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Sammanfattning
Incel, en förkortning för involontary celibate, är en term som beskriver en person som
anser sig vara oattraktiv och sexlös på grund av samhällets rådande normer. Denna
grupp har dock gått från att vara en mötesplats för ensamma människor till en
gemenskap fylld av kvinnohat, aggression, uppgivenhet och en önskan att hämmas. I
den här uppsatsen görs en djupdykning i ett av incelsens största forum, incels.is, för att
genom en diskursanalys kunna kartlägga vilka förklaringsmodeller som används på
forumet och på vilket sätt incelsen skiljer sig från andra delar av manosfären. Det som
framkommer är att det finns en spänning mellan förklaringar som bygger på en tro på
sociala strukturer och mer evoulutionspsykologiska eller genetiska förklaringsmodeller,
att incelsen lägger stor vikt vid utseendets betydelse för att hitta en sexuell partner samt
att feminism ses som ett stort hot mot samhället.Undersökningen visar även att det finns
en stark närvaro av maskulinitetsideal och att ömtålig maskulinitet kan ha spelat en roll
i att rörelsen idag har en så hård och aggressiv ton.
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1. Inledning
Den 23e april 2018 arresterades Alek Minassian efter att ha kört en skåpbil in i en folkmassa
vilket resulterade i 10 döda och att 15 personer hamnade på sjukhus. Tio minuter före attacken
hade Minassian postat ett inlägg på facebook, där han skrev att “Incel revolutionen redan hade
börjat” (egen översättning) och hyllade Elliot Roger. Roger mördade 2014 sex personer efter
att ha postat ett 141-sidor långt manifest där han bland annat diskuterade om hur svårt det var
att bli av med oskulden, hur kvinnor hade avvisat hans närmanden och hur avundsjuk han var
på män som var sexuellt aktiva (Crilly, Guly & Molloy 2018). Dagen innan attacken
publicerade Rodger en video där han beskrev sin önskan för att hämnas, detaljerade sina
planer inför massmordet och beskrev sin frustration över att inte kunna hitta en sexuell
partner.

Gruppen som Alek Minassain refererar till i sitt facebookinlägg kallar sina medlemmar för
incels, en förkortning för “involontary celibate”. Ordet var med i institutet för språk och
folkminnens nyordslista 2018 med förklaringen “person i ofrivilligt celibat som anser sig
sexuellt oattraktiv på grund av rådande samhällsvärderingar” (institutet för språk och
folkminnen 2018) Gemensamt för medlemmar i gruppen är att de har svårt att finna sexuella
partners, vilket de menar beror på att samhällsnormer gällande allt från fel käkstruktur till för
smala handleder gör att de aldrig kommer kunna komma ur sitt ofrivilliga celibat. I de forum
som startats som en form av mötesplats för dessa personer trängs diskussioner om gruppens
tankar om en “sexmaktsordning” med så kallat “suicide fuel”, poster som uppmanar alla till
att ta “the black pill” och hat mot en värld som medlemmarna menar aktivt motarbetar dem.
Beröm riktat mot både Minassain och Roger förekommer ofta på forumen och diskussioner
om medlemmars planer att följa i deras fotspår är inte ovanliga.

Incelsgruppen ses ofta som en del av den bredare grupperingen manosfären, en lös
sammanhållning av ett antal internetbaserade intressegrupper vars gemensamma nämnare är
att de bygger på en anti-feministisk grund (Ging 2017). I denna bredare grupp så inkluderas
bland annat pick up artists, MRA (men’s rights activists), MGTOW (men going their own
way, män som frivilligt väljer celibat) och incels (Ging 2017). Många av grupperna delar
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vissa uttryck och memes med varandra och diskurserna flätas ibland ihop och bygger vidare
på varandra. Incels ses ofta som en mer extrem grupp än många av de andra och de forum där
medlemmar har samlats har blivit utsparkade från flertalet hemsidor. Bland annat så
blockerades incelsens huvudforum på reddit för att ha förespråkat våldtäkt, statligt finansierad
prostitution och spritt kvinnohat (Solon 2017) I denna uppsats görs en kartläggning av de
förklaringsmodeller som används för att förklara incelsens situation samt en djupdykning i
vilken världsbild som presenteras på forumet. För att göra detta görs en diskursanalys av
material från ett av det största incelforumen just nu; incels.is1 . Genom en diskursanalys
synliggörs de argument, slutsatser och motsättningar som finns på forumet för att på så sätt
kunna bidra till en tydligare bild av hur incelrörelsen ser ut idag, vilken ideologi som är
rådande på forumet och vad denna diskurs leder till för slutsatser.

1

Forumet hette under en lång tid incels.me, men var tvungen att flyttas i mitten av oktober då
den gamla servern stängdes ner. Forumet hade dock sedan länge haft reservservers att flytta till
vid behov och i skrivande stund är incels.is den adress som används. Det är dock möjligt att
forumet kommer flytta igen under arbetet med uppsatsen, däremot brukar det lyckligtvis inte
vara svårt att hitta den nya adressen eftersom de tycks vara måna om att kunna behålla sina
medlemmar och det communty som har skapats.
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2. Syfte
Uppsatsens syfte är att bidra till en inblick i denna specifika del av manosfären genom att
kartlägga de rådande diskurserna och förklaringsmodellerna som finns på sidan och där med
undersöka hur personer i rörelsen konstruerar maskulinitet, femininitet, samhället,
framtidsutsikter och vilka analyser och argument som används för att stärka incelsens
världsbild.

Då denna rörelse har hamnat i rampljuset under det senaste året finns det goda skäl att som
sociolog vilja undersöka de förklaringsmodeller som gruppen använder sig av, både för att se
hur vissa medlemmar motiverar sitt stöd till grova brott och dels för att se hur rörelsen skiljer
sig från andra delar av manosfären. Gruppen kan ses som en produkt av större idéströmningar,
då de på många sätt delar samma diskursiva grund och många av sina grundläggande
antaganden med andra delar av manosfären, vilket gör att studien inte bara är av relevans för
att förstå just incels, utan även synliggör vissa tendenser som förekommer i andra delar av
manosfären. Det är även intressant att studera denna typ av grupp då det är möjligt att studera
hur maskulinitet och hur maskulina ideal spelar en roll i denna typ av sammanhang.

Frågeställningarna som uppsatsen ämnar att besvara är:

• Vilka förklaringsmodeller använder medlemmar på forumet för att förklara sin situation och
finns det några konflikter mellan olika förklaringsmodeller?

• Vad är det för världsbild som konstrueras på forumet?
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3. Tidigare forskning
Många av begreppen som används på incel.is bygger vidare på idéer som återfinns i andra
delar av manosfären. Därför har jag valt att fokusera på manosfären som helhet i denna del av
uppsatsen för att först bygga upp en förståelse för den bredare gruppen och på så sett kunna
placera incel-rörelsen i ett bredare kontext. För att göra detta används artiklar som på olika
sätt identifierar viktiga grundstenar i manosfärens retorik eller ideologi. Som ett komplement
till detta används även artiklar som fokuserar på hotad eller ömtålig maskulinitet samt
konsekvenser av detta för att ytterligare kunna koppla det som händer på incel-forumen till
redan etablerade tankar om maskulinitet och femininitet.

3.1 Manosfären
Debbie Ging (2017) beskriver ett antal av de olika subgrupperna som hör manosfären. De fem
huvudgrupper som tas upp är MRA2 (men’s rights activists), MGTOW3 (men going their own
way), pick up artists4, traditional Christian conservatives och gamers/nördkultur. Till skillnad
från de övriga är det dock bara delar av gamer/nördkulturen som tillhör manosfären, och
dessa är distinkt annorlunda i sin ideologi och kommunikation i jämfört med den övriga
nördkulturen. För att identifiera dessa grupper har hon lagt fokus på antifeminism, något som
utgör en grundsten för samtliga av manosfärens intressegrupper (Ging 2017, Jaki et al 2018,
Lily 2016, Mountford 2018, Schmit och Kazyak 2016). Traditionella könsroller och
könsrelationer reproduceras inom manosfären och i många delar av manosfären menar
medlemmar att maskulinitet är i krisläge och konstant hotat av femininserande krafter. De
uttrycker ofta mycket negativa känslor kring femininet och kvinnor. Inom manosfären ses
feminism ses ofta som hycklande, förtryckande och som ett hot mot män (Lily 2016). Något
som har uppkommit inom vissa delar av rörelsen är en motreaktion mot feministisk anti-

2

MRA-rörelsen är en grupp som kämpar för mäns rättigheter. Likt alla andra grupper i
manosfären så bygger de på en tanke om att feminismen har gått för långt. De ser ofta män som
en förtryckt grupp och lyfter fram saker som att mammor ofta får vårdnaden om barn, att män
oftare offrar sina liv i krig och andra områden där de menar att det finns en dubbelstandard.
3

Män som har valt bort kvinnor och lever i en sorts frivilligt celibat

4

En rörelse som fokuserar på att lära sig hur man förför kvinnor. Till skillnad från inom
incelrörelsen så finns det här en tanke om att kunna förbättra sig själv eller använda vissa
strategier för att på så sätt kunna träffa en sexuell partner.
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våldtäktsaktivism. Många av personerna som ingår i manosfären menar att sexuellt våld bör
ses som ett könsneutralt problem och att feminister osynliggör mäns upplevelser av att falla
offer för detta. Dessa diskussioner har medfört att sexuellt våld är på väg att bli ett nytt fokus i
MRA-rörelsen då medlemmar i denna rörelse önskar att synliggöra mäns upplevelser av
sexuellt våld (Gotel & Dutton 2016).
Något annat som många av dessa grupper, inklusive incel-rörelsen, har gemensamt är termen
“red pill”, något som används för att beskriva att man “ser igenom den feministiska
lögnen” (Ging 2017) Termen är en referens till filmen The Matrix, där huvudkaraktären får
valet att välja mellan att ta ett blått piller och stanna i den konstgjorde värld som han hittills
levt i, eller att ta det röda pillret och se världen för det den verkligen är. Termen används på
många olika ställen i manosfären, från det antifeministiska reddit underforumet r/theredpill5
(där termen först började användas) till den traditionellt konservativa hemsidan Masculine by
Design (Ging 2017) Shawn P. Van Valkenburgh (2018) gör en kvalitativ djupdykning i
redditforumet r/TRP6 (the red pill). I sin analys belyser han olika aspekter av the red pill,
bland annat problemet som uppstår på ett forum där emotionell sårbarhet ofta ses ner på, men
där många medlemmar uttrycker en önskan för närhet och att inte behöva spelet. Vidare visar
han hur hegemonisk maskulinitet spelar en stor roll i rörelsen, men att även neoliberala och
vetenskapliga diskurser har betydelse för hur rörelsen ser ut.
Sammanfattningsvis så är manosfären en lös sammankoppling av olika intressegrupper som
har olika fokus och fyller olika funktionen. Den gemensamma nämnaren för dessa grupper är
att de bygger på en antifeministisk grund och en tanke om att maskulinitet och män idag är
under ett konstant hot från feminiserande krafter. I nästa del så kommer fokus läggas på två
distinkt olika ideologiska strategier som existerar i manosfären och hur dessa skiljer sig från
varandra.
3.1.1 Cyber Lads och Virtual Victims
Schmit och Kazyak (2016) identifierar i sin artikel två distinkt olika grupper med olika
ideologiska strategier i manosfären; “Cyber Lads in Search of Masculinity” och “Virtual
5

r/theredpill är för tillfället i karantän på reddit på grund av “chockerande och ytterst stötande
material”. Det går dock fortfarande att nå sidan, men man får nu en varning innan man kommer
in på forumet.
6

r/TRP är ett forum som man måste bli inbjuden till av deras moderatorer och är alltså inte lika
öppet som många andra delar av manosfären
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Victims in Search of Equality”. Gemensamt för de båda grupperna är att de menar att män har
rätt till social makt, men detta uttrycker sig på olika sätt. “Cyber Lads” använder sig av
explicita teman av aggression mot och värdeminskning av kvinnor och menar att maskulinitet
generellt har högre värde än femininitet. Cyber Lads ser sexuella relationer med kvinnor som
det högsta beviset för en idealiserad maskulinitet (Kimmel 1994 s 126-129) och odlar en strikt
heteronormativ miljö på de sidor de håller till på (Schmit och Kazyak 2016). Samtidigt som
de sätter kvinnor på en piedestal genom att göra heterosexuella relationer till något åtråvärt
understryker de även vikten av att skapa dominans över kvinnan i heterosexuella romantiska
relationer och uttrycker i många fall ett starkt kvinnohat och i vissa fall till och med
uppmuntran till våld i nära relation (Schmit och Kazyak 2016).
Virtual victims menar att män är lika, om inte mer, förtryckta än kvinnor idag och söker efter
vad de anser är ett jämlikt samhälle. För att göra detta använder de sig av retorik från politik
och sociala rörelser för att på så sätt kunna adressera problem kring manlighet (Schmit och
Kazyak 2016). Till skillnad från i Cyber Lads-gruppen består denna grupp inte enbart av män
och medlemmarna är mer benägna att använda vad som tycktes vara deras riktiga namn
istället för att använda någon form av påhittade användarnamn. Virtual victims använder sig
ofta av retorik lånad från andra sociala rörelser. De försöker skapa legitimitet genom att
använda uttryck som “jämställdhet” och “rättvishet” samt lägger stort fokus i att belysa
strukturer och hur män påverkas av orealistiska samhälleliga stereotyper. På det sättet har de
mycket gemensamt med den feministiska rörelsen, men istället för att se detta som ett
samhälleligt problem menar det att det är feminismen i sig som har skapat dessa problem för
män.
Båda dessa olika grupper är relevanta för denna uppsats, då incelsen inte tydligt faller in i
någon av kategorierna utan lånar friskt från båda.

3.2 Hotad maskulinitet och överkompensation
Då hela manosfären tydligt kretsar kring maskulinitet och många av grupperna delar en känsla
av att denna är hotad av feminiserande krafter så presenteras i den här delen studier som
fokuserar på hotad maskulinitet. Gemensamt för dessa är att de visar att män har en tendens
att överkompensera genom extrema uttryck av maskulinitet om denna hotas.
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I Willer et al’s (2013) artikel Overdoing Gender: A test of the Masculine Overcompensation
Thesis undersöks tesen att män vars maskulinitet hotas ofta svarar med extrema
demonstrationer av maskulinitet för att kompensera för detta hot. Willers et al’s resultat
stödjer denna tes och visar hur hotat maskulinitet kan påverka såväl politiska som kulturella
attityder hos män. I en av de fyra studier som Willer et al utförde för att testa tesen om
maskulin överkompensation kunde man hitta kopplingar mellan hotad maskulinitet och en
önskan att klättra i dominanshierarkier. I en av de andra studierna kunde man med hjälp av en
storskalig enkätundersökning se att män som menade att sociala förändringar hotade mäns
status även i högre utsträckning var mer homofobiska och uttryckte tankar om att manlig
överlägsenhet. Willer et al kunde även se att män med högre testosteronhalt visade starkare
reaktioner när deras maskulinitet ifrågasattes än män med en lägre testosteronhalt. I den sista
studien antydde forskarna att vissa slumpmässigt utvalda män vara feminina. Dessa män
uttryckte i högre utsträckning homofoba attityder, stöd för krig och att de var intresserade av
att köpa en SUV. I testgruppen med kvinnor som antyddes vara maskulina syntes ingen effekt.

Vidare har Reidy et al (2014) identifierat kopplingar till hotat maskulinitet och våld i intima
relationer och Glick et al (2007) har sett kopplingar mellan mäns vilja att avsäga sig feminina
drag hos dem själva och att i högre grad ha negativa åsikter om homosexuella män med
feminina personlighetsdrag. Samtliga studier har alltså länkat hotad maskulinitet till någon
form av överkompensation där drag som ses som maskulina överdrivs för att försöka dölja att
personen i fråga känner att dennes maskulinitet är ifrågasatt.

3.3 Sammanfattning
Gemensamt för den lösa sammansättningen av intressegrupper som kallas manosfären är att
samtliga av dessa grupper bygger på en antifeministisk grund. Detta tar sig olika uttryck inom
de specifika grupperna. Schmit och Kazyak (2016) har i sin studie identifierat två olika typer
av ideologiska strategier som de väljer att kalla virtual victims och cyber lads, där den
förstnämnda ser män som förtryckta och arbetar för jämställdhet och den andra menar att män
är överlägsna kvinnor och att maskulinitet generellt är mer värt än feminitet. Då många av
grupperna delar en tanke om att maskulinitet är hotat av feminiserande krafter så används
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även forskning på ömtålig och hotad maskulinitet för att bidra till en förståelse för vad som
händer när maskulinitet blir ifrågasatt.

I tidigare forskning har man kunnat göra tydlig koppling mellan olika delar av manosfären
och anti-feminism (Ging 2017), kvinnofientlighet (Jaki et al 2018) och en känsla av att vara
förtryckt (Schmit och Kazyak 2016). Förhoppningen är att kunna synliggöra några ytterligare
delar av pusslet genom att kartlägga hur dessa komponenter hänger samman och används för
att förklara och/eller försvara incelsens världsbild. Incelsen bygger vidare på många av de
tankar och strömningar som har kunnat identifiera i andra delar av manosfären och därför
utgör denna tidigare forskning en grundsten för att kunna förstå på vilka sätt deras diskurs och
förklaringsmodeller liknar och skiljer sig från andra rörelser som delar en liknande grund.
Forskning om ömtålig och hotad maskulinitet används för att förstå vissa av de
bakomliggande orsakerna till agerandet på forumet, då det är vanligt att se förkastning av
feminitet, uttryck av aggression och homofobi i trådarna som postas.
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4. Teori
För att bygga vidare på den forskning som finns används i denna uppsats ett
socialkonstruktivistiskt förhållningssätt för att genom en diskursanalys kunna undersöka vilka
förklaringsmodeller som används på incels.is. Genom detta förhållningssätt är förhoppningen
att kunna skapa en förståelse för hur medlemmar på forumet konstruerar identitet och en
världsbild som är så distinkt annorlunda i jämförelse med de rådande sociala normerna eller
den politiskt korrekta diskursen.7 Som komplement till diskursanalys används även teorier
som behandlar hur hegemonisk maskulinitet upprätthålls och teorier om social identitet för att
kunna undersöka hur incelsens tendens att skapa kategoriseringar och grupptillhörighet
påverkar medlemmar i rörelsen.

4.1 Socialkonstruktivism och diskursanalys
Socialkonstruktivismen bygger på en anti-essentialistisk grund, det vill säga man menar att
den sociala världen inte är förbestämd utan konstrueras socialt. Man menar att människor inte
har inre “essenser” som är “äkta” eller “oförändliga” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s
104) utan att språket i sig är en social praktik som formar den sociala världen och det man i
andra förhållningssätt kanske skulle se som inre processer snarare bör ses som konstruerade
genom social aktivitet (s 97). Attityder ses inte heller som något internt och stabilt som
individen “äger”, utan något som skapas under social interaktion (s 103). Stor vikt läggs vid
de kontexter där de sociala aktiviteter man studerar sker (s 97) och att identifieringsprocesser
och identitet är socialt och historisk specifika (s 103). Detta innebär att två identiska studier i
olika kontext kan få olika utfall på grund av deltagarna inte har samma historia bakom sig
eller samma kulturella förståeelseramar.
I den här uppsatsen hämtas inspiration från såväl diskurspsykologi som diskursteori.
Diskurspsykologin ger möjlighet till att ligga nära texten och fånga in hur diskursen påverkar

7

Politisk korrekthet som begrepp är något som ofta används inom denna typer av grupper för att
skapa en form av antagonist till rörelsen och ett hot mot yttrandefrihet då det finns en tanke om
att politisk korrekthet hindrar personer från att säga sanningen. Det är nära ihopkopplat med
uttryck som “social justice warrior”.
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individer, medan diskursteorin ger möjlighet att få med ett bredare synsätt och analysera
samhällsstrukturer (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s 104, s 32-33)
I diskurspsykologin ses inte språk som ett “genomskinligt” uttryck för en verklighet eller en
upplevelse, utan man menar att språket även formar upplevelser och den subjektiva
psykologiska verkligheten (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s 103). Exempelvis så är
det svårt att uttrycka något som man inte har ett språk för och därför blir det även svårt att
analysera eller synliggöra förseelser som man inte kan uttrycka. I diskursteorin beskrivs hur
möjligheter för olika tolkningar utesluts genom att en specifik tolkning av ett tecken blir
dominerande (s 33-34). En diskurs kan alltså sammanfattas som reducering av möjligheter
och ett sätt att skapa entydighet. Laclau och Mouffe använder begreppet det diskursiva fältet
för att benämna de betydelsetillskrivningar som ett tecken har eller har haft i andra diskurser
men som utesluts i den specifika diskursen för att skapa entydighet (s 34). Winther Jørgensen
och Phillips menar dock att detta begrepp inte är tillräckligt utan bör kombineras med
begreppet diskursordning, där diskursordning benämner ett begränsat antal diskurser som
strider i samma terräng (s 34). I denna uppsats kommer båda dessa begrepp användas, dels för
att klargöra vilka betydelsetillskrivningar som incel rörelsen helt förbiser och dels för att
kunna jämföra diskursen på incel.is med närliggande diskurser och därmed kunna se hur de
liknar eller skiljer sig från varandra.

4.2 Ömtålig och hegemonisk maskulinitet
För att förstå diskursen på forumet så behöver man först förstå den typen av maskulinitet som
idealiseras och anses vara eftersträvansvärd av medlemmarna. För att kunna göra det används
Kimmels användning av termen hegemonisk maskulinitet och hans tankar om denna typ av
maskulinitets ömtålighet. Termen hegemonisk maskulinitet beskriver den mest legitimerade
formen av maskulinitet i en viss kultur och beskriver en viss typ av beteenden och
karaktärsdrag som ses som mest eftertraktade av män (Willer et al 2013). Detta är den
definition av maskulinitet som män med makt tenderar att sträva efter (Kimmel 1994, s 125)
och den typ av maskulinitet som ses som mest legitim. Då denna typ av maskulinitet ses som
mer värdefull än andra typer av maskulinitet eller femininitet så är män ofta motiverade att
försöka uppnå en maskulinitet som ligger nära detta ideal (Willer et al 2013) Både Kimmel
(1994, s 126) och Willer et al (2013) lyfter att män ofta känner sig förvirrade eller
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otillräckliga om de misslyckas med att att uppnå detta ideal, trots att det är närmast
ouppnåeligt.

Definitionen av hegemonisk maskulinitet varierar beroende på kontext (Willer et al 2013),
men det är vanligt att man av kopplar ihop manlighet med att vara framgångsrik, ha kontroll,
vara stark, pålitlig, kapabel (Kimmel 1994 s 125) att vara tävlingsinriktad, fysiskt stark, ta
risker, vara heterosexuell och ha få feminina drag (Willer et al 2013).

Hegemonisk maskulinitet går enligt Kimmel att koka ner till fyra olika delar.

1. Maskulinitet är avståndstagande från det feminina (Kimmel 1994 s 126-128),

2. Maskulinitet mäts genom makt, framgång, tillgångar och status.

3. Maskulinitet är beroende av att kunna behålla ett lugn och stabilitet i krissituationer, vilket
innebär att man aldrig bör visa känslor

4. För att vara maskulin bör man sträva efter att upprätthålla en aura av aggression och vilja
att ta risker (s 125-126).

Kimmel (1994) menar att denna definition av manlighet bidrar till att upprätthålla makten
män har över andra män och makten som män har över kvinnor (s 125). Han understryker
även rollen som andra män har som en form av “könspolis” och beskriver homofobi som en
rädsla för att andra män ska upptäcka ens otillräckliga maskulinitet (s 129-132). Det är alltså
inte enbart kvinnor som män söker bekräftelse från; det är även andra män (s 128-129).
Kimmel (s 132) menar även att våld ofta blir en av de största markörerna för manlighet.

I den här uppsatsen kommer dessa termer användas för att belysa hur ett misslyckande att
uppnå detta maskulina ideal kan bidra till incelsens diskurs, då både uttryck av att inte känna
sig tillräckligt maskulin och förkastande av det feminina är vanliga i diskussionerna på
forumet.
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4.3 Social identitet
Till skillnad från andra kognitiva angreppssätt lägger man inom social identitetsteori fokus på
att understryka att konflikter mellan grupper grundar sig i en bestämd social och historisk
kontext (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s 102). Den liknar dock andra kognitiva
infallsvinklar genom att se kategorisering som en psykologisk process. Målet med social
identitetsteori är att avgöra hur gruppsituationer påverkar eller förändrar människors identitet,
värderingar, uppfattning om saker och motivationer och det man vill påvisa är att människors
kognitiva processer förändras i gruppsituationer (s 102). Man menar även att en människa
som kategoriserar sig själv som medlem i en grupp snarare uttrycker en social identitet än en
personlig identitet (s 103, samt Tajfel 1974). Man använder sig av stereotyper för att uttrycka
en specifik social identitet och ens självuppfattning baseras på gemensamma idéer om
gruppen, vilket i sin tur leder till att ens eget människovärde blir kopplat till gruppen (Winther
Jørgensen och Phillips 2000, s 103, samt Tajfel 1974).
Henri Tajfel menar att människor har en inbyggd tendens att kategorisera sig själva i en eller
flera ingrupper, grupper som individen i fråga tillhör, och på så sätt bygga sin identitet kring
dessa grupper och att avsäga sig tillhörighet till andra grupper (Tajfel 1974). I sina studier
fann Tajfel även att individer tenderade att favorisera personer som tillhörde den egna
gruppen framför personer som var utanför gruppen även i de fall där individen i fråga inte
kunde förvänta sig att någonsin stöta på personerna i fråga igen (Tajfel 1970)
Just denna teori är speciellt intressant för uppsatsens ämne eftersom en stor del av
interaktionen på incel.is går ut på att kategorisera både sig själv och andra. Då människor
tenderar att favorisera sin egen grupp (Tajfel 1970), menar jag att det är intressant att
undersöka huruvida det stämmer när en stor del av gruppidentiteten är självhat. En kritik som
ofta riktas mot social identitetsteori är antagandet att det finns en universell psykologisk
process som framkallar gruppkonflikter (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s102-103), trots
att det finns en medvetenhet om att den historiska och sociala kontexten ligger till grund för
konflikter så riskerar man att missa att diskriminering av andra grupper kanske inte beror på
en automatisk psykologisk koppling mellan att identifiera sig med en grupp och konkurrens
mellan grupper utan att det även påverkas av hur medlemmar i gruppen tolkar relationerna
mellan grupperna utifrån sina egna tolkningsramar (s 103)
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5. Metod
5.1 Material
Det huvudsakliga materialet utgörs av forumtrådar från incels.is, ett av incelsens största
forum. Fördelen med att använda just detta material är att det ger en direkt insyn i hur
diskussioner inom rörelsen faktiskt ser ut. Då materialet är naturligt förekommande ökar
validiteten för studien; det är större chans att materialet faktiskt är representativt för det som
undersöks. Forskaren påverkar inte själv materialet och risken för att råka snedvrida det med
exempelvis dåligt formulerade frågor eller likande faktorer och det ger även en möjlighet att
få en stor bredd i materialet (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s117).
I denna studie blir detta material extra lämpligt, då det i stor utsträckning är på forum som
incelsens kommunikation sker. Detta gör dem lättare att undersöka än rörelser som främst
agerar utanför internet eller har många fysiska möten, eftersom det som forskare är lätt att få
tillgång till medlemmarnas diskussioner. Det är möjligt att denna gruppering inte skulle
existera över huvud taget utan de tekniska framsteg som möjliggjort denna typ av
kommunikation. Det sannolikt alltid har funnits personer som har haft svårt att hitta sexuella
partners, men det har varit desto svårare för dessa människor att hitta varandra för att kunna
diskutera sin situation.
Det huvudsakliga materialet kompletteras av forumets egna wiki, en sida som samlar vanliga
begrepp och koncept och förklarar dem, för att kunna få en tydlig inblick i hur ord definieras
där och kunna se om det finns någon skillnad i vad som står i wikin i jämförelse med vad som
uttrycks i forumtrådarna.
Forumet incels.is har för tillfället 8,779 medlemmar, 1,815,115 skickade meddelanden och
91,806 forumtrådar. De har alltså en relativt liten användargrupp, men dessa postar frekvent.
Det finns även en hög andel användare som inte har ett konto på hemsidan men som använder
den ändå, vilket man kan se då sidan visar hur många användare och hur många gäster som är
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på hemsidan på sin startsida. Gästerna är i många fall tre gånger så många som de registrerade
användarna, vilket visar att det finns många som läser trådar utan att själva posta något. Under
mitt arbete blev det tydligt att det fanns en kärngrupp av användare som postade mycket ofta
och deltog i näst intill alla diskussioner. Dessa individer var ofta väl insatta i alla termer som
brukade användas och det var tydligt att deras interna jargong troligen var något som byggts
upp under tid. Det hände även att vissa av dessa medlemmar blev tillfälligt bannade från att
posta, vilket innebär att de under en period inte kan delta i diskussionerna på forumet, men det
var ofta oklart på vilka grunder detta skedde.

5.2 Urval
Ett tidsbaserat urval användes för att välja ut 17 trådar och samtliga poster som publicerades i
dessa trådar inom det valda tidsspannet analyserades. Det tidsbegränsade urvalet innefattade
trådar som postades mellan klockan 00.00 och 5.54 den 30/11 samt alla kommentarer i de
trådarna som postades under hela dygnet. Tanken var från början att använda ett helt dygn
som urval, men med den frekvens som trådar postas på forumet så hade detta inneburit att
materialet blev allt för stort. Detta kompletterades med ett strategiskt urval av två trådar som
har fått mest kommentarer mellan 23/11 och 30/11. Totalt analyserades 79 sidor text.
Detta urval gör det möjligt att få en stor spridning i materialet och undersöka olika aspekter av
den kommunikation som sker på forumet. Om enbart ett tidsbaserat urval hade använts så
hade stora trådar och långa diskussioner riskerat att inte bli representerade. Om enbart trådar
med många kommentarer skulle ha valts ut så skulle istället kortare diskussioner helt gå
förlorade och därför valdes en kombination av de båda för att kunna få en så stor bredd i
materialet som möjligt.
Från början fanns det tankar om att begränsa urvalet till en viss del av forumet, exempelvis
genom att använda ett visst underforum eller sökord och på så sätt kunna fokusera på trådar
som specifikt berörde incelsens världsbild, men för att få en så stor bredd på materialet som
möjligt valdes detta bort och istället undersöks forumet som helhet.
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5.3 Diskursanalys som metod
Som nämnt tidigare så har diskursanalysen en konstruktivistisk grund och menar att språket är
med och formar människors uppfattning av verkligheten (Essaiasson et al 2012, s212-213
samt Winther Jørgensen och Phillips 2000, s 104). Därför är denna metod användbar för att
kunna undersöka incelrörelsens diskurs för att på så sätt synliggöra hur deras bild av
verkligheten skapas och reproduceras. En annan viktig aspekt är att man inom
diskursanalysen inte bara fokuserar på textens explicita innehålla utan även lägger fokus på
att försöka urskilja dess implicita betydelse (Denscombe 2017 s 407-410). Detta gör det
möjligt att synliggöra saker som en kvantitativ innehållsanalys skulle riskera att missa;
exempelvis ord som används på olika sätt i olika kontexter, omskrivningar och återkopplingar
till andra kontexter. Det gör det även möjligt att fånga upp självmotsägande svar och se dem
som användning av flera diskurser snarare än som något som är ett hot mot undersökningens
relialibitet, vilket man ibland gör när de uppkommer i enkätundersökningar (Winther
Jørgensen och Phillips 2000, s119) Eftersom diskursanalysen gör en ansatts till att avslöja de
kulturella antaganden som måste göras för att man ska förstå texten så tittar man lika mycket
på det som är frånvarande i texten som det den innehåller (Denscombe 2017, s 407-410),
vilket lämpar sig bra för att kunna förstå den världsbild som skapas och upprätthålls på
forumet och vilka antaganden den bygger på. Diskursanalys gör det även möjligt att försöka
placera in diskursen på incels.is i ett större kontext och koppla ihop den med andra diskurser,
kanske framförallt diskurser i andra delar av manosfären.
Då incels ofta medvetet “kodar” sitt språk, det vill säga använder egna uttryck eller symboler
för att hänvisa till något annat eller låter saker vara underförstådda snarare än explicita så är
diskursanalys ett användbart sätt att analysera texten forumet för att kunna reda ut vilka dolda
budskap som finns. Många av uttrycken är ganska lätta att förstå betydelsen bakom, medan
andra kräver att man är relativt väl insatt i det språkbruk som används för att man ska kunna
förstå vad som skrivs, vilket ofta innebar att jag fick läsa igenom inlägg flera gånger eller
komplettera mitt material med andra inlägg där uttrycken använts för att förstå vad som
skrevs.

5.4 Etik
Forumet incels.is är helt öppet, något som medlemmarna kan antas vara väl medvetna om. De
flesta är noga med att inte använda sitt verkliga namn på forumet eller på andra sätt göra det
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möjligt att koppla det de skriver på internet till dem personligen, vilket gör det möjligt att som
forskare kunna ta citat trots att dessa kan bli sökbara. Detta material används då det gör det
möjligt att få en insyn i gruppen och de diskurser som är rådande på forumet.

5.5 Insamling av material
Att materialet finns lätt tillgängligt och naturligt förekommer underlättades insamlingsfasen.
Inlägg från trådarna som valts ut kopierades in i ett textdokument. Samtliga användarnamn
har plockats bort och ersatts med siffror. Om ett inlägg var ett svar på ett tidigare inlägg så
markerades även detta. Forumet har vissa egna emojis och dessa gick inte att föra över på
något bra sätt till det ordbehandlingsprogrammet pages, där de försvunnit noterades det och
istället fick texten som används för att få fram dem på forumet stå kvar
(exempelvis :feelsthink:). Efter att materialet sammanställts i pages importerades det till
Nvivo för att underlätta kodningsprocessen.

5.6 Kodning och analys
Under kodnigsprocessen har jag haft en induktiv ansats, i den mån det är möjligt eftersom
forskaren alltid påverkas av sin kultur och kontext, och låtit olika koder och teman komma
fram under själva arbetet (David och Sutton 2016 s 274) Texterna lästes först igenom i sin
helhet utan att några koder lades till. Under andra genomläsningen markerades återkommande
mönster och teman började identifieras. Dessa första koder var i första hand manifesta,
specifika termer som användes i texten (s 274-275). Efter ytterligare en läsning plockades
även ett antal latenta koder ut där sådant som inte explicit förekom synliggjordes. Ett exempel
på den första typen av kod är ord som “cuck”, “surgery max”, “foid” och “feminism”.
Exempel på latenta koder är sånt som “social psykologi”, “sociologi”, “kvinnohat”,
“homofobi” och “rasism”.

Ett problem som jag stötte på ganska tidigt är att det är svårt att förstå vissa av de ord som
används då det används många egna ord och ett ganska internt språkbruk på forumet. I de
flesta fallen gick det att ta reda på vad dessa uttryck innebär på forumet, bland annat med
hjälp av forumets egna wiki8, men i andra fall lyckades jag inte hitta några tydliga
8

En sorts internetbaserad ordbok där vissa av uttrycken och koncepten som presenteras på
forumet förklaras.
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förklaringar för begrepp. Efter att ha gått igenom materialet ett antal gånger kunde man dock
förstå ungefär vad som menades med begreppen som används, då de ofta förekom så pass
många gånger att det gick att utläsa detta från kontexten de användes i.

Nedan följer ett utdrag ur ett inlägg där specifika incel-ord har markerats och förklarats för att
ge en inblick i hur denna del av kodningen gått till. Detta har gjorts genomgående i den
kodade texten.

To surgerymax and looksmax. Hopefully foids will land on my lap.

Att sätta “max” efter någonting markerar att man jobbar mot att maximera ett visst attribut,
ofta fysiskt. Surgerymax syftar på att genom skönhetsingrepp ändra sitt utseende till det bättre
och att “looksmax” är att försöka maximera sitt utseende i allmänhet.

Foids, en förkortning av femoid, är ett av orden som används istället för kvinna. Detta är
incel.is egen wikis definition: “A derogatory term for female. Stemmed from female and -oid
(as in android or humanoid). Used to suggest that females are not fully human.” (Femoid,
incel wiki)

Dessa koder hjälpte mig att reducera materialet och kunna plocka ut ett antal teman ur vilka
analysen och kartläggningen sedan kunde ta avstamp. De tre huvudsakliga temana som
uppkom var normer och grundförutsättningar, ideologi på forumet, samt konsekvenser av
diskursen. Under normer och grundförutsättningar hamnade sådant som berörde hur
maskulinitet kan spela en roll till att medlemmar söker sig till forumet, hur social identitet kan
användas för att motivera varför någon skulle vilja identifiera sig som en incel samt koder
som berörde den generella känslan av att inte ha någon kontroll över sin situation. Under
ideologi berörs antifeminism, tanken om att kvinnor söker sig till män som är mer attraktiva
än dem, spänningen som finns mellan sociologiska och evoulutionspsykologiska
förklaringarna samt den utseendefixering som skiljer incelsen från andra delar av manosfären.
Under konsekvenser av diskursen så kategoriserar de slutsatser som världsbilden på forumet
leder till.
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6. Analys
6.1 Kort lista av vanliga incel-termer
Jag har här sammanfattat några av de mest förekommande orden och gett en kort förklaring
till vad de betyder. Förklaringarna är hämtade från incel.is egna ordlista i kombination med
min tolkning av hur orden används på forumet. En mer utförlig ordlista bifogas som bilaga.

Black Pill: Incelsens version av the red pill, ett piller som de menar är ännu svårare att svälja
och visar ännu fler obekväma sanningar.
Incel - Någon som lever i ofrivilligt celibat, en person som är ofrivilligt sexlös.
Chad - Den mest attraktiva mannen enligt incelsens analys av samhället, främst fokuserat på
utseende men kopplas ibland till saker som självförtroende och att vara dominant.
Normie - Någon som varken är en incel eller Chad, någon som incelsen menar är någonstans
i mitten på skalan för attraktivitet.
Foid - förkortning av femoid, en nedsättande beteckning på kvinna. Ordet är en hopslagning
av “female” och “android” och används för att antyda att kvinnor inte är helt mänskliga. Ordet
kvinna används väldigt sällan, foid eller femoid är betydligt mer frekvent förekommande.
Hypergamy - Tanken om att kvinnor byter upp sig när det kommer till val av partner. Istället
för att välja någon som är på samma attraktivitetsnivå som en själv väljer kvinnor någon som
är högre upp på skalan, vilket leder till att (heterosexuella) män som är långt ner på
attraktivitetsskalan alltså inte kan träffa någon partner. På forumet används detta både
gällande sexuella partners och romantiska partners, men med fokus på sexuella partners.
Go ER: Göra som Elliot Rodger och mörda icke incels genom någon form av massmord.

6.2 Normer och grundförutsättningar
I den här delen presenteras ett antal grundstenar i att förstå diskursen på forumet och hur
denna har kunnat uppkomma. Genom att diskutera hur maskulinitet, social identitet och en
känsla av att inte ha någon kontroll över sin situation möjliggör att den här typen av
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förklaringsmodeller ses som mer attraktiva synliggörs dels några grundantaganden i den
världsbild på forumet och dels hur diskursen kan ha fått fäste.
6.2.1 Maskulinitet och social identitet
Många trådar på forumet stärker bilden av att sex med en kvinna är något som medlemmarna
bygger sitt värde på. Det som har samlat dessa människor från början är att de som incels
menar att de inte kan hitta sexuella partners och det misslyckande som de menar att detta
innebär. Att ha sex tycks på forumet ses som något som direkt påverkar ens värde som
människa och därför blir konsekvenserna av att inte kunna ha det så drastiska. Detta ligger i
linje med tidigare forskning som visar att heterosexuella relationer blir ett av de yttersta
bevisen på maskulinitet för vissa grupper av män (Schmit och Kazyak’s 2016, Willer et al
2013, Kimmel 1994), och då hegemonisk maskulinitet är av de sakerna som tydligt värderas
högt och idealiseras på forumet så blir ett misslyckande i att leva upp till denna form av
maskulinitet ett hårt slag mot medlemmarnas självbild. Att sexuella relationer värderas högt
på forumet är en nyckel för att förstå resten av incelsens världsbild; hade inte sexuella
relationer och värde varit så nära sammankopplade hade konsekvenserna av att inte kunna
träffa en sexuell partner inte setts som lika drastiska och de slutsatser av diskursen som
presenteras senare skulle ses som orimliga.

En annan nyckel för att förstå diskursen på forumet är idealiseringen av det maskulina. På
forumet tycks det, likt flera andra delar av manosfären, vara närmast koncensus gällande att
hegemoniska maskulinitet är något positivt och att femininet är något negativt. Det finns även
en bild av att feminismen utgör ett stort hot mot maskuliniteten (mer om detta under 6.3.1).

Kimmel (1994, s 126-128) lyfter att maskulinitet ofta bekräftas genom att det feminina
förkastas. Detta beteende visar sig tydligt i de förolämpningar som används ofta på forumet.
Två av de vanligaste förekommande är cuck och soy boy vilka båda syftar på en man som på
olika sätt inte lever upp till det maskulina idealet.

Uttrycket cuck förklaras på wikin som “(1) A man with an unfaithful girlfriend/wife. (2) A
man who is in an open relationship.” (cuck, incel wiki), men används betydligt betydligt
bredare på forumet för att benämna en man som inte ses som tillräcklig eller som låter sig
styras av en kvinna.
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SJW cucks can't simply blame men when there's an entire state that breaks them
psychologically via cucked laws and deprivation of (care) and sex.

I detta citat används ordet cuck både för att nedvärdera SJW’s, social justice warriors9 , och för
att beskriva lagar som ses som en del av strukturen eller den politiska korrektheten. Cuck är
något som tycks kunna läggas till lite var som helst, men visar i grunden på hur en man som
inte kan “kontrollera sin kvinna” och blir bedragen eller på andra sätt inte lever upp till den
nivån av maskulinitet som förväntas. En av idealen för maskulinitet som ofta tas upp är att
kunna ha kontroll och inte låta sig trampas på av andra (Kimmel 1994 s 125), vilket en cuck
alltså misslyckas med.

Uttrycker soy boy har överraskande nog ingen förklaring på wikin, men syftar på en
föreställning som även existerar i andra delar av manosfären. Denna föreställning har sin
grund i en tro på att män blir mer feminina av att konsumera soja. Personer som tror på denna
idé menar att en stor konsumtion av soja ökar mängden östrogen hos män. Den forskning som
finns på ämnet stödjer inte denna tes (Hamilton-Reeves 2010), men det har inte hindrat
uttrycket från att ta fäste. Uttrycker innehåller även viss kritik mot liberala normkritiska män,
då personer som använder detta uttryck menar att dessa män i högre utsträckning väljer att äta
vegetariskt. Uttrycker soy boy är lätt att koppla till en frångång från de maskulina idealen
eftersom det är just en ökad femininet som ses som den negativa effekten av soja. Om
hegemoniska maskulinitet är avståndstagandet från det feminina (Kimmel 1994 s 126-128) så
är att vara en soyboy ett misslyckande att uppnå detta ideal. Om det inte hade funnits något
negativt med en ökad femininet skulle detta inte användas som en förolämpning. I
nedanstående citat så klagar personen som har skrivit posten på att incelsen har gått från att ha
en hårdare framtoning till att bara vara gråtande soy boys, något som hen verkar se som något
negativt.

At least when incels meant something, we had a bad boy image. Now we're nothing
but a bunch of crying soys tbh tbh 10

9

Social justice warriors är en generell och nedvärderande benämning på personer
vänsterliberala eller feministiska åsikter som kämpar för social rättvisa.
10

Tbh är en förkortning på “to be honest”
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Hur uttrycken används på sidan kan ses som ett uttryck för den typen av könspolis som
Kimmel (1994) beskriver; män som inte uppnår de maskulina idealen får hård kritik, och då
bekräftelse från andra män är något som man söker för att få sin identitet bekräftad så är det
inte konstigt att uttryck “soyboy” eller “cuck” ses som en så stor förolämpning. Förutom
dessa två uttryck är vanliga förolämpningar olika former av homofoba uttryck, något som
tidigare forskning har kunnat koppla till hotad maskulinitet (Glick et al 2007, Willer et al’s
2013).

Det finns även flertalet inlägg där användarna kritiserar sin egen maskulinitet och uttrycker
känslor om att de inte är tillräckligt maskulina. En användare beskriver sin önskan av att vara
en Chad, men att hen11 inte ens kan föreställa sig det eftersom hen i sina egna ögon bara liknar
en “soyboy”.

I wish I was a Chad , I have tried to imagine myself as a Chad but I look like a fat
soyboy

Detta fenomen är intressant, då inägg som detta visar en typ av uppgiven öppenhet och
sårbarhet som inte vanligtvis är kopplat till ett maskulint ideal. Medlemmar på forumet är, till
skillnad från idealet, sällan rädda för att prata om sina känslor av otillräcklighet och vilka
misslyckanden de är. De tycks visserligen tycka att hegemonisk maskulinitet är något
eftersträvansvärt, men de har sällan några tankar om att någonsin kunna uppnå detta ideal
själva, vilket kan driva vidare känslan av att känna sig misslyckad och otillräcklig. Kanske är
det just denna totala uppgivenhet som gör att de i vissa fall så tydligt kan frångå sin
idealiserade bild av vad maskulinitet är, eftersom de redan menar att de är dömda att
misslyckas och att det därför inte är värt att försöka. Så medan incelrörelsen tycks idealisera
hegemoniska maskulinitet så känner medlemmarna på forumet att de aldrig har möjlighet att
uppnå detta ideal och ur detta kan en känsla av frustration eller alienering växa. I manifesta
uttryck ser man främst skildringar av maskulinitet som något positivt och eftersträvansvärt,
11

Jag har valt att använda det könsneutrala pronomen hen då det inte är möjligt att med
säkerhet veta könet på den som postar. Dock kan man med stor sannolikhet gissa att det i stor
utsträckning är män som är aktiva på forumet då det är vanligt att de både könar sig själva och
andra som män. Trots detta har jag valt att hålla mig till hen då det språkligt kan användas
oavsett vilket kön personen i fråga har och jag då inte behöver gissa individers könsidentitet i de
fall där det inte är tydligt.
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men latent finns även sånt som pekar på att dessa ideal leder till stor osäkerhet och otrygghet
hos personerna på forumet.

Det kan även vara intressant att se detta fenomen som ett uttryck för social identitet. Personer
på forumet inte med Chad, som kan ses som ett uttryck för det maskulina idealet. Istället
identifierar de sig som incels och är ofta måna om att skydda denna identitet. I citatet
nedanför ifrågasätter A huruvida B faktiskt är en incel eller inte, varpå B direkt börjar försvara
sin identitet och understryka att det visst är omöjligt för honom att hitta en partner.

A. Are you really incel? All your posts your say how “you kick people ass” or “you
scare them” also You are 6’0 big dick, and white passing. Your posts don’t show
anything incel-like we are outcasts ugly have no friends etc. You are either a
LARPING faggot or some masculine chad so either way fuck off
B Kek ı'm not white not even close.you must look well at my posts if you dont see this
is your problem

Efter detta fortsätter B att posta länkar till trådar för att kunna ge exempel på vad som gör hen
till en “äkta” incel, bland annat till poster där hen beskriver sin situation och sin infallsvinkel.
B avslutar med att skriva följande:

B: Almost all of my posts about inceldom i dont even post in offtopic.you just saw
some of my comments and assuming I'm not a incel lets assume im not incel but
blackpilled normies still allowed

I B’s svar kan man ana en viss rädsla över att inte accepteras som en del av gruppen. Att A
ifrågasätter B’s identitet gör att hen känner ett behov att styrka att hen visst är en del av incelcommunityt, vare sig hen kan räknas som en incel eller inte. I tidigare forskning på social
identitet har man sätt att individen baserar sitt egenvärde på en koppling till en grupp (Tajfel
1974 och Winther Jørgensen och Phillips 2000, s103), vilket i incelsens fall kanske är extra
intressant då identiteten incel sällan kan ses som något positivt, men däremot kanske kan
erbjuda en känsla av att de saker som plågar en åtminstone inte är ens eget fel. Därför blir det
jobbigt för B att dennes identitet som incel blir ifrågasatt eftersom det innebär att det kanske
faktiskt är B’s eget fel att hen är ensam och inte har träffat någon sexuell partner.

!22

Ett annat sätt som incelsens sociala identitet tar sig uttryck är i deras hat mot Chad. Trots att
de idealiserar den typ av manlighet som Chad kan ses som en representant för så har de ett
brinnande hat mot de som de själva tilldelar denna identitet. Till skillnad från andra delar av
manosfären där medlemmar ofta strävar efter att bli “alpha” eller stiga i hierarkin så tycks
detta intevara något som ses som ett alternativ för incelsen, istället för att sträva efter att
själva kunna vara en del av Chads grupp uttrycker de en önskan för att hämnas på denna
grupp.
6.2.2 Känslan av att inte ha kontroll
What you say makes sense, but sometimes going ER12 becomes the only way out for
certain people. Obviously, I discourage from doing that. These people go on a
rampage because they want to feel in control for once in their lives, because the
system fucked them over since day 1.

Något som är återkommande i många trådar på forumet är uttryck för en känsla av att inte ha
någon kontroll över sin situation och diskussioner om den frustration detta innebär
förekommer frekvent i forumtrådarna. Det finns en generell känsla av att det finns ett system
som har förstört för en från början, och många tycks inte heller se någon möjlighet för att ta
sig ur denna situation. Ett tydligt exempel på detta kan ses i det inledande citatet, där en
användare uttrycker att det göra som Elliot Rodger kan vara den enda vägen ut för vissa och
att hen menar att det finns ett system av sociala normer som har förstört från dem redan från
början. Även detta kan kopplas till hur många incels tycks söka efter en förklaringsmodell
som gör att det inte är deras eget fel att deras situation ser ut som den gör.

Denna känsla tycks även väcka självömkan hos vissa användare, som använder denna som en
ursäkt för att kunna bryta mot principer som de själva egentligen menar att man bör följa. Ett
av exempel på detta togs upp tidigare; att de inte verkar sträva efter att uppnå ett ideal som de
ändå tycks värdera högt. Ett annat exempel kan ses i ett svar i tråden “[LifeFuel] Just Be
Chinese in Africa Theory”
I don’t support race mixing, but I’m a incel so I’ll take what I can get. I’d only
reproduce with another race if my offspring benefit from it.

Personen som postar börjar med att uttrycka att hen inte stödjer rasblandning, men att han
ursäktar sig själv som incel och därför tar det han kan få. Hen braskappar dock med att säga
12

Elliot Rodger, se ordlista.

!23

att hen aldrig skulle göra det om hens barn inte hade något att vinna på det hela. Personen
använder alltså sin identitet som incel för att rättfärdiga att bryta mot sina egna principer.

Dessa grundförutsättningar gör det lättare att förstå de andra analysdelarna: Ett forum fyllt av
ömtålig maskulinitet, en social identitet som används både för att trycka ner sig själv och
skapa en känsla av ett vi och ett dem i kombination med en känsla av att inte ha någon
kontroll och tendensen att rättfärdiga att bryta mot moraliska principer på grund av
självömkan både driver fram och bekräftas av den ideologi som har växt fram på forumet.

6.3 Ideologi på forumet
I denna del presenteras ideologin på forumet och hur de olika delarna i denna hänger samman
eller motsäger varandra. Detta görs för att ge en överblick av ytterligare några
grundantaganden som görs i incelsens bild av världen samt vilka förklaringsmodeller som
används för att förklara den situation incelsen är i.
6.3.1 Antifeminism
För att förstå incelsens hat mot feminism undersöks först vad incels vad de menar när de säger
feminism. På wikin definieras begreppet såhär:

Feminism is the process by which women take credit for mostly celibate male
innovations making them want to enter the workforce. It is also a philosophy which
(falsely) claims that men currently have more societal power and reproductive choice
than women, and therefore national movements must seek to give women more
power and choice ("equality"). Feminism's defenders often imply (falsely) that infinite
female sexual choice will trickle down to sub-813 men in a country with high sexual
dimorphism. Modern, millennial feminists regularly celebrate and promote male
disposability and dreephilia, at the same time that they claim they are the only valid
representatives of male issues. Contemporary feminists tend to be major promoters
of misogysteria14.

13

Med sub-8 menar man de män som är mindre attraktiva än en åtta på en tiogradig skala

14

Misogysteria är ett begrepp som på incel.is används för att beskriva vad de menar är “ett
överdrivet gnäll om misogyni (kvinnohat)” (misogysteria incels.wiki)
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I det här inlägget är det tydligt att personen som har skrivit det ser på feminism närmast som
en form av konspirationsteori som på något sätt har fått fäste i samhället i stort. Författaren är
noga med att, till och med i beskrivningen av vad feminism är, påpeka att alla påståenden som
görs inom feminismen är felaktiga. Denna syn på feminism och kvinnorätt tycks ligga
underförstått i många poster på forumet. Ett ställe där man tydligt kan se detta är tråden
“anyone else rooting for a REAL war on women?”

Trådskaparen:
It doesn't seem like such a farfetched idea to me anymore.

This isn't sustainable. The graphs that show the number of incel men are absolutely
insane. IIRC 15, at the current rate of growth, something like 25% of all men are going
to be incel in like 10 years.

There's no way 25% of the sex that thinks about banging foids a couple hundred
times per day is going to stand for this. No amount of soy is going to provide enough
restraint. Hell, most soyboys are sexual predators once they think they have an in.

When has there ever been this much division between the sexes? Hmmm...iiiit's
allllmost as iiiiiif...giving females the power to act on their ridiculous, whimsical
desires has had a detrimental effect on our culture?

Could that be it?

I want to see normies explain how giving females the freedoms we have given them
is a good thing when men and women are at each other's throats in a way never
seen before.

And it's only going to get worse.
——1:
I see the collapse of society within the next 25 years due to this problem.

15

Förkortning på “if I recall correctly”
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Personen som startar tråden menar alltså att 25% av alla män kommer vara incels inom 10 år.
Hen menar att det är större ojämnlikhet mellan könen och förklarar detta med att kvinnor
numera har makt nog att agera efter sin vilja. Den första personen som svarar i tråden fyller i
att hen tror att samhället kommer falla inom de närmaste 25 året på grund av detta. OP ber
även om en förklaring för varför det skulle vara en bra sak att ge kvinnor rättigheter, men
denna fråga är inte riktad mot de andra på forumet (som OP förmodligen antar håller med
hen), utan mot “normies”, personer som varken är Chads eller incels.

Det förekommer i vissa fall att någon ifrågasätter denna syn på kvinnor och feminism. I en
tråd menar användaren 1 att det bara är den senaste vågen av feminism som är problem, inte
hela rörelsen. Hen får dock snabbt mothugg från flera andra användare på forumet efter att ha
uttryckt detta, där två olika personer svarar att feminism alltid har varit ett problem.

1: When will you realize that the big problem is the feminism of the last wave and not
the whole movement?

2: Feminism was wrong from the beginning, foids should've never had the right to
vote the same way more financially successful men can who contribute more taxes.

3: No, feminism has been cancer from the beginning.
It's always been about getting all benefits with none of the consequences, while
playing victims in the process.
Death to Feminism.

6.3.2 Hypergami
På incelforumt finns det en tydlig tanke om att samhället har förändrats under de senaste 50
åren och att saker som sociala medier, tinder och dejtingsidor i hög utsträckning främst
gynnar kvinnor. De menar att detta leder till hypergami, att kvinnor nu kan byta upp sig när
det gäller status, utseende eller pengar hos en potentiell partner (hypergamy, incels wiki). I
illustration 1 har jag återskapat en bild som ofta förekommer på forumet när hypergami
diskuteras. Den illustrerar hur medlemmar på forumet menar att hypergami har blivit
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vanligare sedan 1955. De menar att det tidigare var vanligare att kvinnor fram en partner som
hade samma attraktivitetsnivå som de själva medan de nu byter upp sig och män som inte är
lika attraktiva därför blir ensamma.

Det finns tillfällen då denna idé tycks
syfta på både romantiska och sexuella

Illustration 1: En egen version av en bild som ofta figurerar

relationer, men det är en modell som

på forumet

rent logiskt enbart fungerar för
potentiella sexpartners. Hade modellen
gått att applicera på romantiska
relationer så hade det inte längre gått i
linje med den tvåsamhetsnorm som är
rådande, eftersom det skulle innebära
att de mest attraktiva av männen skulle
ha mängder med partners (och ett
samhälle med en tvåsamhetsnorm
enligt denna modells logik ha valt de
mest attraktiva kvinnorna) eller så
skulle betydligt fler vara ensamma.
Detta eftersom det inte är svårt att
förena tvåsamhet med en modell som
bygger på att 20 % av männen får 80%
av kvinnorna.16 När det handlar om sex
är det dock mer rimligt att se hur det är
möjligt för en man att ha relationer med
många kvinnor, medan de mindre
attraktiva männen får svårt att hitta en
sexuell partner.

16

Just denna procentsats förekommer ofta på forumet och syftar på en numera raderad artikel
skriven av en av grundarna till den internationella dejtingssidan Okcupid. Hans mätning har visat
att kvinnor på sidan rankat 80% av mäns dejtingprofilbilder som under medel. Detta är alltså inte
en vetenskaplig artikel, utan var från början ett inlägg på okcupids blogg.
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För att komma runt detta så har incelsens ett koncept som kallas för dual mating strategi,
vilket innebär att kvinnor kan nöja sig med en mindre attraktiv man för att få stabilitet men
fortfarande har relationer med mer attraktiva män utanför relationen (hypergamy, incels wiki).

Något som är speciellt intressant med incel rörelsen är att de ofta passar in i både kategorin
“Cyber Lads” och kategorin “Virutal victims” (Schmit och Kazyak 2016). De idealiserar
maskulinitet och har tankar om att män bör ha mer rättigheter än kvinnor, men samtidigt sätter
de ofta sig själva i en offerroll och menar att de är mer förtryckta än många andra grupper och
att samhället bör ta sitt ansvar och hjälpa dem att ta sig ur den situation de är i. Så trots att de
ofta menar att män är genetiskt överlägsna kvinnor så identifierar de sig inte själva med den
typen av män, utan placerar sig själva allra längst ner på skalan för social status.
6.3.3 Sociologi eller evoulutionspsykologi?
Förklaringarna till varför medlemmarna på forumet har hamnat i den situationen som de är
idag tycks variera mellan en närmast sociologisk förklaring och en förklaringsmodell som
snarare är baserad på evolutionspsykologi. I likhet med Schmit och Kazyak’s (2016) virtual
victims lånar den mer sociologiska förklaringsmodellen gärna använder sina begrepp och
tankesätt från feminism eller andra sociala rörelser. Man tar upp diskussioner om strukturer,
normer och makt. I vissa fall görs kopplingar till andra rörelser direkt, som i en tråd där en av
medlemmarna beskriver hur hen tror att Lenin idag hade varit på incelsens sida.

2018 Lenin would've started the Incel Rebellion by now.
>tfw no Lenin to lead a bunch of other incels to overthrow the bourgeoisie
Chadgeoisie

Andra gånger är det bara tydligt i subtext, sättet man resonerar kring hur “samhället” ser på
misslyckade män visar hur man ser det som någon form av sociala strukturer. I inlägget nedan
beskrives hur film och TV kan förstärka dessa normer, något som mycket liknar exempelvis
feministiska analyser av hur normer förstärks via media.

Why do you care about what normies and cucks think of us? Do you really think the
reason they hate us isn't because of our status as low-value ugly males? Do you
think all this hatred of incels comes from the fact that one in a million virgin males go
ER, or the fact that society has an innate hatred for male losers? […]
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Movie and TV show villains are always physically uglier in some way, unless they are
an antihero, in which case they are just an attractive looking villain but that makes
them better somehow.

Denna förklaringsmodell används även för att motivera att “go ER”, det vill säga göra som
Elliot Rodger och utföra ett massmord för att hämnas på samhället. Under en diskussion om
huruvida massskjutningar är konstruktiva för rörelsen svarar en av användarna med ett långt
svar där hen lägger ut sin syn på varför terrorism behövs inom rörelsen.
Normies need to be convinced that not helping us is to their detriment in order to
help, to do that we have to make our plight THEIR PLIGHT, that's where the mass
killings and "terrorism" comes in, ITS WHAT BROUGHT THEIR ATTENTION TO
OUR PLIGHT, AND ITS WHATS GOING TO FORCE THEM TO HELP US SOLVE IT.
We need to make inceldom A SOCIETAL PROBLEM

Hen gör även kopplingar till den feministiska kampen och hur strategier från denna kan
användas för att gynna incel-rörelsen
Women did the same shit with feminism as a movement, they appealed to men by
saying shit like - "were your mothers, sisters, etc, you have to help us". They made
the personal problems in their lives a societal problem that had to be dealt with, we
however can't use the "pleading strategy" because society hates us and were men,
nobody cares about us, we have to use violence. Were basically going to have to
BLACKMAIL SOCIETY INTO HELPING US.

Att denna liknelse överhuvudtaget är logisk kan dock ifrågasättas, då kvinnor utgör över
hälften av jordens befolkning medan de som drabbas av den problembild som presenteras på
forumet är betydligt färre. Därför är det inte orimligt att den rörelse som kämpar för kvinnors
rättigheter blir större än de som kämpar för incelsens rättigheter. Detta hindrar dock inte
incelsens från att flitigt jämföra sin egen kamp med den feministiska och att föreslå att den
typen av strategier som använts i den feministiska kampen skulle kunna användas även för att
förändra incelsens situation. Ibland används även denna typ av förklaraingsmodeller för att
visa hur man menar att samhället nu i själva verket priveligerar kvinnor. I exemplet nedan
beskriver en medlem på forumet hur hen menar att samhället aldrig skulle tillåta kvinnor att
!29

bygga upp lika mycket ilska och sorg som en man. Hen beskriver även en bild av hur staten
bryter ner män psykologiskt genom vissa lagar och att att beröva dem omsorg och sex.
As far as I know, femoids going ER are extremely rare or maybe non-existent.
Excluding biological aptitudes, I think the reason for that is mostly due to the fact a
femoid will never build up such anger and sadness like a man, society simply doesn't
even allow that to happen. SJW cucks can't simply blame men when there's an
entire state that breaks them psychologically via cucked 17 laws and deprivation of
(care) and sex

Andra gånger förkastas dock denna typ av strukturella förklaringar, framförallt i relation till
feminism, könsroller, ras eller IQ. I dessa fall lutar man sig mer mot en förklaringsmodell som
liknar den hos det som Schmit och Kazyak’s (2016) beskriver som cyber lads; feminismen har
inte bara gått för långt utan det finns något inneboende som gör att män bör ha mer makt än
kvinnor. I inlägget nedan beskriver en användare att det inte finns några nackdelar med att
inte ge kvinnor några rättigheter och fortsätter sedan med att beskriva det hen menar händer
om man ger kvinnor rätten att bestämma över sina egna liv; de blir promiskuösa och utbildar
sig inom något som användaren tycks ses som meningslöst.
What's the worst that can happen if women have no rights?
every man has a higher salary, more jobs, better chance of getting a woman
absolutely zero downside
‘But the poor women won't be able to ride the cock carousel in their prime years and
graduate in lesbian dance theory.’

På incels.is egna wiki menar författaren av inlägget “the black pill” att black pill filosofin på
forumet bygger på en evoulutionspsykologisk grund (incels wiki - blackpill), vilket alltså
skulle stryka den senare typen av förklaringsmodellen. Denna typ av förklaringar blir även
tydlig i det stora fokus som läggs på genetik.

A: You can try to dominate and control foids as much as possible, but they will do
everything they can do avoid reproducing with a genetically inferior male

17

Termen “cucked laws” förekommer flertalet gånger och tycks syfta på de flesta lagar som incelsen inte
tycker om
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B: They reproduce with "genetically inferior" men just fine. They don't usually
reproduce with chads because they use birth control, they wait until they turn 35 and
find some betabux18 cuck to have giga incel kids with. Foids don't need rights
because they are destructive beasts when left on their own. I also like how you didn't
deny that you love the poor women and don't ever want to see them unhappy.

I det här inlägget är det tydligt att det finns en stark tro på att det är genetik som avgör
huruvida man är en attraktiv partner eller inte. Medan A använder detta som en förklaring till
att kvinnor inte skulle skaffa barn med vissa män, så menar B dock att de visst kan göra det,
eftersom den “genetiskt starka” partnern (Chad) ser till att använda skydd så menar hen att
kvinnor tillslut nöjer sig med en “sämre” partner. B menar även att kvinnor av naturen är
destruktiva, och därför inte bör ha några rättigheter, vilket ligger mer i linje med en tanke om
en genetisk skillnad mellan könen än en förklaringsmodell som är mer socialkostruktivistisk
och baserad på sociala strukturer.
When we were bullied in schools, rejected in the streets, and vilified in movies, the
identity of incel did not exist. Yet, people for decades have been casting ugly virgin
males as losers, psychopaths, troublemakers and so forth. Look at for example
Redpill forums, they have a similar level of hatred for women as we do, many of their
forums also encourage violence against women, yet you don't see entire subreddits
created to go after them. Why? Because redpillers are usually normies or Chadlites
while incels are ugly low-value males that women feel innately repulsed by.

Spänningen uppstår i att de applicerar den mer strukturella synen på sin egen situation, där det
inte är “naturligt” att de har hamnat i den sits de är i utan något som uppståt på grund av ett
samhälle fullt av sociala strukturer som motarbetar dem. Detta tänk sträcker sig däremot inte
vidare till andra människors analys av situationer, utan där motiveras förtryck och en ojämn
maktfördelning med att det är på grund av biologiska eller evoulutionspsykologiska skillnader
som incelsen menar inte kan vara socialt konstruerade.

Ett tydligt exempel på tillfällen där den strukturella synen helt får ge vika för gener och
biologi är så fort ras eller rasism kommer upp på forumet, vilket det ofta gör. Här finns inga
18

Betabux syftar på tanken om en “dualistic mating strategi” och benämner en beta-man som försörjer för
en kvinna som egentligen inte är sexuellt attraherad av honom. Ofta menar man att kvinnan använder
betabux mannen för att få stabiltet medan hon är otrogen med chad (betabux - incels wiki)
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tankar om att ras skulle vara socialt konstruerat, utan antaganden som är baserat på hudfärg
eller liknande ifrågasätts aldrig.

1: all these Chinese men will be able to live vicariously through their future
blasian slayer son with Asian IQ and a BBC19
2: Or Asian dick and black IQ.
3 “Or Asian dick and black IQ.” beyond over.

1 tar upp att hen menar att kinesiska män som skaffar barn med svarta kvinnor kommer kunna
leva genom sina barn då dessa kommer ha asiatiskt IQ20 och penisstorlek som en svart person.
Två andra personer vänder på det och menar att det skulle vara katastrof om det blev tvärt om.
Att man kan koppla saker som IQ och penisstorlek till ras är inget som ifrågasätts, utan ses
som självklart. Det kommer upp i flertalet trådar och man kopplar även ras till saker som hur
lätt det är att träffa någon och vem man kan dejta.

Det finns dock en smula av början till ett mer strukturellt tänk i det som kallas JBW teorin.
JBW står för “just be white”, och som förklaring till denna teori på wikin står detta:

JBW theory or JBW is short for "just be white theory", describing the non-disputable
fact that any white man except maybe 0/10s can get a girlfriend in the Phillipines or
Thailand (or sometimes some other country with a lot of Asians). People who
espouse the term JBW feel that the reason they get rejected is androafrophobia
(prejudice against black males) and androethnophobia (prejudice against ethnic
males). (JBW - incels wiki)

Det är oklart huruvida man menar att vita personer kan skaffa flickvänner i Filipinerna eller i
Thailand beror på samhällsstrukturer eller evoulution, däremot kan man se att personer ibland
menar att de blir bortvalda på grund av fördomar kring svarta eller etniska män, vilket kanske
skulle kunna ses som en mer strukturell analys av situationen.
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BBC är en förkortning på big black cock
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IQ är något som frekvent kommer upp på forumet och inte ifrågasätts utan ses som ett bra
sätt att mäta intelligens.
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Denna strid mellan ideologier bör inte nödvändigtvis ses som två olika diskursordningar, då
det inte tycks finnas någon direkt strid mellan dem för att en av dem slutligen ska bli den
dominerande diskursen. Istället används de som komplement till varandra beroende på vad
som är gynnsamt i diskussionen i fråga. På wikin presenteras visserligen evoulutionsbiologi
som en grundsten i hela inceldiskursen, men i de forumtrådar som har analyseras är det lätt att
hitta tillfällen då detta biologiska tänk förkastas för att istället ge plats för diskussioner om
sociala strukturer. När detta görs tycks framför allt bygga på vad som är gynnsamt för att
kunna upprätthålla känslan av att samhället har strukturer som missgynnar incelsen och i vissa
fall hur sociala strukturer påverkar personer som blir rasifierade. Däremot förkastar man alltid
sociala strukturer som argument om det handlar om diskussioner där någon menar att kvinnor
påverkas negativt av sociala strukturer, då det tycks finnas en tydlig bild av att män är mer
förtryckta än kvinnor i den kontext som incelsen befinner sig i.
6.3.4 Utseendefixering
Det som kanske främst skiljer Incelsen från den övriga manosfären är vikten man lägger vid
utseende. På forumet är en vanligt förekommande förklaring till varför incels inte kan träffa
några sexuella partners att deras utseende gör det omöjligt för någon att vara attraherad av
dem. Saker som längd, håravfall, benstruktur, ögonfärg och skallform ses som helt legitima
förklaringar till att någon är en incel. I andra delar av manosfären ges man ofta förslag på hur
man kan ta sig ur sin situation (tex pick up artists), men när allt handlar om utseende tas
denna möjlighet bort.

På icels.is wiki under rubriken “blackpill” ser förklaringsmodellen ut såhär:
The term 'blackpill' as it's used on incels.is attempts to explain romantic partnership
as stemming from 3 interrelated factors:

1. Physical attractiveness
2. Wealth
3. Social Status

Five central themes about looks can emerge from this thesis:
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1. Looks are necessary to the formation of physical or romantic desire
2. Looks are not distributed evenly among men
3. Looks are not subjective.
4. The Dualistic Mating Strategy
5. Hypergamy

Stort fokus läggs alltså på just utseende, och för att “avslöja” lögnen om att det inte spelar
någon roll eller att vilket utseende man är attraherad av skulle kunna vara subjektivt. De
använder även ekonomiskt välstånd och social status som förklaringar för vad som leder till
“romantic partnership”. Nämnvärt är att trots att de använder just termen romantiskt
partnerskap i wikin så handlar inläggen i hög utsträckning inte om partnerskap, utan om sex.

För de medlemmar på forumet som hoppas på att kunna sluta vara incels, är diskussioner om
lookmaxxing, ofta genom plastikkirurgi. Detta blir i många fall påhejat av andra medlemmar
som menar att det är det enda sättet att någonsin kunna sluta vara ofrivilligt sexlös. Men inte
ens plastikkirurgi räcker alltid enligt medlemmar på forumet; då börjar man istället hänvisa
till skallform

skull / bones are way too thin and narrow for him to ever go past normie tier

En anledning till att fokus hamnar på just skallform eller benstruktur skulle kunna vara att
detta är något som är svårt att förändra oavsett vad man gör, vilket bekräftar känslan av att
inte kunna förändra sin situation, att det har varit kört redan från början och att det inte är ens
eget fel att man har hamnat i denna situation.

Att utseende fyller en så central roll i attraktion är något som tas för givet snarare än
ifrågasätts. I diskursen på forumet ses det som självklart att utseende är det som i första hand
ledet till att man hittar en sexuell partner. I de fallen diskussioner kring utseende uppstår läggs
nästan enbart saker som styrker denna bild fram. Att ifrågasätta denna sanning förekommer
inte annat än som ett skämt, men till och med i dessa fall blir skämten ofta nerslagna av en
annan medlem om det inte är uppenbart att personen inte menar allvar, som i citatet nedan.
A
hes ugly as fuck looks theory destroyed
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———
Trådskaparens svar till A
He is like a 6 or 721 and he lifts22
——A svar till trådskaparen
Yeah i was kidding lol
———

Illustration 2: Statustrappa

Trådskaparen uppfattar inte med full säkerhet
A’s svar som ett skämt och lägger därför fram
två anledningar till att personen i fråga visst
har ett fördelaktig utseende (han är lång och
styrketränar). A förtydligar då att hen
skämtade hela tiden för att understryka att hen
håller med trådskaparen och att
utseendeteorin inte snarare bekräftas av
tråden än krossas.

I incelsens bild av hur världen ser ut är Chad högst upp (se illustration 2). Längst ner på
botten hittar man incelen, någon som aldrig ens har en chans att hitta någon. Mellan dessa två
finns de incels kallar “normies”, de som är någonstans i mitten på attraktivitetsskalan. En
normie kan ibland gifta sig med någon, men riskerar alltid att bli cuckad, det vill säga att hans
fru är otrogen mot honom med en Chad.

Ett exempel på hur hög utsträckning diskursen på forumet fokuserar på utseendet är i hur
“Chad” konstrueras. Chad är incelsens totala motsats; han är snygg, lång och har breda axlar.
Chad har obegränsad tillgång till sex, eftersom alla kvinnor vill ha honom även om de inte
alltid erkänner det själva.

På incel.is wiki beskrivs Chad som “anything from a "8" to a "10" on the decile scale; the
polar opposite of a truecel. In terms of personality, he is your high school bully.” (Chad, incel
wiki),
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Dessa siffror anger var en person ligger på en attraktivtetsskala som sträcker sig från 1 - 10
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Lifts syftar på att personen i fråga styrketränar
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Chad tycks vid första anblicken likna det som andra delar av manosfären kallar en “alpha”,
men det finns några tydliga skillnader i uttrycken. På wikin beskrivs att “PUA23 copers
‑

commonly state that you have to be confident to get women IRL. However this isn’t the case
for Chad. If Chad doesn’t approach the woman who desires him, she will find a way to make
her intentions known, or even approach him herself” (https://incels.wiki/w/Chad), det vill
säga incelsen menar inte att Chad är den han är för att han har en viss personlighet; han är den
han är på grund av sig utseende. På wikin läggs tid på att i detalj beskriva vad som skiljer
Chad från incelen

Above 6 foot in height, large frame, broad shoulders, 0-1 on the norwood scale,
hunter eyes with little to no upper eyelid exposure, positively or neutrally tilted eyes,
prominent high cheekbones, thick eyebrows, a large skull, compact midface, killer
long chin, defined squarish jawline, long vertical ramus, gonial angle of approx. 120
degrees, forward growth of the mandible and the maxilla, a short straight nose, an
ideal philtrum to chin ratio (with the philtrum being shorter), clean exotic skin, healthy
bite with white teeth, and lastly, low body fat (below 15%)

En vanlig meme på forumet är att “det
enda som skiljer Chad från incelen är
några millmeter ben”. Denna meme
understryker hur stor vikt incelsen
lägger vid utseende och framförallt
benstruktur.

Fokus läggs alltså inte på att Chad
skulle ha personlighetsdrag eller en
attityd som gör att han uppfyller de

Illustration 3: Bild som används för att
understryka vikten av benstruktur. (Incels wiki Chad)

maskulina idealen mer än incelen.
Chad är inte nödvändigtvis fysiskt
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Pick up artists
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stark eller har en bra personlighet. Istället läggs fokus helt på utseende något som skiljer
denna bild från exempelvis pick up artist-commonityts bild av en alpha, där man kan sträva
efter att ändra sitt beteende och på så sätt förändra sin situation. Ett vanligt förekommande
skämt är att driva med människor som menar att personlighet går före utseende, något som
understryker den vikt som incels lägger vid utseende.

I hear when you get plastic surgery you can ask the surgeon to inject personality
booster into your skin at no charge.

Det förekommer dock tillfällen då vikten av personlighet lyfts, men en Chad med en dålig
personlighet kommer, till skillnad från incelen, ändå kunna få tjejer, även om han då får nöja
dig med “de som blir över”

You want the leftovers? Sure. That's for introverted Chad or the badboy or the
soyboy cuck. If you're neither, you don't even have the right to get the leftovers…

6.3.5 Sammanfattning
Några av grundförutsättningarna för att förstå världsbilden som målas upp på forumet är att
ideologin bygger på några huvudantaganden: Feminism är ett hot, kvinnlig sexuell frigörelse
har lett till hypergami vilket innebär att det inte finns några sexuella partners till de minst
attraktiva männen och utseende är det som spelar störst roll när någon väljer en sexuell
partner. Utöver dessa antaganden har jag även kunnat identifiera att man använder sig av både
socioligiska och evoulutionspykologiska förklaringar beroende på vad som passar för
stunden. I det fallet handlar det snarare om att hitta en förklaringsmodell som passar det svar
man vill ha än att anpassa svaret efter den förklaringsmodell som används. Vill man ha svaret
“män är överordnade kvinnor” hänvisar man till evoulutionspsykologi, men vill man ha svaret
“jag är i den här situationen på grund av samhällsnormer” lutar man sig istället mot mer
sociologiska förklaringar.

6.4 Konsekvenser av diskursen
I det här avsnittet behandlas några av de slutsatser som incel-diskursen ofta leder till och hur
dessa i sin tur kan användas för att reproducera diskursen eller styrka känslan av maktlöshet
och hopplöshet som tycks vara en av grunderna till att många av medlemmarna har sökt sig
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till forumet från början. Detta kapitel belyser ytterligare en del av världsbilden som finns på
forumet, då det synliggör de logiska slutsatser som en person kan komma till efter att
påverkas av de grundförutsättningar som presenteras i kapitel 6.2 i kombination med att denne
accepterar de grundantaganden som finns i ideologin på forumet. Det som presenteras i det
här kapitlet är en analys av hur de mekanismer som presenteras i de två föregående kapitlen
implicit påverkar medlemmarna i kombination med analys av explicita uttryck av de fenomen
som lyfts fram.
6.4.1 Utåtriktat hat
Det finns flertalet tillfällen på forumet då användare mest av allt tycks vilja ge uttryck till ett
starkt och brinnande hat. De slänger sig gärna med glåpord, främst mot cucks, chads eller
kvinnor eller diskussioner om hur man bäst kan ta ut sin hämnd mot dessa. Följande citat är
ett svar till en kommentar där personen i fråga har gjort ett kollage med olika bilder på män
som håller i skyltar om att de stödjer den feministiska rörelsen.
Disgusting spineless cuck flith. I will cleanse this filth of the world like a plague. I will
genocide of all them into PERMANENT extinction. CUCK GENOCIDE NOW

CUCK RESISTANCE MILITIA MOVEMENT UNTIL I DIE

I en annan tråd där youtubekommentarer till en intervju med skådespelaren Jason Momoa
diskuteras beskriver en person hur han tidigare gillat Mamoa, men att han tack vare the black
pill har ett starkt hat inför honom istället på grund av att postaren menar att Mamoa får så
mycket möjligheter kastade mot sig tack vare sitt utseende.
used to think he was cool but the blackpill has caused me a dead hatred of him. If
you're good looking opportunities will be thrown at you, it doesn't need to be said that
there is lot of good actors out there who never made it due to the how they look

Aggression är ett av de attribut som bland annat Kimmel (1994) kopplar ihop med
hegemoniska maskulinitet. Det är även ett av de uttryck som ofta uppkommer då någons
maskulinitet hotas eller ömtålig. Att många incels inte känner sig tillräckligt manliga ger sig
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ofta uttryck på forumet, både i form av att de jämför sig själva med soyboys eller andra
personer var maskulinitet inte ligger i linje med den hegemoniska definitionen.

Några tydliga exempel på tillfällen där män uttrycker oro kring sin maskulinitet återfinns i en
tråd där medlemmars sämsta erfarenheter av att köpa sex diskuteras. Flera av medlemmarna
uttrycker sin ångest över att inte ha kunnat få en erektion eller på andra sätt misslyckas
prestera sexuellt.

2: Was really drunk so I couldn't get hard enough and could not come. She would try
to role play by talking dirty but started laughing in the middle of it JFL:feelsrope:
___________________
7: By couldn't getting it up one time and wasting £60,was depressed weeks before
——
8, svar till 7
That sucks, performance anxiety or was she just not attractive? I have extreme
anxiety in general, I probably couldn’t get it up either.

Just att sexualitet och att prestera sexuellt är ofta kopplas till ens manliga identitet, och därför
kan man kanske gissa att detta ytterligare späder på dessa personers känsla av att inte vara
tillräckligt maskulina. En annan intressant aspekt i just denna tråd är att det här finns flera
tillfällen då medlemmar faktiskt visar medlidande för varandra och försäkrar personer som
uttrycker oro att denne inte är ensam och inte bör skämmas. Denna mjukare ton står i stark
kontrast till hur diskussioner brukar se ut på forumet och även hur män kanske förväntas att
utöva maskulinitet; istället för att försöka klättra i hierarkin så finns en viss känsla av att vilja
hjälpa och empatisera med de andra på forumet.
6.4.2 Cope or rope?
En av slutsatserna många incels drar utifrån diskursen på forumet är att det inte är någon idé
att göra något. Världen är ändå vriden mot dem och det finns inget de kan göra för att
förändra sin situation. Därför blir slutsatsen att de två alternativen som finns kvar antingen är
“cope”, att försöka hantera situationen och bara acceptera sitt öde eller “rope”, att ta sitt liv.
Dilemmat beskrivs på incel wikin såhär:

COPE or ROPE is a dilemma for many incels who, having taken the blackpill, no
longer have the option to hope. In Hamlet, it is expressed: ‘To be, or not to be: that is
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the question . . . For who would bear the . . . pangs of despised love’. (cope or rope incel wiki)

Författaren till texten på wikin menar alltså att man efter att ha “tagit det svarta pillret” inte
längre har möjligheten att vara hoppfull inför framtiden. Incelsens diskurs går till stora delar
ut på att peka på varför det är omöjligt att någonsin ta sig ur sin situation, om det så är på
grund av evolutionära nackdelar eller ett samhälle som har blivit vridet mot en. Att hoppas på
att kunna ta sig ur situationen är inte längre möjligt eftersom det antingen kräver att ens
genetik föredrar eller att enorma samhällsförändringar sker. Detta i kombination med en stress
kring sin maskulinitet och det faktum att man bygger mycket av sitt värde på just det man
aldrig kan uppnå lämnar därför incelen med två alternativ; lev med det eller gör slut på det
hela. Denna typ av hopplöshet syns tydligt i citatet nedan, där en medlem på forumet svarar
på ett inlägg där någon beskrivit en önskan om att kvinnor ska tas ifrån sina rättigheter.
Medlemmen menar att detta aldrig skulle hända, och att incelsens därför har tre alternativ
kvar: rope, cope eller go ER. Det här understryker även hur viktigt sexuella relationer är i
denna diskurs, att vara lycklig ensam ses aldrig som ett alternativ.

Cucks certainly don’t help our cause and I’d like to see them taken out as well. This
whole taking rights away idea however is not only a fantasy, but it comes from a
place of hard coping. Do you honestly believe that even if their rights could be taken
away, that people would actually support that idea? Or going even further, do you
think that once stripped of their rights they’ll come crawling to us? The answer is no,
they’ll continue living the same way they’ve always been: normies, Chalites, and
Chads get all the action while we are left to rope, cope, or go ER

Nedanstående citat är taget ur en tråd där man diskuterar youtubekommentarer på en intervju
med Jason Momoa där många av de som kommenterar är kvinnor som på olika sätt uttrycker
sin attraktion av skådespelaren. Så kallat “suicide fuel” är vanligt förekommande på forumet.
Termen används både som en form av triggervarning för att markera material som kan spä på
medlemmars självmordstankar och som ett sätt att möjliggöra för medlemmarna medvetet
kunna hitta material som får dem att må sämre. Diskussioner om självmord är så vanligt att
det till och med har en egen emoji på forumet.
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Holy fuck I usually take suicide fuel lightly, but this shit right here is extreme suicide
fuel. Every comment is about how wet they are for him. Good God I want to kill
myself

6.4.3 Going ER
Om man varken väljer cope or rope kan man istället välja hämnd, att “go ER”, det vill säga
vända sitt hat mot de människor som incelsen menar är orsaken till den situation de har
hamnat i.

Going ER is about vengeance against those who caused our situation. chads and
stacy's dont know what an incel is, but they are the ones that created us, so who
cares? the problem is that people going ER are very bad at doing so. they should
have carried out calculated bombings to kill many more people and blackmail the
government to end our oppression by threatening to kill more.

Det finns tillfällen då denna bild ifrågasätts. En av trådarna som jag har analyserat börjar med
att trådskaparen menar att det är “låg IQ” att göra som Rodger och att hen önskar att rörelsen
skulle minska på dessa uppmaningar. Hen får vissa medhåll och några som menar att det
snarare bör ses som en metafor och inte som en bokstavlig uppmaning, men det är även
många som försvarar denna tanke och menar att det visst är konstruktivt för incels som helhet
med människor som begår liknande brott.

ER doesn't need to make a difference, its simply just revenge, life fuel, enjoying the
misery of your enemies suffering, the intention isn't to make a change in society,
you're coping if you think just "spreading the black pill" is going to make a difference,
if you spread an ideology that nobody can identify with, or will agree with and
support, then the end result will be as if you didn't spread it at all, society will never
willingly adopt the black pill, they will have to be forced to take it in some manner.

I vissa fall beskrivs att go ER som något som är tänkt att hjälpa incelrörelsen att spridas och
tas på allvar, men det förekommer även tillfällen då medlemmar beskriver att det räcker med
att det ger en känsla av att ha hämnas. Inlägger ovanför är dock intressant då postaren först
beskriver att ER inte behöver göra någon skillnad, men avslutar sitt inlägg med att samhället
på något sätt måste tvingas att ta det svarta pillret, vilket ändå tycks peka på en önskan att
massmord ska fylla den funktionen.
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6.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis så har jag delat upp incelsens världsbild i tre olika delar: normer och
grundförutsättningar, ideologi och slutsatser i diskursen. Dessa tre delar är inte separerade,
utan en del kan användas både för att styrka och förklara de andra två. Nedan finns en
illustration (illustration 4) för att visuellt illustrera hur de olika delarna kopplas samman och
vilken relation de tycks ha till varandra.

Illustration 4: Diskursen på forumet

En av de stora saker som skiljer incelsen från andra delar av manosfären, kanske speciellt pick
up artist-communityt, är det stora fokus som läggs på utseende. Medan pick up artists ofta har
en tanke om att det går att förändra sin situation genom att förändra sitt beteende så lägger
incelsen en betydligt större betydelse i saker som inte går att förändra, så som benstruktur och
längd. Denna förklaringsmodell styrker en känsla av att inte ha någon kontroll över sin
situation och vara dömd redan från början, vilket i sin tur leder till utåtriktat hat, suicidala
tankar eller en önskan att hämnas på det samhälle som man menar bär ansvaret för ens
situation.

Ett annat intressant fynd är spänningen mellan sociologi och evoulutionspsykologiska
förklaringar som finns på forumet. Dessa kanske inte kan ses som konkurrerande
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diskursordningar i den bemärkelsen att de inte utesluter varandra och begränsar tolkningen av
olika symboler. Istället tytcks de snarare användas som komplement till varandra; när den ena
förklaringen inte fungerar för att stödja ens tes väljer man istället den andra. Vilken av dem
som gäller i olika fall kan ibland verka närmast godtyckligt; en sociologisk eller feministisk
förklaring till varför kvinnor historiskt sätt har behövt kämpa för sina rättigheter förkastas och
istället används tankar om genetiska skillnader för att försvara att män faktiskt förtjänar mer
makt på grund av evolutionära skillnader. Däremot ses samhällsstrukturer som en direkt orsak
till incelsens situation och de anser att de har rätt till bättre förutsättningar oavsett hur deras
genetiska material ser ut. Så å ena sidan ser incelsen sig ofta som genetiska misslyckanden
men å andra sidan tycker de att samhället bör förändras så att de normer som förtrycker dem
försvinner.

Då en diskursanalys lägger stor vikt på hur språket är med och formar människors världsbild
så har denna uppsats i stor utsträckning fokuserat på att kartlägga och undersöka hur egna
uttryck, språkliga egenheter och specifika koncept bygger upp diskursen på incels.is och de
förklaringsmodeller som används på forumet. Genom att göra detta så har jag visat hur både
sociologiska och evoulutionspsykologiska förklaringsmodeller används (kapitel 6.3.3) samt
hur ett stort fokus på utseendets vikt vid val av partner som skiljer diskursen på forumet från
den i andra delar av manosfären (kapitel 6.3.2). Med hjälp av forskning kring hotat och
ömtålig maskulinitet har jag kunnat synliggöra hur maskulina ideal och försvarsbeteenden
spelar in i hur diskursen på forumet formas och vilka förklaringsmodeller som ses som
legitima. Med hjälp av social identitetsteori föreslås en förklaring till varför medlemmarna på
forumet över huvud taget vill identifiera sig som incels när identiteten innebär att de synliggör
hur de inte når upp till de maskulina ideal som finns i diskursen. Genom att identifiera sig
som incel så accepterar medlemmarna en världsbild som bekräftar att deras situation inte är
självförvållad, utan ett resultat av teknisk utveckling (så som tinder och sociala medier),
sociala normer och en marknadisering av hur man skaffar en sexuell partner som
medlemmarna menar har lett till hypergami. Allt detta kokar ner till en världsbild som innebär
att utseende är av störst betydelse av allt i jakten på en sexuell partner, att feminismen är på
väg att leda till samhällets undergång och att det enda man som incel kan göra är att antingen
hantera situationen, ta livet av sig eller hämnas på det samhälle som medlemmarna menar har
missgynnat dem hela deras liv.
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Den modell som jag har presenterat visar den dominerande diskursen på forumet. Det finns
dock andra diskursordningar som konkurrerar med denna, även om dessa inte förekommer
lika frekvent och ofta blir ifrågasatta. En diskurs som ibland konkurrerar med den hårda ton
och aggression som dominerar forumet belyser hopplösheten som incelsen känner genom att
fokusera på medmänsklighet istället för aggression. Ofta ser man i denna diskurs en vädjan
till utomstående att ta incelsens smärta på allvar för att försöka förstå hur det känns att
konstant bli nekad vad man ser som en grundläggande del av att vara människa. Man försöker
även synliggöra de normer som man menar har lett till denna situation och lägger ofta fokus
på att människor ofrivilligt är ensamma. Jag väljer att avsluta med följande citat där en
medlem på forumet beskriver hur hen känner och vädjar om att omvärlden ska minnas att
situationen som incelsen är i trots allt är ofrivillig.

Know that we too are human. We just want to be loved for who we are. Our feelings
of despair did not come out of the blue. I'm happy that you have never felt this way,
but I wish you'd have more sympathy for our condition. You mock us, and belittle us
everywhere. Instead, a more effective approach would be to ask us what made us
feel like this. There is often a history that lead us to where we are now. If you heard
our personal stories, perhaps you'd find a place in your heart that would be more
sympathetic towards our condition, which is after all involuntary. Thank you.
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7. Diskussion
Sammanfattningsvis så kan man se incelrörelsen som ett tydligt exempel på vad som händer
då vissa idéer dras till sin spets. Rörelsen bygger i stor utsträckning på att man accepterar
vissa grundkoncept, och dessa koncept kan i sig själva närmast säga emot varandra. Ett
strukturellt perspektiv används för att avkräva samhället på ansvar för den situation som
incelsen själva är i medan ett mer evoulutionspsykologiskt eller genetikfokuserat perspektiv
används för att kunna förkasta andra rörelsers idéer. Incelens förklaringsmodell kräver även
att man accepterar utseende som det absolut viktigaste när det kommer till att hitta en sexuell
partner och att kvinnor är förprogrammerade att försöka byta upp sig till en mer attraktiv
partner om de har möjligheten.

Ömtålig maskulinitet tycks spela en stor roll i hur rörelsen har skapats och växer. Att många
av medlemmarna inte känner sig trygga i sin maskulinitet leder till uttryck av aggression. Det
kan sannolikt även bidra till det starka kvinnohat som ofta ger sig uttryck på sidan eftersom en
del av hegemonisk maskulinitet är att förkasta det feminina.

Incel rörelsens analys av verkligheten strider visserligen med den dominerande diskursen på
många sätt, och faktan som presenteras kan i många fall motbevisas, men andra delar av deras
världsbild kan inte avskrivas helt utan kan vara en början till att synliggöra strukturer eller
normer som orsakar mycket lidande för en viss grupp av människor. Exempelvis så är deras
analys av utseendets betydelse på den sexuella marknaden kanske överdriven, men det är
svårt att påstå att det är helt felaktigt att personer som ser normativt bra ut har lättare att träffa
sexuella partners.

Det kan finnas anledningar att behöva överväga att ta en annan väg än att leta efter intern
logik i incelsens diskurs då det sällan är logik som argumenten bygger på. Många av
förklaringsmodellerna som används går helt enkelt inte ihop logiskt; teorin om hypergami
fungerar inte i ett samhälle med en tvåsamhetsnorm; jämförelserna med feminism fungerar
inte eftersom kvinnor utgör en majoritet, medan incelsen är en liten minoritet och därför inte
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har makten att kunna ställa krav på samhället på samma sätt som kvinnokampen hade gjort.
Många av problemen som tas upp i incel-diskursen som där skylls på feminismen kan istället
ha sin grund i de maskulinitet som man så högt värdesätter på forumet. Incelsens analys av
samhället sträcker sig aldrig så långt, utan dessa förklaringsmodeller förkastas med
hänvisning till genetik eller evoulutionspsykologi. För att verkligen förstå denna rörelse så
kanske forskare istället för att söka logiska förklaringar kan behöva ta ett mer känslobaserat
eller psykologiskt perspektiv och försöka förstå vad det är som leder dessa personer till att
acceptera dessa förklaringsmodeller. Genom att fokusera på mental ohälsa, samhällsstrukturer
eller socioekonomiska förutsättningar kan man kanske ta sig ännu ett steg närmare ett förstå
hur denna grupp har uppstått.

Denna uppsats bör ses som början till att undersöka fenomenet incels akademiskt. Det finns
många vägar vidare forskning på detta ämnet kan ta ta; det första steget skulle med fördel
kunna vara att fortsätta den kartläggning som jag har påbörjat och väva in fler uttryck och
koncept som utgör olika grundstenar i inceldiskursen för att på så sätt kunna måla upp en
helhetsbild som kan användas både för att kontrastera diskursen med andra diskurser och för
att synliggöra de slitningar som finns inom diskursen i sig. Efter det kan det vara intressant att
bredda undersökningen och jämföra de förklaringsmodeller som har hittats med de
förklaringsmodeller som används i andra delar av manosfären. En annan väg att ta skulle vara
att att djupdyka i vissa av de samhälleliga fenomen som har möjliggjort incelsens existens
genom att exempelvis fokusera mer på den eventuella marknadisering som har skett gällande
relationer och sex, hur medlemmarnas politiska eller socioekonomiska situation kan spela in
och hur teknisk utveckling har möjliggjort att dessa människor hittar varandra och kan bilda
denna typ av grupper. Det hade även varit intressant att ta ett ännu mer diskurspsykologiskt
perspektiv för att kunna lägga mer fokus på hur medlemmars mående bidrar till och påverkas
av den rådande diskursen och hur saker som självkänsla, hopplöshet och psykisk ohälsa spelar
en roll i incelsens situation och menigsskapande.
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Ordlista
Betabux syftar på tanken om en “dualistic mating strategi” och benämner en beta-man som
försörjer för en kvinna som egentligen inte är sexuellt attraherad av honom. Ofta menar man
att kvinnan använder betabux mannen för att få stabiltet medan hon är otrogen med chad
Black Pill: Incelsens version av the red pill, ett piller som de menar är ännu svårare att svälja
och visar ännu fler obekväma sanningar.

Chad - Den mest attraktiva mannen enligt incelsens analys av samhället, främst fokuserat på
utseende men kopplas ibland till saker som självförtroende och att vara dominant.

Elliot Rodger - Mördade den 23/5 2014 sex personer nära University of California, Santa
Barbara efter att först ha publicerat en video på youtube där han beskrev hur han ville hämnas
på kvinnor för att de avvisat honom och hur han var avundsjuk på sexuellt aktiva män. Han
mailade även ett 107,000 ord långt manifest till 34 individer i sin närhet.

Foid - förkortning av femoid, en nedsättande beteckning på kvinna. Ordet är en hopslagning
av “female” och “android” och används för att antyda att kvinnor inte är helt mänskliga. Ordet
kvinna används väldigt sällan, foid eller femoid är betydligt mer frekvent förekommande.

Go ER: Göra som Elliot Rodger och mörda icke incels genom någon form av massmord.

Hypergamy - Tanken om att kvinnor byter upp sig när det kommer till val av partner. Istället
för att välja någon som är på samma attraktivitetsnivå som en själv väljer kvinnor någon som
är högre upp på skalan, vilket leder till att (heterosexuella) män som är långt ner på
attraktivitetsskalan alltså inte kan träffa någon partner. På forumet används detta både
gällande sexuella partners och romantiska partners, men med fokus på sexuella partners.

Incel - Någon som lever i ofrivilligt celibat, en person som är ofrivilligt sexlös.
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Men going their own way, MGTOW - Män som har valt bort kvinnor, lever i en sorts
frivilligt celibat och undviker relationer med kvinnor.

Mens Right’s activists, MRA-rörelsen - en grupp som kämpar för mäns rättigheter. Likt alla
andra grupper i manosfären så bygger de på en tanke om att feminismen har gått för långt. De
ser ofta män som en förtryckt grupp och lyfter fram saker som att mammor ofta får vårdnaden
om barn, att män oftare offrar sina liv i krig och andra områden där de menar att det finns en
dubbelstandard.

Misogysteria - ett begrepp som på incel.is används för att beskriva vad de menar är “ett
överdrivet gnäll om misogyni (kvinnohat)”

Normie - Någon som varken är en incel eller Chad, någon som incelsen menar är någonstans
i mitten på skalan för attraktivitet.

Pick Up artists, PUA - En rörelse som fokuserar på att lära sig hur man förför kvinnor. Till
skillnad från inom incelrörelsen så finns det här en tanke om att kunna förbättra sig själv eller
använda vissa strategier för att på så sätt kunna träffa en sexuell partner.
Red pill: Ett begrepp lånat från the matrix som ungefär benämner att “se sanningen” och inte
blunda för sånt som kan vara obekvämt. Används ofta som en kontrats till att vara politiskt
korrekt.

Social justice warriors, SJW’s - en generell och nedvärderande benämning på personer
vänsterliberala eller feministiska åsikter som kämpar för social rättvisa.
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