon vibrerar redan: ”God morgon xx” Snapchats från 
5  tjejer som rankas 9/10. De har riktat kameran så att deras urringning är synlig. 
Du skrattar för dig själv: hur desperata kan kvinnor vara? Du har redan haft sex 
med samtliga och klargjort att du inte vill ha ett förhållande. … Du går till 
badrummet och tittar på dig själv i spegeln: fast det finns inte mycket att se, du 
får fortfarande ett tillfälligt rus i kroppen på grund av att din spegelbild ser så 
bra ut. Ditt tjocka hår har utan ansträngning lagt sig på plats. Du bestämmer dig 
för att inte raka dig idag: din skarpa käklinje ser ännu bättre ut med lite stubb. 
På väg till skolan tappar en tjej sina böcker framför dig. Av någon anledning 
händer detta alltid, men hon är söt så du plockar upp dem åt henne. ”Tack” säger 
hon och ler. ”Du är så snäll Brad”. Du gäspar – kvinnor ger dig alltid 
komplimanger för din personlighet. … När du går in i klassrummet hör du hur 
läraren säger ”jag bryr mig inte om din familj har varit med i en bilolycka, jag 
förväntar mig fortfarande att du ska komma i tid” till en annan kille. Men när 
hon ser dig säger hon ”vad trevligt att du kunde komma Bradley. … När du satt 
dig ned plockar du fram din telefon, tar en bild på dig själv och publicerar den 
på Instagram … Efter 20 minuter har över 200 personer gillat din bild. … du går 
på nästa lektion och får tillbaka ett prov, du har fått A. Läraren har gett dig bra 
betyg ända sedan du flirtade med henne under henens kontorstimmar. … Du 
börjar känna dig kåt och går in på tinder där du snabbt får 15 matchningar. … 
Du joggar lite, 20 minuter är all motion du behöver. … Det knackar på din dörr, 
du öppnar och en tjej kramar dig. Du inser att du har glömt att duscha men hon 
verkar inte bry sig om det. Du har sex, och kastar sedan ut henne eftersom du 
inte känner för att mysa. Du somnar och ser fram emot en morgondag fylld med 
mer social bekräftelse.      

2. Livet som vi aldrig kommer att få 

3. Vad jag önskar att jag kunde få en dag som Chad 

4. Det är ett liv som är omöjligt att tänka sig för oss. ’Moneymax’ så att du kan 
göra en plastikoperation.  

Det faktum att de vill leva på samma vis som Chad är uppenbart. De strävar med andra ord efter 
att bli en del av den hegemoniska maskuliniteten. Men samtidigt ses detta som en omöjlighet.   
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5.2 En skildring av kvinnan 
 
För att senare kunna beskriva vilka förklaringsmodeller som används på sidan är det av stor 
vikt att ha kännedom om att det likt konstruktionen av män finns olika förklaringar gällande 
hur de anser att en kvinna är. De kvinnodiskurser som kommer att beröras i denna uppsats är 
gällande Stacy, Becky och foid.  
 
Stacy skildras som allt som är ”fel” med den kvinnliga 
naturen. Hon upplevs vara självupptagen, 
utseendefixerad och materialistisk. Hon exploaterar 
sitt utseende och upplevs som den mest fruktansvärda 
människa som existerar. Trots den negativa 
skildringen av Stacy så blir hon ständigt uppvaktad av 
män. Det är dock endast Chad som får hennes 
uppmärksamhet, och sex. Incels.is beskriver att hon 
lever ett bättre liv än dem och att detta endast är baserat 
på hennes yttre attribut. Stacy upplevs vara en 
priviligierad kvinna framförallt på grund av hennes 
vackra yta. Citatet nedan skildrar hur Stacy agerar på 
grund av sitt privilegium.  

Det är som när en rik person klagar över att hon har för mycket pengar. Tänk dig att 
du är Stacy och att du går igenom centralen i London. Fram kommer en kille som 
försöker uppvakta dig varpå du fräckt nog klagar. Klagar på att du har den makten. 
Allt du behöver göra för att inte få uppmärksamhet av en man är att klä dig i stora 
lösa kläder och inte använda ”fakeup”. Du kan kontrollera den manliga attraktionen 
likt ett vattenvalv. Det är den makt som egoistiska kvinnor besitter som jag hatar.  

Stacy anses inte vara en offer för patriarkatet, eftersom incels.is förkastar idén att ett patriarkat 
existerar. Många menar dock att hon använder sig dock av patriarkatet för att bortförklara sina 
tillkortakommanden.   
 
Becky kallas den kvinna som underordnas Stacy. 
Hon upplevs ha en lägre social status jämfört  med 
Stacy, detta eftersom hon enligt decil systemet 
tillhör en lägre rang med ett ”poäng” som motsvarar 
7/10. Becky strävar efter att vara Stacy och att ha 
sex med Chad. För att hon ska kunna uppnå sin 
önskan gällande sex med Chad försöker hon framstå 
som en nörd. Detta upplevs vara effektivt, eftersom 
hon därigenom kan frångå att ha sex med hennes 
”looksmatch”.  
 
Med looksmatch menas den person, av motsatt kön, 
som har samma ”poäng” som en själv. På incels.is 
finns det en tro om att alla individer bör dejta sin looksmatch. 

Figur 2. Skildrar Stacy. Hämtad från incel.is wiki 

Figur 3. Skildrar Becky. Hämtad från incels.is wiki 
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På incels.is används uttrycket Foid frekvent i forumstrådarna, ordet är en förkortning av 
femoids. För att förstå begreppets mening bör ordet delas upp i två variabler fem, som 
specificerar att det är en kvinna, och oid som pekar på en humanoid. Incels.is beskriver en foid 
som en elak, falsk och manipulativ varelse. Hon är fixerad på mäns utseende, social status och  
rikedom. Uttrycket används när medlemmarna vill peka på att de talar om en kvinna.  I citatet 
nedan skildras en bild av hur en foid kan tänkas uppfattas.  

Kvinnor är endast penga-sökande, känslomässiga, status-sökande horor. 

Det finns även en viss syn när det kommer till vilket typ av sex kvinnan föredrar, vilket beskrivs 
nedan i kommunikation mellan medlemmar på incels.is.  

1. En påminnelse om att 100% av alla kvinnor… 

…gillar att bli smiskad under sex 

…gillar att bli strypt under sex 

…gillar att bli förödmjukade under sex 

…är attraherade av våldsamma psykopater 

Det framgår här att  kvinnan upplevs bli upphetsad av diverse våldsamma handlingar. Vidare i 
kommentarsfältet specificeras att detta endast gäller när det är en man som upplevs vara 
attraktiv som utför den sexuella handlingen: 

2. Pornografin skildrar en verklig bild. Detta händer Chad. 

3. Jag önskar ärligt talat att jag fick strypa en foid. 

Att anses vara attraktiv innebär således inte endast att individen i fråga får ha sex, utan även att 
mannen är berättigad att göra vad han vill med kvinnan och att detta är något som hon 
uppskattar. Skribent nummer tre påpekar att han om han fick gärna hade strypt en kvinna. 
Uttalanden som pekar på önskan om att skada en kvinna är frekvent förekommande i vårt 
material, lika så påtalas ofta ett hat gentemot kvinnor. Detta skildras i citatet nedan: 

Gud jag hatar ’foids’ så mycket. 

Sammanfattningsvis råder en misogyn syn på kvinnan både när det kommer till hennes 
personlighet och henne utseende, i den mening att hon använder sig av sitt yttre för att finna en 
enligt henne attraktiv partner. Detta trots att hon inte besitter några inre kvalitéer som är av 
värde.  
 
5.2.1 Incel – En feministisk konstruktion  

Kvinnor i samhället får allt serverat, de enda som krävs är att de existerar. Denna 
typ av människor har inget värde med tanke på att de inte utvecklar de färdigheter 
och temperament som är nödvändiga för att erbjuda något värde.    

Det är på incels.is tydligt att det finns en motsättning gällande vad feminismen innebär för män, 
jämfört med vad feminister förespråkar. På incels.is skildras, såväl via deras egna wiki samt via 
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kommentarer i forumen, en bild av vilka konsekvenser som feminismen har genererat i och 
vilka resultat det kan tänkas få om den feministiska kampen fortskrider. Det råder tankar om 
att män inte gynnas av vad feminismen kallar jämställdhet. Detta eftersom de feministiska 
förespråkarna enligt incels.is strävar efter att kvinnan ska ha en total frihet gällande deras val 
av sexuella partners, vilket enligt incel-rörelsen resulterar i att kvinnor endast kommer att vilja 
ha sex med de män som de finner attraktiva och detta exkluderar således alla män som 
identifierar sig som incel från den sexuella marknaden.  

Jag är ledsen men kvinnor har övertaget endast på grund av de hål de besitter 

Citatet skildrar hur kvinnan enligt dem har ett övertag i samhället. När skribenten refererar till 
”de hål de besitter” menar han hennes underliv. På grund av det faktum att hon är kvinna anses 
hon inte kunna betraktas som underordnade i samhället. Som tidigare nämnt har incels enligt 
dem konstruerats och etablerats på grund av att kvinnor inte ser dem som en värdig partner. De 
ser kvinnan som en gatekeeper av sex, vilket innebär att kvinnor anses vara de som besitter 
makten gällande vilka män som kommer att få ha sex respektive vilka som inte får ha sex. Det 
är med andra ord kvinnan som har placerat dem i utkanten av samhället. Antifeminism och 
kvinnohatiska kommentarer är frekvent förekommande på incels.is. För att illustrera dess 
upplevelse om att den feministiska kamp inte är rättfärdig följer ett antal citat:    

Kvinnor slutade vara möjliga att dejta efter feminismen 

Feminismens tredje våg var ett misstag 

Vidare skildras även bilden av att samhället förr i tiden hade en bättre struktur och att kvinnor 
idag har förändrat samhället till det sämre:  

De kan inte längre hjälpa sig själv. För att kvinnor ska kunna förändra sitt beteende 
och återgå till att vara den vårdande, emotionell kvinna som hon en gång i tiden var 
krävs flera generationer av att tvinga fram dess natur. Det är ”fucked”,  

Det har nu gått cirka 60 år av social manipulation (feminism) som har förstört 
kvinnan. Hon söker inte längre en varm och kärleksfull omfamning av sin man. Utan 
strävar istället efter att etablera sig på arbetsmarknaden och fokuserar allt mer på 
karriär. Dessa arbeten, som de får efter att de tagit en värdelös liberal 
konstuniversitetsexamen,  är inget annat än skit och påhitt. Även en normie som på 
något sätt lyckats få en tjej måste stå ut med löjligheterna som omfattar feminismen. 
En man som förr i tiden skulle he en kvinna och barn, lever idag ett ensamt liv 
tvingas värma sin mat i en micro. Alla dessa kvinnor som skulle haft ett underbart 
liv med en kärleksfull man och barn är nu en arbetande robot. Varpå hon sedan blir 
deprimerad då hon inser att det är för sent att skaffa barn.  

Feminismen har enligt dessa inlägg inte gynnat någon av parterna, men går att använda sig av 
för att förklara varför samhället ser ut på detta vis samt varför incels existerar. 
 

5.2.2 Att klättra i rang 
 
Hypergami innebär att en individ gifter sig med någon av högre social status. Inom incel-
samhället appliceras detta begrepp på förhållandet mellan kvinna och man, i den mening att 
kvinnor har sex med män som är attraktivare än dem. Feminismens utveckling och kvinnans 
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sexuella frigörelse anses vara en bidragande faktor till varför det har skett en förskjutning i 
kvinnans val av partner.  Citatet nedan skildrar hur kvinnor strävar efter att ha sex med Chad, 
som är den mest attraktiva man hon kan finna.  

Kvinnor är inte programmerade för att dejtas. De är programmerade för att få den 
bästa möjliga versionen av Chad. 	

På incels.is wiki beskriver de att det 1955, 
innan den feministiska vågen, var en rådande 
balans på den sexuella marknaden. Den 
feministiska kampen har genererat i att 
kvinnor numera har ett övertag på den sexuella 
marknaden. Detta resulterar i att kvinnor 
numera strävar efter män som inte tillhör deras 
rang, vilket innebär att mannen placeras i ett 
sexuellt underläge, då en stor del av den 
manliga populationen lämnas utan sexuell 
partner. Detta skildras enligt figur nummer 4.  
 
Många av forumets skribenter menar att sex 
bör ses som en mänsklig rättighet. Detta 
argument har sin grund i att The UN’s World Helth Organization som uttryckt att njutning är 
en del av den sexuella hälsan. För att spegla användarnas bild av sex som en rättighet visar 
citatet nedan hur kvinnor betraktar män som inte har sex. Citatet är hämtad ur en diskussion i 
en forumstråd på incels.is gällande huruvida sexuella trakasserier bör betraktas som ett 
problem eller ej.  

De betraktar den mest ofarliga och oskyldiga skiten som fruktansvärda problem, 
samtidigt som de säger att det inte är ett problem att en man måste gå hela sitt liv 
utan att kyssa en kvinna eller ens få röra hennes bröst. Det är löjligt.   

När han refererar till ”ofarlig och oskyldig skit” menar han de sexuella trakasserier som kvinnor 
utsätts för. Det faktum att kvinnor anser att detta problem är allvarligare än att de ej får ha sex 
anser han vara ”löjligt”.  
 
Vi har tidigare nämnt hur incels upplevs vara konstruerade via feminismen, en av de 
förklaringsmodeller som används för att skildra hur detta tar sig i uttryck är 80/20 regeln. På 
incels.is beskrivs detta få följande vis:  

”An internal okcupid study revealed that the vast majority of women only consider 
about 20% of men to be actually attractive in looks, and irrationally evaluate 80% 
of men brave enough to show their mug on a public website as below the average 
of all men. In the most popular datingapp Tinder, a mating analyst found out that 
“the bottom 80% of men are fighting over the bottom 22% of women and the top 
78% of women are fighting over the top 20% of men". Because women are sexual 
gatekeepers their preferences decide the dating scene.” – Incel Wiki 

 

Figur 4. Visar den sexuella förskjutningen som skett via 
feminismen. Hämtad från incels.is wiki 
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Denna skildring av verkligheten kompletteras med ett 
diagram som presenteras i figur nummer 5. Diagrammet 
visar attraktionsspridningen. Det vill säga hur många av 
männen respektive kvinnorna som anses vara attraktiva 
enligt användarna på OkCupid.   
 
Om den kvinnliga rangordningen studeras råder det en 
relativt jämn spridning där endast 6% ses som ”mest 
attraktiv” och ”minst attraktiv”.  Den manliga skalan 
däremot visar en dominerande ”minst attraktiv”. Den 
tolkning som görs på incels.is är att det på grund av detta 
förekommer en obalans.  
 
Denna obalans innebär således att de 78% av kvinnorna 
som anses vara ”mest attraktiv” konkurrerar mot varandra, 
då alla strävar efter att ha sex med någon av de 20% män 
som upplevs vara ”mest attraktiv”.  
 
De personer som identifierar som sig incel faller in under 
ramen ”minst attraktiv”, vilket 80% av alla män gör. Dessa 
män konkurrerar således med varandra för att få ha sex med 
de 22% kvinnor upplevs vara ”minst attraktiv.  
 
För att sammanfoga denna 80/20 regeln till hypergamin kan 
figur nummer 4 skildra den sexuella spridningen.   
 
 

5.3 En The Matrix inspirerad ideologi  
 
Medlemmarna på incels.is har i deras konstruktion av verkligheten inspirerats av det som i 
filmen The Matrix kallas för the blue pill kontra the red pill. I filmen beskriver de hur The 
matrix är konstant närvarande och att det är något som existerar runtomkring oss hela tiden. 
Det är världen som har bländat människan så att de inte kan skåda sanningen. Människan är 
därigenom en slav för världen i och med att mänskligheten föddes in i ett fångenskap. Det är 
det mänskliga sinnets fängelse.  
 
I filmen är det röda pillret kontrasten till det blå pillret, detta innebär att den som tagit det blå 
pillret är anslutna till ett digitalt system som skildrar en drömvärld. De som har tagit det röda 
pillret kopplas ifrån det digitala systemet och ser därigenom hur deprimerande världen faktiskt 
är. 
 
Filmens skildring av verkligheten har av incel-samhället formaterats om och applicerats på 
dagens samhälle. Det blå pillret innebär, så som i The Matrix att människan lever i en ovisshet 

Figur 5. Diagrammet visar 
attraktionsspridningen enligt OkCupids 
användare 
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och att de ännu inte har kommit till insikt gällande hur verkligheten ser ut. De som tagit det blå 
pillret har en uppfattning om att det är individens personlighet och självsäkerhet som avgör hur 
attraktiva de för det motsatta könet. De så kallade bluepillers identifieras ofta som en normie.  
 
De som har tagit det röda pillret inom incel-sfären får insikt gällande hur verkligheten faktisk 
ser ut. Uppfattningen av vad det röda pillret innebär skiljer sig beroende på var du befinner dig 
i samhället. Den generella tolkningen innebär att du ser den deprimerande verkligheten gällande 
mänskligheten och samhället. Den andra tolkningen handlar inte endast om att du ser sanningen 
utan även att du får insikt i att världen är gynocentrisk och att det är männen som är 
underordnade kvinnorna. Den tredje tolkningen är, enligt incels.is wiki, den mest frekvent 
använda hos de som identifierar sig som incel. De inser då att de har förlorat ”det genetiska 
lotteriet” och att de därigenom kommer att leva ett liv präglat av orättvisor och ytlighet. Detta 
är dock något som enligt de som har tagit det röda pillret föränderligt i och med att ens 
livssituation går att förändra genom självförbättring i form av till exempelvis looksmaxing.  
 
Utöver detta finns det ytterligare ett sätt att betrakta verkligheten, nämligen via the black pill. 
Det finns här en likhet med det röda pillret, i den mening att de ser verkligheten som den faktiskt 
är. Det svarta pillret kan ses som ett verktyg för att förstå hur romantiska relationer konstrueras, 
detta sker genom att besitta tre egenskaper. Att vara utseendemässigt attraktiv, rikedom samt 
att ha en hög social status.  När det kommer till de ytliga attributen menar de att utseende är av 
stor vikt när det kommer till att skapa en relation och att skalan av hur attraktiv en man anses 
vara är orättvist fördelad. I och med tron på det svarta pillret innebär det även en uppfattning 
om att människans situation är oföränderlig.  
 
5.4 Upplevelsen av alienation  
 
Vi har tidigare redovisat hur incels.is medlemmar konstruerar sina identiteter utifrån deras 
utseende och deras placering på decil systemet. Utseendet upplevs därigenom vara förklaringen 
till såväl de motgångar som de möter i livet som varför de har blivit felbehandlade i relation till 
förhållanden, sex, arbetsliv och bemötande. För att undvika känslan av otillräcklighet beskriver 
medlemmarna frekvent hur de undviker sociala miljöer i den mån som är möjlig.  

Allt suger. Speciellt det faktum att jag har slutat gå till köpcenter eftersom det finns 
så många unga par där  

Här beskriver en av medlemmarna hur vistelse i sociala miljöer har uteslutits i sin helhet. Detta 
för att han inte vill bevittna unga par. Att aldrig befinna sig i sociala miljöer kan dock leda till 
en känsla av ensamhet. Det faktum att skribenten har valt att utesluta delar av sitt liv skildrar 
dock inte en bild av alla medlemmar, men det finns en tydlig bild av sociala miljöer som 
oroväckande. Nedan följer en kommunikation där detta beteende diskuteras:  

1. Jag ska senare idag gå på en social sammankomst. Jag kommer inte endast vara 
den som ser fattigast ut utan även den som utseendemässigt är fulast. Önska mig 
lycka till bröder.  

2. Varför ens gå dit? 
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3. Dålig idé bror 

4. Dålig idé bror, stanna hemma istället och LDAR  
 
Detta skildrar endast ett fåtal av de svarskommentarer som formulerades, men det rådde en 
enighet gällande att det inte var en bra idé.  Det skulle enligt några vara bättre att stanna hemma 
och LDAR, en engels förkortning som på svenska översätts som ligga ned och ruttna. När frågan 
gällande varför trådskaparen ska gå dit svarade han: 

Jag måste köpa något som är väldigt viktigt.   

Trådskaparen hade inte valt att befinna sig på den platsen om han inte hade ett stort behov av 
att gå dit. Den uppfattning vi får av dessa kommentarer är inte att de är skrivna för att vara 
elaka, utan snarare tolkar vi dem som ett försök att hjälpa trådskaparen så att han inte behöver 
utsätta sig för denna påfrestande situationen. Det faktum att han endast möter motstånd kan 
dock innebära att det försvårar en förändringsprocess som skulle kunna innebära att bryta ett 
destruktivt mönster.  
 
Dåligt mående genomsyrar de flesta trådarna, i och med att de anser att de har förlorat det 
”genetiska lotteriet”, som de menar resulterar i ensamhet. Exakt vad som leder till deras dåliga 
mående kan inte vi avgöra. Det vi kan göra är däremot att genom citat skildra hur de själva 
uttrycker sig och hur de upplever sin livssituation, ensamhet och uteslutning av samhället.  

Om du är en ful kille som lever i dagens samhälle (framförallt de som lever i i-
länder), så behandlas du som ett monster, utan någon jävla anledning, endast baserat 
på ditt utseende och oavsett hur mycket du försöker ’niceguymax’, oavsett hur 
mycket du försöker hävda dig själv så kommer det aldrig att vara tillräckligt. Fula 
killar får dåligt ryckte och folk se per automatik på dig med avsmak och antar 
automatiskt att du är misogyn. 

Den här personen beskriver att det inte har någon betydelse vad du gör och att män som inte 
anses vara attraktiva alltid kommer att stå utanför samhället och att det inte finns någon 
möjlighet till en förändring. Denna känsla av hopplöshet är något som vid upprepade tillfällen 
skildras av incels.is medlemmar. De två nedanstående citaten visar två olika beskrivningar av 
hur de upplever att samhället och människor i deras omgivning betraktar dem. Citaten är 
hämtade från två olika forumstrådar och är skrivna av olika medlemmar.   

Vår existens är ett skämt för alla runtomkring oss. Vi är ett objekt som endast 
existerar för att normies ska må bättre. Varje gång vi försöker göra något normalt 
eller inspirerande dras vi ned igen eftersom vi försöker befria oss från vår den roll 
som andra har gett oss. All denna demonisering av incels är endast en skamfylld 
taktik för att se till så att vi befinner oss på botten.   

 
Här beskrivs en incel som ett objekt som ständigt blir betraktade som ett skämt av sin 
omgivning samt att de endast existera för att andra ska ”se bättre ut”. Detta leder till att de inte 
längre kan leva ett normalt liv. Deras inspiration hämmas såväl som deras vilja att göra det som 
av samhället ses som normalt. Anledningen är enligt skribenten demonisering av incels och att 
denna demonisering sker för att samhället ska säkerställa att incels förblir en del av 
bottenskiktet. 
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Majoriteten av alla människor bryr sig inte ett skit om dig, detta inkluderar även 
familjen, de pratar endast med dig om det gynnar dem känslomässigt eller på något 
annat vis. Jag har fått lära mig detta den hårda vägen, mer än en gång. Detta så länge 
med inte är någon från detta forum som du träffar i verklig livet så genomgår vi detta 
ensam.   

Även i detta inlägg kan det urskiljas att de menar att samhället visar förakt inför dem, vilket 
skapar en känsla av ensamhet och utanförskap. Denna upplevelser kan få olika konsekvenser, 
varav en konsekvens skildras i citatet nedan: 

Oavsett hur mycket vi klagar så kommer ingen någonsin ens spotta på oss. Vi är 
samhällets skum. Vi är det lägsta av det lägsta. Om vi inte kan hjälpa varandra eller 
göra något positiv. Vad är ens meningen? Vi är inte ens modiga nog att döda oss 
själva så att allt är över. Jag är less.   

Det uttrycks i många delar av incels.is en känsla av hopplöshet. De beskriver hur de befinner 
sig på botten av samhället och att det inte är möjligt att förändra något. Skribenten uttrycker 
hur de inte är ”modiga nog” att begå självmord. Denna tanke är vanligt förekommande i 
forumets trådar, då suicidala tankar i vissa fall ses som den enda utvägen för att slippa den 
smärta som ensamheten konstruerat. På forumen framkommer även olika anledningar till varför 
de mår dåligt, varav en stor del av dessa kommentarer är sammanlänkade med samhället och 
känslan av utanförskap. Detta har, som vi tidigare nämnt, resulterat i en isolering från fysiska 
möten med andra människor. Detta är inte den enda sociala isoleringen som framkommer. 
Kommunikationen nedan pekar på en isolering från sociala medier, så som Facebook, 
Instagram etc..  

1. Jag hatar verkligen sociala medier, varje gång jag försöker få kontakt med någon 
blir jag ignorerad eller behandlad som skit. Jag är less på att människor 
debatterar om onödig skit och falska människor som lotsas vara aktivister men 
samtidigt ignorerar de ensamma och sårbara och att de alltid promotar ett falskt 
självälskande. Om du vågar yttra att du vill finna kärlek så kommer du inte att 
få något gehör. De kommer alltid att behandla dig som en kriminell för att du 
vill ha saker som vänskap och partnerskap. Jag ogillar även modern musik och 
det faktum att det idag har blivit så svårt att socialisera. Allt har gått utför ganska 
snabbt och jag är less på det.  

2. Sociala medier borde undvikas som den plåga den är. Det är ingen plats för 
människor som oss.  

3. Jag raderade min Facebook 2013, det var definitivt bättre för min lyckas skull. 
Men det innebar även en avslutad kontakt med all mina vänner sedan tidigare 
(på gott och ont) 

4. Om du är fattig eller ful så resulterar sociala medier endast i mer depression.  

5. Sociala medier = ”suifuel” 

Skribent nummer 1 belyser hur sociala medier resulterar i en orättvis behandling. Han beskriver, 
likt tidigare skribenter, att omvärlden har en bild av incels som inte överensstämmer med hans 
version av verkligheten och att samhällets invånare inte lyssnar på de ord som de säger. 
Samhället håller  enligt skribenten på att fallera då inte ens social kommunikation och 
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interaktion med andra människor ses som en självklarhet. Detta påstående styrks av skribent 
nummer 2 som menar att incels inte hör hemma på sociala medier eftersom det är för plågsamt 
att vistas där.  
 
Det råder även en uppfattning om att avslutad uppkoppling till sociala medier kan leda till ett 
lyckligare liv, men att det kan få konsekvenser i den mening att kontakten till ens vänner 
försvåras och eventuellt kommer att upphöra i sin helhet. Denna tanke är förutom det som 
skribent nummer 3 formulerade återkommande i det empiriska materialet. Skribent nummer 4 
förtydligar att det är de oattraktiva och de som befinner sig i ett ekonomiskt underläge som inte 
platsar inom ramen för sociala medier och att de, om de befinner sig där kan bli deprimerade.  
 
Texten som är formulerad av skribent nummer 5 pekar även där på det faktum att sociala medier 
upplevs vara en bidragande faktor till psykisk ohälsa. I citatet används ordet suifuel, när fuel 
brukas som en ändelse pekar det på att något provocerar fram ilska och sui pekar på suicid. 
Detta sammanslaget innebär att något, i detta fall sociala medier, provocerar fram suicidala 
tankar.  
 

5.5 Konsekvenser av incel-diskursen  
 
Vi har tidigare i denna uppsats behandlat diskurser gällande grundideologier i incel-samhället, 
vad det innebär att vara en man, hur incel-männen ser på feminismen och kvinnan samt det 
upplevda utanförskapet. Frågan vi ställer oss i denna del av uppsatsen är vad de själva anser 
vara lösning till deras livssituation? Svaret på den fråga är mångsidig, då det råder 
meningsskiljaktigheter gällande hur denna samhällsförändring som de eftersträvar kan tänkas 
gå till. Det faktum att incels utgår ifrån samma ideologi och är eniga i frågan hur incels 
konstruerats innebär dock inte att de är överens  gällande hur de ska uppnå en förändring. I 
detta avsnitt kommer vi att redovisa olika alternativ till hur en förändring enligt medlemmarna 
skulle kunna se ut.  
 
 
5.5.1 Cope or rope i relation till det svarta pillret  
 
Cope or rope är oftast associeras med de individer som subskriberar till det svarta pillret, då det 
menar att det inte går att förändra sig själv för att framstå som attraktivare för det motsatta 
könet. Cope i deras mening innebär en försvarsmekanism som fastslår att en individ som 
identifierar sig som incel bör undvika sociala miljöer och att individen inte ska utsätta dig själv 
för det som får en att må dåligt, med andra ord stäva efter att klara av vardagen. De strävar dock 
inte efter att finna lycka, eftersom de anser att det inte finns någon lycka för de människor som 
befinner sig i denna fördömda position som de menar att incels är född in i.  
 
Men vad händer när de inte längre kan cope? Diskussioner om att ta sitt eget liv är ett 
återkommande tema i dessa forumsträdarna på incels.is och medlemmarna utrycker ständigt 
ilska och frustration gällande sin livssituation. De beskriver hur de är trött på sin ensamhet och 
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att de har tröttnat på att inte ha sex. På grund av dessa faktorer kan förändringen enligt många 
endast ske genom självmord. I citatet nedan beskriver en av medlemmarna att han har fattat 
tycke för en tjej men att han upplever att hon omöjligen är intresserad av att vara med honom.  

Jag vill i alla fall se henne en sista gång innan jag vänder mig till repet. Jag planerar 
att söka upp henne och titta på henne en stund. Processa allt mina ögon kan se för 
att sedan gå hem till stolen och repet. 

Reflexioner som dessa är inte en anomali, då många beskriver att de inte längre känner hopp 
gällande deras livssituation vilket de yttrar via suicidala tankar. På incels.is beskrivs dessa 
tankar frekvent och kan ta sig i uttryck på olika vis. I vissa fall, så som i citatet nedan, går det 
att urskilja en underliggande självdestruktiv mening i det som formulerats.  

Denna ensamhet dödar mig, jag vill bara att det ska sluta 

I citatet uttrycks det inte bokstavligen att skribenten överväger att begå självmord. Men det går 
däremot att urskilja en tanke om att ensamhet är något som kan döda en människa. I andra fall 
uttrycks dock de suicidala tankarna mer explicit, vilket redovisas i kommunikation: 

1. Jag var så nära att bli inlagd på sjukhuset på ”suicide watch”, om jag ska vara 
ärlig så kan psyket vara ett bra beslut; men jag har ingen försäkring. Det här är 
min förstå gång på SSRI. Snälla berätta vad jag kan förvänta mig med dessa 
piller/några bieffekter. All hjälp uppskattas. Jag är bokstavligt talat ”POS” för 
att jag lät min situation bli så mycket värre.  

2. Hoppas att det fungerar för dig, Prozac hjälpte mig att inte vänta mig till repet 
den senaste gången allt gick utför.  

3. Jag tror det borde vara det sista man testa innan du dör 

4. Självmord är bättre än att betala för piller som kommer att förändra sin hjärna 
och inte ditt ansikte 

I detta inlägg beskriver trådskaparen att han nästan blev inlagd på sjukhuset på grund av 
suicidala tankar och att han nu kommer att börja äta antidepressiv medicin. Han får även stöd i 
detta från andra i kommentarsfältet. Skribent nummer 2 förklarar att medicinering är vad som 
hjälpte honom att inte begå självmord samt från skribent nummer 3 som pekar på att 
medicinering kan vara den sista utvägen. Han belyser dock även hur det, om medicinerna inte 
fungerar, endast är självmord som kan få litandet att sluta. Tanken om att självmord är den enda 
utvägen konfirmeras även av skribent nummer 4, som påtalar hur medicinen inte kan förändra 
individens utseende utan endast ens inre.  
 
5.5.2 Konsekvenser av det röda pillret 
 
De medlemmar på incels.is som tror på det röda pillret menar, som tidigare nämnt, att en 
förändring kan ske. Detta kräver dock mycket arbete på sig själv. För att komma ur ”träsket” 
som omfattar incels finns enligt medlemmarna olika tillvägagångssätt för att attrahera det 
motsatta könet. Detta kan handla om att betabuxx, vilket innebär att mycket pengar kan det vara 
en tillräckligt avgörande faktor för att attrahera kvinnor. Eller att surgeymax, vilket skildras 
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genom ett kommunikativt citat mellan medlemmarna på incels.is. Trådskaparen beskriver här 
att han planerar att genomföra en plastikoperation för att förbättra sin livssituation.  

1. jag fann en doktor med utmärkta recensioner som har ett väldigt bra pris for den 
första bokningen, har specialiserar sig på plastikkirurgi på hakan, näsan och 
kirurgi för att efterlikna västerländska attribut (skrattar rakt ut) kan lika gärna 
bli av med mitt ’ricecel’ utseende, det händer verkligen. Jag har sparat lite 
pengar och jag ska göra en budget för att se hur mycket allt kommer kosta och 
vad som behövs göra så att jag kan få sinnesro. Jag kommer berätta för läkaren 
att jag har varit förödmjuka hela mitt liv på grund av mitt utseende och att även 
på min arbetsplats så låter inte mina kollegor mig att leva i fred baserat på mitt 
utseende, förhoppningsvis ger han mig rabatt på grund av det.   

Personen som startade denna tråd beskriver hur han ser en väg ut ifrån livet som en incel och 
att han efter dessa skönhets ingrepp kommer att leva ett rofyllt liv, utan att behöva känna sig 
förödmjukad i sin vardag. Han är inte ensam med dessa tankar, vilket skildras genom 
reaktionerna i form av kommentarer.  

2. Bra för dig bro  

3. Lycka till med din operation  

4. Jag hoppas också på att göra ett skönhetsingrepp för området runt mina ögon.  

5. Bra för dig mannen, jag vet att en operation på min näsa skulle göra stor skillnad.  

6. Lycka till. Hoppas att det kommer få dig att klättra upp några poäng 

Dessa kommentarer visar en positiv inställning gentemot en utseendemässig förändring av sig 
själv. Den sista kommentaren markerar att trådskaparen, med hjälp av plastikoperation, har 
möjlighet att stiga i rang. Genom att stiga i rang kommer individen enligt det röda pillrets 
diskurs att förbättra sina levnadsförhållanden och därigenom leva ett lyckligare liv, med en 
partner.  
 
5.5.3 Hör ni oss?  
 
Det finns även individer inom incel-samhället som belyser att en förändringen endast kan ske 
på makro nivå. Det finns ett resonemang bland medlemmarna som vi ännu inte berört, vilket är 
det som fångat medias uppmärksammahet, nämligen våldet. För att förstå denna våldsaspekt 
behöver den dock skildras och placeras i ett sammanhang. På incels.is diskuteras såväl våld 
kopplat till att skada kvinnor, på grund av att de inte vill ha sex med dem, samt våld som likt 
terrorgrupper strävar efter att belysa deras kamp. När det gäller våld kopplat till incels kamp 
finns två namn som är återkommande, Elliot Rodger och Alek Minnasian. Gemensamt för dem 
är att de båda identifierade sig som incel samt att de har mördat på grund av deras livssituation.  
 
Linde (2018) beskriver att Rodger genomförde ett terrorattentat där han dödade 6 personer och 
skadade 14, detta för att hämnas de kvinnor som har avfärdat honom och nekat honom sexuellt 
umgänge. Några år senare publicerades ett inlägg på Facebook av Minnasian, där han hyllade 
Rodger och uttrycker hur incels revolution redan har börjat. Kort därefter kör han med en 
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skåpbil på Torontos trottoarer. Minassian åtalades för 10 mord och 16 mordförsök. Dessa män 
har i viss mån fått en martyrstatus inom incel-samhället. Det finns dock personer som motsätter 
sig deras handlingar. På incels.is skapades en forumstråd angående vad som skulle kunna 
generera i en samhällelig förändring, vilket skildras i citatet nedan:  

1. Det är ett krig som pågår just nu. Om vi som grupp ska få det vi begär så måste 
vi starta en seriös diskussion. Inget mer av ER, AM dyrkande, vi måste faktiskt 
börja agera. Vi får stämma staten på humanitära grunder, och ha ett aktiv 
agerande som grundar sig på ickevåld. Feminister gnäller för att de spelar 
samma spel, dom påstår massa skit utan att hindra andra. Feministerna möter 
fortfarande hinder så det betyder att vår kamp inte kommer vara lätt vunnen. 
Men inget gott i historian har kommit lätt. Det är möjligt – är du villig att göra 
det?  

2. Detta är inte bättre än att gå ER  

3. Mäns motståndrörelse försökte med detta och de blev förlöjligade och 
utskrattade. De lyckades inte med ett skit.  

4. Det enda sättet att göra en skillnad är antigen att gå ER eller vara en politiker  

5. Eliot Rodger och Alek Minassian gjorde så att världen betraktade oss som 
monster, vilket undervärderar våra legitima krav. Alla retar oss på grund av 
deras agerande. Vi måste vara bättre än det.  

I denna diskussion finns det en komponent som alla tycks vara ense om, att de alla vill ha en 
förändring, men de råder delade meningar gällande hur detta skulle ta sig i uttryck i praktiken. 
Trådskaparen argumenterar för att våldet kommer leda till att incels som en grupp kommer att 
blir mer utstötta och aldrig få den hjälpen som de behöver om inget händer. Han förespråkar ett 
politiskt ställningstagande och att, likt feminismen, kämpa för deras rättigheter. Skribent 
nummer 2 pekar snarare på att vägen till förändring är genom att agera i likhet med Rodger, via 
våld. Alternativen för förändring är många och medlemmarna tycks inte vara överens gällande 
vilken väg som är bäst. Frågan kvarstår om förändringen handlar om en våldsbaserad 
revolution, som Minassian uttrycker, eller om de bör ta avstånd från detta och förändra deras 
liv via ett politiskt ställningstagande.  
 
 

6. Analys och diskussion 
Detta avsnitt är uppdelad i tre delad. Vi redogör först vad de individen som identifierar sig som 
incel och är medlem på incels.is menar med att de vill se en förändring. Varpå vi sedan 
fokuserar på kopplingar till den hegemoniska maskuliniteten, vem mannen bakom incel-
identiteten är för att sedan avsluta avsnittet med reflektioner gällande vikten av vidare forskning 
inom området.  
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6.1 Vad innebär en förändring?  
 
En central fråga som vi ännu inte har belyst är hur världen skulle se ut om den var konstruerad 
av de individer som identifierar sig som incel. I de olika forumstrådarna lyfter medlemmarna 
att världen är orättvis, vilket förklaras via hypergami och feminism. De diskuterar vad som 
behöver göras för att uppnå en förändring, men de redovisar inte vad förändringen innebär. Vi 
kan genom deras retorik anta att förändringen innebär att alla människor skall vara berättigad  
sexuellt umgänge. Vi ser dock inte hur detta skulle vara möjligt att genomföra utan att frånta 
rättigheter från andra människor och mer specifikt utan att inskränka kvinnans rätt till hennes 
kropp. På incel- wiki beskriver de att The Global Advisory Board for Sexual Health and 
Wellbeing menar att sexuell tillfredsställelse bör betraktas som en mänsklig rättighet. Det 
framgår dock inte i vilket sammanhang texterna är formulerade och inte heller någon förklaring 
gällande i vilken mån sex bör betraktas som en rättighet. På grund att detta sökte vi själva upp 
uttalandena hos dess originalkälla för att kunna bilda en uppfattning av dessa påståenden. GAB 
(2016) skriver: 

”Sexueal pleasure is the physical and/or psycholoical satisfaction and ejoyment 
derived from solitary or shared erotic experiences, including thoughts, dreams and 
autoeriticism  

Seld-determination, consent, safety, privacy, confidence and the ability to 
cummunicate and negotiate sexual relations are key enabling factors for pleasure 
to contribute to sexual health and wellbeing. Sexual pleasure should be exercised 
within the context sexual rights, particularly the rights to equality and non-
discrimination, autonomy and bodily integrity, the right to the higest attainable 
standard of health and freedom of expression. The experinces of human sexual 
pleasure are diverse and sexual rights ensure that pleasure is a positive experience 
for all concerned and not obtained by violating other people´s human rights and 
wellbeing.”  

Incels.is wiki inkluderar inte allt som nämns i citatet ovan gällande sexuell tillfredställelse. 
Istället har de valt ut de delar som gynnar dem i deras förklaring till sex som en rättighet. Att 
sexuellt umgänge kan ske på egen hand har uteslutits, lika så har det bortsett från det faktum 
att alla former av sexuellt umgänge ska ta hänsyn till de rådande sexuella rättigheterna så som 
att det ska vara jämställt, icke-diskriminerade och att den kroppsliga integriteten ska 
respekteras. Vi kan utifrån detta endera anta att delar av den information som finns tillgänglig 
på incels.is inte har någon vetenskaplig grund. Alternativt kan vi anta att vi inte har tolkat den 
lästa texten på samma vis som skribenten på incels.is. 
 
Om vi antar att rätten till sex är grundpelaren i deras förändringsvisioner så kan vi även anta att 
feminismen och kvinnan är orsaken. Detta styrker vi även genom vårt empiriska material och 
citatet: 

Det var bättre innan feminismen  

Medlemmarna på incels.is uttrycker att samhällets strukturer var bättre för. En tänkbar slutsats 
skulle därigenom vara att hypergamin, som ett resultat av feminismen, har bidragit till att incels 
livssituation har försämrats i och med att det numera, enligt dem, är kvinnan som har den 
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sexuella makten. Innebär detta att incels utopi är att kvinnor ska fråntas deras rättigheter? Denna 
fråga kan vi inte besvara med säkerhet, det vi kan göra är snarare att anta att den tanke som 
många personer som identifierar sig som incel delar gällande rätten till sex inte skulle kunna 
genomföras i praktiken utan att kvinnans rättigheter skulle hämmas.   
 
På incels.is skildrar de människan som ytlig när det kommer till val av sexuella partners. Att 
människan ser till utseende och attraheras av vad de ser kan vi inte argumentera mot. Hur 
människan tolkar sin omgivning och vad som anses vara attraktivt är föränderligt och har 
historiskt sett yttrat sig på olika vis. Det som, enligt oss, är bestående är dock att människor 
attraheras av andra människor. Med detta menar vi att människan alltid kommer att attrahera 
och attraheras, men att vad människan blir attraherad av är föränderlig. Medlemmarna på 
incels.is beskriver frekvent att kvinnor inte upplever dem som attraktiva. Frågan som 
uppkommer är därigenom om det är synen på attraktion de vill förändra eller om det handlar 
om en omfattande samhällelig förändring där kvinnan inte längre har rätt att välja partner.    
 
Vi har tidigare i denna uppsats berört hur dåligt välmående genomsyrar forumstrådarna på 
incels.is. Var denna upplevelse av dåligt mående har sin grund kan vi inte, på grund av att vi 
inte har empirin för ett sådant antagande, koppla samman med ett liv utan sex. Vi kan däremot 
se en korrelation mellan utanförskap/ensamhet och dåligt välmående. Detta eftersom såväl 
forskning som kommentarer på incels.is pekar på att upplevelsen av att vara alienerad kan 
resultera i psykisk ohälsa. Således kvarstår frågan gällande huruvida sex som en rättighet är 
valid samt  om det bör beröra den politiska atmosfären. Detta kommer vi inte att ta ställning 
till, då vi inte har sidantalet för att utvärdera en så komplex fråga. Vi vill dock ta ställning till 
att utökande sexuella rättigheter för en grupp inte ska kunna inskränka på en annan grupps 
rättigheter till sin kropp.  
 

6.2 Det misogyna svaret 
 
Om vi ser till den rådande manshierarkin inom incel-samhället så kan en urskilja att det inte 
riktas någon skuld på männen som av hög rang, Chad. Detta kopplat till Connells (1995) teori 
gällande den hegemoniska maskuliniteten och mer specifikt de män som tillhör den 
marginaliserade nivån. De män som identifierar sig som incel har anammat en avvikande 
identitet då de har accepterat att de inte är en del av normen. De män som tillhör den avvikande 
positionen har enligt Connell (1995) en beundran gentemot de män som uppnår hegemoni, inser 
hur verkligheten ser ut och stävar efter att de eventuellt kommer att kunna nyttja förmånerna i 
framtiden. Detta innebär således att de applicerar deras hat på andra faktorer, i detta fall på 
kvinnor och feminismen.  
 
Medlemmarna på incels.is har en tendens att vilja skapa förklaringar inför sin situation. Blais 
och Déri (2012) belyser att den anti-feminisktiska mansrörelsen består av män som befinner sig 
i en identitetskris ofta skildras som offer inför den feministiska kampen, eftersom kampen har 
bidragit till en förskjutning från ett patriarkat till ett matriarkat. De menar således att feminister 
och kvinnor i allmänhet har ett övertag i samhället och att mannen är underordnad kvinnan, 
kopplat till såväl det offentliga som det privata livet. Ansvaret ligger därigenom på kvinnan och 
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upplevelsen av att det är feminismen som har förändrat samhället till det sämre. För att uppnå 
en förändring menar motståndsrörelsen att det feministiska inflytandet måste minska i styrka 
och omfattning. Detta stämmer väl överens med incels.is medlemmarnas förklaringar till deras 
livssituation, då de talar om såväl deras upplevelse av feminismen samt hypergamin.   
Men dessa förklaringsmodeller innebär även att de konstruerar en verklighetsuppfattning som 
är av såväl sexistisk som misogyn karaktär.  
 

6.3 Hör vi dem?  
 
Detta är en fråga som vi måste ställa oss själva, en fråga som till en början kan verka 
kontroversiell. Det handlar inte att vi ska uppfylla alla de önskemål som medlemmarna på 
incels.is har. Inte heller handlar det om att vi ska medverka i deras misogyna strategier för att 
uppnå dessa mål. Vi menar dock att vi måste försöka skapa en förståelse inför fenomenet incel 
och en förståelse gällande varför människor söker sig till gruppen.  
 
I denna uppsats har alienation varit ett återkommande tema, detta eftersom upplevelsen av 
utanförskap kan leda till att individen söker sig till olika subgrupper för att finna ett 
sammanhang och en gemenskap. Om vi ser till de människor som ansluter sig till 
extremistgrupper, så som terrorgrupper, höger extremister eller kriminella gäng, finner vi 
individer som tidigare inte känt någon samhörighet. Plötsligt finner de en grupp där de 
accepteras som den de är, de finner en gemenskap. Vi kan inte redovisa hur människor som 
idag identifierar sig som incel har funnit gruppen, det vi däremot kan redovisa är att de som har 
anslutit sig beskriver att de upplevt ensamhet och utanförskap. Vi kan därigenom anta att de 
individer som idag är medlemmar på incels.is tidigare har sökt efter svar gällande varför de är 
ensamma. Kanske har de i jakten på svar funnit incel-samhället och sidan incels.is. Genom att 
undersöka hemsidan kan den individ som söker svar finna en uppsjö av information. Trots att 
den fakta som går att ta del av på incels.is wiki inte alltid har en vetenskaplig grund så finner 
de svar på varför en kvinna inte vill ha sex med honom och varför en incel befinner sig i 
utkanten av samhället. De får en verklighetsuppfattning, en identitet och en tillhörighet serverad 
på ett silverfat. 
 
Incels.is redovisar en verklighetsuppfattning som grundar sig i en misogyn förklaring till deras 
livssituation och de konstruerar enkla svar på komplexa frågor. Att genom vetenskap och 
statistik finna argument mot deras uppfattning av jämställdhet är således inte svårt. Detta är 
dock inte möjligt eftersom deras världsbild inte är vetenskapligt konstruerad. På grund av detta 
menar vi att det är en skör balansgång mellan att förkasta deras verklighetsuppfattning i sin 
helhet och att se individen bakom fenomenet. Med detta sagt vill vi återigen fråga; vem är 
mannen bakom incel? Vem hör vad han säger?  
 
Vi kan inte säga vad det korrekta svaret är, inte heller kan vi tala om hur denna grupp bör 
bemötas på ett professionellt plan. Vi vill som ersättning belysa att allmänheten istället för att 
höra rösten bakom incel-identiteten uttrycker att gruppen är förfärlig. Media belyser att gruppen 
har en skev syn på verkligheten och samhället. Men att påstå att varje individ i en grupp är 
våldsam, misogyn och farlig anser vi resultera i en självuppfyllande profetia, i den mening att 
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hat endast kommer att föda mer hat. Detta sätt att tänka och den eventuella konsekvensen av 
samhällets bemötande vill vi skildra genom detta citat: 

Vi är monsters, vi blir behandlade på detta sätt  

Vi blir behandlade som våldtäktsmän  
Vi blir behandlade som mördare 
Vi blir behandlade som mass-skjutare  
Vi blir behandlade som jordens avskum   

Vi har blivit behandlade på det sättet sedan ung ålder 

Vi har blivit isolerade, avvisade och hatade.  

Efter flera år av att bli behandlad på detta vis så måste du fråga dig själv 
varför vi inte blir som de behandlar oss.  

Seriöst om du ska bli behandlad som ett monster varför inte agera som ett  

Kommentarerna efter detta citat visar att många tänker liknande gälladen ämnet. Om det nu, så 
som medlemmarna på incels.is uttrycker, är utanförskapet som konstruerar incels så måste 
samhället utvärdera sin ställning.  
 
Medlemmarna på incels.is uttrycker att de länge har känt sig utstötta från samhället. Hur vi 
hanterar fenomenet incel kan således påverka vilken riktning männens liv tar. Vi måste visa att 
det finns en plats för individen bakom incel i samhället och att den rådande skildringen av incel-
mannen, som främst är av dömande karaktär, inte är hela sanningen. Trots att det har inträffat 
dåd som kopplats samman med incel-samhället så innebär det inte att alla individer som 
identifierar sig som incel är våldsbenägna. Den bild som media har skildrat gynnar inte mannen 
bakom incel, utan snarare bidrar det till att männen anammar den syn som samhället har på 
dem. Om samhället fortsätter att uttrycka hat gentemot denna exkluderade grupp så anser vi att 
det snarare skulle kunna generera i en motsatt effekt.  
 
Antalet incels.is medlemmar som uttrycker att de vill skada sig själv är stort. Vi vill att 
samhället ska ta fasta på detta och inte endast se till den våldsbenägenhet och de misogyna 
tankar som ofta koppas samman med incel-samhället.  För bakom denna fasad finns en individ 
som mår dåligt och en individ som överväger att ta sitt liv. Vi anser på grund av detta att vidare 
forskning inom ämnet bör fokusera på varför suicidala tankar florerar på dessa forum och vad 
vi tillsammans kan göra för att motverka ensamhet. Det handlar inte om att isolera dessa män 
från samhället utan om att hjälpa dem att finns en väg tillbaka. För på samma sätt som incels.is 
medlemmar anser att samhället har exkluderat dem och därigenom konstruerat incels, menar vi 
att samhället kan hjälpa individen bakom incel.    
 
Vi vill därför fråga alla som läser denna uppsats; hör du dem? Hör du effekten av utanförskapet 
och kan du se vilken skepnad ensamheten kan ta?  
 
Förhoppningsvis så bidrar denna uppsats till en insikt och en grundförståelse inför fenomenet 
incel. Vi hoppas att studien kan generera i fortsätt forskning gällande denna avvikande 
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subgrupp. Utanförskapet som de individer som identifierar sig som incel själva yttrar behöver 
mer uppmärksamhet på olika nivåer. Framförallt gällande vilka metoder som finns att tillgå för 
att vägleda individerna tillbaka till samhällets gemenskap samt vidare forskning med fokus på 
internets roll som identitetsskapare och dess funktion som tillhörighetsgivare.  
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Bilaga 1 
TEMA KODER EXEMPEL PÅ TEXTFRAGMENT 

Maskulinitet Manlighet 
Identitet 
Utseende 

  
”Om du är en ful kille som lever i dagens samhälle (framförallt 
de som lever i i-länder), så behandlas du som ett monster, utan 
någon jävla anledning, endast baserat på ditt utseende och 
oavsett hur mycket du försöker ’niceguymax’, oavsett hur 
mycket du försöker hävda dig själv så kommer det aldrig att vara 
tillräckligt. Fula killar får dåligt ryckte och folk se per automatik 
på dig med avsmak och antar automatiskt att du är misogyn.” 

Anti- 
feminism 

Kvinnosyn 
Feminism 
Anti-feminism 

 
”Hon får dig att åtrå henne medan hon blir knullad av Chad som 
inte bryr sig om henne efter att han har kommit i henne. Alla 
kvinnor är biologiskt likadana. De är alla samma ’cookie cutter 
mass produces consumeristic high maintenance whores’. Hon är 
likadan.” 

Ideologi Samhällssyn 
Blackpill 

  
”Omfamna bara ’the blackpill’” 
  

Alienation Psykisk ohälsa 
Ensamhet 
Utanförskap 

  
”Denna ensamhet dödar mig, jag vill bara att det ska sluta” 
  

Vision Förändrings-
vision 
Våldsbenägenhet 

  
”’Cope’, just nu är vi i framkanten av motkulturen. Vi kommer 
att förändra världen när vår rank har vuxit sig större” 

 
Tabellen skildrar hur vi gått tillväga för att konstruera teman. Vissa delar av inläggen under 
delen exempel på textfragment är på grund av dess karaktär omöjliga att översätta till svenska 
eftersom de därigenom skulle förlora sin mening. Detta beror på att vissa ord inte har en formell 
svensk översättning samt att det på forumet ofta används ett säreget språkbruk där många av 
orden är utformade av och för incels, vilket kan resultera i att orden blir såväl svåra att förstå 
som svåra att översätta. Dessa ord har i tabellen markerats som gula och förklaras närmare 
under analysdelen.  

 


