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Abstract 
Syftet med denna uppsats är undersöka diskurser på det mansseparatistiska forumet incels.co, 

en sida på internet riktade till män som lever i ofrivilligt celibat. Det jag mer specifikt studerat 

är hur incelsen skriver om kön och makt samt hur de positionerar sig själva och förhåller sig till 

varandra på forumet. Med Laclau och Mouffes diskursteori har jag undersökt ett antal trådar på 

forumet. 

 

Vad analysen har visat är att incelsen ser utseende som centralt för samhällets utformning och 

människors tillgång till makt. Utseendet är det som organiserar människors liv och därmed 

också tillgång till sex. Är man attraktiv får man automatiskt fördelar i livet och de anser att de 

själva inte har det privilegiet, bland annat på grund av ett icke attraktivt utseende. På grund av 

olika skönhetsstandards för män och kvinnor är kvinnor mer priviligierade i samhället eftersom 

de kan använda sitt utseende för att få makt, vilket män inte kan på samma sätt. 

 

Undersökningen har också visat att det finns en återkommande diskurs på forumet som 

objektifierar och avhumaniserar kvinnor. En kvinna är någon som incelsen vill ha sex med och 

de drar en gränsdragning för vad en kvinna är. Kriteriet för att vara en kvinna är att vara attraktiv 

och åtråvärd. 

 

På forumet kämpar de också med att definiera vad en incel är och vilka faktorer som är 

godkända för att vara en riktig incel. Utseendet är den huvudsakliga anledningen till incelsens 

situation som ofrivilliga celibatärer men de har svårt att komma överens om vilka 

utseendemässiga bristfälligheter som är tillräckliga för att vara en incel. I sina diskussioner visar 

de en hög grad av kroppslig medvetenhet och olika sätt att förhandla med kroppen för att 

undvika stigman kring sin kropp, något som man tidigare sett som beteenden hos kvinnor och 

inte hos män.  

 

Incels.co är ett forum som ger utrymme för ett homosocialt sammanhang för incelsen att 

etablera diskurser på. Diskurserna producerar en samhällsbild som säger att kvinnor är mer 

priviligierade än män samtidigt som de objektifierar kvinnor och skriver fram sig själva som 

mer mänskliga och rationella. 
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Inledning 

Celibat, avhållsamhet från sexuellt umgänge och giftermål är något som har varit ständigt 

närvarande i samhället under historiens gång och det har varit en nyckelroll i den mänskliga 

existensen på olika sätt. Celibat har varit närvarande inom religionen men också utanför den 

andliga världen och det har också varit ett väsentligt val eller ickeval för såväl unga som gamla 

(Abbott 2001, 15). I dagens västerländska samhälle är celibat ett omdiskuterat ämne i media, 

och fokus är på personer som lever i ofrivilligt celibat, så kallade incels – från engelskans 

involuntary celibate. Personerna som lever i ofrivilligt celibat har vuxit fram till en rörelse som 

främst organiserar sig på internet genom olika forum. Forumen är riktade till män som lever i 

ofrivilligt celibat och på forumen kan de skriva om saker som har med deras situation som 

incels att göra. Rörelsen skapar ett rum för ”likasinnade” att delta i.  

 

Incelrörelsen har fått mycket medial uppmärksamhet under de senaste åren och som mest i 

samband med terrorattacker och massmord där gärningsmännen har haft kopplingar till 

incelrörelsen. I Kalifornien 2014 mördade Elliot Rodger sex personer och skadade fjorton 

personer innan han tog sitt eget liv. Elliot Rodger identifierade sig själv som en incel och efter 

sig lämnade han ett över hundra sidor långt manifest innehållandes misogyna värderingar och 

Youtubeklipp som förklarade att han ville hämnas på grund av att han blivit avvisad av kvinnor 

(BBC News 2014). Även förra året var det en incel vid namn Alek Minassian som mördade tio 

personer i Toronto och publicerade i samband med detta ett fientligt meddelande på Facebook 

där han också hyllade Elliot Rodger och lyfte fram honom som en förebild innan attacken (BBC 

News 2018).  

 

Incelrörelsen som den ser ut idag har inte alltid funnits och från början var plattformen ett 

projekt med helt andra intentioner än extrema åsikter och misogyni. Från början, på 90-talet 

startades ett forum för ofrivilliga celibatärer av en kvinna som heter Alana (Beauchamp 2019). 

Hon upplevde själv att dejtinglivet var svårt och skrämmande och när hon själv var i sitt första 

förhållande startade hon hemsidan Involuntary Celibacy Project för att hjälpa andra att finna 

kärleken. Forumet blev ett av de första för personer som ville ha romantiska förhållanden, men 

som inte kunde och forumet var öppet för både män och kvinnor. Från början fanns inget hat 

eller våld med i bilden, men detta ändrades med tiden. Efter millennieskiftet splittrades forumet 

i två delar, ”IncelSupport” och ”Loveshy”. IncelSupport var öppet för alla och var fortfarande 
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det som Alana tänkt att forumet skulle vara. LoveShy däremot blev ett forum där män skrev om 

och beskyllde kvinnor för att de inte fick tillgång till sex (Beauchamp 2019). 

 

Från att ha varit ett litet forum för att hjälpa personer som lever i ofrivilligt celibat och för att 

stötta varandra (Beauchamp 2019) har incelforumet blivit en stor, global mansrörelse för incels 

att dela sexistiska och våldsamma åsikter med varandra. Anonymiteten som användarna kan 

gömma sig bakom är också en stor anledning till att de kan yttra sig på det sättet de gör. Detta 

ämne är relevant att skriva om eftersom plattformar som incelrörelsen kommunicerar genom är 

globala och innehåller åsikter och värderingar som kan leda till allvarliga handlingar i 

slutändan. Med en genusvetenskaplig blick på forumet kan kunskapen kring incelforumen 

fördjupas genom en bredare förståelse kring vilka diskurser som florerar i det stora antal trådar 

som publiceras varje dag.  

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka diskursiva processer på ett av incelsens 

mansseparatistiska internetforum. De frågeställningar jag ämnar besvara är: 

- Hur skriver incelsen om kvinnor och könsrelationer? På vilket sätt finns makt 

närvarande i dessa formuleringar? 

- Hur beskriver och positionerar incelsen sig själva i trådarna? Hur förhåller de sig till 

varandra? Vem är en incel? 

 

Metod och material 
Som material har jag valt att undersöka ett antal trådar på det största incelforumet incels.co, 

som tidigare hette incels.is. Forumet har 9289 registrerade medlemmar (10 april 2019) och det 

är medlemmarna på forumet som kan skapa trådar och interagera med andra. Samtidigt finns 

det också ett stort antal gäster på forumet som endast är inne och läser trådarna. För avgränsning 

av mitt material gjorde jag ett tidsbaserat urval eftersom forumet har ett väldigt stort antal trådar. 

Det fanns ingen sökfunktion att använda sig av vilket också motiverar min urvalsmetod 

eftersom jag inte kunde få fram trådar som innehöll specifika ord eller ämnen som jag 

intresserade mig av. Det fanns olika kategorier att välja bland, men dessa kategorier var inte 

tillräckligt specifika för att kunna få fram ett lagom stort urval. Materialet som samlades in var 
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trådar som publicerades under de första tolv timmarna, under en dag i början av april 2019.1 

Detta tidsbaserade urval resulterade i 23 trådar.    

 

Efter genomförandet av urvalet av mitt material läste jag igenom trådarna en gång noggrant för 

att få en översiktlig bild över vad de avhandlade för ämnen och vad som skrevs i dem. Jag 

gjorde små noteringar om varje tråd för att kunna få en bra överblick över vad som hade skrivits 

för att därmed kunna börja tematisera och identifiera återkommande diskurser. Därefter läste 

jag igenom trådarna flertalet gånger, både genom närläsning och mer översiktlig läsning och 

började också färgkoda kommentarer i de teman jag tidigare identifierat. Detta för att lättare se 

mönster och väsentliga ord eller kommentarer som förekom ofta eller utmärkte sig.  

 

Metoden jag använder i analysen av materialet är diskursanalys. Begreppet diskurs finns det 

många definitioner på, och i användandet av diskursanalysen ligger en socialkonstruktivistisk 

syn på sanning och kunskap i grunden. Det finns alltså inte en enda, objektiv sanning. Vårt sätt 

att se på världen är inte en spegling av en sann verklighet, den är konstruerad på det sättet 

utifrån hur vi själva kategoriserar världen. Med detta tillkommer också att diskurserna är 

präglade av historien och att de också har möjlighet att förändras över tid, diskurserna är alltså 

inte statiska (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 11). Jag kommer använda mig av Laclau 

och Mouffes diskursteori som Winther Jørgensen och Phillips skriver om i Diskursanalys som 

teori och metod (2000). Enligt Laclau och Mouffe är diskurser ”en fixering av betydelse inom 

en bestämd domän” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 11). Diskursen består av olika 

moment vars innebörd fixeras och skiljer sig från varandra på bestämda sätt (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000, 33). Centrala begrepp inom Laclau och Mouffes diskursteori kommer jag 

utveckla mer i mina teoretiska utgångspunkter.   

 

Forskningsetik 
Martin Berg skriver i Netnografi: Att forska om och med internet (2015) om att netnografin, 

kvalitativ forskning på internet, handlar om att försöka förstå hur internetanvändare försöker 

göra medier meningsfulla, på vilka sätt de gör dessa miljöer till sina egna och hur de då känner 

sig som hemma. Internet brukar refereras till som ett virtuellt rum och därmed ett rum som är 

                                                
1 På grund av etiska skäl kommer datumet inte att skrivas ut för att förhindra att trådarna kan sökas fram. De har 
inte vetskapen om att deras yttranden är material för min uppsats och därför ska deras användarnamn hållas 
anonyma.  
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helt skilt från den materiella och vardagliga världen, men Berg menar att internet måste förstås 

som sammanvävt i andra rum och strukturer (Berg 2015, 26).  

 

I sin bok avhandlar Berg olika sätt att utföra netnografisk forskning på och framför att det finns 

viktiga etiska ställningstaganden att reflektera över. Berg framhäver speciellt vikten av att 

synliggöra sig själv som forskare på internet. De som befinner sig på internet borde få veta att 

denna forskning ska göras och därmed kan de själva välja om de vill delta eller inte men i mitt 

fall kommer ett sådant förhållningssätt inte vara möjligt. För att interagera med de andra på 

incelforumet måste jag registrera en egen profil och som kvinna är jag enligt incelforumets 

regler inte välkommen (Incels.co 2017). För skriva denna uppsats kommer jag därmed att 

använda trådarna som ett arkivmaterial.    

 

Jag är medveten om att det finns ett etiskt problem med att de incels som ingår i mitt material 

inte kommer ha vetskapen om att deras uttalanden blir material för min forskning. Däremot är 

incelsen själva anonyma på forumet. Det finns alltså ingen möjlighet att få tag i information om 

vilka aktörerna bakom dessa kommentarer är. Därmed kommer jag använda mig av material 

som redan är tillgängligt för alla att få fram på incelforumets hemsida. Anonymitet kan vara 

svårt att hantera för forskaren eftersom det betyder att det framkommer mycket lite information 

om de som deltar i dessa internetforum. Såvida personerna själva inte skriver ut saker om sig 

själva är det omöjligt att anta någonting om dem (Holtz, Kronberger och Wagner 2012, 56). 

Incelforumet är till för endast män, men det är egentligen omöjligt att veta om alla verkligen är 

män och om kommentarerna överhuvudtaget är seriösa. Däremot anser jag att det är viktigt att 

ta det som skrivs på forumet på allvar eftersom flera terrorattacker har kopplats samman med 

incel-rörelsen. Med bakgrund i dessa etiska överväganden kommer jag att översätta alla 

kommentarer till svenska för att försvåra möjligheten att söka fram trådarna. 

 

Det finns även fördelar med att studera internetforum. I forskning kring forum på nätet finns 

det ofta ett väldigt stort material att analysera och internetforumen blir också en typ av 

”omodererad fokusgrupp” då forskaren inte lägger sig i eller påverkar det som skrivs (Holtz, 

Kronberger och Wagner 2012, 56). Dessutom är forumet offentligt för allmänheten att ta del av 

vilket betyder att materialet enkelt finns tillgängligt för mig som forskare vilket därmed inte 

innebär några etiska problem. Forumet kan jämföras med att analysera en blogg eller ett 

kommentarsfält på vilken annan hemsida som helst som är tillgänglig för alla att läsa. En fördel 



 6 

med detta incelforum är också att jag kan se om de håller med varandra i trådarna genom att de 

kan citera varandras kommentarer för att visa att de stöttar den åsikten. 

  
Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer använda mig av Laclau och Mouffes diskursteori även i mina teoretiska 

utgångspunkter och jag kommer använda mig av begreppen moment, element, 

mästersignifikanter och hegemoniska interventioner för att diskutera kommentarerna på 

forumet och därmed förstå hur forumet är uppbyggt diskursivt.  

 

Alla tecken som innefattar en diskurs är moment som definieras genom att de skiljer sig eller 

förhåller sig till varandra, så kallade differentiella positioner (Winther Jørgensen och Phillips 

2000, 33–34). Diskursen förstås som en fullständighet och varje moment fastställs som statiskt 

i relation till andra tecken i diskursen. I och med detta innesluts diskursen genom att alla andra 

tänkbara betydelser utesluts, diskursen reducerar andra möjligheter. Dock finns det alltid en 

risk att diskursen förändras genom att entydigheten hos moment försvagas. Gör den det öppnas 

momenten upp för förhandling och blir därmed till föränderliga element. Diskursen strävar efter 

att avskaffa dessa mångtydigheter, men lyckas inte helt och hållet eftersom de 

mångtydligheterna som diskursen försöker mota bort aldrig helt kan försäkra sig om att de 

betydelsemöjligheterna som finns just då inte kommer förändras i framtiden (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, 34).  

 

Diskurser handlar inte bara om att fixera olika betydelser, det existerar också diskurser som 

försöker fastställa identiteter, både individuella identiteter och gruppidentiteter där vissa 

identitetsmöjligheter utesluts och andra etableras. Ett exempel från analysen är begreppet 

kvinna. Fenomenet ”kvinna” diskuteras ofta i trådarna och incelsen försöker diskursivt fixera 

vad en kvinna är och sätta det i relation till andra moment och samtidigt som de gör detta 

artikulerar de också sin syn på kvinnor i förhållande till sig själva som män. I och med detta 

blir fenomenet ”kvinna” ett moment i deras identitetsskapande praktiker och kan därmed kallas 

begreppet kvinna för en mästersignifikant. Det är ett viktigt moment inom identitetsskapande 

diskurser som tillsammans med andra signifikanter bildar en ekvivalenskedja av betydelser 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 50–51). 

 

I Laclau och Mouffes diskursteori förekommer också ett tydligt maktperspektiv och ett begrepp 

som jag kommer tillämpa i analysen är hegemoniska interventioner. Hegemoni förklarar de 
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processer som leder till att ett normsystem blir överordnat och ledande (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000, 44) och Laclau och Mouffe menar att det sociala fältet organiseras på samma 

sätt. Vi agerar som att vi tänker att samhället är givet, när det i själva verket är föränderligt och 

aldrig helt fastställt, men genom hegemoniska interventioner fixeras betydelser med en kraft 

som stänger ute andra existerande möjligheter (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 55).  

 

Jag kommer vidare använda mig av begreppet homosocialitet i min analys som refererar till 

sociala relationer mellan personer av samma kön. Begreppet är väl använt inom 

könsforskningen och det har främst använts för att förklara hur män i interaktion med varandra, 

ofta i grupp, identifierar sig med varandra och förstår sin sociala position i relation till andra 

män (Nationella sekretariatet för genusforskning, n.d). Sharon R. Bird (1996) menar att 

homosocialitet är en bidragande faktor till befästandet av en hegemonisk maskulinitet vilket 

innebär upprätthållandet av praktiker som institutionellt befäster mäns överordning över 

kvinnor. Det vill säga upprätthållandet av patriarkala strukturer (Connell 2005, 77). Den 

homosociala interaktionen mellan heterosexuella män bidrar till upprätthållandet av 

hegemoniska maskulinitetsideal i och med att de vidmakthåller betydelser som associeras med 

identiteter som passar in inom den hegemoniska normen men som samtidigt undertrycker andra 

meningar som inte associeras med den hegemoniska positionen. Bird skriver om hur 

homosociala processer mellan män kommer till uttryck. Dessa tre sätt är emotionell 

distansering, tävlan och objektifiering av kvinnor (Bird 1996, 121). 

 

I linje med Birds teori om homosocialitet och objektifiering av kvinnor kommer jag använda 

mig av Laura Mulveys teori om den manliga blicken. Mulvey skriver om könsrelationer inom 

filmskapandet och menar att kvinnor framställs som passiva objekt samtidigt som män förblir 

aktiva betraktare av kvinnor (Mulvey 1975).   

 

Jag kommer även använda mig av Michael S. Kimmels (1998) teori kring privilegier och 

upplevda maktdynamiker mellan män och kvinnor. Privilegier är ofta osynliga för de personer 

som har dem och Kimmel menar att män i många fall inte uppfattar att de har privilegier på 

grund av sitt kön. Dessutom behöver detta privilegium inte alltid uttryckas. Därmed finns det 

en kostnad för män att deras privilegium uppmärksammas eftersom det hela handlar om makt, 

vilket de riskerar att förlora om detta privilegium uppmärksammas och utmanas. Denna makt 

vill exempelvis incelmännen inte uppmärksamma utan sätter sig starkt emot ett sådant 

uttalande. Kimmel menar att feminismen just uppmärksammar makt och att genusrelationerna 
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är strukturerade på ett maktladdat fält. Kvinnor uppfattar inte själv att de har kontroll och makt, 

de känner sig inte maktfulla, men denna maktanalys accepteras inte av en del män. Dessa män 

anser inte att de på ett individuellt plan borde ge upp makt eftersom de själva inte anser sig vara 

priviligierade. Anhängare till författaren Robert Bly, som blivit en nyckelperson för den 

mytopoetiska mansrörelsen, menar att om män inte känner sig mäktiga har de ingen makt. 

Därmed blir det en diskrepans mellan den strukturella ojämlikheten och enskilda mäns 

uppfattningar av sin individuella makt och inflytande på sin omgivning (Kimmel 1998, 63).  

 

För att vidare diskutera maktrelationen mellan män och kvinnor kommer jag använda mig av 

Eva Illouz (2011) och hennes bok Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring. Hon 

avhandlar hur kärlek och sexuella förbindelser har förändrat i relation till historiens utveckling 

och hon beskriver bland annat hur valet av sexuell partner har ändrats och därmed har påverkat 

hur människor förhåller sig till varandra (Illouz 2011). En teori kring makt i relation till 

utseende kommer tillämpas i analysen och därmed kommer jag använda mig av Samantha 

Kwans (2010) studie om personers kroppsliga medvetenhet och hantering av sin kropp. Hon 

kopplar samman kropp och makt och studerar vad kön och etnicitet har för inverkan på olika 

individers upplevelse av sina kroppar i det offentliga rummet (Kwan 2010).   

 

Tidigare forskning 

Incelrörelsen är en av de många mansrörelser som existerar idag och mansrörelser och ”men’s 

rights movements” är något som funnits sedan 60-och 70 talet (Flood 2007, 418). Därmed har 

en del forskning gjorts kring mansrörelser. I och med samhällets politiska och sociala 

förändringar som feminismen har kämpat för att driva genom har den moderna mannen hamnat 

i fokus. Den tidigare, traditionella mansrollen som familjens försörjare och överhuvud är inte 

längre lika självklar och i samband med detta har frågor kring mannens roll i samhället väckts 

(Ashe 2007, 1). Ashe benämner denna tes som ”the ’crisis of masculinity’” (ibid.) och den 

maskulina mannen framställs som hotad och attackerad av feminismen. 

 

Som ett svar på denna utveckling i västvärlden har mansrörelserna uppkommit. Michael A. 

Messner skriver i Politics of Masculinities: Men in Movements (1997) om mansrörelser och hur 

män organiserat sig för att hantera förändringar, utmaningar och kriser i genusordningen. 

Messner utgår från Michael Kimmels uppdelning av mansrörelserna som han delat upp i tre 

kategorier: maskulinistiska, antifeministiska och feministiska rörelser. Messner identifierar en 

avgörande punkt i mansrörelsens genombrott och menar att det är Robert Bly’s bok Iron John: 
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A Book About Men som kom ut i början på 90-talet. Boken blev en bästsäljare och därmed blev 

den mytopoetiska mansrörelsen allmänt känd. Det budskap som Bly spred med sin bok var att 

män måste återta sin maskulinitet genom att återgå till en förindustriell förståelse av 

maskulinitet och att detta skulle nås spirituellt i mansseparatistiska rum (Messner 1997, 8–9).  

 

Andra forskare har fördjupat sig i specifika mansrörelser. Bryan B. Brickner (1999) har skrivit 

om rörelsen Promise Keepers, en kristen rörelse. Den startades på 90-talet och har sedan dess 

blivit allt större, främst i USA (Brickner 1999). Medlemmarna i rörelsen menade att det hade 

skett en feminisering av män vilket lett till problem för dem. Orsaker till denna feminisering 

ansågs vara feminismen, gayrörelsen och den sexuella frigörelsen som alla har haft en negativ 

inverkan på män och manligheten (Messner 1997, 17). Promise Keepers som rörelse är därmed 

uttryckligen en antifeministisk mansrörelse likt incelrörelsen och tar avstånd från kvinnor och 

femininitet. Mer samtida forskning kring mansrörelser fokuserar idag på mansrörelser på 

internet som incelrörelsen är en del av. Debbie Ging (2017) skriver om manosfären, ett 

paraplybegrepp som innefattar olika intressegrupper bestående av män. Detta innefattar olika 

forum, bloggar och hemsidor. Manosfären har genom internet kunnat bli en global rörelse där 

män kan samlas för att diskutera mäns rättigheter i den västerländska världen. Ging skriver om 

detta Web 2.0 och teoretiserar kring maskulinitet och antifeminism.  

 

Det finns också forskning kring celibat som min uppsats står i relation till. Gareth Terry (2012) 

skriver om celibat och män och tar upp celibat både som ett eget val och som ofrivilligt. Terry 

gör intervjuer med ett antal män som lever i celibat och deras tankar kring sin situation. I denna 

artikel intervjuas en man som lever i ofrivilligt celibat, men termen incel finns inte med i 

artikeln. Även andra artiklar har skrivits om ofrivilligt celibat, men dessa är publicerade innan 

incelrörelsen blev organiserad till vad den är idag och inte heller här nämns termen incel 

(Burgess, Donnelly, Dillard och Davis, 2001). Med bakgrund i denna forskning som gjorts 

tidigare anser jag att det inte finns någon forskning som enbart gjorts på incels och som 

undersöker olika trådar på forumet. Därmed kan min uppsats bidra till en fördjupad förståelse 

kring incels och hur det skrivs om kvinnor, makt och identitetsskapande på incelforumet.  

Analys 

I min analys har jag tre teman som jag kommer avhandla och dessa teman blir mina tre 

underrubriker i analysen. Dessa teman är Kvinnor, foids och landwhales – incelsens syn på 
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kvinnor, Priviligierade kvinnor – underordnade män och slutligen Vem är en incel? Vid en 

första anblick i trådarna på incelforumet kan det vara svårt att förstå vad incelsen skriver. Många 

ord som används har ingen betydelse för personer som inte är användare på incelforumet, men 

en vidare beskrivning visar att många ord som förekommer är laddade med mycket känslor och 

åsikter som är viktiga att uppmärksamma. Dessa ord finns inte med i någon officiell ordlista 

och därför kommer jag använda mig av incelforumets egen wikipedia-sida. Alternativa sidor 

kommer användas när en definition inte finns på deras egen sida. Vissa ord som används är 

laddade med värderingar som kan uppfattas som väldigt kränkande och detta vill jag redan nu 

påpeka för dig som läsare inför analysförfarandet. Alla begreppsförklaringar till begrepp som 

används kommer löpande finnas som fotnoter när begreppet förekommer.  

 
Kvinnor, foids och landwhales – incelsens syn på kvinnor 
Kvinnor är ett moment som är centralt för hela den nutida incelrörelsens existens eftersom 

kvinnor anses vara anledningen till männens situation som ofrivilliga celibatärer. Kvinnor är 

också något som bidrar till att formulera deras egen identitet, både som individer och rörelse. 

Därmed framkommer det i trådarna många uttalanden om just deras syn på kvinnor och därför 

är detta ett av de teman jag identifierat inom incelforumet och forumets diskurser. Incelsen har 

tre olika sätt att skriva om kvinnor: som ”kvinnor”, ”foids” och ”landwhales”. Dessa tre sätt att 

skriva om kvinnor kommer jag att undersöka och relatera till varandra.  

 

Det första är att de skriver om ”kvinnor” i olika trådar. En tråd på forumet diskuterar ett rån där 

en kvinna dumpar sin pojkvän för att han inte slogs och försvarade sig mot rånaren som hotade 

dem. Trådskaparen skriver att kvinnan dumpar sin kille även fast han var under dödshot. Han 

skriver: ”Kom ihåg att kvinnor är primitiva som fan”. Andra användare svarar på inlägget och 

skriver: ”De är sociopater helt och hållet. De kan inte älska eller ge. De kan bara ta.” En annan 

skriver: ”Det kommer alltid finnas en anledning att dumpa och hitta en chad2 i närheten.” En 

till person är inne på samma spår: ”Hon var bara ute efter en dum bortförklaring till att dumpa 

honom för en snyggare chad och kanske knulla hans [chadens] brorsa.” Trådskaparen svarar 

sedan på denna kommentar: ”Det värsta är att de kan tappa attraktionen direkt och romantisk 

                                                
2 Chad är en man som på en tiogradig utseendeskala ligger mellan åtta och tio, alltså en kille som enligt den skalan 
anses vara väldigt attraktiv. Det finns vissa utseendemässiga drag som är signifikanta för en Chad. Exempelvis är 
han över cirka 180 cm, har en markerad käklinje och höga kindben. I och med hans attraktiva utseende får Chad 
mycket uppmärksamhet. Han syns på TV och i media och anses generellt ha välbetalda jobb. Han kan få vilken 
kvinna han vill och kvinnorna kommer till honom, han behöver inte anstränga sig för att få ha sex med kvinnor. 
Begreppet Chad myntades på 90-talet som ett slangord för en framgångsrik, vit man i 20-30årsåldern och har sedan 
blivit ett ord som frekvent används på incelforumet (Incel Wiki, 2019).   
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attraktion är allt de bryr sig om! De bryr sig inte om integriteten i kärleksförhållanden 

överhuvudtaget!” 

 

Vidare i tråden skrivs följande: ”Jag hatar deras natur. Jag vill vara den som blir beskyddad.” 

En annan incel skriver: ”Fucking meme3–kön. Han skulle ha fått rånaren att slå den äckliga 

horan.” Ytterligare en kommentar lyder: ”Det händer oftare än du tror. Dessa fittor tror att vissa 

män skulle ta en kula för dem. Sorry älskling, du är inte värd det.” En till kommentar lyder: 

”Jag har sett kvinnor som försvarar chads som bokstavligt talat sprang iväg istället för att 

skydda dem, det är en av dessa dumma historier som jag har hört i min familj av kvinnor som 

klagar på värdelösa, chads men som ALLTID kommer med ursäkter för att stanna kvar hos dem 

för alltid.” 

 

I trådarna skrivs kvinnor fram som illojala och falska. Incelsen menar att de kvinnor vill ha en 

man som är som en chad och väljer bort alla andra män. Många av incelsen menar att kvinnor 

bara kommer på anledningar till att dumpa sin pojkvän när en snygg chad kommer in i bilden 

och oavsett hur han är som person så kommer en chad alltid vara det första alternativet för 

henne. En händelse som rånet i denna tråd kan göra att en kvinna inte vill vara tillsammans med 

sin pojkvän längre. Hon bryr sig inte om att relationen är bra i övrigt, kärleken kan ändå 

försvinna helt plötsligt. Jag utläser att fenomenet ”kvinna” är ett centralt begrepp för 

incelrörelsen och blir ett viktigt moment inom inceldiskursen. Det eftersom ”kvinna” är ett 

moment som förekommer ofta i diskussionerna i trådarna. Det är också ett viktigt tecken för 

incelforumets identitetsskapande då kvinnor diskursivt sätts i relation till dem själva. Därmed 

är ”kvinna” en mästersignifikant i förhållande till dem själva som incels och som män. 

Fenomenet kvinna sätts i en differentiell position till män. ”Kvinna” blir därmed en signifikant 

i ekvivalenskedjan som försöker definiera vad en incel är och vad hela incelrörelsens 

gruppidentitet och därmed ingår det också hur de förhåller sig till och skriver om kvinnor. 

 

Det andra sättet de skriver om kvinnor på är att benämna dem som ”foids”4. Exempelvis 

använder en incel ordet i samma tråd som ovan där en kvinna dumpar sin kille. Den personen 

                                                
3 Meme är ett kulturellt element eller system av beteenden som förs vidare från en generation till en annan 
(Cambridge Dictionary). 
4 Femoids eller foids är en förkortning av female humanoid och de beskrivs som varelser som har mobbat eller 
ignorerat incels hela incelsens liv. Om de inte ignorerar eller mobbar en incel vill de istället åt dens pengar eller 
tillgångar. Incels använde tidigare female när de skrev om kvinnor men sedan har den mer avhumaniserande 
termen femoid blivit det ordet som dominerar (Incel Wiki 2019). 
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kommenterar:  ”Det här är det perfekta tillfället för henne att formellt lämna honom för en chad. 

Foids är onda.” Begreppet ”foid” förekommer i trådarna istället för att skriva ”kvinna” vilket i 

sig är laddat med en viss syn på kvinnor. Ordet ”foid” blir ett moment i förhållande till ”kvinna” 

som indikerar att kvinnor är mindre mänskliga då ordet står för ”female humanoid” (Incel Wiki 

2019). I och med fixeringen av detta moment innebär det indirekt en distansering från incelsens 

sida. ”Foid” förekommer också i trådar där jag diskuterar andra diskursiva processer, vilket 

visar att ”foid” är ett närvarande moment på forumet. ”Kvinna” och ”foid” blir också två 

moment som delvis överlappar varandra i betydelse. En ”foid” är enligt incelsen en kvinna, 

men ”foid” förmedlar direkt en syn på kvinnor som något annat än människor. Incelsen ser 

därmed sig själva som mänskliga, rationella och normala medan kvinnor är mindre mänskliga 

och andrafieras av incelsen. Det heller aldrig någon incel som skriver ut betydelsen av ”foid”, 

den definitionen är de alla överens om och de behöver inte artikulera sin syn på kvinnor varje 

gång utan kan istället använda ”foid” för att visa att de alla är överens om den definitionen på 

kvinnor. En kommentar som ordagrant artikulerar detta synsätt lyder: ”Kvinnor är inte 

MÄNNISKOR. De är bara skapade för sex och reproduktion.”  

 

Incelsens tredje sätt att skriva om kvinnor innehåller fettfobi och det finns kränkande 

kommentarer mot tjocka personer vilket jag vill uppmärksamma innan du läser vidare. Den 

tredje benämningen de har på kvinnor är ”landwhale”5. Detta begrepp används för att benämna 

tjocka kvinnor på ett nedvärderande sätt. En tråd startas av en incel som menar att det behövs 

en tydligare skiljelinje mellan tjocka tjejer och ”landwhales”. Han anser att fetma inte är det 

enda som karaktäriserar en ”landwhale”, det handlar om andra saker också. Denna person 

skriver: 
Ordet Landwhale måste betyda ”en kombination av de allra värsta aspekterna av den feminina 
halvan av mänskligheten” så självklart är tjock en del av det. Vi säger inte att vi hatar alla ”tjocka 
tjejer” för vissa tjejer kan vara både fina och feta och de kan faktiskt vara attraktiva eller vara 
tjocka och söta, ha fina ansikten/personligheter, vi pratar faktiskt om fucking LANDWHALES. 
Ärligt talat är eskorter bättre än landwhales. Men tänk att behöva gifta sig med en eskort som är 
en landwhale. Jag kan garantera att varje incel här är bättre än en landwhale… 

 

Andra incels som håller med om detta svarar på personens inlägg: ”Landwhales är de mest 

motbjudande och äckliga varelser som någonsin har gått på den här planeten.” En annan incel 

är inne på samma spår: ”Landwhales är till hälften kvinna, jag är inte attraherad av tjocka/feta 

kroppstyper.” Trådskaparen svarar på denna kommentar och skriver: ”Jag skulle kunna finna 

                                                
5 Landwhale beskrivs som en fet kvinna, vilket anses ha lågt värde enligt män (Incel Wiki 2019). 
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kärlek med en tjock tjej men aldrig med en landwhale, dessutom skulle en tjock tjej förmodligen 

börja leva mer som mig och gå ner i vikt. En landwhale skulle aldrig gå ner i vikt eftersom de 

är stolta över sig själva och sin extrema fetma och upphöjer sin uppblåsta fysik.”  

 

En annan person kommenterar: ”Det finns tillräckligt många landwhales i Amerika för att ge 

mat åt Afrika för de kommande hundra åren. Varför ska man använda utländska bistånd då? 

Gör bara landwhales till mat efter deras död (de dör hela tiden ändå).” En annan kommentar 

lyder: ”Tjocka tjejer är äckliga, men jag skulle fortfarande sätta mitt ansikte i henne för att få 

en smak av hennes fiskiga, jästinfekterade fitta. Jag vore en volcel6 om jag inte gjorde det.” Här 

uppstår en konflikt, men denna kommentar bemöts endast av trådskaparen som inte verkar anse 

att detta är något att diskutera. Han håller inte med och svarar: ”Nej jag vill verkligen fastställa 

en skillnad. En landwhale är inte bara en tjock tjej. En landwhale är en tjock tjej kombinerat 

med alla de värsta feminina dragen i ett.” 

 

En ”landwhale” anses alltså vara ”den värsta typen av kvinna” och personerna i tråden känner 

sig äcklade av dem. ”Kvinna” och ”landwhale” får genom incelsens kommentarer delvis 

differentiella positioner inom diskursen eftersom en ”landwhale” inte anses vara en ”kvinna”. 

En tjock kvinna som är attraktiv och har ett fint utseende är inte en ”landwhale”, den kvinnan 

kan fortfarande uppfattas som behaglig och attraktiv och därmed någon som incelsen vill ha 

sex med. Däremot är en ful och fet kvinna sedd som det absolut värsta och värderas enligt dem 

långt ner på utseendeskalan. Även om incelsen anser att de befinner sig på botten gällande 

utseende och makt, eftersom de inte får tillgång till sex med kvinnor, är det flera som skriver 

att de aldrig skulle sjunka så lågt att de skulle ha sex med en ”landwhale” eftersom en 

”landwhale” inte anses vara snygg nog.  

 

I definitionen kring fenomenet kvinna blir alltså ”landwhale” ett moment som delvis skiljer sig 

från vad en kvinna är. Eftersom incelsen menar att en ”landwhale” inte är en kvinna helt och 

hållet blir ”landwhale” samtidigt ett moment som definierar vad en kvinna är genom att det 

skiljer sig från begreppet. I och med detta resonemang definieras en kvinna utifrån att hon måste 

vara attraktiv och inte för tjock. Därmed blir det också bekräftat att en kvinna är någon som 

incelsen vill ha sex med. Moment som därmed också sätts i relation till fenomenet kvinna är 

utseende och vikt. Samtidigt blir en kvinna utifrån incelsens diskurs någon som de inte kommer 

                                                
6 Volcel är en förkortning av voluntary celibate, frivilligt celibat (Incel Wiki 2019).  
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få ha sex med. Att incelsen tillskriver kvinnor betydelser som att de är illojala och falska kan 

därmed sättas i relation till att incelsen inte får ha sex med kvinnor. De är upprörda över att de 

blir osynliggjorda och eftersom kvinnor inte väljer dem tycker de att kvinnor inte går att lita på.   

 

Vidare kan man också se skillnaden i hur incelsen skriver om ”landwhales” i kontrast till hur 

de skriver om kvinnor. De anser att ”landwhales” inte kan betraktas som kvinnor vilket innebär 

att de anser sig ha rätt till en deras kropp på ett helt annat sätt än en snyggare eller smalare 

kvinna. ”Landwhales” och incels är närmare varandra på marknadsvärdesskalan och jag tolkar 

det som att incelsen anser att de till och med befinner sig högre upp på den skalan än en 

”landwhale”. Jag utläser det i trådarna eftersom de uttrycker att de aldrig skulle ”sjunka så lågt 

som att ha sex med henne”, även om det skulle innebära att de inte var incels längre utan istället 

övergå till att vara volcels. Trots att incelsen är upprörda för att de inte får ha sex med en kvinna 

handlar det inte om att ha sex med vilken kvinna som helst. De har fortfarande en föreställning 

om vilken kvinna de vill ha sex med.  

 

I trådarna finns det alltså hela tiden en underliggande sexualiserande blick som framkommer i 

deras uttalanden. De blir upprörda och äcklade av ”landwhales” för att de anser att de inte är 

attraktiva nog för deras öga och ”kvinnor” eller ”femoids” är lika med ”liggbara”. Det mönster 

jag finner i trådarna är att kvinnor, oavsett hur incelsen benämner dem, finns till för mannens 

njutning. Laura Mulvey skriver i sin artikel ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975) om 

hur den sexuella obalansen som råder i samhället har gjort män till aktiva betraktare medan 

kvinnor är de som blir betraktade och därmed passiva. Kvinnan visas upp för den manliga 

blicken där hennes utseende ska vara behagligt och få erotiska kopplingar för mannen. Kvinnor 

blir alltså uppvisade och sexualiserade (Mulvey 1975) och denna process går också att se i 

trådarna på incelforumet, exempelvis i hur en incel artikulerar att kvinnor inte är människor, 

vilket också artikuleras med begreppet ”foid” som används flitigt i trådarna. Kvinnor ses inte 

som aktiva individer, det talas bara om kvinnor i relation till sex där hon är till för män och det 

enda målet för incelsen är att få ha sex med henne.  

 

Vidare leder detta in oss på heterosexualitet, som okommenterat florerar i trådarna. Det är aldrig 

något som skrivs ut eller artikuleras, det är istället något som ses som normen för forumet och 

här kopplar jag in hegemoniska interventioner, vilket är ett skeende där existerande möjligheter 

undertrycks och det moment som fixeras inom diskursen framstår som objektivt och det enda 

möjliga. I och med att heterosexualitet inte diskuteras eller förhandlas bland trådarna blir det 
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ett moment som är oemotsagt och överordnat. Det ligger under ytan och är mer osynligt än 

andra moment i diskursen, men detta kan ha en stor inverkan på diskursen ändå eftersom den 

inte artikuleras men ändå är högst närvarande. Laclau och Mouffe skriver om kampen om 

betydelsebildning och hur central den är för etablering av diskurser. Heterosexualitet är ett 

fixerat och hegemoniskt moment på incelforumet och kopplas samman med fenomenet kvinna 

och deras egen positionering som incels. 

 

Att heterosexualitet är ett hegemoniskt moment inom denna diskurs kan förstås genom 

homosocialitet eftersom det handlar om att skapa likhet och en överensstämmande jargong 

bland incelsen. Därmed blir det ett enhetligt förhållningssätt till kvinnor där heterosexualitet är 

den underliggande normen. Homosocialitet kan förklara processen kring fixering av vissa 

moment och dess positioner inom diskursen kring kvinnosynen på forumet. De män som är 

aktiva i trådarna skapar tillsammans en homosocial jargong som har en inverkan på deras 

förhållande till kvinnor. Diskursiva praktiker som vi har sett i trådarna talar nedvärderande om 

kvinnor och placerar dem själva i en överordnad position, exempelvis genom användandet av 

begreppet ”foid”. Att incelsen skriver om kvinnor som falska och svekfulla och även använder 

ord som fitta och hora för att benämna kvinnor nedvärderar kvinnor och befäster mäns 

överordning. Sharon R. Bird (1996) skriver om homosocialitet bland heterosexuella män och 

menar att det bidrar till bevarandet av vissa positioneringar gentemot varandra som män och 

gentemot kvinnor. Bird menar att objektifiering av kvinnor ingår i det homosociala samspelet 

mellan heterosexuella män vilket vi tydligt kan se i tråden om ”landwhales” och även när de 

skriver om ”kvinnor” och ”foids”. Bird åsyftar att sexuell objektifiering av kvinnor konstrueras 

och upprätthålls genom heterosexuella mäns relationer med varandra där manlighet eller det 

manliga könet talas om som något helt skilt från kvinnor och att det manliga könet också är 

bättre än det kvinnliga (Bird 1996). Precis som att utseende är ett viktigt moment inom incelsens 

praktiker kring uttalanden om kvinnosyn är de homosociala relationerna också orienterade 

kring utseende eftersom de benämner sig som incels och inte som män. Incel och utseende 

länkas samman i deras identitetsskapande samt att utseendet är en avgörande faktor för 

heterosexuell framgång. Detta kommer jag återkomma till och fördjupa senare i analysen. 

 

Priviligierade kvinnor – underordnade män 
Ett annat övergripande tema jag identifierat är hur incelsen skriver om förhållandet mellan män 

och kvinnor. Det finns en framträdande diskurs om att kvinnor har mer makt än män och detta 
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gäller i olika situationer vilket diskuteras i ett antal trådar. De försöker också samtidigt 

positionera sig själva i denna könsrelation. 

 

En incel skriver om kvinnors och mäns preferenser för varandra och menar att alla kvinnor 

strävar efter att få en chad som då har ett visst utseende. Kvinnor attraheras inte av män som 

inte har dessa chad-drag och visar därmed inget intresse för andra män: ”Listan kan göras lång, 

men generellt, om du är en kvinna kommer män tycka att du är attraktiv såvida du inte tillhör 

de lägsta två procenten av populationen utseendemässigt och har grova defekter.” Flera håller 

med om detta och en person skriver: ”Ja, kvinnor vill bara ha CHAD CHAD CHAD CHAD, 

han finns i olika versioner men under ytan är alla bara CHAD CHAD CHAD, allas 

favoritsociopat som är narcissistisk och ljuger och som har bra benstruktur, längd och en kropp 

med snygga proportioner.” En annan menar att: ”Det är i deras DNA att vilja ha den största 

chaden av alla. Jag har gett upp.” Andra incels tror också att det finns en biologisk förklaring 

till detta: ”Det är biologiskt fördelaktigt för män att bli attraherade av alla typer av foids, 

eftersom vi kan ha få obegränsat mycket avkomma. Kvinnor behöver vara mer petiga eftersom 

de realistiskt sätt bara kan föda runt tio barn i sitt liv. Det är därför de är hypergamous7, selektiva 

och äcklade av genetisk ofullkomlighet.” En annan håller med om detta resonemang och skriver 

vidare: ”Män är programmerade att sprida sin sperma överallt. Sprid det så mycket som möjligt. 

Foids kan bara föda en gång var nionde månad så de är programmerade att välja den största 

chaden de kan få.” Vidare är en inne på ett liknande spår: ”De flesta män har ingen ”preferens”. 

De går bara efter de tjejer de kan få och copear8 genom att säga att de tycker om det. Gröt 

smakar som plast de första dagarna, men efter ett tag vänjer man sig och börjar gilla det, medan 

andra killar äter utsökt kött.” Denna kommentar visar även här att kvinnor blir reducerade till 

något som kan konsumeras. Detta bekräftar ännu en gång hur kvinnor på forumet diskursivt 

blir reducerade till enbart kroppar genom att betraktas som sexobjekt, vilket är den tes som 

Mulvey driver. 

 

En incel menar att alla kvinnor har fri tillgång till sex: ”Tjocka tjejer får ha sex, smala tjejer får 

ha sex, män älskar till och med fötter, någon föredrar stora fötter, någon annan föredrar små 

                                                
7 Hypergamy är ett begrepp som förklarar kvinnors benägenhet att välja en partner som befinner sig högre upp i 
samhället. Det kan gälla utseende, social status eller pengar. Kvinnor gör detta mer än män eftersom de anses 
vara de som väljer sexuell partner i större utsträckning (Incel Wiki 2019).   
8 Cope refererar till ett tankesätt som incels använder sig av för att leva i något typ av falskt medvetande som en 
strategi för att undvika att gå under helt och hållet. Det kan till exempel vara att träna på gym eller att de 
bortförklarar sitt ofrivilliga celibat med att de bara är osäkra och därför inte kan prata eller ha sex med kvinnor 
(Incel Wiki 2018).  
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fötter, variationen i mäns preferenser är så stor att det praktiskt taget inte finns femcels.” Här 

kan vi återigen se det heterosexuella kontraktet som ett underliggande, hegemoniskt moment 

på forumet. Det finns två kön och dessa kön attraheras av varandra. En annan incel är inne på 

samma linje gällande kvinnor och tillgång till sex: ”Män älskar allt i en foid och i varje form 

och storlek. De är biologiskt heliga och vi är inte det.” I och med dessa uttalanden menar de att 

män har mindre makt än kvinnor då kvinnor anses vara det heliga könet och någon kommer 

alltid vilja ha sex med henne. En påminner om hur det sett ut tidigare i samhället: ”Glöm inte 

bort att förr var samhället styrt av MÄN och män är starkare och smartare än kvinnor, nästan 

alla hade rätt till att ha en fru. Idag är vi styrda av ett gynokratiskt9 diktatorskap…” Detta visar 

återigen att män anses sig vara mer kapabla än kvinnor, en del i de homosociala relationerna 

mellan incelsen i trådarna.  

 

Dock finns det en incel i tråden som inte helt håller med de andras resonemang:  

 
Nej jag håller inte med. Det finns män som inte har specifika preferenser, men inte en chans att 
Kathy Bates och Scarlett Johansson tilltalar samma antal män. Självklart är det smala, blonda 
tjejer som är mest populära. Men kvinnor verkar däremot bara fokusera på män som har exakt 
samma drag. Kvinnor verkar vilja ha det som alla andra kvinnor vill ha. Även kvinnor som säger 
att de vill ha knubbiga killar dejtar ändå atleter, kvinnor som säger att längd inte spelar roll råkar 
bara dejta väldigt långa killar etc… 

 

Inom denna diskurs där män anses vara mindre priviligierade än kvinnor är det vissa moment 

som är framträdande. Biologi är ett viktigt moment som ofta förekommer i kommentarerna för 

att fixera orsaken till könsrelationen och maktbalansen. Naturligt urval och evolutionens lagar 

är saker som artikuleras på forumet. Det som förs fram som sanning i trådarna här är att det är 

evolutionsprocesser som har organiserat könen på detta sätt och fått kvinnor att vara de som 

blir sexuellt selektiva, medan män inte har blivit programmerade till att ha preferenser på 

samma sätt. Det borde innebära att maktrelationen mellan könen är oundviklig, men incelsen 

verkar trots denna världsuppfattning anse att det är kvinnor som är ansvariga för den ”omvända 

maktrelationen”. Även om en incel skriver att han inte håller med och argumenterar emot 

påståendet om att män inte har preferenser hos kvinnor är det inte tillräckligt för att öppna upp 

denna diskurs för förhandling. Denna kommentar bemöts inte av någon annan som skriver i 

tråden, den förblir okommenterad och ignoreras. Därmed går det att se hur andra betydelser 

utesluts på forumet när ingen vill diskutera och öppna upp för andra synsätt.  

                                                
9 Gynokrati är ett samhällsskick där kvinnor är härskande (SAOB). 
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I trådarna diskuteras det vidare om biologi och genetik kopplat till incelskapet. En person startar 

en tråd där han inleder med att skriva: ”Har ni tänkt på att många kvinnor skulle vara incels om 

de var män? Ingen bra benstruktur […] dåligt område kring ögonen…som kompenseras genom 

smink och ibland en snygg kropp.” Flera instämmer och en kommentar lyder exempelvis: ”Det 

är så sant, kvinnor generellt är mycket fulare än de flesta män.” En annan är inne på samma 

tanke: ”Ja det är exakt därför vi är incels, vi får inte vår kvinnliga matchning utseendemässigt.” 

En till kommentar lyder: ”Medan vi ruttnar bort på det här forumet blir vår looksmatch10 

befruktad av en chad.” Ännu en person skriver: ”Smink ökar kvinnors sociala marknadsvärde 

med två poäng…” En till kommentar uttrycker följande: ”Allt handlar om hypergamy, även en 

”landwhale” som är en etta av tio har någon snyggare som försöker dejta henne.” En annan 

kommentar längre ner i tråden lyder: ”Visste du inte om det här? Cucks11 kallar det naturligt 

urval. Horor med dåliga gener får bara barn tillsammans med de bästa männen vilket skapar 

nya incels.” 

 

Vidare är det en annan kommentar i tråden som många håller med om och reagerar på: ”Det är 

inte rättvist. Anledningen till att de flesta fula personer existerar är på grund av deras mammas 

gener.” Ett stort antal incels håller med om denna kommentar och visar det genom att citera den 

i sin egen kommentar. Ett urval av dessa bekräftande kommentarer är: ”Ja, vanligtvis är det mer 

troligt att man får sin mammas utseende.”, ”Sant, jag hatar att jag ser ut som min mamma.”. En 

annan kommentar lyder: ”Sant, om min chad till pappa skulle fått barn med sin looksmatch 

skulle jag vara en fucking Chadlite12.” En till person håller med och skriver: ”Exakt, det är synd 

att fula kvinnor kan reproducera sig så lätt, om det inte vore såhär skulle det finnas mycket färre 

incels i framtiden.” 

 

Ytterligare en kommentar i tråden uttrycker följande: ”Skönhetsstandards för kvinnor är 

annorlunda än för män, kvinnor har blivit sexuellt utvalda av män över tid på basis av att ha 

varit korta med breda höfter och kurvor för att kunna föda barn. Män som föds med feminina 

drag som exempelvis små hakor och tunna, veka kroppar skulle förmodligen skriva här [på 

forumet] om de inte trapmaxxade13.” Med ”trapmaxx” i denna kontext tolkar jag det som att 

denna person gör en koppling till att personer med feminina drag kan ”bli” transpersoner för att 

                                                
10 Looksmatch är en person som är jämlik en annan person på den tiogradiga utseendeskalan (Incel Wiki 2019).  
11 Cuck är en förkortning av cuckold och åsyftar en man som har en fru som är otrogen (Britannica Academic).  
12 Chadlite är en kille som är en åtta på den tiogradiga utseendeskalan. (Incel Wiki 2018). 
13 Trap är en person som vid en första anblick ser ut att vara en söt tjej, men som egentligen är en kille (Urban 
Dictionary 2018). 
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på så sätt försöka få sex genom att lura män att de är kvinnor, vilket är ett väldigt transfobiskt 

uttalande. 

 

Det går vidare att utläsa att biologi fungerar som ett viktigt moment som fortsätter dominera i 

trådarna. Detta kopplas även samman med utseende som är ett moment som ligger som en grund 

till hela diskursen eftersom det anses vara generna som påverkar utseendet och därmed 

bestämmer om du är snygg eller inte. Att vara attraktiv verkar vara det enda som spelar roll 

enligt incelsen och därmed är det ett moment som sätts i relation till biologin inom diskursen. 

Biologi och utseende sätts också samman med makt, eftersom de anser att utseendet ger en 

otroliga fördelar vilket direkt kopplas samman med heterosexuell framgång.  

 

Incelsen menar vidare att en attraktiv man får fördelar eftersom han kan välja fritt vilken kvinna 

han vill ha sex med. En icke attraktiv kvinna kommer inte kunna välja fritt, men det kommer 

fortfarande alltid finnas någon man som vill ha sex med henne och den fördelen har inte fula 

män. Detta eftersom kvinnor hela tiden vill ha sex med en man som är snyggare än henne. Det 

är därför incelsen finns menar de själva, de får inte sin ”looksmatch” som de anser sig ha ”rätt” 

till. Det artikuleras inte rakt ut, men det är vad jag utläser från kommentarerna när de menar att 

deras matchning är ute och jagar efter en chad istället fast de utseendemässigt inte har ”rätt” till 

det. Skulle samhället fungera så att alla blev tillsammans med en som var lika snygg som en 

själv, ens looksmatch som incelsen skriver, skulle incelrörelsen inte finnas eftersom alla skulle 

få en kvinna var. Återigen framkommer heterosexualitet som ett moment och det blir en 

självklarhet i deras syn på könsrelationen. 

 

I en tråd på forumet diskuteras det om kvinnor har mer generella fördelar i olika situationer då 

de anses vara mer oskyldiga än män. De diskuterar en nyhetsartikel som handlar om en kvinna 

som blivit sparkad från sitt lärarjobb för att en student har fått en bild skickad till sig på läraren 

topless. Läraren har sedan hävdat att hon ska stämma skoldistriktet på flera miljoner dollar. En 

person i tråden anser att:  ”De hade försökt mörda läraren om det var en man.” Flera håller med 

om denna kommentar. En annan är inne på samma linje: ”Tänk om det hade varit en manlig 

lärare som spridit en dickpick.” En person svarar på denna kommentar: ”Jag hade tänkt skriva 

precis det. Det hade varit en helt annan sak.” Ännu en person håller med och menar att: ”En 

man hade till 100% fått sin karriär och sitt liv förstört.” En incel skriver en längre kommentar i 

tråden:  
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Nu kommer hon stämma dem på tre miljoner dollar trots att hennes argument är obefintliga. Hon 
kommer säga att hon har blivit diskriminerad (även om hennes jobb är väldigt lite värt) av skolan 
och hon kommer roffa åt sig bidrag från staten. Bara år 2019 är det möjligt för en kvinna att klara 
sig resten av sitt liv ekonomiskt genom att visa sina bröst som lärare och sen aldrig behöva jobba 
igen.  

 

En annan håller med: ”Bara ännu en hora som är ute efter att vinna (i detta fall genom pengar 

från rättegången).” Ytterligare en kommentar lyder: ”Förtrycket av män är väldigt uppenbart 

på grund av det här. Hon blir istället prisad för sitt mod i såna här situationer.” En person skriver 

om kommentarerna som fanns på hemsidan till nyhetsartikeln som länkas av den som startade 

tråden: ”Kommentarerna är ragefuel14, alla antar att hon har rätt och att hon inte ljuger eftersom 

hon är attraktiv. Några personer håller med om detta till och med. Fuck det här utseendefixerade 

samhället.”  

 

Inom denna diskurs tolkar jag att det inte finns några betydelser som de kämpar med att 

definiera. Därmed kan denna diskurs fixeras och etableras starkare på forumet eftersom en stor 

majoritet håller med varandra, även om en diskurs aldrig kan fixeras helt. Alla verkar ha en 

enhetlig uppfattning om att det är biologin och evolutionen som bestämmer 

kärleksförbindelserna mellan kvinnor och män i (det västerländska) samhället. Jag anser att 

homosocialitet även här är en faktor som påverkar att en sådan formulering av maktrelationen 

mellan könen är möjlig. Enskilda individer som motsätter sig denna förklaring, exempelvis den 

incel som ifrågasatte att män inte har några preferenser överhuvudtaget när det gäller kvinnor 

får inte något gehör och blir inte ens bemött av andra incels. Därmed är denna enskilda 

kommentar inte kapabel till att ändra en sådan jargong i denna homosociala kontext och 

diskursen förblir stabil.  

 

Eva Illouz (2011) skriver i sin bok Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring om kärlek 

i det moderna samhället och hur äktenskapsarenan förändrats med tiden. Äktenskap sågs 

tidigare som enbart ett strategiskt val och att det i många fall handlade om att ett blivande 

äktenskap krävde andra personers godkännande. Med tiden har valet av partner blivit 

individualiserat och Illouz menar att valet sker på grund av två faktorer: känslomässig intimitet 

och psykologisk förenlighet samt ”sexighet”. Den känslomässiga intimiteten och den 

psykologiska förenligheten syftar till att göra två individer förenliga i en relation och sexigheten 

är en kulturell vägning av sexualiteten och innebär den sexuella dragningskraften mellan två 

                                                
14 Ragefuel förklarar ett tillstånd av ilska som pågår under en längre tid (Urban Dictionary 2011). 
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individer. Sexighet har blivit ett bedömningskriterium som använts omfattande och frekvent i 

modern tid. Illouz menar också att det finns en skillnad mellan skönhet och sexighet som 

betygskriterium. Tidigare ansågs skönhet och inte sexuell dragningskraft som en godtagbar 

anledning till att välja en person som sin partner, men ”sex appeal” (Illouz 2011, 65) används 

idag som ett viktigt kriterium för attraktion av en annan person och formande av ett förhållande. 

Denna sexualisering av kroppar har skett både på kvinnor och män men Illouz menar att det för 

kvinnor har skett i allt större utsträckning (Illouz 2011, 66–68).  

 

I förhållande till vad Illouz skriver om individers val av partner producerar diskursen på 

incelforumet en annan uppfattning. Incelsen menar att det enbart handlar om sexuell attraktion 

i val av partner och att endast den faktorn styr relationen mellan kvinnor och män. Som flera 

incels också skriver kommer kvinnor alltid uppfattas som sexiga av någon man och därmed har 

de lättare tillgång till sex och det anser också att det innebär att kvinnor har mer makt. Kvinnor 

anses också vara mer selektiva i sina val av partner medan incelsen menar att män tar vilken 

kvinna som helst, bortsett från en ”landwhale”. Sexiga kvinnor kan i och med det få fördelar i 

andra situationer på grund av att de anses vara attraktiva och ”liggbara”. I tråden där de 

diskuterar lärarinnan som fick sparken för att ha skickat en avklädd bild till en elev menar flera 

att hon, på grund av att hon är kvinna och anses vara snygg, inte blir inte lika hårt behandlad 

om det hade varit en manlig lärare. Hon kommer undan och anses inte vara lika farlig och 

opassande på grund av att hon är kvinna.  

 

På grund av hur de skriver om deras situation som icke attraktiva män i förhållande till denna 

struktur där kvinnor genom sitt utseende och ”sex appeal” får fler fördelar och privilegier i 

samhället utläser jag att de upplever att mannens position i samhället är hotad. En person 

publicerar ett inlägg som handlar om hur han anser att världen är helt förstörd och att ingenting 

har någon mening längre: ”Förhållanden existerar inte eftersom män så lätt kan bytas ut bara 

genom några ”swipes” [på appen Tinder]”. Han fortsätter sedan att skriva: ”Mannens plats i 

samhället är på sin lägsta position just nu…” En användare svarar på trådskaparens inlägg och 

skriver: ”Så jävla sant…saker har verkligen blivit skit under de senaste tio åren.” och en annan 

ger sin syn på saken och menar att: ”Detta är saker som händer när kvinnor har kontroll över 

allt.” 

 

Incelsen konstruerar diskursivt en verklighet som säger att kvinnor har tagit över makten och 

är de som styr medan männen inte längre vet vad deras syfte och position är i samhället. Jag 
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kopplar detta till Michael Messner (1997) och hans forskning som jag lyfte tidigare (se Tidigare 

forskning) där han menar att politiska framsteg har förändrat mannens position i samhället. 

Denna förvirring kring vad mannens roll är i samhället har bidragit till formationen av 

mansrörelser som ett sätt att hantera denna ”kris”. Mansrörelser kan alltså ses som ett svar på 

en förändring i genusrelationerna där det har blivit mer jämställt och att kvinnor därmed sedan 

1900-talet har fått mer makt (Messner 1997, 8–9). 

 

Den samhällskris som incelsen artikulerar handlar alltså enligt dem om en snedfördelad 

maktbalans mellan könen som är till kvinnors fördel. Michael S. Kimmel (1998) skriver om 

maktdynamiken mellan män och kvinnor och hur den upplevs olika av könen. Han frågar sig 

vem som är rädd för män som är feminister. I sin artikel skriver han att både antifeministiska 

män och kvinnor som är feminister ställer sig kritiska till honom som uttalat kallar sig själv 

feminist. De vita män som är kritiska till honom är negativa till hans yttranden eftersom män 

som Kimmel borde vara allierade med andra män vilket de anser inte går ihop med att vara 

feminist. Kvinnor som är uttalade feminister är också misstänksamma mot Kimmel eftersom 

män inte anses vara kapabla till förändring och att män förkroppsligar det patriarkala förtrycket 

(Kimmel 1998, 61). Dessa reaktioner kopplar Kimmel till könens olika uppfattningar av att 

känna att man har makt. En del män har inte alls denna uppfattning gällande maktfördelningen 

mellan könen. Män har makt på en strukturell nivå, men varje man uppfattar inte detta eftersom 

de utgår från sin egen subjektiva uppfattning. Män uppfattar inte att de själva har makt, istället 

kan de gå runt med en känsla av att vara helt maktlösa i sina liv. De anser istället att kvinnor är 

de som har makten i samhället på grund av de feministiska genomslag som har skett politiskt. 

Mansrörelser såsom den mytopoetiska rörelsen har till exempel detta tankesätt. Känner du inte 

att du har makt så har du inte heller det (Kimmel 1998, 63).  

 

Denna diskrepans mellan strukturell ojämlikhet och mäns subjektiva upplevelser utläser jag i 

trådarna när det uttrycks att kvinnor är mer priviligierade i samhället än vad män är. I och med 

att de fokuserar så mycket på sina subjektiva upplevelser och deras utseenden som missgynnar 

dem i samhället anser jag utifrån Kimmels resonemang att de inte ser att de möjligtvis har andra 

privilegier i samhället som kvinnor inte har. Privilegier är inte synliga för de som har dem 

(Kimmel 1998, 63) och genom detta forum blir denna diskrepans synlig eftersom varje 

subjektiv åsikt tillsammans bildar en uppfattning om ett strukturellt förtryck mot män, och 

speciellt de själva som incels, samtidigt som de i samma tråd också sexualiserar och 

avhumaniserar kvinnor. 
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Vem är en incel? 
Efter att ha diskuterat incelsen syn på kvinnor och tankar kring relationen mellan män och 

kvinnor hamnar incelsen själva i fokus, var placeras incelsen sig själva i allt detta? En ihärdig 

diskussion i trådarna på forumet är vad en incel är. Vem får kalla sig en incel och vad är 

kriterierna för att få kalla sig det? Är det ett val eller är det ens (nit)lott i livet? Detta diskuteras 

i flera olika trådar, bland annat i en tråd där alla kan rösta på vilka faktorer som gör dem till en 

incel. Det finns tio olika alternativ att välja mellan och det går också att välja flera alternativ. 

55 incels deltog i ”undersökningen” och en diskussion kring deras incelskap förs också i samma 

tråd. Jag fokuserar inte på vilka alternativ som har fått flest svar, istället anser jag att de valbara 

alternativen i sig är viktiga i skapandet av diskursen kring vem som är en incel. De valbara 

alternativen var: penislängd under 13 cm, ansiktsform, ansiktets utseende och proportioner, en 

längd under ca 180 cm, axelbredd, handleder, psykisk ohälsa, rasifiering och röstläge.  

 

Flera incels kommenterar också vilka faktorer som de uppfyller och gör dem till en incel. En 

skriver: ”Sju av tio saker uppfyllda. Min truecel-status är bekräftad. Varför lever jag ens?” En 

person hävdar liknande: ”Jag uppfyller de flesta av alternativen.” En annan kommentar lyder: 

”Jag har ett fult ansikte […] dålig benstruktur i ansiktet, krulligt hår som ser skitfult ut oavsett 

frisyr, psykisk ohälsa […] och jag har lika tunna handleder som en foid.” En annan tycker att 

längden är det stora problemet: ”Min längd förstör allt för mig, de flesta användare här är 

oskulder för livet på grund av att deras benstruktur är fel.” En annan menar att han skulle se bra 

ut om han kunde förändra sitt utseende: ”Om jag kunde fixa mitt område kring ögonen och min 

fuckade haka skulle jag vara attraktiv.” En annan incel har åsikter kring de olika alternativen i 

undersökningen: 

 
Enligt min åsikt kan fattigdom inte var en faktor eftersom det snarare är en konsekvens av att vara 
en incel. En fattig Chad kan ta sig ur sin situation snabbt eftersom alla kommer vilja hjälpa honom. 
Kroppsfett kan inte heller ses som en faktor enligt min åsikt eftersom det är lätt att gå ner i vikt 
med en strikt diet och med hjälp av läkemedel. Om fetma är den enda anledningen till varför du 
inte kan attrahera kvinnor kan du enligt mig inte vara en incel. Sneda och gula tänder försvårar 
också att få kvinnor att tycka du är attraktiv, men det kan enkelt rättas till. För mig kan bara 
bestående egenskaper räknas. I mitt fall, tillsammans med alla andra saker ovan är mitt huvud 
oproportionerligt stort vilket får mig att se ut som en godisklubba.  

 

Andra trådar har också utseendet i fokus och vilka faktorer som är befogade för att kunna kalla 

sig en incel. I denna diskussion vill jag innan du läser vidare uppmärksamma att det förekommer 
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ett rasistiskt begrepp i trådarna som är väldigt stereotypiserande, nämligen begreppet curry15. 

Bland annat diskuteras det om det är längd, ansiktets utseende eller ens ras som är mest 

avgörande för ens incelskap, men de kommer inte fram till något slutgiltigt svar. En person 

skriver följande: ”En curry som är runt 180 cm och som är en sexa av tio [utseendemässigt] 

borde inte ha det så svårt med foids, många currys på det här forumet skyller sitt incelskap på 

sin ras när det egentligen är deras ansikte som är fult.” En person svarar på denna kommentar: 

”Vi currys är truecels som fan (enligt västerländska foids).” Jag tolkar det som att denna person 

menar att han är incel på grund av att rasifierade personer inte ”uppnår” de västerländska 

”skönhetsidealen” eftersom vithet ingår i det idealet. En incel i en annan tråd skriver: ”Chad 

vinner alltid, hans ras spelar ingen roll.” En annan incel har samma åsikt. ”…raspillret är äkta, 

men en person som är lång och som har ett fint ansikte kommer alltid slakta [kvinnor] oavsett 

ras.” 

 

I andra trådar försöker olika personer förklara varför de är incels: ”Jag är ful, har fuckade tänder 

och käke och jag har också schizofreni. Det är mer än tillräckligt för att vara en incel.” En 

person i en tråd lägger ut en video på sig själv och flera kommenterar att han inte ser ful ut: ”Du 

är inte ful mannen” En annan skriver: ”Allt han behöver göra är att klippa sitt hår […] men han 

kanske har autism […] vilket är en dödsdom för de flesta män.” En annan ger samma incel råd: 

”Hej, om du går ner i vikt är jag säker på att du kan uppnå medelhög attraktivitet i alla fall. Det 

är inte över.” Han svarar på kommentarerna: ”Jag har inte fått sex i hela mitt liv, fittorna skulle 

gett mig IOI’s16 om det inte hade varit för att jag är ful, jag är inte tillräckligt lång heller (jag är 

bara 174 cm).” han svarar också: ”Att gå ner i vikt kommer fan inte förändra något.” 

 

Vad jag utläser är att diskussionen kring vem som är en incel ständigt förhandlas och diskuteras 

i trådarna och att betydelsen av vad en incel är hela tiden försöker fixeras. Det finns ingen 

enväldig definition av vad en incel är, men begreppet incel är avgörande för hela rörelsen och 

då även för deras egen identitet. De själva identifierar sig som incels, förutom ett par som 

ifrågasätter incelsens syn på kvinnor och deras analyser av samhället, men en majoritet väljer 

att argumentera eller förklara varför de är incels och vilka faktorer som gör dem till en sådan. 

Konkurrens bland män är enligt Bird ett vanligt karaktärsdrag i homosociala relationer (Bird 

                                                
15 Curry eller currycel är en incel som kommer från Nepal, Indien, Sri Lanka, Bhutan och Maldiverna (Incel 
Wiki 2019). 
16 IOI är en förkortning av indicator of interest, en tydlig signal att en person är intresserad av dig (Incel Wiki, 
2018). 
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1996, 121) vilket jag menar att vi kan se i trådarna. Deras identiteter fixeras i relation till 

varandra i de homosociala sammanhangen där utseende är ett viktigt moment, men detta har de 

svårt för eftersom de inte kan komma överens om och vad som kan definieras som en incel eller 

en truecel.  

 

Begreppet incel förstår jag därför som en mästersignifikant eftersom en mästersignifikant är ett 

viktigt element inom det diskursiva identitetsskapandet. Den diskursiva positioneringen som 

incelbegreppet är samt vad som artikuleras som kriterier för vad en incel är, ger 

handlingsanvisningar till personerna att leva upp till för att uppfattas som riktiga incels och inte 

volcels. Den som identifierar sig som en incel förväntas därmed ha en viss världsuppfattning 

och ska också se ut på ett visst sätt. De definierar även positionen incel i förhållande till 

fenomenet chad. Chad blir därmed också en signifikant i incelbegreppets kedja av 

sammankopplade signifikanter som tillsammans kan etablera identiteten, en så kallad 

ekvivalenskedja, men chad och incel får differentiella positioner eftersom en chad får ha mycket 

sex och kan ha sex med vem han vill, vilket är motsatsen till vad incelsen säger sig kunna. 

 

Vidare under temat kring vem som är en incel är träning något som diskuteras i ett antal trådar. 

En incel publicerar en tråd på forumet och hävdar att hans gymträning har hjälpt honom mycket. 

Hans inlägg lyder:  

 
För några veckor sedan publicerade jag en tråd där jag frågade om gymceling skulle vara värt det 
som en curry manlet17. Efter det skaffade jag ett gymkort och började träna fem gånger i veckan. 
Efter det har jag redan gjort framsteg i bänkpress och kunnat öka vikten i mina bicepsövningar 
[…] Självklart blir jag fortfarande mogged18 av alla andra på gymmet och jag tvivlar på att någon 
kvinna ens uppfattar min närvaro, men att gå dit för min egen skull har varit värt det. Jag har 
också gått ner lite i vikt och känner mig mer självsäker (”Va bara mer självsäker bro19”). Jag 
tänker inte att det här kommer tillåta mig att ascenda20, men det är en kul hobby och jag älskar 
det. Det är mycket bättre än att gå hem efter wageceling21 och bara LDAR22. Jag uppmanar mina 
kära incelbröder att ge det en chans. 
 

Flera håller med om att gymträningen ger positiva effekter: ”Ja bro, gymceling ger mig liv. Om 

du inte kan bli attraktiv kan du istället skrämsel-maximera om du ser tillräckligt stor ut.” En 

                                                
17 Manlet är en man som är kort. Korta män blir enligt det naturliga urvalet missgynnade eftersom kvinnor bara 
vill ha män som är längre än de själva (Incel Wiki 2019).  
18 Mogging är när en person underminerar en annan genom att vara överträffa den andra (Incel Wiki 2019). 
19 ”Just be more confident bro” är en klassisk mening som chads säger till incels men som inte gör någon 
skillnad eftersom det inte är självförtroendet som är problemet för dem (Incel Wiki 2019).  
20 Ascend är en förhoppning som vissa har att kunna ta sig ur incelskapet (Incel Wiki 2019).   
21 Wageceling är en incel som jobbar, eller som de själva kallar det: ”wageslaving” (Squirell 2018). 
22 LDAR är en förkortning av lay down and rot (Incel Wiki 2019).  
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annan håller med: ”Ja, det är varje gymcels uppgift att sätta skräck i normie23-kuksugare.” En 

till incel instämmer: ”Det är exakt det jag jobbar för att komma till. Om de inte kan älska dig, 

skräm dem.” Han skriver vidare: ”Jag känner samma med mitt gymcelande. Även om jag inte 

är i närheten av mina mål, förbättrar det mitt humör och coping. Jag får inte dopaminrus längre 

men jag tycker fortfarande att de är värt det.” De uppmuntrar varandra i trådarna och skriver: 

”Fortsätt jobba, det är bättre att vara ett träsktroll än en twig24.” En uttrycker liknande: ”Helt 

ärligt kommer gymceling inte hjälpa med foids, men om du ser fysiskt stark ut kommer normies 

tänka efter innan de förödmjukar dig.” En tredje kommentar lyder: ”Jag har gymcelat i tre år, 

det håller dig igång, speciellt när du börjar se bra ut. En dag gjorde jag ett experiment på Tinder 

där jag bytte ut min första bild till en bild på bara min kropp och jag fick väldigt många fler 

matchningar men varje matchning försvann så fort de fick se hur mitt ansikte såg ut.”  

 

Samtidigt är det ett antal som är negativa till gymträningen: ”Gymmet är bara till för chads och 

stacies25. Träna i ditt garage som en riktig trucel bro. Jag har gjort stora framsteg med bara pull 

ups och dips och genom att lyfta lite vikter hemma.” En incel hävdar att: ”Livet är för kort för 

den här skiten. Det känns rimligt för en chad att träna hårt eftersom han får ha sex. Men incels 

lägger ner tid för ingenting och copear genom att intala sig själva att de gör det för sig själva.” 

En annan ifrågasätter också trådskaparen och skriver: ”Vad är poängen med att ha 

självförtroende? Om att vara stark och vältränad ändå inte kommer kompensera för ett sub-

chad26 ansikte, vad spelar självförtroende för roll då?” Trådskaparen själv svarar och menar att 

han hellre är stark än svag.  

 

Även om incelsen är överens om att ”chad” är incelsens motsats, står de inte enade i vad en 

incel faktiskt är. När några försöker hantera sitt självhat och isolering genom att gå till gymmet 

och träna, är det flera som ifrågasätter om de verkligen är incels om de genom träning kan öka 

sin självkänsla. Flera menar att träning inte spelar någon roll om man är en incel eftersom 

självförtroende inte kommer hjälpa dem på grund av deras ”genetiska defekter”. I 

ifrågasättandet och diskrediteringen av varandra använder de begreppet volcel och 

argumenterar för sin plats i rörelsen genom att benämna sig själva som truecels. Volcel och 

                                                
23 Normie är en person som befinner sig mellan en fyra och en sexa på den tiogradiga utseendeskalan (Incel Wiki 
2019). 
24 Twig är en person som är pinnsmal och ofta icke attraktiv (Urban Dictionary 2009). 
25 Stacy är en kvinna som kan ha sex med en chad. Hon använder sitt utseende för att få olika fördelar i livet, till 
exempel att inte behöva jobba för att någon vill försörja henne (Incel Wiki 2019).  
26 Sub-Chad är en person som har ett utseende längre ner på utseendeskalan än en chad.  
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truecel är också viktiga i diskursen kring vem som är en incel och användandet av de orden 

placerar personer antingen innanför eller utanför incelrörelsen. Denna plats är trygg för många 

personer och därför argumenterar de starkt för att diskursivt placera in sig i rörelsen för att höra 

hemma någonstans. Laclau och Mouffe menar att gruppbildning fungerar på liknande sätt som 

diskurser, det är en reducering av möjligheter. Vissa identitetsmöjligheter ses som relevanta 

medan andra utesluts och ignoreras och detta är vad som pågår i dessa trådar på forumet.  

 

Enligt trådarna är hela anledningen till ens situation som incel att ens utseende värderas lågt. 

Därmed är utseende också en del i ekvivalenskedjan som tillsammans definierar incelsens 

identitet och rörelsen i stort. En incel befinner sig långt ner på ”utseendeskalan” och man bör 

helst ”uppfylla” flera av de faktorer som skrivs i trådarna för att bli sedd som en riktig incel. 

Feminina drag med smala handleder, ”dålig” benstruktur eller att de är korta är alla 

utseendemässiga omständigheter som många incels har gemensamt och många har också 

psykisk ohälsa som en gemensam nämnare.  

 

Samantha Kwan (2010) skriver i sin artikel ”Navigating Spaces: Gender, Race and Body 

Privilege in Everyday Life” om kroppsligt kapital. Hon utgår från Peggy McIntosh begrepp 

”white privilege” där McIntosh menar att vita personer på grund av sin hudfärg kan känna sig 

mer trygga och välkomna på grund av vithetsnormen i det västerländska samhället. Kwan anser 

att personer med en normativ kropp får vissa fördelar, likt vitt privilegium, eftersom kulturella 

och sociala strukturer privilegierar den ”normala” kroppen. Forskning visar att skönhet är en 

synlig statussymbol vilket då också konstruerar förväntningar på personens handlingar och 

personlighet och de personer som inte besitter detta privilegium måste förhandla sin position i 

förhållande till dessa normer. Detta undersöker Kwan vidare genom att intervjua både män och 

kvinnor som enligt Body Mass Index anses vara överviktiga (Kwan 2010, 241–243). Vad 

hennes studie visar är att kroppsmedvetenhet finns hos både män och kvinnor men att det 

varierar i vilken utsträckning personerna behöver förhandla sin position. Kwan fann att de 

latinamerikanska kvinnorna och vita kvinnorna i studien hade en hög kroppsmedvetenhet och 

praktiserade olika typer av kontrollering av kroppen i mycket större utsträckning än vad männen 

gjorde. Männen uttalade att de ville se bra ut, men de förmedlade inte kroppsmedvetenhet eller 

tendenser till någon särskild kontrollering av kroppen i offentliga rum som kvinnorna tydligt 

uttryckte. Männen yttrade inte heller någon medvetenhet eller oro för andras blickar i offentliga 

rum i kontrast till kvinnorna i studien (Kwan 2010, 245, 248). 
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Incelsen som skriver i trådarna visar en hög grad av kroppsmedvetenhet. De är medvetna om 

sitt utseende och upplever ett stort stigma kring sina kroppar och sitt utseende. De lägger ner 

väldigt mycket tid på att bry sig om sitt eget utseende och vad de skulle vilja förändra, också 

på andra personers utseende, exempelvis i diskussionerna kring andra incels utseende. Att träna 

på gym är ett sätt för en del att hantera sin ångest kring sin kropp. Det blir därmed ett försök till 

att öka sitt marknadsvärde genom att gå ner i vikt eller bygga muskler som kan få dem att se 

mindre feminina ut och öka sitt kroppsliga kapital. 

 

I diskussionen kring studiens resultat lyfter Kwan fram manligt privilegium som en faktor till 

varför män inte upplever samma medvetenhet till sin kropp och sin, utifrån indexets 

kalkylering, övervikt. Trots deras övervikt kan de ändå förvänta sig att de kommer bemötas 

med respekt i sitt vardagliga liv, något som kvinnor inte kan ta förgivet i det genussystem som 

generellt gynnar män (Kwan 2010, 250). Förutom att det fanns en skillnad mellan könen i 

kroppsmedvetenhet och därmed också kontrollering av kroppen var även intersektioner av 

maktordningar närvarande i studien som hade en inverkan på resultatet (Kwan 2010, 251).  

 

Trådarna visar därmed motsatsen till vad Samantha Kwan kommer fram till för slutsatser i sin 

studie kring kroppsmedvetenhet. Incelsen uttrycker att de har ett lågt kroppsligt kapital och 

deras kommentarer visar att män också kan vara extremt medvetna kring sin kropp och försöker 

kontrollera och modifiera kroppen för att undvika blickar eller nedvärderande kommentarer i 

offentligheten. Däremot är det också till stor del biologiska faktorer som ses som anledningen 

till deras utseende, vilket de inte kan förändra. Att incelsen är medvetna om sin kropp begränsar 

de själva väldigt mycket i sina liv vilket de själva uttrycker, men att de bevakar sitt utseende 

anser jag inte kan säga något om att det verkligen har skett en maktförskjutning mellan könen 

som incelsen påstår. Detta eftersom de fortfarande andrafierar och sexualiserar kvinnor och 

anser sig vara mer mänskliga. Dessa yttringar om en ”omvänd maktrelation” går inte ihop med 

de homosociala processerna på forumet som befäster mäns överordning.   

Sammanfattande diskussion 

Denna uppsats har haft syftet att undersöka diskursiva processer på forumet incels.co och den 

har ämnat besvara hur incelsen skriver om kön och makt. Uppsatsen har också försökt svara på 

hur incelsen positionerar sig själva och hur de förhandlar sina positioner i förhållande till 

varandra. I min undersökning har jag funnit diskurser som incelsen är ense om och det är deras 
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syn på kvinnor och hur de skriver om maktrelationen mellan könen. Det sker också försök till 

fixering av en diskurs och detta är gällande vem som är en incel. Incelsen kämpar med att 

definiera denna identitet, men kan inte komma överens och därmed fixera den diskursen på 

forumet. Vad jag också kommit fram till är att utseendet ligger till grund för hela forumet och 

finns närvarande som moment i båda diskurserna och också som en signifikant i deras 

identitetsskapande.  

 

Något som incelsen är överens om är hur de ser på kvinnor och därmed kan de fixera den 

diskursen. ”Kvinna” är ett moment som kopplas samman med utseende och sex eftersom en 

kvinna är lika med någon som incelsen vill ha sex med. Kvinnor anses bara vilja ha chads och 

därmed blir incelsen ignorerade och bortvalda vilket de avskyr dem för. Samtidigt som de vill 

ha sex med kvinnor distanserar de sig från kvinnor och femininitet samt att de diskursivt 

avhumaniserar kvinnor genom att använda begrepp som ”foid” och ”landwhale”, formuleringar 

som förmedlar att kvinnor är mindre mänskliga än vad män är. Dessa formuleringar blir också 

en del av deras identitetsskapande som incels. Homosocialitet etableras i trådarna då 

heterosexuella mäns relationer med varandra påverkar mäns relationer till kvinnor och det 

innefattar även vilken kvinnosyn de har (Bird 1996, 121).  

 

Jag har även funnit att en diskurs som incelsen står enade om är att kvinnor är mer priviligierade 

än män och speciellt incels. Kvinnor kan med sitt utseende få fördelar eftersom de anses vara 

harmlösa och de kan använda sin sexighet som ett verktyg för att få förmåner. Biologi anges 

som en förklaring till maktrelationen mellan könen och länkas diskursivt samman med utseende 

och ”sex appeal”. Kvinnor är enligt incelsen det heliga könet som alla män vill ha och det 

kommer alltid finnas någon man som vill ha sex med en kvinna oavsett hur ”ful” denna kvinna 

är (bortsett från ”landwhales”). Den subjektiva uppfattningen av maktlöshet gör att incelsen 

inte ser andra situationer där de möjligtvis har mer makt eller är priviligierade. Denna avvikelse 

mellan den subjektiva uppfattningen och den strukturella genusrelationen blir tydlig på forumet 

då de skriver fram sig själva som förtryckta samtidigt som de andrafierar kvinnor. Det blir också 

en diskrepans mellan diskurserna att kvinnor är falska och svaga medan de anses ha makt i 

samhället, en maktposition som de heller enligt incelsen inte kan förändra eftersom biologin 

organiserar könsrelationen.  

 

En diskurs som de försöker fixera handlar om deras identitet. De kan inte enas om vad en incel 

är och därmed har de problem med att fastställa en gruppidentitet som står till grund för hela 
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rörelsens existens. Kropp och utseende är signifikanter som sätts i relation till begreppet incel, 

men de kommer inte överens som vilka utseendemässiga faktorer som är befogade för att kunna 

vara en incel. De som inte anses vara fula nog utesluts ur gemenskapen genom att kallas för 

volcels. I och med detta visar incelsen att de är väldigt medvetna om sina egna och andras 

kroppar. Kwans forskning visade att kvinnor i större utsträckning än män var medvetna om sin 

kropp och försökte kontrollera den på olika sätt, men incelsens trådar visar att män också i 

väldigt hög grad kan vara osäkra på sin kropp och lägga ner mycket tid på att försöka hantera 

den. Incelsen visar att män också är medvetna om sina kroppars utseende och uppvisar olika 

strategier för att förbättra det, exempelvis genom att träna. På så sätt försöker de öka sitt sociala 

marknadsvärde och minska stigmat kring sina egna kroppar. Dock går det emot deras tanke att 

utseendet är genetiskt och därmed borde träningen inte förändra särskilt mycket för dem. 

 

Forumet incels.co är en del av incelrörelsen som likt tidigare mansrörelser försöker hantera den 

rådande genusordningen som organiserar samhället, exempelvis som rörelsen Promise Keepers 

som genom mansseparatistiska umgängen vill återta sin sanna manlighet (Messner 1997,17). 

Den könspolitiska kris som incelsen anser sig stå i brännpunkten av är drivkrafter för forumet 

och det incelforumet jag har undersökt är ett homosocialt sammanhang där de diskursivt skapar 

en världsbild som missgynnar män som inte är tillräckligt snygga och som privilegierar kvinnor. 

Forumet och rörelsen blir en trygghet för incelsen precis som rörelserna var som bildades under 

60-och 70-talet, eftersom de i ett mansseparatistiskt sammanhang kan samlas och dela 

erfarenheter med varandra. Vad incelforumet samtidigt visar är att de homosociala processerna 

är farliga för samhället. Från att ha varit ett hoppingivande forum för alla ofrivilliga celibatärer 

att delta i (Beauchamp 2019) har det förändrats till ett utrymme för män som har kopplats 

samman med ett antal terrorattacker. De kan genom forumet fixera en kvinnofientlig diskurs 

och skapa en bild av ett samhällstillstånd som kvinnor egentligen inte har en inverkan på. 

Biologin anses vara orsaken till den rådande maktrelationen mellan könen, men kvinnor får 

ändå fortsatt positionen som de onda som därmed blir föremål för incelsens hat.  

 

Mer forskning behöver göras för att få vidare kunskap om incelrörelsen specifikt som därmed 

kan bidra till en bredare förståelse av manosfären i stort, de mansrörelser som genom internet 

kan sprida sig över hela världen. I takt med politiska och sociala förändringar kommer 

ytterligare forskning behöva göras för att avtäcka nya diskurser och diskursiva riktningar som 

mansrörelserna kommer fastställa. Görs detta finns det en större möjlighet att förhindra att 

människors liv sätts i fara i framtiden.   
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