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Abstract/Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att studera onlineforumet incels.net för att undersöka huruvida 
medlemmarna vid forumet har liknande bakgrund och/eller gemensamma erfarenheter. Detta 
undersöktes med hjälp av på förhand utvalda variabler baserade på risk- och skyddsfaktorer 
tagna från riktlinjer inom socialtjänsten. Tidigare forskning har kunnat kartlägga en specifik 
rådande diskurs bland incels och uttryck av psykisk ohälsa hos gruppen men inte kunnat visa på 
gemensamma erfarenheter på kvantitativ nivå. Studien använder sig av en kvantitativ dataanalys 
som metod. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för studien är kritisk realism, social 
exkludering och stämplingsteori. I diskussion av resultaten har social exkludering och 
stämplingsteori använts. Studien utfördes genom granskning av totalt 12 700 inlägg på online-
forumet incels.net. I studien ingick granskning av 111 medlemmar på onlineforumet incels.net. 
Dessa medlemmars inlägg granskades för att sedan föras in i ett statistiskt sammanställt ark för 
att se vilka variabler som uppfylldes av vardera medlem. Det insamlade materialet undersöktes 
sedan genom olika typer av statistiska analyser såsom korstabulering med Chi2-test och 
korstabeller för att kunna urskilja samband. Vid utförandet av de statistiska jämförelserna 
användes programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Resultatet av studien 
visade på en förhöjd andel psykisk problematik hos medlemmarna på forumet vilket sedan 
diskuterades och jämfördes med övrig befolkning. Resultatet visade även på ett samband mellan 
dåliga familjeförhållanden och psykisk problematik hos medlemmarna på incels.net.   
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1. INLEDNING 
Den 23 maj 2014 mördades sex personer och fjorton skadades i en terrorattack utförd av den 22-årige 
Elliot Rodger i staden Isla Vista, Kalifornien, USA. Ett av hans mål under hans mordvåg var en 
kvinnoförening på University of Californias campus. Strax innan den planerade attacken mot 
föreningen laddade Rodger upp ett Youtube-klipp där han berättade om vad han tänkt göra och 
motiven bakom dessa. I klippet förklarar Rodger att han vill straffa kvinnor för att han blivit avvisad 
av dem och straffa sexuellt aktiva män för att de har det han inte har. Rodger skickade även iväg ett 
manifest som han döpt till My Twisted World: The story of Elliot Rodger till familj och nära där han beskriver 
sin barndom, familjekonflikter, sitt hat gentemot kvinnor och sin frustration över att inte kunna hitta 
en flickvän (BBC News, 2018a). Fyra år senare i Toronto, Kanada, publicerar Alek Minassian ett inlägg 
på Facebook där han skriver ”The Incel Rebellion has already begun! We will overthrow all the Chads 
and Staceys! All hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger!” varefter han med en hyrd skåpbild körde 
ihjäl och dödade tio personer och skadade sexton (BBC News, 2018b). Dessa händelser kom att 
uppmärksamma omvärlden om cybergruppen incels existens. 

Incel är en förkortning för involuntary celibate, ofrivilligt celibat på svenska. Begreppet incel 
myntades redan år 1993 i samband med att en kvinna vid namn Alana startade en hemsida kallad 
Alana's Involuntary Celibacy Project. Hemsidan fungerade som ett forum där likasinnade skulle kunna 
diskutera sin situation som ofrivilligt celibat. Alana stängde dock ned hemsidan på grund av växande 
aggressiva åsikter men fenomenet levde vidare via andra hemsidor och forum. Idag finns flera olika 
incel-forum. Incelrörelsen består främst av män och gemensamt för dessa är att de klandrar kvinnor 
för deras avsaknad av sexuellt umgänge och vissa har även en önskan att straffa, håna och skada 
kvinnor för detta (BBC News, 2018c).  
 Denna växande internetrörelse utgör ett samhällsproblem sett till de värderingar och åsikter 
men främst handlingar som de propagerar för. I incel-forum förespråkas hat och våld mot specifikt 
kvinnor men även andra samhällsgrupper såsom HBTQ-personer och icke-vita. Medlemmarna 
uppmuntras att utöva våld/hämnd och kända incels såsom Elliott Rodger och Alek Minassian som 
utfört massmord, idealiseras och framställs som martyrer. Dessa män beskrivs som en grupp som 
människor i samhällets utkant och med utgångspunkt i antagandet att denna grupp kan vara 
överrepresenterade inom vissa marginaliserade grupper i samhället utgör dem ett möjligt 
samhällsproblem sett till deras utanförskap och det möjliga hotet de utgör för samhället (Expressen, 
2020).  
 Detta gör ämnet relevant för vårt framtida sociala arbete då denna grupp av män utgör en 
potentiell klientgrupp inom socialt arbete. Genom att identifiera gemensamma faktorer i dessa 
individers bakgrund skulle arbetet kunna bidra till att motverka uppkomsten av denna våldsbejakande 
extremistgrupp och möjligtvis fånga upp dem i ett tidigt skede.  

1.1 Problemformulering 
Vi har valt att studera incels då det är ett relativt outforskat ämne där kunskapen inom området är 
bristfällig. Vår tes är att dessa män inte bär på detta kvinnoförakt enbart baserat på dåliga erfarenheter 
av relationer med kvinnor utan att de även kan tillhöra marginaliserade grupper i samhället och att 
detta skulle kunna vara ett potentiellt bidragande motiv till att de definierar sig som incels. Denna 
marginalisering skulle kunna bero på olika typer av erfarenheter eller trauman såsom ofrivillig 
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arbetslöshet, mobbning, traumatisk uppväxt eller att de på annat sätt upplevt att samhället exkluderat 
dem (Gospic, 2013, s.28). Under senare år har gruppen incels expanderat och fått alltmer 
uppmärksamhet i samhället. I och med #metoo-rörelsen har en typ av motrörelse väckts gentemot 
kvinnor och deras rättigheter (Gospic, 2013, s.28). Incels har även synts allt mer i media i form av 
utförda terrordåd, mord eller andra utmärkande händelser. Deras rörelse förespråkar kvinnohat och 
sexism men främjar också våld och diskriminering. Vi finner därför denna utveckling intressant att 
undersöka då det är samhällsaktuellt men också på grund av hur denna grupp aktivt hotar feminister 
och motsätter sig jämställdhetsreformer genom att sträva efter patriarkala och föråldrade strukturer 
(Hoffman, Ware & Shapiro, 2020, s. 573). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skapa en tydligare bild av vilka som identifierar sig som incels samt vad dessa 
har gemensamt sett till bakgrund och livserfarenheter.  
  

o Vilka personliga faktorer och erfarenheter hos gruppmedlemmarna kan identifieras?  
o Vilka av dessa faktorer och erfarenheter är mest frekvent förekommande? 
o Vilka eventuella samband mellan funna faktorer kan identifieras? 

1.3 Avgränsningar 
Det finns en mängd olika incel-forum samt andra typer av forum att studera incels via. Vi har i denna 
studie valt att avgränsa oss till ett onlineforum, incels.net. Detta då forumet är öppet för icke-
medlemmar vilket innebär att inlägg kan granskas utan att läsaren behöver bli medlem. Studien 
kommer alltså inte kunna dra slutsatser om incels i stort utan endast om medlemmarna på incels.net. 
Studien är även avgränsad till att granska kategorin Real life stories då denna kategori behandlar störst 
mängd personliga upplevelser och erfarenheter vilket är studiens fokus. Då kategorin innehåller 12 700 
inlägg vid tiden för granskning ansågs mängden data vara tillräcklig.  

1.4 Begreppsdefinitioner 
Black pill är en gren inom incelrörelsen som är en uppfattning om att attraktion är något som beror på 
evolutionära biologiska förklaringar. De incel-män som har denna uppfattning menar på att 
heterosexuella kvinnor attraheras till vissa specifika fysiska egenskaper hos män, exempelvis tydlig 
käklinje. Genom att ha fötts utan dessa fysiska egenskaper så anser dessa män att deras liv saknar 
mening då det enligt dessa män inte finns något sätt att kompensera för sitt utseende. Det enda sättet 
att hantera situationen blir därav att acceptera sitt öde som evigt celibat (Bratich & Banet-Weiser, 2019, 
s. 15).  

Gamergate var en internetrörelse som startades 2014 där en grupp män organiserade sig i syfte 
att hota och trakassera olika framstående kvinnor på internet. Kvinnorna blev utsatt för bland annat 
ryktesspridning samt våldtäkts- och dödshot (The guardian, 2019).   
Hegemonisk maskulinitet kan förklaras som den glorifierade maskuliniteten eller det idealiska sättet att 
agera man på. Den hegemoniska maskuliniteten kräver att andra män positionerar sig till det 
hegemoniska idealet samt verifierar kvinnors underordning gentemot män. Hegemoni behöver inte 
nödvändigtvis uttryckas genom våld, även om det kan göra det, utan är något som genom kultur, 
institutioner och övertygelser vidhåller dominans (Connell & Messerschmidt (2005, s. 832–833). 
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 Incels.net är ett onlineforum där medlemmerna för olika diskussioner utifrån olika teman. 
Vanligast är teman som är kopplade till incel-kulturen exempelvis utseende, kvinnoförakt, historier 
från verkligheten men det finns även teman om allmänna diskussioner.  
 Manosfären är en del av internet som stöttar och förstärker olika typer av maskulinitet och 
mansrättsaktivism vilket inkluderar anti-feminister, papparättsgrupper, incels, androfiler (män som är 
attraherade av män men som inte identifierar sig som homosexuella), paleomaskuliniteter (män som 
tycker att ett manligt herravälde är naturligt) med flera. De olika delarna av manosfären ska inte 
förklaras som enskilda grupper utan mer som sammanlänkade noder i ett större nätverk av 
kvinnohatiska diskurser och praktiker (Bratich & Banet-Weiser, 2019, s. 7). 
 Men’s rights Activism (MRA) är en rörelse inom mansrättsaktivismen som anser att kvinnor har 
systematiska och sociala fördelar som män inte får ta del av och att män som grupp är förtryckta 
(Hoffman, Ware & Shapiro, 2020, s. 573). Men’s rights Movement (MRM) är en gren inom 
mansrättsaktivism som fokuserar på generella sociala problem och specifika statliga tjänster som de 
menar strukturellt diskriminerar pojkar och män i frågor som exempelvis förmyndarskap, 
underhållsbidrag etcetera (Gotell & Dutton, 2016, s. 66).  
 Ontologi är en filosofisk tradition som handlar om hur världen är beskaffad och beskriver de 
grundläggande principerna för världen (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 48).  
 Pick up artist (PUA) är en man som är “skicklig” på att förföra kvinnor. Pick Up Artist-industrin 
inkluderar hundratals webbplatser och organisationer världen över, de utför bland annat seminarier 
och har olika läger där “gurus” lär heterosexuella män att förföra kvinnor. En bok som anses vara helig 
inom detta community är Neil Strauss uppmärksammade The Game där läsaren får lära sig olika typer 
av raggningsknep (Bratich & Banet-Weiser, 2019, s. 3).  
 Red pill är ett uttryck inom mansrättsaktivism som härrör från filmen The Matrix och refererar 
till en typ av uppvaknande och insikt. I incel-världen avses insikten att samhället är riggat till kvinnors 
fördel och att män är diskriminerade, inte kvinnor (Marche, 2016, s. 4–6). 

1.5 Disposition 
Uppsatsens disposition är strukturerad i sex kapitel där det första kapitlet presenterar studiens syfte, 
frågeställningar, avgränsning och begreppsdefinitioner. I kapitlet därefter redovisas tidigare forskning 
på ämnet i en tematiserad ordning. Studiens tredje kapitel består av teori och begreppsförklaring. Teori 
och tidigare forskning kommer tillsammans diskuteras utifrån studiens resultat senare i uppsatsen. I 
kapitel fyra presenteras metodval, material, definition och operationalisering av variabler, studiens 
reliabilitet och validitet och avslutas med etiska och metodologiska överväganden. Uppsatsens femte 
kapitel behandlar studiens resultat och innefattar både redogörande av statistiska data i textform men 
också tabeller och olika typer av sambandsanalyser. Resultatdelen har delats upp i två avsnitt; personliga 
faktorer och erfarenheter och samband mellan personliga faktorer, båda delarna avslutas med en kort 
sammanfattning Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens resultat. Diskussionsdelen inleds med 
en summering av studiens resultat, följt av en diskussion av resultat i relation till tidigare forskning, 
diskussion av resultatet i relation till teori, metodologiska begränsningar och till sist implikationer för 
forskning och praktik. Samtliga bilagor finns att tillgå efter referenslistan.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Fenomenet incels är relativt nytt men forskningsfältet kring incels är inte helt outforskat. För att lättare 
lägga det pussel som är det rådande forskningsfältet har den insamlade forskningen delats in i tre olika 
teman som vi anser är viktiga aspekter av incel-rörelsen. Dessa är upplevelser, förståelser och förklaringar av 
utanförskap, mansrättsaktivism och toxisk kvinnosyn. Dessa teman valdes utifrån en process där vi efter 
genomläsning av alla artiklar skrev ner huvudpoänger hos varje studie. Dessa huvudpoänger sorterades 
samman och skapade dessa tre övergripande teman.  
 Under vår sökprocess så har vi inledningsvis använt oss av sökord såsom “incel” och 
“involuntary celibacy”. Vi insåg att vi behövde bredda vår sökning då träfflistan var begränsad. Vi läste 
därför igenom den forskning vi funnit relevant för vår studie och extraherade nyckelord såsom “red 
pill” och “blue pill” för att kunna fortgå sökningsprocessen. Sedan gick vi vidare till bredare begrepp 
som kunde innefatta liknande onlinegrupper såsom “misogyny online” för att få fler sökträffar. 
Därefter valde vi att använda oss av kedjesökning för att på så sätt kunna hitta fler relevanta källor för 
vår studie. Då vi ämnar bidra med ny kunskap om en relativt outforskad grupp har vi valt att avgränsa 
vår sökning till forskning som behandlar just incels och därmed valt att inte blanda in studier kring 
grupper som inte är nära besläktade med incels som grupp.  

2.1 Upplevelser, förståelser och förklaringar av utanförskap  
Som människa finns ett behov av att tillhöra en gemenskap, att exkluderas från olika typer av sociala 
sammanhang kan därför leda till en negativ påverkan på individens självbild. Under detta tema 
presenteras artiklar som berör det upplevda sociala utanförskapet bland incels, deras förståelse och 
förklaringar för utanförskapet samt beskrivningar av deras självbild och hur en negativ självbild kan ta 
sig uttryck på olika vis.  
 Processen att bli och förbli i ofrivilligt celibat beskriver Donnelly, Burgess, Anderson, Davis & 
Dillardy (2001, s. 159 & 166) som något som kan förklaras av att hamna utanför den sexuella 
utvecklingskurvan. Att från tidig ålder skilja sig från sina jämnåriga och den rådande kulturella normen 
gällande dejting och sexdebut. Deltagarna i enkätundersökningen anger att när man väl hamnat 
”sexuellt och relationellt efter” är det svårt att komma in på banan igen och att det försvåras med tiden 
som går. En fördröjd sexdebut och färre antal kärleksrelationer är något som också beskrivs hos incels 
av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI, 2020, s. 4).  
 Konsekvenser av den upplevda bristen på sexuella och romantiska kontakter kan resultera i 
känslor av utanförskap och exkludering. Donnelly et al. (2001, s. 167) betonar att det sker en typ av 
internalisering av de sexuella och relationella misslyckandena där individen beskyller sin egen förmåga 
och därmed utvecklar en negativ självbild.  Det var även vanligt förekommande att individerna 
utvecklade ett självförakt och dödslängtan vilket sedan kunde yttra sig i olika former av 
själskadebeteenden men även självmord. Incels beskrivs även ha en självdestruktiv syn då undermåligt 
utseende kunde ses som en befogad orsak till självmord. Miljön på dessa incel-forum skildras som 
präglad av depression och uppgivenhet (FOI, 2020, s. 2 & 4). Utanförskapet förstås och förklaras 
därmed i termer av inre personliga faktorer och tar sig uttryck i en negativ självbild.  
 Däremot har forskningen även funnit indikationer på att män med incel-drag istället 
skuldbelägger yttre faktorer för deras avsaknad av kärlek och sex. Det vill säga att utanförskapet förstås 
och förklaras utifrån yttre faktorer snarare än inre. Baele, Brace & Coan (2019, s. 9) skildrar, i en 
innehållsanalys av ett incel-forum, incels syn på världen som hierarkiskt uppbyggd utifrån utseende där 
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kvinnor endast är intresserade av dem 20 % av männen som är mest attraktiva. Detta innebär att 80 % 
av alla män inte får tillgång till kvinnor. Även FOI (2020, s. 2) beskriver i sin rapport hur 
utseendefixering, pseudovetenskapliga och socio-biologiska teorier definieras som centrala delar av 
incelsontologin. Scaptura & Boyle (2019, s. 14) fann i deras enkätundersökning att män som inte anser 
sig leva upp till maskulinitetsnormen tenderar att anta en mer traditionell könsroll. Detta inkluderade 
bland annat en uppvisning av aggressivitet, brist på empati, nedvärdering av kvinnor, behov av respekt 
samt homofobi. Dessa män fantiserade om våldtäkt och massmord i större utsträckning än de män 
som inte upplevde att deras maskulinitet var hotad. Denna form av våldsyttringar i form av misshandel, 
våld i nära relationer och idealisering av massmord är något som även FOI (2020, s. 2 & 4) funnit inom 
gruppen incels.  
 En annan förklaring som den tidigare forskningen erbjuder är att gruppen incels kan ha en 
högre känslighet för avvisande och att detta påverkar både deras självbild men även deras ontologiska 
uppfattning. Denna höga känslighet för avvisande innebär även ett större behov av strategier för att 
hantera sina känslor. De strategier som framställs som vanliga hos incels är; att försöka anpassa sig 
själv till vad den avvisande parten tros önska, att nedvärdera den avvisande parten eller att begå 
självmord. En observation som lyfts är att den sistnämnda strategin kan övergå i hat och önskan om 
våldsdåd som syftar till att hämnas eller bestraffa (FOI, 2020, s. 4-5). 
 Oavsett förklaring till det upplevda utanförskapet så utgör incel-forum en typ av gemenskap 
för dessa individer då individerna förenas i deras känsla av exkludering (FOI, 2020, s. 4). Genom att 
vända sig till stödgrupper online kunde dessa individer finna mentalt stöd och på så sätt uppnå en 
känsla av tillhörighet, vilket fyllde ett emotionellt behov som dessa individer inte kunde få tillgodosett 
i det verkliga livet (Donnelly et al. 2001, s. 167). 

2.2 Mansrättsaktivism 
Mansrättsaktivism är en central del av manosfären och är ett återkommande tema som definierar incel-
världens värderingar där mansrättsaktivism kan ses som ett motstånd mot feminismen. Schmitz & 
Kazyak (2016, s. 10–11) har studerat mansrättsaktivister online och beskriver hur dessa kan delas in i 
olika grupper; mansrättsaktivister som förespråkar våld mot kvinnor och mansrättsaktivister som 
eftersträvar jämlikhet mellan könen och ser maskulinitetsnormen som skadlig. De båda grupperna har 
dock en gemensam syn på feminism som orsaken till mäns marginalisering och förtryck. Deras 
gemensamma syn på feminismen är att den avskaffar mäns rättigheter som sedan utdelas till kvinnor. 
Feminismen beskrivs som orsaken till vad som benämns av mansrättsaktivister som kriget mot män. 
De två grupperna använder sig dock av olika strategier för att legitimera sitt synsätt och bekämpa 
feminismen. Den ena gruppen förespråkar våld mot kvinnor, de beskriver kvinnor som sexuella 
handelsvaror och de eftersträvar en hegemonisk maskulinitet. Den andra gruppen mansrättsaktivister 
diskuterar främst mäns rättigheter utifrån ett språk som utgår från en jämställdhetsram. De diskuterar 
institutionell misandri (manshat) men de delegitimerar samtidigt frågor som gäller kvinnors rättigheter 
och orättvisor. 
 Gotell & Dutton (2016, s. 65) undersöker den roll MRA spelar i motreaktionen mot 
antivåldtäkts-aktivism. Genom att använda sig av diskursanalys analyserades MRA-hemsidor i syfte att 
blottlägga olika påståenden gällande frågan. De fann bland annat att MRA hävdade att sexuellt våld 
inte är ett könsbundet problem, att feminister är ansvariga för att utradera mäns upplevelser av att vara 
offer och att våldtäktskulturen är en feministisk moralpanik.  
 Forskning som gjorts på ett gamer-forum under Gamergate visade att medlemmarna på 
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forumet hade anammat en militaristisk diskurs vilket visar sig i deras upprepade användning av militär 
terminologi och deras benämnande av sina handlingar om ”militära operationer” i deras krig mot 
feminismen. De extrema uttalanden som uttrycktes under Gamergate och som även uttrycktes av MRA 
utgjorde en verklig fara enligt författaren, bland annat med tanke på de masskjutningar som skett. 
Online communities är till sin natur globala, vilket innebär att effekten av och inflytandet från 
Gamergate och MRA:s diskurser inte är begränsade till en geografisk plats. Internet möjliggör 
underblåsandet av nya idéer och möjliggör den mobilisering som krävs för rörelser såsom Gamergate 
(O’Donnell, 2019, s. 1 & 17–18). 
 Mansrättsaktivister använder språk som ett sätt att konstruera en identitet som fundamentalt 
skiljer sig från feminismen och förstärker det binära könssystemet. Detta har visats genom 
användandet av begreppet misandri (manshat), som har en central del i MRA-diskursen. Begreppet 
används som ett sätt att likställa diskriminering mot män med diskriminering mot kvinnor och att det 
på så vis förbiser strukturell sexism genom att förneka dess existens (Marwick & Caplan, 2018, s. 543, 
548, 554). 
 Genom analyserandet av ord och uttryck på incel-forumet incels.me har även paralleller kunnat 
dras mellan incels och extremisters världsbild och livsåskådning. Incels beskrivs förenkla världen till 
att vara hierarkiskt uppbyggd utifrån fördelaktigt utseende. De delar även in världen i en inre ”god” 
grupp, som incels ingår i, och yttre ”onda” grupper som bland annat består av kvinnor och attraktiva 
män. En tydligt uttryckt hierarkisk ordning där det finns ett “vi” och ett “dem” där utomstående 
grupper nedvärderas, särskilt gruppen kvinnor. Gruppen glorifierar våld utfört för att hämnas på de 
som inte anses tillhöra den “goda sidan”. Dessa synsätt bidrar till en starkare sammanhållning inom 
“vi”-gruppen vilket är ett karaktäristiskt drag för just extremistgrupper (Baele et al., 2019, s. 9 & 12; 
FOI, 2020, s. 11). Uppmuntran av våld och öppet raseri är något som även Van Valkenburgh (2018, 
s. 1) funnit i sin studie av ett annat incel-forum, The Red Pill.  
 Män som upplever att samhällsgruppen män är under hot tenderar att överkompensera typiskt 
manliga egenskaper samt driva på andra män att röra sig upp i hierarkin eller dominera lägrestående 
samhällsgrupper som kvinnor, icke-vita och HBTQ-individer. De har även en tendens att ta till 
våldshandlingar och fantisera om våld som en strategi att återförsäkra sin dominans och maskulinitet. 
Resultatet blir en toxisk maskulinitet som kan ha en skadlig verkan gentemot kvinnor (Scaptura & 
Boyle, 2019, s. 14). 

2.3 Toxisk kvinnosyn   
Synen på kvinnor som skilda från män är något kännetecknande för incel-rörelsen och ett centralt tema 
viktigt att adressera. Bratich & Banet-Weiser (2019, s. 1) skildrar hur den toxiska kvinnosynen som 
definierar incel-rörelsen föddes ur pickup-artist-kulturen. De förklarar att män som misslyckats med 
att bli lyckade pickup-artister bildade gruppen PUA-hate men istället för att rikta hatet mot olika PUA-
gurus riktades hatet mot kvinnorna de misslyckades med att förföra. Elliott Rodger postade frekvent 
på olika online-sidor för PUAhate och efter hans massmord stängde sidan ner temporärt för att på 
nytt öppnas under namnet Sluthate (Bratich & Banet-Weiser (2019, s. 12). Författarna menar att det är 
runt denna tid det explosionsartade kvinnohatet började och incel-grupper såsom The Red Pill och The 
Black Pill tar form. Resultatet av deras konjunkturella analys är den att det skett ett skifte i dessa forum. 
Från att ha bestått av vemod och delad isolering över avsaknaden av sex- och kärleksrelationer, har 
stämningen skiftat till hat och hämndlystnad gentemot kvinnor. Våld mot kvinnor som ett sätt att 
utöva kontroll är inte ett nytt fenomen men graden opersonlighet har växt då våldet har flyttat ut i det 
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offentliga och riktats mot gruppen kvinnor. Mord som verktyg är den senaste versionen av teknik 
designad av incels för att begränsa kvinnor (Bratich & Banet-Weiser, 2019, s. 16).  

En toxisk kvinnosyn är något som genomsyrar hela incel-rörelsen. Kvinnan ses och beskrivs 
som en förbrukningsvara eller naturresurs som mannen har rätt till (Bratich & Banet-Weiser, 2019, s. 
2–3). Maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg (UR, 2019), beskriver en hypotes kring varför dessa män 
blir så hatiska mot specifikt kvinnor. Hans hypotes är att incels har en grundläggande syn att sexuellt 
umgänge är en mänsklig rättighet för alla män och att då de blir nekade denna rättighet av kvinnor så 
uppstår en ilska över att bli orättvist behandlad av kvinnor. Detta redogörs också av Ging (2017, s. 
649) som studerat antifeministiska rörelser online och manosfären där kvinnor ses som underordnade 
män. Kvinnor beskrivs som underutvecklade i jämförelse med män och drivna av irrationella känslor 
och drifter. De beskrivs i nedsättande termer och betraktas som sexuella förbrukningsvaror.  

Definitioner av kvinnan som något särskilt från mannen har även kunnat ses på online-forumet 
The Red Pill. Genom att använda evolutionspsykologiska förklaringar och vetenskaplig rationalisering 
beskriver medlemmarna på forumet kvinnor som genetiskt skilda från män och uppmuntrar till att 
behandla kvinnor som attraktiva varor. Kärlek anses vara ett resultat av ”feminismens hjärntvätt” och 
att kvinnor egentligen inte har förmåga att visa riktig kärlek. Att ta the red pill är att se sanningen och 
se kvinnor för vilka dem är. Männen uppmuntras till att bortse från sina känslor och behov av 
emotionell intimitet och istället anta en hård fasad då det är något kvinnor attraheras av, enligt deras 
mening (Van Valkenburgh, 2018, s. 1). 

Dessa typer av beskrivningar av kvinnor har också hittats vid granskning av incel-forumet 
incels.me. Medlemmarna på forumet uttrycker åsikter som att samhället fungerade bättre innan kvinnor 
fick rösträtt, möjlighet till att utbilda sig och innan feminismen ökade kvinnors rättigheter. Citat lyfts 
där medlemmarna beskriver hur kvinnor är sexuella objekt och därför borde anses vara en andra 
klassens medborgare. Medlemmarna på incels.me beskriver kvinnor med avhumaniserande termer samt 
påstår att sex är en manlig rättighet som kvinnor obefogat nekar dem. Detta motiveras som deras grund 
till strävan efter ett mer patriarkalt samhälle där kvinnors rättigheter begränsas (Beale et al., 2019, s. 9-
10).  

Ging (2017, s. 652, 653) beskriver att den antifeministiska diskursen som råder bland dessa 
forum förenar de olika delarna av manosfären och påverkar kvinnors yttrandefrihet och arbete online 
då det skapar rädsla för att bli utsatt för hot, hat och trakasserier.   

 2.4 Reflektioner över kunskapsläget 
Sammanfattningsvis är detta en grupp män som inte upplever sig passa in i mansnormen. Detta kan ta 
sig uttryck på olika vis men kan resultera i självskadebeteende, suicidförsök och våld mot kvinnor 
(FOI, 2020; Baele et al., 2019; Van Valkenburgh, 2018). Forskning har även visat att denna grupp kan 
ha en förhöjd känslighet för avvisande och att de uppmanas att utföra våldshandlingar som ett sätt att 
hantera avvisande (FOI, 2020, s. 4). Deras ontologiska världsbild är hierarkiskt uppbyggd, där kvinnor 
anses lägst i rang och män anses överordnade. De har ett synsätt som kan liknas med andra 
extremistgrupper där incels ser sig som ett “vi” och kvinnor ses som ett avskilt “dem” (Baele et al., 
2019, s. 9, 10 & 12; FOI, 2020, s. 11). Incels är en grupp som har kopplingar till MRA då de delar en 
gemensam syn på feminism som orsaken till mäns förtryck, där mannen ses som offer för feminismens 
strukturella förtryck (Gotell & Dutton, 2016, s. 65). Incels använder sig av militaristiska termer samt 
har ett eget språk med egna termer (O’Donnell, 2019, s. 1). Forskningen kring incels visar även på att 
deras språkbruk används för att konstruera och förstärka en gemensam identitet samtidigt som språket 



Hanna Fröberg & Elvira Kjaer 

12 (50) 

förstärker könsskillnader (Marwick & Caplan, 2018, s. 554). Incels beskrivs ha en toxisk kvinnosyn, 
där kvinnan ses som en produkt eller förbrukningsvara men också som en manlig rättighet. Detta 
resulterar i att då dessa män nekas tillgång till sex eller relationer med kvinnor så anser de sig nekas en 
mänsklig rättighet (UR, 2019). Detta knyter an till problemformuleringen om att denna grupp skulle 
kunna utgöra ett samhällsproblem sett till deras våldsbejakande och bakåtsträvande ideologi.  

Vid granskning av tidigare forskning upptäckte vi att en överhängande majoritet av de tidigare 
utförda studierna har varit kvalitativa och att majoriteten av dessa har varit kvalitativa analyser av den 
förekommande diskursen inom incel-forum. Vid efterforskning av det nuvarande kunskapsläget inom 
forskningsfältet kring incels har vår tes förtydligats att vi idag inte vet tillräckligt om gemensamma 
faktorer eller erfarenheter hos incels. Forskningen kring incels är begränsad men också inriktad främst 
på diskursen som används i kommunikationen mellan medlemmar inom incel-forum snarare än vad 
dessa personer har gemensamt.  

Tidigare studier har inte undersökt individuella faktorer hos incels för att på så vis kartlägga 
vad dessa individer kan ha gemensamt avseende personliga egenskaper och erfarenheter. Därför anser 
vi att studien skulle kunna bidra till att fylla en kunskapslucka inom forskningen kring incels som grupp, 
som kan bana vägen för annan forskning kring personliga egenskaper och erfarenheter hos incels. Då 
tidigare forskning också främst använt sig av kvalitativa forskningsmetoder anser vi även att vår metod 
kan tänkas bidra med att fylla den nuvarande kunskapsluckan kring forskning om incels.  

3. TEORI 
I detta kapitel presenteras de teorier som studien behandlar, vilka är social exkludering och stämplingsteori. 
Social exkludering valdes med tanke på den initiala hypotesen om att denna grupp individer troligtvis 
är marginaliserade och upplever sig vara socialt exkluderade från samhället. Detta är även något som 
lyfts i den tidigare forskningen kring incels, att incels har en självbild av att vara socialt exkluderade 
från kärleks- och sexlivet. Det som även lyfts är incels dåliga psykiska mående och uttryck av att känna 
sig orättvist behandlade. Den andra teorin, stämplingsteori, adderades under studiens gång då vi efter 
insamlandet och sammanställandet av det empiriska materialet såg att den skulle kunna vara applicerbar 
i analys och diskussion samt att den kan sammankopplas med den tidigare valda teorin. 
Stämplingsteorin anses tillämpbar då teorin fokuserar på processen av stämpling som omgivningen 
utför på individen och den avvikarkarriär individen kan anta, vilket leder till att individen förblir 
exkluderad och stämplad som normavvikande. Stämplingsteorin belyser därmed vikten av individens 
omgivning och fokuserar på processer. Båda teorierna används för att kunna förklara och diskutera 
resultaten ur ett socialt perspektiv, teorierna kommer komplettera varandra.  
 Social exkludering är enligt Byrne (2005, s. 2) en dynamisk term som söker förklara hur 
förändringar i den sociala världen får konsekvenser för vissa människor inom en social värld. Social 
exkludering är ett strukturellt begrepp, det är ett resultat av sociala system och samhällsutveckling, men 
det innebär också en viss verkande kraft då exkludering är något som aktivt utförs mot vissa personer 
av andra personer.  
 I vår studie har vi valt att fokusera på Byrnes (2005, s. 134) beskrivning av kulturell exkludering, 
vilket är en dimension av social exkludering. Den kulturella exkluderingen kan beskrivas och förstås 
utifrån termer av brister i kulturellt kapital, alltså mänskligt kapital. Kultur beskrivs som en typ av 
framställning av en specifik livsföring för ett specifikt samhälle, något som inte bara präglar konst och 
bildning utan också något som präglar institutioner i ett samhälle och även vad som anses vara ”vanligt” 
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beteende. Kultur är implicita och explicita värderingar och tankar kring en specifik livsföring, i ett 
specifikt samhälle. I olika politiska dokument och diskurser används kulturell exkludering för att 
identifiera de som saknar det kulturella kapital som individer i samhället förväntas besitta och beskriver 
förmodade brister hos de exkluderade. Byrne (2005, s. 134) betonar att icke-demokratiska processer 
och former av styrning är viktiga komponenter i den faktiska exkluderingen av människor. 
 Syftet med stämplingsteori var att försöka applicera den symboliska interaktionismen som en 
slags förklaringsmodell för beteenden som anses vara avvikande då den tidigare rådande synen inom 
vetenskapen och massmedia var präglad av individualistiska och biologiskt determinerade förklaringar 
för avvikande beteenden. Goldberg (1980, s. 20) presenterar en något modifierad version av 
stämplingsteorin. Han menar att stämpling är en process som består av flera upplevelser av negativa 
reaktioner från människor i individens närhet på dennes beteende och att summan av dessa reaktioner 
leder till att personen utvecklar en negativ självbild. Han betonar att processen inte består av enstaka 
traumatiska händelser utan att det rör sig om flera händelser, stora och små, som sträcker sig över en 
längre tid. 
 Enligt Goldberg (1980, s. 22) är självbilden ”individens uppfattning om sig själv i relation till 
samhällets ideal om hur en människa borde vara”. Självbilden formas i interaktion med dennes 
omgivning, dennes signifikanta andra. Föräldrarna, eller de som står för uppfostran, är individens första 
signifikanta andra och är de första barnet interagerar med. De är viktiga för etablerandet av självbilden 
då de utför den första stämplingen. Senare möter individen/barnet samhället och då sker den nästa 
stämplingen. Den negativa självbilden består alltså av en oförmåga att leva upp till det rådande idealet 
i samhället. Vid misslyckanden av att leva upp till idealet och att följa de aktuella normerna stämplas 
individens beteende som avvikande (Goldberg, 1980, s. 22). 
 Goldberg (1980, s. 23) beskriver två olika typer av avvikelser; primär och sekundär. Den 
primära avvikelsen grundar sig i en okunskap om de rådande normerna. Detta är någonting som alla 
barn gör men med tiden lär sig att undvika genom interaktion med människor runt barnet. Hur 
omgivningen, främst föräldrar men även resten av samhället, reagerar på barnets beteende när det gör 
något avvikande eller icke-önskvärt påverkar dennes självbild. Alltså om omgivningen uttrycker att 
barnets beteende är felaktigt eller om det är barnet som individ som är felaktigt. Det första steget i 
avvikarkarriären är föräldrars stämpling och det andra steget är samhällelig stämpling. De barn som 
har blivit stämplat av sina föräldrar löper en större risk för att även bli stämplade av samhället. Sekundär 
avvikelse utgör det tredje stadiet i avvikarkarriären och är när individen bryter mot normerna trots en 
medvetenhet om vilka dessa är. Barnet har nu vuxit, stora delar av självbilden är ”lagd” och individen 
har lärt sig de kulturella normerna och vilka beteenden som är önskvärda (Goldberg, 1980, s. 23 & 26).   
 Goldberg (1980, s. 28) kallar det fjärde och sista steget för avvikelseupprätthållande, som han 
beskriver som en ond nedåtgående spiral. Summan av de olika negativa reaktionerna mot individen 
från dess omgivning påverkar individens upprätthållande av självbilden. Detta resulterar i att individen 
måste ”devalvera” sin självbild. När individen till sist nått botten har denne bara två val, självmord eller 
kamp.   

4. METOD 
I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens metod vilket är kvantitativ dataanalys. Kapitlet 
inleder med att redogöra för studiens vetenskapsfilosofiska ansats följt av material, definition och 
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operationalisering av variabler, analysmetod, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. I slutet 
av kapitlet presenteras metodologiska överväganden.  

4.1 Kritisk realism 
Kritisk realism är en bred rörelse inom filosofi och samhällsvetenskap som startade inom brittisk 
filosofi och sociologi. Filosofen Roy Bhaskar och sociologen Margaret Archer är några av de personer 
som anses ha lagt grunden för den kritiska realismen.  Roy Bhaskar betraktas som grundaren av den 
kritiska realismen som vetenskapsfilosofi med sin bokserie från 1975, 1979 och 1994. Bhaskar 
beskriver universum, där han även inkluderar den sociala världen, som ett stratifierat och öppet system 
av framväxande enheter (Vincent & O'Mahoney 2016. s. 3). Den kritiska realismen betonar just vikten 
av att finna bakomliggande mekanismer som ger upphov till eventuella statiska samband (Sohlberg & 
Sohlberg, s.160–161). Klassifikation ska spegla substantiella relationer och utgöra en avspegling av 
grundläggande mekanismer i samhället. Det klassifikationer mer eller mindre avspeglar en objektiv 
existerande verklighet (Sohlberg & Sohlberg, s.142).  
 Den kritiska realismen växte fram som ett svar på behovet av en adekvat realistisk filosofi inom 
vetenskapen och socialvetenskapen. Kritisk realism argumenterar för behovet av ontologi till skillnad 
från exempelvis positivism eller radikal socialkonstruktionism. Sökandet efter en ontologi kan 
beskrivas som försöket att förstå, men också kunna säga någonting om själva sakerna i sig. Inte bara 
våra erfarenheter av, vår tro, vår nuvarande förståelse eller kunskap kopplat till dessa ting. Den kritiska 
realismen motsätter sig även den implicita ontologin av upplevelser och regelbundenhet, som 
förespråkas av idealister och empiriker, där verkligheten reduceras till tankar, erfarenheter, tro och 
anpassning. Som alternativ förespråkas inom den kritiska realismen en strukturell realistisk och kausal 
maktstrategi för naturlig och social ontologi, där fokus centreras kring sociala relationer och processer 
för social transformation (Danermark, Ekström & Karlsson, 2019, s. 1). 

4.2 Kvantitativ dataanalys  
Syftet med studien är att utföra en kvantitativ studie i form av en dataanalys av incel-forumet incels.net. 
Då det är just egna berättelser och livserfarenheter som uppsatsen fokuserar på undersöktes ett online-
forum där medlemmarna själva får beskriva sina egna livserfarenheter och åsikter med egna ord. 
Studien fokuserar på gemensamma faktorer som nämns i form av livserfarenheter av medlemmarna. 
På så sätt är studien främst inriktad på att skapa en bild av aktörerna inom incel-rörelsen och vilka 
gemensamma faktorer som förenar dem, detta särskiljer studien från tidigare forskning. Analysen 
kommer i första steget innebära att undersöka kategorin Real life Stories på incels.net där medlemmar 
diskuterar och delar med sig av personliga upplevelser och livsberättelser. Utifrån förvalda kategorier, 
variabler som introduceras senare i kapitlet, skapades sedan ett dataset utifrån dessa och det insamlade 
materialet från forumet. Efter färdigställandet av ett dataset applicerades analysmetoder, som redovisas 
nedanför.  

4.2.2 Material  
Studien begränsas till ett onlineforum då mängden material annars blir övermäktigt. Vi väljer att 
undersöka specifikt ett onlineforum då vår uppfattning är att vi på så sätt kan skapa oss en bättre bild 
av dessa individer och deras subjektiva erfarenheter när de själva är dem som får beskriva med deras 
egna ord. Detta tror vi skulle vara svårt att få tillgång till via undersökning av exempelvis artiklar eller 
annat textmaterial om incels där någon annan än de själva för deras talan eller beskriver dem. Vid 
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granskning av tidigare forskning har vi även sett att tidigare forskning fokuserar främst på diskursen 
inom incel-forum snarare än gemensamma faktorer, erfarenheter och subjektiva upplevelser. Då 
studien är av kvantitativt slag och ämnar undersöka gemensamma faktorer hos gruppen incels så riktas 
fokus snarare mot upplevelser och erfarenheter hos medlemmarna. Fokus för studien är därmed själva 
innehållet i vad medlemmarna säger snarare än hur de framställer informationen eller kommunicerar 
med andra medlemmar.  
 Vid insamlandet av information kring våra variabler har vi dels valt att inrikta vårt 
sökande/granskning på kategorin Real life Stories som diskuterar specifikt livserfarenheter för att 
kunna fånga upp mesta möjliga mängd variabler. Vid insamlandet av information valdes de inlägg ut 
som innehöll beskrivningar av erfarenheter av valda variabler och dessa medlemmar sparades. Av dessa 
medlemmar sållades sedan medlemmarna med för liten mängd information bort för att minska risken 
för snedvriden statistik. Urvalet bestod ursprungligen av 175 medlemmar, vilket var samtliga av de 
medlemmar som angett information som vi valt att koda som någon variabel. Det slutgiltiga urvalet 
består av 111 medlemmar.  

4.3 Variabler och operationalisering  
I det här avsnittet redovisas en grundligare motivering kring val av variabler samt hur variabelvärden 
för dessa definierats. Längre ned i avsnittet redovisas tydligare hur inläggen kodades samt specifika 
variabelvärden med hjälp av en tabell. Vi valde att främst använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt 
vid skapandet av våra variabler vilket innebär att vi på förhand definierade vilken typ av information 
som skulle vara av relevans vid datainsamlingen. Då vår inriktning i vår studie är socialt arbete och vår 
hypotes innan studiens start varit att dessa individer som definierar sig som incels i högre utsträckning 
är marginaliserade har vi utformat våra koder utifrån denna utgångspunkt. Vi har fokuserat på att skapa 
koder utifrån risk- och skyddsfaktorer för normbrytande och kriminellt beteende hos unga 
(Socialstyrelsen, 2020). Vi har även valt att utforma koder induktivt utifrån vad vi hittat som är 
gemensamt i materialet.  
 Psykisk problematik kan enligt Folkhälsomyndigheten (2020) beskrivas som ett paraplybegrepp 
för en rad olika tillstånd som varierar i både allvarlighetsgrad samt varaktighet. Definitionen innefattar 
exempelvis mildare tillstånd såsom nedstämdhet och oro till allvarligare tillstånd såsom 
ångestproblematik, depression och schizofreni.  
 Folkhälsomyndigheten (2020) delar in dessa i två olika kategorier; psykisk problematik och 
psykiska diagnoser. Vi har i vår studie också valt att dela in dessa i olika variabelvärden, dock har vi 
definierat den ena kategorin som psykisk problematik där vi innefattar den mildare graden av psykisk 
ohälsa såsom oro och nedstämdhet. I vår andra kategori har vi dock valt att slå ihop allvarligare 
psykiska tillstånd såsom klinisk depression och diagnoser från DSM (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorder) såsom schizofreni och bipolaritet med neuropsykiatriska diagnoser såsom autism, 
asperger och adhd. Detta då vi vill skilja mellan psykiska besvär och en reell diagnos oavsett psykisk 
eller neuropsykiatrisk diagnos.  
 Vi har även valt att inkludera uttryck för ångest i psykisk problematik då vi inte kan avgöra hur 
pass allvarlig typ av ångest detta är. Exempel från materialet som vi kategoriserat som psykisk 
problematik är att personen beskriver sig känna en nedstämdhet och en hopplöshet kring livet eller 
beskriver sig ha ångestproblematik och självmordstankar. Exempel från materialet som kategoriserats 
som psykisk eller neuropsykiatrisk diagnos är att personen beskriver sig ha autism, bipolär diagnos eller 
tar medicinering för klinisk depression.  
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 Familjeförhållanden har vi valt att definiera utifrån kända riskfaktorer från socialt arbete, vi har 
använt oss av delar av socialtjänstens kunskapsstöd kring barn och unga som begår brott eller uttrycker 
normbrytande beteenden (Socialstyrelsen, 2020, s. 38-41). I kunskapsstödet står uttryckligen att 
föräldrars alkoholvanor och missbruk, psykiska hälsa i form av depression eller diagnos men också en 
allmänt dålig relation kan påverka barnet och dess utveckling. I kunskapsstödet lyfts också våld i 
hemmet men vi har valt att sätta denna i en egen kategori, likadant med sexuella övergrepp. Exempel 
från materialet är beskrivningar av en förälder som psykiskt sjuk, som alkoholist eller att personen 
beskriver sig isolerad från sin familj på grund av dåliga relationer inom familjen (Socialstyrelsen, 2020, 
s. 38-41). 
 Sexuella övergrepp som variabel har vi valt att definiera relativt brett för att innefatta alla typer av 
påtvingade sexuella handlingar och inte endast våldtäkt. Vi har därför utgått ifrån 1177s definition 
(1177 Vårdguiden, 2018). För att tydliggöra: Variabeln undersöker alltså om individen själv har blivit 
utsatt för sexuella övergrepp och inte om denne har utsatt någon annan för sexuella övergrepp. 
Exempel från materialet är att personen beskriver att denne blivit våldtagen eller blivit utsatt för andra 
typer av sexuella övergrepp (sexuellt överfallen och försökt värja sig från övergreppet). 
 Missbruksproblematik har vi tillika valt att definiera relativt brett då vi inkluderat både bruk av 
illegal narkotika, överdriven konsumtion av receptbelagda mediciner samt ohälsosam 
alkoholkonsumtion, eller en kombination av dessa i lägre grad. Exempel från materialet som vi valt att 
koda som missbruksproblematik är då medlemmen beskriver att denne brukar eller tagit illegala droger, 
att denne konsumerar stora mängder alkohol eller kombinerar alkoholkonsumtion med mediciner.  
 Vid utformandet av variabler så valde vi att använda oss av 19 variabler som består av 13 
dikotoma variabler och 6 stycken variabler med flera svarsalternativ. Med dikotoma variabler menas 
variabler som bara kan anta två värden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 157), i detta fall ja 
eller nej. Vid bedömningen av de variabler med dikotoma variabelvärden, ja eller nej, har vi gjort 
antagandet att de personer som inte nämner sig ha utsatts för eller beskriver sig tillhöra någon typ av 
normavvikande grupp inte gör det. Med normavvikande grupp menar vi variablerna: ekonomiska 
bekymmer, familjeförhållanden, brottslighet, psykisk problematik, psykisk eller neuropsykiatrisk diagnos, fysisk 
problematik, missbruksproblematik, bidragstagare, eskorterfarenhet, suicidförsök samt blivit utsatt för mobbning, 
sexuella övergrepp eller blivit utsatt för misshandel av en förälder. Anledningen till att vi gjort detta antagande 
är för att personer som inte har utsatts för exempelvis mobbning eller inte har en fysisk problematik 
tenderar att inte säga detta då detta är norm och redan antas. Samma antagande kan inte göras på 
exempelvis ålder, utbildning och boende där ingen norm kring vad som är “normalt” råder.  
 För att förtydliga så betyder det att de medlemmar som kodats med nej inte har angett 
information om variabeln. Detta utesluter alltså inte möjligheten att personen exempelvis kan ha blivit 
utsatt för sexuella övergrepp eller haft någon typ av missbruksproblematik utan bara valt att inte dela 
med sig av det.  
 Vid utformandet av variabeln ålder så har variabelvärden utformats utifrån åldersgrupperna, 0-
20 år, 21-30 år, 31-40 år, 41-50 år, 51-60 år samt 61-70 år. Variabeln för utbildning delades in i 3 olika 
variabelvärden; medlemmar som hoppat av innan eller under high school/gymnasium, medlemmar som går 
eller har gått på high school/gymnasium, samt medlemmar som har gått eller går på college/universitet. Variabeln 
för arbete/sysselsättning, kodades utifrån 5 olika variabelvärden; arbetslös, har ett lågavlönat arbete såsom 
arbete inom hotell och restaurang, butik, matvarubutik eller lagerarbete, beskriver sig arbeta men 
definierar inte vilken typ av arbete, är pensionär eller sjukpensionär samt student. De medlemmar som 
uttryckt sig om sin arbetssituation uttryckte antingen att de hade ett lågavlönat arbete eller uttryckte 
sig arbeta utan att vara mer specifik kring vilken typ av arbete, därför valdes variabeln lågavlönat arbete 
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samt variabeln ospecificerat arbete. Det går därför inte att avgöra vilka utav dessa som har ett högavlönat 
arbete, men det kan finnas inom gruppen. 
 Variabelvärdena för variabeln boendesituation är bor hemma hos förälder/föräldrar, bor ensam, bor med 
rumskamrat/er, bor med partner samt hemlös. Under kärleksrelationer och sexuellt umgänge valde vi värdena 
avsaknad av erfarenhet, begränsade erfarenheter och flertalet erfarenheter. För variabeln socialt liv är värdena 
avsaknad av socialt liv, begränsat socialt liv och rikt socialt liv. Exempel på kodning av dessa återfinns under 
tabell 10 i bilaga 1. Då information saknas eller inte angetts för en variabel har värdet 0 angetts som 
variabelvärde, detta gäller för de icke-dikotoma variablerna. Detta utgör alltså det interna bortfallet för 
varje icke-dikotom variabel och siffran för det sammanlagda interna bortfallet presenteras antingen 
under varje frekvenstabell i en kommentar eller i en tabell under n. Då incels.net är ett online-forum 
endast avsett för män, blir kön ointressant att undersöka som variabel. Detta utesluter inte att det kan 
finnas kvinnor bland de material vi samlat in men de medlemmar som uttryckligen uppger sig vara 
kvinnor utesluts från forumet. 
 De citat som visas i tabellen för variabler, variabelvärden och kodning av citat är riktiga citat 
tagna från de inlägg som vi granskat på incels.net och som används i studien. Många av de citat som 
används är tagna från längre inlägg där flera koder kan tydas ur samma inlägg men tabellen ger en 
tydligare överblick kring vilka typer av beskrivningar som kodas som vilken variabel. Vid användandet 
av symbolen “(...)” menas att text förekommer innan eller efter citatet som redovisas. Tabell över 
variabler och kodning finns att tillgå i bilaga 1 längst ned i dokumentet.  

4.4 Analys av data   
Vid analysen av extraherade data har programmet Statistical Package for the Social Sciences även kallat SPSS 
använts. SPSS är ett program som används för att sammanföra statistiska data för att kunna göra 
statistiska jämförelser och bilda exempelvis tabeller och diagram. På så sätt kan statistiska samband 
och mönster tydliggöras. Första steget i vår analys av det empiriska materialet var att genom 
stapeldiagram och annan deskriptiv statistik svara på vår första frågeställning om personliga faktorer, 
samt vår andra frågeställning om frekvenser. För att kunna besvara vår tredje frågeställning om 
eventuella samband mellan variabelvärden har vi använt oss av bivariat och multivariat analysmetod. 

4.4.1 Bivariat analys 
Vid bivariat analys undersöks sambandet eller korrelationen mellan två olika variabler vilket görs 
genom olika sambandsmått (Djurfeldt et al., 2010, s. 137). Första steget vid analys av ett urval är att 
genomföra ett Chi2-test som är en typ av hypotesprövning för kvalitativa variabler. Genom att jämföra 
den observerade frekvensen för en variabel med den förväntade frekvensen för variabeln kan vi avgöra 
om utfallet beror på slumpen eller inte. De förväntade frekvenserna består av en marginalfördelning 
vilket är antalet analysenheter som hade hamnat i respektive cell om samband mellan variablerna hade 
saknats. Ju större skillnaden är mellan den observerade frekvensen och den förväntade frekvensen, 
desto större är sannolikheten att slumpen inte styrt utfallet. Hypotesprövningen är viktig för att kunna 
fastställa eventuella korrelationer och samband mellan de variabler som undersöks (Djurfeldt et al., 
2010, s.184; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 381–382) 
 Kriterier för att kunna använda Chi2-test är bland annat det inte kan användas om fler än 20 
% av cellerna i testet har en förväntad frekvens som är mindre än fem (<5), vilket visar att 
urvalsstorleken eller förväntade antalet observationer är för litet. Statistiskt signifikanta samband 
avläses genom p-värdet för Chi2. P-värdet får som högst anta värdet 0,05 men helst understiga det för 
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att ett resultat ska anses vara statiskt signifikant (Djurfeldt et al., 2010, s. 186 & 217).  
 Sambandsmått som kan användas på kvalitativa variabler på nominalskalenivå är Cramer’s V 
och Phi. Dessa korrelationstester bygger på en Chi2-fördelning men behöver kompletteras med ett 
Chi2-test. Cramer’s V kan anta värden från 0 till 1: 0 när korrelationen mellan variabler är svag eller 
icke existerande och 1 när korrelationen mellan variablerna är perfekt. Cramer’s V kan endast anta 
positiva värden vilket betyder att styrkan för korrelationen redovisas men inte dess riktning. Phi kan 
anta både positiva och negativa värden (-1 till +1) men kan endast användas på korstabeller med fyra 
fält medan Cramer’s V kan användas på alla tabellstorlekar (Bryman, 2011, s. 330; Djurfeldt et al., 2010, 
s. 148) 

4.5 Reliabilitet och validitet  
I utförandet av en studie är ett av målen att måttet av reliabilitet ska vara högt, studien ska vara 
replikerbar. Med begreppet reliabilitet granskas tillförlitligheten hos det mätinstrument som används i 
en studie. Tillförlitligheten hos mätinstrumentet kan påverkas av faktorer såsom frågornas utformning, 
vid intervju- och enkätstudier, och omständigheter runt insamlingen av det empiriska materialet 
(Djurfeldt et al., 2010, s. 104). Då vår studie bygger på dokumentinsamling och saknar mellanmänsklig 
kontakt minskar risken avsevärt för att materialet i sig påverkas av vår närvaro.   
 Validitet undersöker hur väl en studie svarar på det den säger sig undersöka, alltså hur relevanta 
frågorna som ställs är, samt hur giltigt det som mäts är för studiens syfte. Vår undersökning är främst 
en deskriptiv studie där vi försöker kartlägga demografin och gemensamma faktorer för medlemmarna 
på incels.net. Studien är en innehållsstudie på det viset att vi samlat in redan existerande data från ett 
onlineforum där vi plockat den information som vi ansett besvara variablerna och alltså varit relevant 
för vår studie. Denna metod är beroende av hur vi tolkat de inlägg vi läst och påverkar alltså vår 
kategorisering av inläggen. Vi kan aldrig med säkerhet säga vad skrivarens avsikt med inlägget var, utan 
vi gör alltid en subjektiv tolkning även om vi utgår från ett försök till objektivt tänkande. Inhämtningen 
av information är även beroende av granskarens uppmärksamhet samt dennes observationsförmåga, 
vilket kan påverka mängden information som extraherats. Även om vi försökt att fånga upp all viktig 
information så finns risk att vi missat inlägg som skulle varit av relevans för studien (Djurfeldt et al., 
2010, s. 104). 

Vid kvantitativa studier är det inte ovanligt att inmatningsfel uppstår, skriver Djurfeldt et al. 
(2010, s. 109) och för att undvika detta har vi inledningsvis gemensamt fört in underlaget från 
onlineforumet i datasetet. Därefter har vi var för sig gått igenom materialet och undersökt att det 
överensstämmer med informationen i datasetet. Vid insamling av det empiriska materialet bestod 
materialet till en början av 175 medlemmar (observationer) men flera av dessa angav bara information 
för en eller två variabler och skapade därmed ett stort internt bortfall. För att minska risken för 
missvisande statistik sållades dessa bort.  

Enligt Bryman (2011, s. 296) är en innehållsanalys inte bättre än dokumenten den står på. 
Dokumenten vi analyserar är från ett onlineforum där medlemmarna är anonyma, vilket både kan vara 
positivt och negativt. Sett till trovärdighet är det omöjligt att veta om de berättelser som delas på 
forumet är helt sanna då dessa inte kan kopplas till en person och sanningshalten kan därför inte 
kontrolleras. Anonymiteten kan även verka motsatt och skapa en trygghet där medlemmarna vågar 
vara helt ärliga om deras upplevelser och tankar. Det kan alltså tjäna både som nackdel och/eller fördel. 
Då vi är intresserade av medlemmarnas subjektiva upplevelser och livserfarenheter kan det vara mindre 
relevant hur objektivt sant ett uttalande kan vara.  
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 Då dessa dokument är anonyma är det svårt att säga om dessa är representativa för alla 
medlemmar på incels.net. Då studien ämnar identifiera gemensamma faktorer genom att analysera 
inlägg på ett online-forum kan även detta påverka studiens representativitet då medlemmar endast 
nämner det som de önskar nämna. Därför kan flertalet medlemmar uppfylla variabler som undersöks 
i studien utan att detta uppges och registreras. Det som går att säga om dem är att personerna vars 
inlägg som analyseras identifierar sig som incels och eftersom vi har använt oss av en större kvantitet 
data minskar risken för att insamlad data blir icke-representativa. Utifrån ett validitets-perspektiv 
argumenterar vi för att måttet på incels självupplevda upplevelser möts då vi utgår ifrån incels egna 
berättelser. För att förtydliga så betyder det att de medlemmar som kodats med nej inte har angett 
information om variabeln. Detta utesluter alltså inte möjligheten att personen exempelvis kan ha blivit 
utsatt för sexuella övergrepp eller haft någon typ av missbruksproblematik utan bara valt att inte dela 
med sig av det.  
 För att bibehålla transparens genom studien har skärmdumpar tagits på samtliga av de inlägg 
som används som underlag för studien. Vi har även valt att citera inlägg ordagrant under vår 
operationalisering för att kunna ge exempel på hur vi kodat materialet och därmed kunna redovisa för 
vår kodningsprocess. 

4.6 Etiska överväganden 
Att avgöra om elektronisk kommunikation är offentligt eller ej är omdebatterat menar Bryman (2011, 
s. 142) men det finns vissa utgångspunkter att ta avstamp i vid etiska överväganden. Dessa punkter är 
“informationen arkiveras på ett offentligt sätt och är lättillgänglig, om det inte krävs något lösenord 
för att komma åt informationen, om materialet inte är av känslig natur samt ingen policy och inga 
regler som finns formulerade på sajten förbjuder användning av materialet” (Bryman, 2011, s. 142).  
 Forumet incels.net är ett anonymt offentligt onlineforum som även är öppet för icke-
medlemmar. Eftersom medlemmarna använder alias och inte delar med sig av kontaktuppgifter finns 
inget som avslöjar personens identitet. I de fall där personer kan identifieras genom specifik 
information anonymiseras personen för att eliminera risken att röja någons identitet. Under forumets 
allmänna regler står det ingenting om restriktioner kring användning av materialet från forumet i 
forskning eller liknande. Då det är en regel på forumet att alla medlemmar ska vara över 18 år så är det 
något vi antagit att de är men eftersom forumet är anonymt skulle det kunna finnas medlemmar som 
är under 18 år. Då incels som fenomen kan vara ett känsligt ämne, sett till de värderingar som uttrycks 
och förespråkas av gruppen så är det extra viktigt att bibehålla neutralitet och inte spä på fördomar 
eller föreställningar om gruppen vilket är något vi har tagit hänsyn till. Då forumet är av offentlig 
karaktär, restriktioner angående användning av information från forumet saknas och då medlemmarna 
är anonyma har vi valt att inte tillämpa informerat samtycke.  

4.7 Metodöverväganden 
Vi har valt att studera och analysera incel-forumet incels.net då vi valt att rikta in oss på incels som 
grupp. Vi valde specifikt detta onlineforum då det är ett öppet forum som alltså inte kräver 
medlemskap. Vi valde även detta forum på grund av tillgången till incels personliga livshistorier via 
tråden “real life stories”. Tidigare forskning har främst fokuserat på diskursen som används inom incel-
forum och flertalet forskare har även tryckt på behovet av kunskap kring gemensamma faktorer hos 
de som identifierar sig som incels. Detta är vårt främsta fokus för vår studie då målet med studien är 
att kartlägga vilka gemensamma faktorer som finns hos de som definierar sig som incels. På så sätt kan 
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vi få statistik över vilka erfarenheter, upplevelser eller personlighetsdrag som kan kopplas till incels 
samt möjligtvis även se eventuella samband mellan dessa faktorer.  

Vi har valt att använda oss av kvantitativ analysmetod då denna lämpar sig bättre för den typ 
av undersökning vi gjort då syftet varit att titta på gemensamma faktorer och inte på exempelvis 
samspel eller diskurser. Fördelarna med kvantitativ metod är att vi med relativt enkla medel kan få 
fram statistik över de förhållanden vi försöker undersöka, vi kan därigenom även tydliggöra eventuella 
samband för att på så sätt kunna möjliggöra utvecklingen av förebyggande insatser. Resultat från en 
kvalitativ studie hade inte kunnat generaliseras på samma sätt som vid en kvantitativ studie då en 
kvalitativ metod fokuserar på en mindre mängd individer (Bryman, 2011, s. 297). Dock begränsas 
denna studies generaliseringsanspråk då studien endast omfattar ett incel-forum, studien kan alltså inte 
dra generaliserande slutsatser för gruppen incels i stort utan endast för forumets medlemmar.  

Nackdelarna med en kvantitativ metod är att den inte resulterar i en lika djupgående analys 
utan används mer i ett generaliserande syfte. Vår studie kan inte svara på frågan “varför” genom vår 
metod men kan redovisa möjliga samband för faktorer och på så sätt bidra till förståelsen och 
beskrivningen av gruppen (Bryman, 2011, s. 297). 

Vid kodning av variabelvärden har ett antagande gjorts om att medlemmarna inte nämner 
sådant som kan anses normativt, exempelvis att inte ha en neuropsykiatrisk diagnos, skulle också kunna 
utgöra en felkälla då anledning till varför en person väljer att inte skriva om något, inte behöver vara 
att denne inte varit med om det.  Det kan istället vara något som personen upplever är för skamfyllt 
och då väljer att inte skriva om trots att det är något denne upplevt.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av den tidigare forskningen, sedan presenteras 
studiens egna resultat utifrån frågeställningarna. Frågeställning ett och två besvaras genom deskriptiv 
statistik, i form av frekvenstabeller, och frågeställning tre redovisas via sambandstester i korstabeller. 
Varje del avlutas med en kort sammanfattning av de framkomna resultaten.  
 Den tidigare forskningen kring incels har visat på psykisk ohälsa hos gruppen i stort, där incels 
även antas ha en förhöjd känslighet för avvisande (FOI, 2020, s. 4). Denna förhöjda känslighet kan 
kopplas till en fördröjd sexdebut och färre antal kärleksrelationer, men även till självskadebeteenden 
och suicid. Donnelly et al. (2001, s. 167) har vidare visat på att ofrivilligt celibat kan vara en källa till 
melankoli och att de sexuella och relationella misslyckandena internaliseras. Incels beskrivs som en 
grupp individer som misslyckats med att passa in i samhällsnormen och därför upplever bland annat 
maskulinitetshot (Scaptura & Boyle, 2019, s. 16). Det är även en grupp som hamnat efter i utvecklingen 
rent kärleksmässigt och sexuellt.  
 Vid läsning av resultaten bör det interna bortfallet för de icke-dikotoma variablerna (ålder, 
utbildningsnivå, arbete, boende, kärlek- och sexliv samt socialt liv) tas i beaktande då det varierar 
mellan 48,6%-69,4%. Detta beror på att alla medlemmar inte delat med sig av denna information på 
forumet. Vi har ändå valt att inkludera denna information i vår resultatdel eftersom materialet ändå 
kan ge en indikation kring demografin över medlemmarna, även om vi inte kan säga hur representativt 
materialet är för hela populationen på forumet.   
 Vid presentationen av vår statistik har vi valt att använda oss av jämförande statistik för att få 
en slags fingervisning kring vad statistiken faktiskt kan betyda och hur resultaten för medlemmarna 
skiljer sig från statistiken. Vid granskning av medlemmarna som undersökts så har vi kunnat se att 
flertalet medlemmar kommer från länder som exempelvis Ryssland, USA, Tyskland och England. Då 
vi inte valt att kartlägga just nationalitet som en variabel hos medlemmarna så kan vi dock inte med 
säkerhet uttala oss om statistiken kring nationalitet hos medlemmarna. Vad som också tas i beaktning 
är att majoriteten av de medlemmar som studerats inte uttrycker sig om sin nationalitet vilket ytterligare 
försvårar jämförelsen med statistik från andra länder. Då engelska används som ett internationellt språk 
och detta är ett internationellt forum kan vi heller inte utgå från att majoriteten av medlemmarna 
kommer från engelsktalande länder på grund av användandet av engelska eller termen high school för 
att göra sig förstådda. Vi har däremot noterat att flertalet medlemmar skriver engelska med 
grammatiska fel eller stavfel, vilket skulle kunna tyda på engelska som ett andra- eller tredjespråk. 
Utifrån dessa utgångspunkter har vi därför valt att utgå från svensk statistik för att kontextualisera våra 
resultat. Vi är medvetna om att detta inte ger en helt rättvis jämförelse men då vi inte kan utgå från 
någon majoritet kring medlemmarnas nationalitet så kan den svenska statistiken kontextualisera våra 
resultat utifrån den svenska sociala praktiken som studien senare diskuteras utifrån. Detta för att 
tydliggöra vad innebörden av resultaten kan vara och för att det inte bara blir ett uppräknande av 
siffror.  

5.1 Personliga faktorer och erfarenheter  
I den första tabellen redovisas ålder bland medlemmarna på forumet och viktigt att ha i åtanke är att 
77 av 111 medlemmar inte angivit sin ålder. Vid jämförelsen av ålder, på de medlemmar som har angett 
sin ålder, kan vi utläsa att 20,6 % är under 20 år, 55,9 % är mellan 21 och 30 år, 11,8 % är mellan 31 
och 40 år, samt 11,8 % är mellan 41 och 50 år. I tabell 1 kan vi också utläsa att ingen av medlemmarna 
angett att de är över 50 år.  
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Tabell 1. Åldrar i tiotal. Internt bortfall: 77 

Det som går att utröna utifrån det insamlade materialet om medlemmarna är att det är en heterogen 
grupp när det kommer till ålder där den mest förekommande åldersgruppen är den mellan 21-30 år. 
Denna grupp består av mer än hälften av alla medlemmar som angivit sin ålder. Eftersom det interna 
bortfallet är stort går det inte att dra slutsatser om hur många som tillhör vilken åldersgrupp, men vad 
som kan utläsas är att åldrarna fluktuerar bland medlemmarna. Det är alltså inte en åldersmässigt 
homogen grupp. Det är dock påfallande att inga medlemmar uppger sig vara över 50 år samt att en 
övervägande majoritet av medlemmarna som uppgett sin ålder är under 30 år. 
 Tabell 2 redovisar variabeln utbildning för de medlemmar som vi har kunnat kartlägga 
utbildningsnivå på. Hänsyn måste tas till att det interna bortfallet även här är stort då 74 medlemmar 
inte har angett någonting om sin utbildning. Tabellen visar att majoriteten av de som nämnt sin 
utbildningsnivå har gått eller studerar på college/universitet (64,9 %). Näst vanligast är att ha gått eller 
att gå på high school/gymnasium (18,9 %) och minst förekommande är medlemmar som hoppat av 
high school/gymnasium eller tidigare och därmed saknar gymnasieutbildning (16,2 %).  

 

Tabell 2. Utbildningsnivå. Internt bortfall: 74 

Det som går att utläsa från det insamlade materialet kring utbildning är att av de medlemmar som nämnt 
eller som vi kunnat utläsa utbildningsnivå kring, så är majoriteten av dessa högutbildade. Enligt SCB 
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(2020a) är andelen män som läst vidare efter gymnasiet i Sverige 38 %, vilket nästan är hälften av 
samma siffra för medlemmarna på forumet. Högre utbildningsnivå verkar vara karaktäriserande för 
medlemmarna på forumet, sett till de medlemmar som uttalat sig om sin utbildningsnivå. Då det 
interna bortfallet är stort innebär det att vi inte kan dra några slutsatser kring hur stor andel av 
medlemmarna som är hög- eller lågutbildade. 
 I tabell 3 redovisas statistik för variabeln arbete/sysselsättning. Eftersom svarsfrekvensen är låg 
(57 av 111 möjliga) går det heller inte här att dra slutsatser kring storleken av dessa grupper, men sett 
till arbete och sysselsättning är medlemmarna heller inte här en enhetlig grupp. I tabellen kan vi se att 
det är vanligast förekommande bland medlemmarna att sakna arbete (36,8 %), det näst vanligaste är 
att ha ett lågavlönat arbete (31,6 %). Därefter att arbeta men utan att vara specifik kring vilken typ av 
arbete det rör sig om (21,1 %), följt av att vara student (8,8 %) och minst förekommande att vara 
pensionär eller sjukpensionär (1,8 %). 

 

Tabell 3. Arbete/sysselsättning. Internt bortfall: 57 

Även under arbete/sysselsättning går det att se en stor variation hos medlemmarna. För att sätta siffran 
för arbetslöshet i perspektiv kan vi jämföra den med siffran för arbetslöshet för den svenska 
befolkningen som ligger på 6,8 % (SCB, 2020b), vilket nästan uppgår till en femtedel av siffran för 
medlemmarna på forumet. Om dessa siffror för utbildning och arbete/sysselsättning skulle vara 
representativa för resten av medlemmarna på forumet, skulle detta innebära att denna grupp skiljer sig 
med relativt stora marginaler från den svenska befolkningen när det kommer till punkterna utbildning 
och arbetslöshet. Med tanke på den höga andelen medlemmar som uppger sig ha gått eller går på 
college/universitet kan den höga arbetslösheten anses förvånande. Något som dock skulle kunna 
påverka är att majoriteten av medlemmarna som uppgett sin ålder är unga (upp till 30 år). 
 I tabell 4 nedan, redovisas den information vi extraherat kring medlemmarnas boendesituation. 
Det interna bortfallet är stort då 84 av de 111 medlemmarna som studerats inte angett några uppgifter 
kring sin boendesituation. Alltså går det heller inte här att dra slutsatser som gäller för hela 
populationen medlemmar på incels.net. Det mest förekommande bland de som angivit 
boendesituation är att vara boende hos en förälder/föräldrar (63,0 %). Näst vanligast är att ha ett eget 
boende (18,5 %), därefter att vara hemlös (11,1 %) som följs av att bo tillsammans med rumskamrater 
(7,4 %). Ingen av medlemmarna har angett att de bor tillsammans med en partner.  
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Tabell 4. Boende. Internt bortfall: 84 

Vid jämförelse med statistik som gjorts på unga vuxna i Sverige från Hyresgästföreningen (2019) bor 
53 % av personer mellan 20–22 år hemma hos sina föräldrar, medan endast 14 % av personerna mellan 
25–27 år bor hemma hos sina föräldrar. Vid sammanslagning av den jämförande statistiken från 
Hyresgästföreningen (2019) borde siffran ligga någonstans mellan 14–53% vilket är lägre än samma 
siffra för medlemmarna på forumet (55,9 %). Åldersgrupperna som Hyresgästföreningen (2019) 
presenterar och våra åldersgrupper är inte helt lika men kan dock anses jämförbara. Mängden bortfall 
skulle även kunna vara en förklaring till varför vår statistik skiljer sig.  
 Vidare nämns i undersökningen att chansen är större att en person bor hemma hos sina 
föräldrar, om personen i fråga är arbetslös eller studerar gentemot om denne har ett arbete 
(Hyresgästföreningen, 2019). Detta är intressant då majoriteten av medlemmarna som beskrivit sin 
arbetssituation/sysselsättning beskriver sig sakna arbete. Även under variabeln utbildning var det mest 
förekommande att studera vidare på college eller universitet. Detta skulle möjligtvis kunna vara en 
bidragande faktor till att hela 63 % av de medlemmar som uppgett sin boendesituation, bor hemma 
hos sina föräldrar. Nationalitet skulle även kunna vara en bidragande faktor, då olika länder har olika 
typer av samhällsstatistik.  
 I tabell 5 redovisas statistik för variablerna kärleksrelationer och sexuellt umgänge samt socialt liv. 
Dessa variabler är på ordinalskalenivå då det finns tre olika värden variablerna kan anta och dessa kan 
rangordnas (avsaknad, begränsat, flera/rikt). I den vänstra kolumnen redovisas variabel och 
variabelvärden. I den mellersta kolumnen redovisas antalet medlemmar (n) och i den högra kolumnen 
redovisas procenten av medlemmarna som angivit information om variabeln (%). I raden längst ned 
under varje variabel redovisas antal och procent för medlemmar där uppgifter saknas, alltså det interna 
bortfall, vilket beräknas utifrån hela urvalet (111 medlemmar). Det interna bortfallet för dessa variabler 
är även här stort. För kärleksrelationer och sexuellt umgänge har 67 av 111 medlemmar inte uttryckt sig om 
saken och samma siffra för socialt liv ligger på 69 medlemmar. För att förtydliga så kan variabeln socialt 
liv tas som exempel. Under variabeln socialt liv har 57,1 %, av medlemmarna som beskrivit sitt sociala 
liv, beskrivit sig som socialt isolerade eller en total avsaknad av vänner.   
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Tabell över relationer redovisat i antal och procent 
__________________________________________________________________________________ 

Kärleksrelationer och sexuellt umgänge     (n)  (%) 
Beskriver sig sakna erfarenhet av kärleksrelationer/sexuellt umgänge             22               50 
Beskriver sig ha eller har haft begränsade erfarenheter     15   34,1 
Beskriver sig ha eller ha haft flertalet erfarenheter      7   15,9 
Medlemmar där uppgifter saknas (Bortfall)                                                     67   60,4 

Socialt liv           
Beskriver sig som socialt isolerad och/eller                                                    24              57,1 
beskriver en total avsaknad av vänner 
Beskriver sig ha en eller ett fåtal vänner                                                          18   42,9 
Beskriver sig ha flertalet vänner (fler än 3) samt                                              0                 0 
uttrycker inga tecken på en ojämn eller 
sporadisk vänskapsrelation med dessa 
Medlemmar där uppgifter saknas (Bortfall)                                                     69   62,2 
__________________________________________________________________________________ 
Tabell 5. Tabell över relationer. 

Av de 44 medlemmar som beskrivit sina upplevelser av kärleksrelationer och sexuellt umgänge har 50 % av 
dessa beskrivit sig helt sakna erfarenheter av kärleksrelationer och sexuellt umgänge. 34,1% beskriver 
sig ha begränsade erfarenheter av kärleksrelationer och sexuellt umgänge, medan 15,9% beskriver sig 
ha flertalet erfarenheter. Det bör dock tas i beaktande att 67 medlemmar inte nämnt någonting om 
deras erfarenheter av varken kärleksrelationer eller sexuellt umgänge.  
 Skälet till valet av variabeln kärleksrelationer och sexuellt umgänge är att se hur detta yttrar sig 
erfarenhetsmässigt hos gruppen incels då begreppet incel är en förkortning för involuntary celibacy 
och alltså antyder att individen lever i ofrivilligt celibat. En intressant observation är att trots 
beskrivningen i tidigare forskning av incels som män som saknar sexuellt umgänge eller 
kärleksrelationer har 34,1 % ändå begränsade, men någon typ av erfarenheter av kärleksrelationer eller 
sexuellt umgänge. 15,9 % beskrev sig även ha flertalet erfarenheter. Detta kan ses som något som går 
emot själva definitionen av ofrivilligt celibat. Vår reflektion är att bristen på kärleksrelationer och 
sexuellt umgänge, därför kanske inte behöver vara den huvudsakliga bidragande faktorn till att en 
person väljer att definiera sig som incel. Resultatet skulle dock även kunna grunda sig i att de personer 
som har tidigare erfarenheter av kärleksrelationer och/eller sexuellt umgänge har dessa erfarenheter 
från en tid tillbaka, innan deras identifiering som incel. 
 Av de 42 medlemmar som har beskrivit sitt sociala liv är det 57,1 % som har uttryckt en total 
avsaknad av vänner eller beskrivit sig som socialt isolerade, 42,9 % har uppgett sig ha ett begränsat 
socialt liv och 0 % har uppgett sig ha ett rikt socialt liv. I en undersökning från SCB (2019) är under 1 
% av männen i åldrarna 16–24 år av den svenska befolkningen socialt isolerade, motsvarande siffra för 
männen i åldrarna 25–34 år av den svenska befolkningen är cirka 3 %. Vid jämförelse med våra siffror 
där 57,1 % av de medlemmar som beskrivit sitt sociala liv, beskriver sig som socialt isolerade, blir 
skillnaden stor. Denna skillnad skulle kunna grunda sig i en mängd olika faktorer. Viktigt att betona, 
även här, är att det interna bortfallet är stort och kanske inte är helt representativt för gruppen.  
 SCB:s (2019) beskrivning av social isolering är mer objektivt definierad än denna studies då 
SCB räknar antalet sociala kontakter individer har i sin omgivning, familjerelationer inkluderade. 
Denna studies definition utgår ifrån en subjektiv beskrivning av upplevd social isolering och 
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medlemmarnas sociala liv, familjerelationer exkluderade. SCB (2019) nämner även att deras definition 
i någon mån inte ger en rättvis bild över den upplevda ensamheten hos befolkningen, då ensamhet inte 
är beroende av mängden sociala kontakter. Här kanske vår definition fångar upp dessa på ett bättre 
sätt då medlemmarna uttrycker sig om sin upplevda sociala isolering och ensamhet. SCB (2019) nämner 
även att en avsaknad av sociala kontakter ökar risken för ohälsa såsom exempelvis högt blodtryck, 
inflammationer i kroppen, men också depression. De beskriver att brist på sociala kontakter även kan 
påverka kognitiva förmågor samt koncentrationsförmågan. 
 I tabell 6 nedan, redovisas frekvenserna för variablerna med dikotoma värden (ja eller nej). I 
kolumnen till vänster redovisas variabler och variabelvärden. I den mellersta kolumnen redovisas 
antalet medlemmar (n) och i den högra kolumnen redovisas procent (%). Dessa variabler är utformade 
utifrån antagandet att medlemmar som inte angett någon uppgift kring variabeln, inte uppfyller 
variabeln och kodas därför som ett nej. Detta resulterar i att inget internt bortfall finns, därför utgår 
procenten i tabell 6 från hela gruppen (111 medlemmar).  

  

Tabell över dikotoma variabler redovisade i antal och procent 
__________________________________________________________________________________ 

Ekonomiska bekymmer                                                                     n                 (%) 
Beskriver sig ha olika typer av ekonomiska bekymmer                                  19              17,1 
Nämner inte någon typ av ekonomiska problem                                           92              82,9 

Familjeförhållanden                                                                                               
Beskriver sig ha eller har haft dåliga familjeförhållanden                                19                    17,1 
Uttrycker sig inte ha eller har haft några dåliga familjeförhållanden                92                       82,9 

Brottslighet 
Har utfört brottsliga gärningar                                                   6  5,4 
Uttrycker sig inte om att ha utfört någon typ av brottsliga handlingar           105                   94,6 

Psykisk problematik 
Beskriver sig lida av psykiska problematik                                              74  66,7 
Uttrycker sig inte om att ha någon typ av psykisk problematik                      37                33,3 

Psykiska eller neuropsykiatriska diagnoser 
Beskriver sig ha en eller flera psykiska eller neuropsykiatriska                    22  19,8 
diagnoser 
Uttrycker sig inte om att ha någon eller några                                                89              80,2 
psykiska eller neuropsykiatriska diagnoser 

Fysisk problematik eller sjukdom 
Beskriver sig ha fysisk sjukdom eller annan fysisk problematik                      10                9,0 
Uttrycker sig inte om ha någon typ av fysisk                                                 101             91,0 
problematik eller sjukdom 

Missbruksproblematik 
Beskriver sig ha eller har haft missbruksproblematik                                      12  10,8 
Uttrycker sig inte om att ha eller haft någon typ av                                        99               89,2 
missbruksproblematik 
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Mobbning 
Beskriver sig ha blivit utsatt för mobbning                                                    31  27,9 
Uttrycker sig inte om att ha blivit utsatt för mobbning                                  80             72,1 

Utsatt för sexuella övergrepp 
Beskriver sig ha utsatts för sexuella övergrepp                                        13               11,7 
Uttrycker sig inte om att ha utsatts för sexuella övergrepp                            98                      88,3 

Suicidförsök 
Beskriver sig ha utfört ett eller flera suicidförsök                                           7               6,3 
Uttrycker sig inte om att ha utfört någon typ av suicidförsök                       104               93,7 

Misshandlad av förälder eller föräldrar 
Beskriver sig ha utsatts för misshandel av förälder/rar                                   5                     4,5 
Uttrycker sig inte om att ha utsatts för                                                         106    95,5 
misshandel av förälder/rar 

Bidragstagare 
Beskriver sig motta/leva på en/flera typer av bidrag                                      7                  6,3 
Uttrycker sig inte om att motta någon typ av bidrag                                     104                93,7 

Erfarenhet av eskort 
Beskriver sig ha köpt sex av en eskort en/flera gånger                                   7                      6,3 
Uttrycker sig inte om att ha köpt sex av en eskort                                         104                     93,7 
__________________________________________________________________________________ 
Tabell 6. Dikotoma variabler 

Viktigt att ha i åtanke vid läsningen av denna statistik är att de medlemmar som kodats som ja under 
dessa variabler, uttryckligen angett exempelvis ekonomiska bekymmer, att ha utfört brottsliga 
handlingar eller har/haft ett missbruk etcetera. Detta betyder att det kan vara fler medlemmar som 
exempelvis har ekonomiska bekymmer, utfört brottsliga handlingar men att de valt att inte nämna det. 
Siffran för exempelvis suicidförsök ligger på 6,3 % men skulle kunna vara mer även om det inte behöver 
vara det. Detta gäller för samtliga variabler som redovisas.  
 Av de 111 medlemmarna som studerats, uttryckte 17,1 % sig ha ekonomiska bekymmer. I en 
undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten (2018) svarade 14 % av den svenska befolkningen att 
de har ekonomiska problem och i vår studie ligger siffran på 17,1 % vilket är något högre än för det 
svenska samhället. 
 Av medlemmarna som granskats beskrev sig 17,1 % ha eller haft en dålig relation med en eller 
flera familjemedlemmar och/eller beskriver faktorer inom familjen såsom alkoholism eller psykisk 
ohälsa. Statistik från organisationen Maskrosbarn (n.d.) visar att av Sveriges cirka 2 miljoner barn och 
ungdomar, så lever ungefär 25 % av dessa i familjer där en förälder har missbruk eller psykisk ohälsa. 
Vid jämförelse med statistiken från Maskrosbarn (n.d.) så förefaller siffran 17,1 % något lägre än siffran 
för svenska barn och ungdomar. Vad som dock bör tas i beaktande är att statistiken från Maskrosbarn 
(n.d.) endast innefattar barn och ungdomar, alltså inte familjeförhållanden som råder i vuxen ålder. Vid 
granskningen av medlemmarnas familjeförhållanden har vi inte avgränsat utifrån när i tid dessa dåliga 
familjeförhållanden sker/skett utan utgår endast från att medlemmen beskriver sig ha/haft dåliga 
familjeförhållanden. Detta kan innebära att en jämförelse mellan statistiken inte blir helt jämförbar. 
Annan statistik som framkommit för gruppen är att 5,4 % av medlemmarna anger att de utfört någon 
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typ av brottslig handling eller mottagit straff för detta.  
 Av de medlemmar som uttryckt sig om sin psykiska hälsa så beskriver sig 66,7% ha psykisk 
problematik. Detta kan anses vara en relativt hög siffra vid jämförelse med en mätning utförd av 
Folkhälsomyndigheten (2018), som visade att 17 % av den svenska befolkningen upplever sig ha 
nedsatt psykisk hälsa. För medlemmarna på forumet är den psykiska ohälsan därmed nästan tre gånger 
större än vad den är för den svenska befolkningen. Detta är intressant med tanke på den höga andelen 
medlemmar som beskrivit sig som socialt isolerade (57,1 %) och SCB:s (2019) koppling mellan bristen 
på sociala kontakter och risken för depression. 
 Av de medlemmar som granskats har 10,8 % beskrivit sig ha eller haft någon typ av 
missbruksproblematik. Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen (2014) beskriver i en rapport för STAD 
(Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) att 7,6 % av den manliga svenska befolkningens 
har någon typ av missbruk eller beroende. Vid jämförelse med studiens siffror kring missbruket hos 
medlemmarna som undersökt på incels.net så är 10,8 % något högre i jämförelse med siffrorna för den 
manliga svenska befolkningen. Då medlemmarna har olika nationaliteter bör nationell syn på narkotika 
tas i beaktning då bruk av vissa preparat (såsom cannabis) kan klassas som missbruk i Sverige men inte 
behöver göra det i andra länder, exempelvis Kanada (BBC, 2019).    
 Av medlemmarna som granskats så uppger 27,9 % att de har utsatts för någon typ av mobbning. 
Det innebär att lite mer än var fjärde medlem, har blivit eller är utsatt för någon typ av mobbning. 11,7 
% av medlemmarna beskriver sig ha utsatts för sexuella övergrepp, antingen som barn eller vuxna. I en 
undersökning utförd av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) hade 5 % av de manliga deltagarna 
någon gång i sitt liv blivit utsatt för allvarligt sexuellt våld, 30 % av männen hade någon gång blivit 
utsatt för mildare sexuellt våld: sexuella övergrepp, sexuell förnedring och sexuella trakasserier (NCK, 
2014). Sett till dessa siffror är medlemmarna på forumet i lägre utsträckning utsatta för sexuella 
övergrepp än normen för den manliga svenska befolkningen. Det bör dock även tas i beaktande att 
medlemmarna som inte nämnt sig ha blivit utsatta för något sexuellt övergrepp kanske valt att inte 
nämna detta av andra orsaker.  
  Siffran för medlemmarna som beskrivit sig utfört suicidförsök är 6,3 % medan siffran för den 
manliga svenska befolkningen ligger på 2,3 % (Folkhälsomyndigheten, 2020). Medlemmarna på 
incels.net har alltså en högre andel suicidförsök jämfört med den manliga svenska befolkningen. Detta 
är dock inte helt förvånande siffror med tanke på den höga andelen psykisk problematik inom gruppen.  
 4,5 % av medlemmarna uppger sig ha blivit utsatta för fysisk eller psykisk misshandel av en 
biologisk, adoptiv- eller styvförälder. I en nationell kartläggning om våld mot barn från 2016 
rapporterade 14 % att de utsatts för fysisk misshandel av sina föräldrar (Stiftelsen allmänna barnhuset, 
2016). Gruppen medlemmar som studerats på incels.net har alltså utifrån deras uttalanden blivit utsatta 
i lägre grad för fysisk eller psykisk misshandel av en förälder, i jämförelse med den svenska 
befolkningen. Vi måste dock påminnas om att dessa siffror endast representerar de medlemmar som 
har uttalat sig om att ha blivit utsatt för detta, det kan alltså finnas fler som valt att inte berätta om 
detta.  
 Andelen medlemmar som beskrivit sig motta eller få någon typ av social ersättning eller bidrag 
för funktionsnedsättning är 6,3 %. Samma siffra för den svenska befolkningen ligger på 13,3% vilket 
nästan är dubbelt så stor (SCB, 2018). Gruppen skiljer sig från den svenska befolkningen på det viset 
att de i lägre utsträckning mottar bidrag, trots att de i större utsträckning har ekonomiska bekymmer. 
Något som dock bör tas i beaktande är att statistiken från SCB (2018) inte innefattar handikappbidrag, 
vilket vissa av medlemmarna uppbär.  
 6,3 % beskriver sig ha betalt och haft sexuellt umgänge med en eskort vid ett eller flera tillfällen. I 
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en befolkningsundersökning från 2017 framgår att 9 % av svenska män har gett ersättning för sex 
någon gång, (Folkhälsomyndigheten, 2019). Vid jämförelse med dessa siffror så har den studerade 
gruppen medlemmar på incels.net en lägre grad av eskorterfarenhet jämfört med de svenska männen. 
En möjlig grund till skillnaderna skulle kunna vara ekonomiska orsaker då 36,8 % av medlemmarna 
var arbetslösa och 31,6 % har ett lågavlönat arbete. 
 

5.1.1 Sammanfattning av personliga faktorer och erfarenheter 
För att skapa en tydligare bild över vilka faktorer som är mest förekommande hos medlemmarna som 
granskats på incels.net så har dessa sammanställts i korta drag. Något som vi återigen vill betona är det 
stora interna bortfallet. På grund av det stora interna bortfallet kan inga slutsatser dras kring hela 
populationen av medlemmar som studerats på incels.net då dessa inte uttalat sig.  
 Majoriteten av medlemmarna som har uttryckt sig om sin ålder, tillhör åldersgruppen 21–30 år 
(55,9 %). Den vanligast förekommande utbildningsnivån hos medlemmarna, som beskrivit sin 
utbildningsnivå, är att studera eller ha studerat på college/universitet (64,9 %). Mest frekvent 
förekommande hos medlemmarna var att beskriva sig sakna arbete (36,8 %), under arbete/sysselsättning. 
Majoriteten av medlemmarna som beskrivit sin boendesituation, bor hemma hos sina föräldrar (63 %). 
Relationsmässigt så är det vanligast, hos medlemmarna som beskrivit sina erfarenheter av relationer, 
att beskriva sig sakna erfarenheter av kärleksrelationer eller sexuellt umgänge (50 %). Liknande vid 
beskrivningen av det sociala livet, så beskrev sig majoriteten av medlemmarna som socialt isolerade 
med en total avsaknad av vänner (57,1 %). Sammanfattningsvis kan vi se att demografin för 
medlemmarna på forumet incels.net är blandad. Även om det är svårt att dra slutsatser om andelar och 
antal, på grund av stort bortfall, går det att utläsa att gruppen sett till ålder, utbildning, arbete och 
boende är en spridd skara. Det går dock att se vissa mönster bland medlemmarna, vilket är att 
majoriteten av gruppen är unga (i åldrarna 21–30), har hög utbildning, saknar arbete och bor hemma 
hos sina föräldrar.  
 Undersökningen visade att en klar majoritet av medlemmarna som granskats på incels.net 
uttryckte sig ha psykisk problematik. Hela 66,7 % av medlemmarna uttryckte sig ha psykisk problematik, 
vilket är 2 av 3 medlemmar. Den psykiska problematiken är därmed mycket hög inom gruppen och är 
mer än tre gånger så stor som siffran för den svenska befolkningen (17 %). Resultaten tyder även på 
att medlemmarna som granskats på incels.net upplever sig ha ekonomiska bekymmer i högre utsträckning 
än den svenska befolkningen, men att gruppen i mycket lägre utsträckning uppbär bidrag. Andelen 
medlemmar som utfört suicidförsök inom gruppen är även två gånger större än vad den är för den 
manliga svenska befolkningen (6,3 % jämfört med 2,3 %).  

5.2 Samband mellan personliga faktorer och erfarenheter  
Då vi funnit att majoriteten av medlemmarna uttryckt sig ha psykisk problematik ville vi undersöka 
vad som skulle kunna vara bakomliggande faktorer. Därför började vi med att använda psykisk 
problematik som den beroende variabeln y och testa den mot olika variabler för den oberoende variabeln 
x. Gemensamt för de olika oberoende variablerna som testats är att de är “före” y i tiden eller råder 
samtidigt. Upplevelsen av psykisk problematik är ett rådande tillstånd medlemmarna beskriver befinna 
sig i.  
 Tabell 7 visar sambandet och korrelationen mellan psykisk problematik och familjeförhållanden. P-
värdet för Chi2-testet är 0,004 vilket innebär att risken för att frekvenserna skulle ha uppstått av 
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slumpen är 4 på 1000 fall, vilket betyder att testet är statistiskt signifikant. Då korstabellen består av 
fyra kolumner kan vi utläsa korrelationsvärdet för Phi, vilket anger att korrelationen är 0,271, svagt 
positiv (Djurfeldt et al., 2010, s. 148). Kolumnprocenten presenteras i parenteserna.  

Tabell 7: Korstabell mellan familjeförhållanden och psykisk problematik           

Psykisk problematik Familjeförhållanden   

Har/haft dåliga 
familjeförhållanden 

Har inga upplevelser av 
dåliga 

familjeförhållanden 

χ2 

Ja 18 (94,7 %) 56 (60,9 %) 8,128 

Nej 1 (5,3 %) 36 (39,1 %)   

Total 19 (100 %) 92 (100 %)   

Kommentar: Chi2-test signifikant, p-värde = 0,004, Phi-värde = 0,271 
 
Det som kan uttydas ur tabellen är att 94,7% av de som har uppgett sig ha/haft dåliga 
familjeförhållanden, beskriver sig även ha psykisk problematik. Endast 5,3 % som uppgett sig ha/haft 
dåliga familjeförhållanden, nämner sig inte ha någon typ av psykisk problematik. Av de medlemmar 
som inte uppgett sig ha eller ha haft någon typ av dåliga familjeförhållanden beskriver sig 60,9 % ha 
psykisk problematik och 39,1 % nämner sig inte ha någon typ av psykisk problematik.  
 Att hela 94,7 % av de medlemmar som uppgett dåliga familjeförhållanden också lider av 
psykiska besvär är anmärkningsvärt. Vidare kan uttydas att dåliga familjeförhållanden kan förklara den 
framtida psykiska problematiken hos en medlem, medan variabeln psykisk problematik inte kan göra 
detsamma för familjeförhållanden. Detta samband är intressant då det kan visa på att 
familjeförhållanden har en stor påverkan på det framtida psykiska måendet för medlemmarna på 
forumet. Dåliga familjeförhållanden är alltså en prediktiv faktor för psykisk problematik inom den 
studerade gruppen.  
 Då vi funnit ett samband mellan psykisk problematik och familjeförhållanden ville vi även undersöka 
möjliga samband mellan familjeförhållanden och andra variabler. Vi fann ett signifikant samband mellan 
familjeförhållanden och mobbning. P-värdet för Chi2-testet är 0,000 vilket innebär att risken för att 
frekvenserna skulle ha uppstått av slumpen är mindre än 1 på 1000 fall vilket betyder att testet är 
statistiskt signifikant. Då även denna korstabell består av fyra kolumner kan vi utläsa korrelationsvärdet 
för Phi vilket anger att korrelationen är 0,357, även här svagt positiv (Djurfeldt et al., 2010, s. 148). I 
parenteserna redovisas kolumnprocenten. Se tabell nedan.  
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Tabell 8: Korstabell mellan familjeförhållanden och mobbning 

Utsatt för mobbning Familjeförhållanden   

Har/haft dåliga 
familjeförhållanden 

Har inga upplevelser av 
dåliga 

familjeförhållanden 

χ2 

Ja 12 (63,2 %) 19 (20,7 %) 14,135 

Nej 7 (36,8 %) 73 (79,3 %)   

Total 19 (100 %) 92 (100 %)   

Kommentar: Chi2-test signifikant, p-värde = 0,000, Phi-värde = 0,357 (positivt) 

Av de medlemmar som har/haft dåliga familjeförhållanden har 63,2 % även blivit utsatta för 
mobbning, vilket kan jämföras med 20,7 % av medlemmarna som inte haft dåliga familjeförhållanden 
men blivit utsatta för mobbning. Dock så kan vi se att en majoritet av de som blivit utsatta för 
mobbning inte har/haft dåliga familjeförhållanden, då 19 medlemmar angett sig bli utsatta för 
mobbning men inte har/haft dåliga familjeförhållanden och 12 medlemmar angett att de blivit utsatta 
för mobbning och har/dåliga familjeförhållanden. Vi kan utläsa att familjeförhållanden troligtvis är 
den oberoende faktorn och mobbning är den beroende faktorn.   
 I utförandet av sambands- och korrelationstest har vi sett att flera samband som vi förväntat 
oss ge signifikanta resultat, inte gjort det. Dessa var bland annat: mobbning och psykisk problematik, socialt 
liv och psykisk problematik, samt kärleksrelationer och sexuellt umgänge och psykisk problematik. Vid utförandet 
av sambandstester mellan variablerna mobbning och psykisk problematik fanns en förväntan om ett 
statistiskt samband då flertalet medlemmar nämner båda dessa variabler i kombination. Chi2-testet 
mellan mobbning och psykisk problematik visade dock ett p-värde på 0,550, vilket är långt ifrån ett 
signifikant samband då p-värdet ska understiga 0,05. Korrelationen mellan dessa låg på 0,057. Något 
som vi ansåg skulle kunna påverka det psykiska måendet negativt var att helt sakna eller ha ett begränsat 
socialt liv. Detta samband kunde inte heller utläsas i sambandstestet då p-värdet för Chi2-testet visade 
0,700 och värdet för korrelationen var 0,059. 
 Då bristen på sexuella relationer är något definierande för gruppen (incel=ofrivilligt celibat) 
ansåg vi det vara intressant att undersöka förhållandet mellan erfarenheter av kärleksrelationer och sexuellt 
umgänge med psykisk problematik. Vid sambandsanalys var sambandet icke-signifikant då p-värdet 
visade 0,058, vilket dock är strax över 0,05 vilket gör att vi inte helt kan förkasta hypotesen om att det 
skulle finnas ett möjligt samband mellan dessa variabler. Värdet för korrelationen mellan variablerna 
visade 0,360 vilket tyder på ett svagt samband. Riktning anges inte då vi läser av Cramer’s V eftersom 
korstabellen innehåller fler än fyra fält (Djurfeldt et al., 2010, s. 148). I tabell 9 redovisas korstabellen 
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mellan kärleksrelationer och sexuellt umgänge och psykisk problematik. I parenteserna redovisas 
kolumnprocenten. Se tabell nedan. 

Tabell 9: Korstabell mellan kärleksrelationer och sexuellt umgänge och psykisk problematik             

Psykisk 
problematik 

Kärleksrelationer och sexuellt umgänge   

Saknar erfarenhet Begränsade 
erfarenheter 

Flera 
erfarenheter 

χ2 

Ja 17 (77,3 %) 8 (53,3 %) 7 (100 %) 5,699 

Nej 5 (22,7 %) 7 (46,7 %) 0 (0,0 %)   

Total 22 (100 %) 15 (100 %) 7 (100 %)   

Kommentar: Chi2-test icke-signifikant, p-värde = 0,058, Cramer’s V = 0,360 

Fast än att sambandet inte var statistiskt signifikant är siffrorna fortfarande intressanta då det går att 
utläsa att samtliga medlemmar som uttryckt sig ha flera erfarenheter av kärleksrelationer och/eller 
sexuellt umgänge, även uttrycker att de har psykisk problematik. En majoritet (77,3 %) av de som 
saknar erfarenhet har också uttryckt sig ha psykisk problematik medan 22,7 % inte uttryckt sig ha psykisk 
problematik. Av de medlemmar som uttrycker sig ha begränsade erfarenheter är det inte stor skillnad 
mellan de som uttryckt psykisk problematik (53,3 %) och de som inte uttryckt psykisk problematik 
(46,7 %).  
 Utifrån korstabellens resultat ökar risken för psykisk problematik i samband med avsaknad på 
erfarenhet av kärleksrelationer och sexuellt umgänge men också vid flertalet erfarenheter, vilket kan 
påstås vara något motsägelsefullt. Något som behöver lyftas är att de medlemmar som anger sig ha 
flertalet erfarenheter inte ger uttryckt för när i tid de skulle ha varit sexuellt aktiva/i en relation. Detta 
utesluter alltså inte att de lever i ett aktuellt ofrivilligt celibat.  

5.2.1 Sammanfattning av samband mellan personliga faktorer 
Samband har klarlagts mellan familjeförhållanden och psykisk problematik, samt familjeförhållanden och 
mobbning inom den studerade gruppen. Om en medlem som barn eller vuxen har/haft dåliga 
familjeförhållanden är risken stor att denne senare i livet kommer att ha psykisk problematik. Detta 
samband gäller även för mobbning, då risken för att bli utsatt för mobbning ökar om personen 
har/haft dåliga familjeförhållanden. Dåliga familjeförhållanden kan alltså vara en prediktiv faktor för 
psykisk problematik samt mobbning bland medlemmarna.   
 Viktigt att lyfta med resultaten för de icke-dikotoma variablerna är att det interna bortfallet är 
stort. Därför betonas återigen att studiens resultat inte kan dra några slutsatser om andelar för 
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populationen vad gäller ålder, utbildningsnivå, arbete/sysselsättning, boendesituation, kärleksrelationer 
och sexuellt umgänge samt socialt liv. Studiens resultat kan dock användas för att beskriva variationen 
mellan medlemmarna på dessa punkter, vilket visar att medlemmarna är en varierad grupp människor. 

 
6. DISKUSSION 
I det kommande kapitlet presenteras studiens diskussion. För att underlätta för läsaren delas kapitlet 
in i fem olika delar bestående av: summering, studien i ljuset av tidigare forskning, diskussion av resultat 
i relation till teori, metoddiskussion samt implikationer för forskning och praktik.  

6.1 Summering 
Syftet med denna studie var att genom kvantitativ dataanalys försöka identifiera gemensamma faktorer 
och erfarenheter hos medlemmarna på incel-forumet incels.net för att sedan kunna identifiera samband 
mellan dessa. På så sätt skulle studien kunna ge inblick i vilka erfarenheter som förekommer oftast hos 
medlemmarna på incels.net, vilket skulle kunna bidra med en fingervisning kring erfarenheter hos 
incels som grupp. Studien bestod av en granskning av 12 700 inlägg. Inläggen granskades utifrån på 
förhand utvalda variabler baserade på risk- och skyddsfaktorer inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 
2020).  
 Resultaten för studiens första och andra frågeställning: Vilka personliga faktorer och erfarenheter hos 
gruppmedlemmarna kan identifieras? samt Vilka av dessa faktorer och erfarenheter är mest frekvent förekommande? 
visade på att gruppen medlemmar på incels.net är en spridd skara och långt ifrån en homogen grupp. 
Bristen på homogenitet kan utläsas ur det åldersmässiga spannet hos medlemmarna då det går från 18 
år till 50 år. Variationen hos medlemmarna kan också observeras inom utbildningsnivå samt arbete 
och sysselsättning. Däremot är en stor majoritet av medlemmarna som uppgett sin ålder unga (upp till 
30 år). Av de som uppgett sin utbildningsnivå var det en stark majoritet som antingen studerar vid 
college/universitet eller avslutat en utbildning vid college/universitet.  
 Inom arbete och sysselsättning var den största gruppen de som var arbetslösa och näst största 
gruppen var de med lågavlönat arbete. Detta är alltså en grupp individer där utbildningsnivån är relativt 
hög, vid jämförelse med den svenska manliga befolkningen, men där två tredjedelar av de som uttalat 
sig om sin sysselsättning, saknar arbete eller har ett lågavlönat arbete. Denna kombination av hög 
utbildning och hög andel arbetslöshet/lågavlönat arbete skulle kunna vara en källa till besvikelse. Det 
är inte orimligt att anta att det finns en förväntan att efter en universitetsutbildning kunna få tillgång 
till arbete som stämmer överens med utbildningsnivån, eller arbete överhuvudtaget. Vid granskning av 
medlemmarnas boendesituation så bodde en majoritet, av de som nämnt sin boendesituation, hemma 
hos sina föräldrar. Detta resultat skulle kunna förklaras av den höga andelen arbetslöshet samt andelen 
lågavlönade medlemmar.  
 Det interna bortfallet för ovannämnda kategorier (ålder, utbildning, arbete och boende) har 
varit stort vilket innebär att inga slutsatser kan dras om andelar för gruppen inom dessa kategorier. 
Studiens resultat visar på att en majoritet av medlemmarna på incels.net är högutbildade men då 
bortfallet är större än svarsfrekvensen vet vi inte hur det ser ut för de övriga medlemmarna som inte 
uppgett sin utbildningsnivå. Detta kan exempelvis innebära att en majoritet av medlemmarna inte 
tillhör gruppen “högutbildade” då endast medlemmarna med hög utbildning kan ha valt att uttrycka 
sig om sin utbildningsnivå. Studien kan därför inte göra några anspråk på hur stor andel av 
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medlemmarna som tillhör vilken grupp men det som går att utläsa är att gruppen inte är homogen.  
 Vidare visade studien att fler än två tredjedelar av målgruppen uttryckte psykisk problematik, 
den psykiska ohälsan är utbredd bland medlemmarna som granskats och är den faktor som flest 
medlemmar har gemensamt. Det är även en aspekt där skillnaderna är stora vid jämförelser med den 
svenska befolkningen, då den psykiska ohälsan är tre gånger så stor hos medlemmarna. Vid jämförelse 
med statistik för Sveriges befolkning observerades att andelen medlemmar som utfört suicidförsök var 
dubbelt så stor hos medlemmarna som granskats. Det studien visat är att detta är en grupp människor 
där den allmänna psykiska hälsan är betydligt sämre än för den svenska befolkningen i stort.  
 Den utbredda psykiska ohälsan skulle bland annat kunna förklaras av faktorerna socialt liv samt 
kärleksrelationer och sexuellt umgänge, två aspekter som majoriteten av medlemmarna angav låga 
nivåer av. Ingen av medlemmarna som uttrycker sig om sociala relationer beskriver sig ha ett rikt socialt 
liv och en majoritet beskriver en total avsaknad av sociala relationer. Det är värt att belysa då 
beskrivningar av total avsaknad av sociala relationer är mer frekvent förekommande än beskrivningar 
av total avsaknad av kärleksrelationer och sexuellt umgänge.  
 Av resultatet går även att tyda att arbetslösheten inom gruppen, av de som delat med sig av sin 
sysselsättning, är relativt stor vid jämförelse med arbetslösheten för den svenska befolkningen. Att vara 
arbetslös kan innebära en typ av social isolering då arbetsplatsen kan vara en plattform för socialt 
umgänge och där sociala relationer etableras. Detta är intressant då en majoritet av de medlemmar som 
granskats, som uttryckt sig om sitt sociala liv, beskriver sig som socialt isolerade. En annan aspekt som 
kan vara värd att överväga är hur bristen på sociala kontakter ökar risken för depression samt kan 
påverka en individs kognitiva förmågor SCB (2019). Då två tredjedelar av medlemmarna som granskats 
uppgett sig ha psykisk problematik och att arbetslöshet samt beskrivningar av social isolering var 
vanligast förekommande hos medlemmarna är det inte orimligt att anta att dessa faktorer har en 
koppling och kan påverka varandra.  
 Studiens tredje frågeställning: Vilka eventuella samband mellan funna faktorer kan identifieras? 
undersöktes genom sambandsanalyser för att finna eventuella kopplingar mellan faktorerna. De 
samband som påträffades var det mellan familjeförhållanden och psykisk problematik, samt det mellan 
familjeförhållanden och mobbning. Av de medlemmar som uttryckt sig ha dåliga familjeförhållanden 
hade en stor majoritet även uttryckt psykisk problematik. Att ha/haft dåliga familjeförhållanden var 
alltså tätt sammanlänkat med att ha psykisk problematik. Det säger något om vikten av 
uppväxtförhållanden och/eller betydelsen av individens relationer till sina närstående. Kopplingen 
mellan familjeförhållanden och mobbning visade att majoriteten av medlemmarna som hade dåliga 
familjeförhållanden, också blivit utsatta för mobbning. Dåliga familjeförhållanden har alltså visats 
kunna vara en bidragande faktor för den psykiska ohälsan i gruppen, samt ökar sannolikheten att 
vara/varit utsatt för mobbning.  

6.2 Diskussion av resultat i relation till tidigare forskning 
Den tidigare forskningen på ämnet incels är begränsad och har främst varit av kvalitativt slag. Fokus 
har varit att undersöka befintliga diskurser inom incel-forum, kommunikationen mellan medlemmar 
samt åsikter och värderingar bland incels. Då denna studie har undersökt individuella faktorer och 
erfarenheter hos gruppen incels skiljer sig denna studie från den tidigare forskningen. De resultat denna 
studie producerat motsäger inte den tidigare forskningen utan fungerar främst som ett komplement i 
kunskapsbildningen kring incels. Tidigare forskning som fokuserat på individerna som identifierar sig 
som incels, och inte främst på diskurserna eller ontologin på incel-forum, är FOI (2020) samt Donnelly 
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et al. (2001). Denna forskning är den som främst går att jämföra med våra resultat.  
 FOI (2020) nämner i sin forskningsrapport att det är rimligt att anta att incels har en hög 
känslighet för avvisande som i sin tur påverkar både självbild och världsbild. Den höga känsligheten 
har även kopplats till en fördröjd sexdebut, färre kärleksrelationer men också suicidförsök vilket är 
resultat som påvisats även i vår studie. Våra resultat har visat att andelen suicidförsök för gruppen 
medlemmar är dubbelt så stor i jämförelse med den svenska befolkningen. Resultaten har även visat 
på att tre fjärdedelar av medlemmarna aldrig haft en kärleksrelation/sexuellt umgänge eller haft 
begränsade erfarenheter av dessa. 
 Av de medlemmar som uttryckt sig om sin psykiska hälsa beskriver sig två tredjedelar ha 
psykisk problematik. Det faktum att majoriteten av medlemmarna som beskriver sina erfarenheter av 
kärleksrelationer och sexuellt umgänge, saknar erfarenheter, stämmer överens med den tolkning som 
FOI (2020) tar upp i sin forskningsrapport. Här går psykisk problematik hand i hand med en utebliven 
eller fördröjd sexdebut, men också färre erfarenheter av kärleksrelationer. Våra resultat av hög psykisk 
problematik och avsaknad av eller begränsade erfarenheter av kärleksrelationer och sexuellt umgänge 
pekar även här i samma riktning som FOI:s (2020) fynd. FOI:s (2020) hypotes om att detta skulle 
kunna bero på en förhöjd känslighet för avvisande är något som vi med denna studie inte kan påvisa 
men heller inte dementera.  
 Donnelly et al. (2001) redogör för hur deltagarna i deras studie, personer som lever i ofrivilligt 
celibat, beskriver en typ av utanförskap som beror på att deltagarna inte följt den normativa 
utvecklingskurvan för kärlek- och sexliv. Deltagarna uttrycker att det även blir svårare allt eftersom 
tiden går att ge sig in i spelet igen och att den försenade och ibland uteblivna debuten in i kärlek- och 
sexlivet resulterar i melankoli och utanförskap. Dessa känslor resulterade sedan i att de sökte sig online 
för att finna emotionellt stöd och gemenskap då de inte kunde uppnå detta i det verkliga livet. Detta 
är inte någonting vi har kunnat styrka i våra resultat då vår studie inte fokuserat på att undersöka tiden 
för sexdebut och kärleksrelationer. Däremot har vår studie kunnat visa på att en stor majoritet av de 
medlemmar som beskrivit sina erfarenheter av kärleksrelationer och sexuellt umgänge, helt saknar eller 
har begränsade erfarenheter av detta. Då majoriteten av medlemmarna som granskats är mellan 21 och 
30 år, är det inte orimligt att anta en försenad eller utebliven sexdebut hos flertalet av medlemmarna. 
 Donnelly et al. (2001) beskriver personer som lever i ofrivilligt celibat som individer som 
hamnat socialt och relationsmässigt efter i utvecklingen. Utifrån våra resultat kan vi även se att denna 
grupp människor möjligtvis “hamnat efter” i andra avseenden. Boendesituation är en sådan aspekt, där 
majoriteten av de som angett information om boende angett att de bor hemma hos sina föräldrar. 
Samtidigt är den vanligast angivna åldern hos medlemmarna mellan 21 och 30 år, en tid då de flesta 
flyttar hemifrån.  
 Studiens resultat har bidragit med att fylla den existerande kunskapsluckan som finns kring 
ämnet incels trots att studiens interna bortfall var stort. Studien har till viss del kunnat bidra med att 
kartlägga personliga egenskaper och erfarenheter hos personer som identifierar sig som incels men mer 
forskning inom området behövs.    

6.3 Diskussion av resultat i relation till teori 
Dåliga familjeförhållanden har i vår studie visat sig vara sammankopplad med psykisk problematik och 
mobbning. Familjeförhållanden och specifikt föräldrarnas roll är något som Goldberg (1980, s. 22) 
beskriver vara en viktig del av barnets utveckling av denne självbild. Föräldrarna är de första att stämpla 
barnet och är de som lär barnet vad som är normativt beteende samt vad som är avvikande beteende. 
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Att som barn bli stämplad av sina föräldrar gör att barnet längre fram i livet när denne möter samhället 
löper en större risk att bli stämplad av sin omgivning (Goldberg, 1980, s. 23). Detta är något vi också 
kan se i sambandet mellan familjeförhållanden och mobbning. Av de som har/haft dåliga 
familjeförhållanden hade nästan två tredjedelar även blivit utsatta för mobbning.  
 Vid misslyckanden av att leva upp till rådande samhällsideal och att följa de aktuella normerna 
stämplas individens beteende som avvikande (Goldberg, 1980, s. 22). Majoriteten av medlemmarna på 
forumet befinner sig i åldersspannet 21–30 och beskriver en total avsaknad av socialt liv, 
kärleksrelationer och sexuellt umgänge. De mest frekvent förekommande faktorerna bland 
medlemmarna i gruppen var att bo hemma med sina föräldrar samt att vara arbetslös. På grund av 
deras ålder så avviker medlemmarna från den samhälleliga normen vilket vi också sett utifrån den 
jämförande statistiken. 
 Att avvika från normen kan också leda till kulturell exkludering. Det är via familjen som 
individer får lära sig vad som är “vanligt beteende”, hur individen relaterar till andra människor och 
tillskansar sig mänskligt kapital. Detta gör familjen till en viktig del av socialiseringen (Byrne, 2005, s. 
134). Då individen på grund av dåliga familjeförhållanden kan brista i mänskligt kapital och verktyg för 
att hantera mellanmänskliga samspel så riskerar denne att bli exkluderad från sin omgivning. Detta 
skulle även kunna appliceras på avsaknaden av kärleksrelationer. Har en individ problem med att skapa 
och bevara vänskapsrelationer är det inte orimligt att anta att denne troligtvis har problem med att 
skapa och bevara kärleksrelationer.  
 Vid kartläggning av medlemmarnas personliga faktorer och erfarenheter visades att 
medlemmarna har ett icke-befintligt eller begränsat socialt liv. De är i viss mån exkluderade från det 
sociala livet. Vad som också går att utläsa från resultaten är avsaknaden av eller de begränsade 
erfarenheterna av kärleksrelationer och sexuellt umgänge, vilket kan ses som en exkludering från den 
kärleksmässiga aspekten av livet och samhället. Medlemmarna som undersökts är även i större 
utsträckning arbetslösa eller har ett lågavlönat arbete. Att vara arbetslös är att befinna sig utanför 
arbetsmarknaden, en del av samhället som du som medborgare förväntas att delta i. Som arbetslös 
innebär detta även en exkludering från en typ av social plattform, vilket kan bidra till den sociala 
isoleringen vissa av medlemmarna redan befinner sig i. 
 Vidare visade resultaten på att majoriteten av de medlemmar som studerats bodde hemma hos 
sina föräldrar. Med tanke på att majoriteten av de medlemmar som granskats befann sig inom 21–30 
årsspannet är det inte orimligt att hävda de även här inte följer normen för “vanligt beteende”. Vid 
vuxen ålder förväntas du skaffa dig egen bostad och på andra vis uppnå en självständighet. 
 Ett sätt att hantera att på flera punkter avvika från den rådande normen och inte längre vilja 
devalvera sin självbild är att bli incel. Att vara incel är att vara en del av en gemenskap där normen 
istället blir det avvikande. Individer som tidigare alltid blivit stämplade genom sitt liv, som aldrig passat 
in, har genom detta tagit tillbaka kontrollen och skapat ett sammanhang där de är normen.  
 Stämplingsteori och social exkludering är två viktiga perspektiv att ha med sig i förståelsen av 
och arbetet med incels. Det är en grupp människor som av olika anledningar befinner sig utanför 
samhällsnormen, stämplas som avvikande och blir exkluderade från olika delar av samhället. Det är 
viktigt att se dessa fenomen som processer där vissa människor blir stämplade eller exkluderade av 
andra, baserat på att de inte överensstämmer med den rådande samhällsnorm människan skapat. Det 
är alltså viktigt att inte se de avvikande som “problemet” utan att bibehålla ett perspektiv som fokuserar 
på samspelet mellan individen och de samhälleliga strukturerna. 
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6.4 Metoddiskussion  
Under studiens gång har vi stött på vissa svårigheter då flertalet variabler haft en stor mängd internt 
bortfall som har resulterat i färre antalet observationer, vilket kan försämra studiens tillförlitlighet. 
Bortfallen kan påverka statistiken på det vis att den kan bli snedvriden. Detta gäller för de icke-
dikotoma variablerna. Detta resulterar i att slutsatser som dras, bör tolkas med beaktande av att en stor 
mängd medlemmar inte uttryckt sig i frågan. Detta beror på att alla medlemmar inte uttryckt sig kring 
samtliga faktorer eller erfarenheter som undersökts, vilket resulterar i att vi inte kan kartlägga samtliga 
faktorer och erfarenheter kring samtliga medlemmar. Detta innebär att studiens resultat inte kan 
generaliseras, men resultaten bidrar ändå till förståelsen för vilka dessa individer är samt vad de har 
gemensamt.  
 Vid utformandet av de dikotoma variablerna, alltså de variabler som endast kan anta två värden 
(ja/nej) gjorde vi ett normativt antagande som innebar att om medlemmarna inte uttrycker sig om 
sådant som anses vara normativt. Flera av de medlemmar som inte uttryckt sig om att exempelvis ha 
blivit utsatt för mobbning, kan ha låtit bli att nämna detta av andra orsaker vilket gjort att dessa 
individer inte syns i vår statistik. Detta antagande om att medlemmar som inte uttalar sig alltså inte har 
denna erfarenhet, kan därför resultera i att statistiken inte blir representativ.  
 Det empiriska materialet har alltså inte varit fullständigt vilket har lett till att sambandsanalyser 
inte varit möjliga att utföra på vissa variabler, vilket kan ha påverkat frånvaron av vissa samband. En 
annan aspekt att beakta är att studiens material består av inlägg från ett onlineforum, vilket kan resultera 
i vissa svårigheter då sanningsenligheten i informationen inte kan testas. Vi kan därmed aldrig med 
säkerhet säga vad som är sanning eller inte om det som uttrycks av medlemmarna på forumet. Dessa 
lärdomar kan förhoppningsvis bidra med vidare kunskap kring vilka eventuella metodbegränsningar 
som kan uppstå kring forskningen om incels via onlineforum och därav underlätta för andra forskare. 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 
När vi ser till vår studie och de resultat den frambringat kan vi tydligt se att mer forskning behövs 
inom flertalet områden kring ämnet incels och incels som grupp. I vår studie fann vi en mindre grupp 
av medlemmar som uppnådde klart fler riskfaktorer än majoriteten av medlemmarna på forumet. Vad 
som utmärker denna grupp individer och hur deras liv har sett ut med hjälp av kvalitativ 
forskningsmetod skulle vara givande för ämnet. Omvänt har vi även funnit flertalet individer som 
endast uppfyllt en eller två av de riskfaktorer vi studerat, men samtidigt uttrycker ett starkt kvinnohat 
trots avsaknaden av/få uppfyllda riskfaktorer. Likaså vore en kvalitativ studie av värde för att kartlägga 
varför dessa individer sökt sig till just incel-forum. 
 Nivån av känslighet för avvisande som FOI (2020) nämner i sin rapport skulle kunna vara en 
intressant del att forska på för att se om incels faktiskt har en högre känslighet jämfört med andra 
grupper. Om detta då skulle visa på signifikanta resultat skulle det till viss del kunna förklara varför 
personer med liknande erfarenheter och förutsättningar inte söker sig till incelrörelsen medan andra 
gör det.  
 Dessutom skulle en större typ av kvantitativ studie på flertalet incelsforum där fokus är att 
jämföra varför medlemmarna har sökt sig till incel-forumen och vad de får ut av att vara medlemmar 
samt om det skiljer sig mellan forumen vara intressant. Det vore även givande att genomföra en 
liknande typ av studie som vi utfört men i större omfattning där flertalet stora incelsforum jämförs för 
att hitta gemensamma faktorer bland medlemmar på en större skala, dels för att se om det skiljer sig 
mellan forumen men också för att se till incelrörelsen i stort. Något som även FOI (2020) nämner i 
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sin senaste rapport är att forskning behövs för att kunna jämföra incelrörelsen med andra 
extremiströrelser för att se till likheter och skillnader i faktorer mellan medlemmarna men också de 
synsätt som finns.  I framtida forskningen skulle även metoder som är mer individorienterade och 
person-nära vara givande kring incels då majoriteten av forskning som studerat incels gjorts på 
gruppnivå och på distans via forum.  
 Utifrån studiens resultat går det att utläsa att de incels som studerats till största delen troligtvis 
är unga människor som mår psykiskt dåligt. Genom att införa insatser såsom utökade frågeformulär 
inom socialtjänstens olika delar så skulle individer kunna fångas upp tidigare för att kunna få stöd i sin 
psykiska problematik och inte vända sig till våldsbejakande forum för tröst och gemenskap. Även 
implementering av andra typer av riktade insatser inom socialt arbete såsom föreläsningar eller 
samarbeten mellan skola och myndighet skulle kunna verka förebyggande gentemot det socialt 
utanförskap men även uppfångande för dessa individer som mår psykiskt dåligt. På så sätt skulle dessa 
individer kunna fångas upp i ett tidigare skede för att både förbättra individens välmående men också 
minska våldsbejakande kvinnohat i samhället. 
 Då vi i vår studie har sett att den psykiska ohälsan är utbredd bland gruppen medlemmar så är 
det angeläget att professionella inom vården är uppmärksamma på de möjliga riskfaktorerna, då det 
främst är vården människor med psykiska problematik vänder sig till. Sjukhuskuratorer och andra 
professioner som erbjuder samtalsstöd via vården bör utbildas i dessa frågor så att individer som mår 
psykiskt dåligt och kanske uttrycker våldstendenser eller aggressivitet kan fångas upp tidigare samt 
erbjudas hjälp ur den psykiska ohälsan.  
 Vidare har studien även visat på att dåliga familjeförhållanden kan öka risken att bli/blivit utsatt 
för mobbning. Vi anser därför att skolan möjligtvis bör implementera punktinsatser kring de barn och 
ungdomar som har dåliga familjeförhållanden då dessa barn och ungdomar troligtvis har ett större 
behov av samtal eller andra typer av stöd för att förhindra en negativ utveckling av mående samt 
självbild. Skolan skulle även kunna arbeta mer med att generellt hjälpa barn och ungdomar att utveckla 
en positiv självbild.  
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BILAGA 1 – TABELL 10 
Tabell över variabler, variabelvärden och kodning av citat  

Variabler Variabelvärden Exempelcitat från materialet Kodning 

Ålder 0=uppgifter saknas  
1=0-20 år  
2=21-30 år  
3=31-40 år  
4=41-50 år  
5=51-60 år  
6=61-70 år 
 

” (…) I am just a weird interloper in 
my 30s (…)” 

3 = 31-40 år 

Utbildning 0=uppgifter saknas,  
1=Har hoppat av 
innan eller under high 
school/gymnasium  
2=Har gått eller går på 
high 
school/gymnasium  
3=Har gått eller går på 
college/ universitet 
 

”I’m EXTREMELY GRATEFUL 
since I never even went to even the 
1st year of high school, that I 
completely AVOIDED the entire 
high school teen experience! (…)” 

1 = Har hoppat 
av innan eller 
under high 
school/gymnasi
um  

Arbete/sysse
lsättning 

0=uppgifter saknas,  
1=arbetslös  
2=har ett lågavlönat 
arbete såsom arbete 
inom hotell och 
restaurang, butik, 
matvarubutik eller 
lagerarbete  
3=beskriver sig arbeta 
men definierar inte 
vilken typ av arbete  
4=är pensionär eller 
sjukpensionär  
5=student 
 

”This guy calls our ”restaurant” a 
shitshow and my co-worker asks what 
he say and I’m dumb so I talked loud 
and repeated it and he thinks we are 
talking crap I walk to the front and 
this guy calls me out and I am silent I 
was like ok sir. Sorry sir you had to 
wait for your tenders disgusting 
cookie cutter my boss was mad at me 
(…)” 

2 = har ett 
lågavlönat arbete 
såsom arbete 
inom hotell och 
restaurang, butik, 
matvarubutik eller 
lagerarbete 



Hanna Fröberg & Elvira Kjaer 

45 (50) 

Ekonomiska 
bekymmer 

1=beskriver sig ha 
olika typer av 
ekonomiska 
bekymmer såsom att 
ha svårt att betala 
hyran, tvingas 
prioritera för att ha 
råd, ha skulder eller 
behöva spara över lång 
tid för att ha råd med 
basala ting  
2=nämner inte någon 
typ av ekonomiska 
problem eller 
uppgifter saknas 
 

” (…) I’m more concerned about 
being poor (…)”  

”Once I paid my debts off il be goin 
out (…)” 

1 = beskriver sig 
ha ekonomiska 
bekymmer såsom 
att ha svårt att 
betala hyran, 
tvingas prioritera 
för att ha råd, ha 
skulder eller 
behöva spara över 
lång tid för att ha 
råd med basala ting 

Boendesituati
on 

0=uppgifter saknas  
1=bor hemma med 
föräldrar eller förälder 
2=bor ensam  
3=bor med 
rumskamrater  
4=bor med partner  
5=hemlös 
 

” (…) But I am none of these things, 
instead I’m a 27 year old still living 
with his parents. (…)” 

1 = bor hemma 
med föräldrar 
eller förälder 

Familjeförhål
landen 

1=beskriver sig ha 
eller har haft dålig 
relation med en eller 
flera medlemmar i 
familjen och/eller 
beskriver faktorer 
såsom alkoholism eller 
psykisk ohälsa inom 
familjen  
2=uttrycker sig inte ha 
eller har haft någon 
dålig relation med 
någon eller några inom 
familjen och/eller 
beskriver sig inte ha 
upplevt alkoholism 
eller psykisk ohälsa 
inom familjen eller 
uppgifter saknas 

” (…) It got to the point that when me 
and my dad was hunting I thought 
about murdering him at around first 
grade. My brother confessed to me 
that he had the same thought at a 
different time when they were alone 
hunting. (…) Since as early as I can 
remember I was yelled at a lot. There 
was no way for me to defend myself. 
He was the parent. I was weak 
compared to him and it led me to 
become very emotionally unstable. 
(…) this was really hard because I had 
literally no contact with my mom for 
a long time (…) my mom developed 
bipolar disorder (…)” 

1 = beskriver sig 
ha eller har haft 
dålig relation 
med en eller flera 
medlemmar i 
familjen och/eller 
beskriver faktorer 
såsom alkoholism 
eller psykisk 
ohälsa inom 
familjen 
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Socialt liv 0=uppgifter saknas 
1=beskriver sig som 
socialt isolerad 
och/eller beskriver en 
total avsaknad av 
vänner 
2=beskriver sig ha en 
eller ett fåtal vänner 
och/eller beskriver sig 
ha en ojämn eller 
sporadisk relation med 
en eller flera av dessa 
3=beskriver sig ha 
flertalet vänner (fler än 
3) samt uttrycker inga 
tecken på en ojämn 
eller sporadisk 
vänskapsrelation med 
dessa 

” (…) Lost all my high school friends. 
Got a job. Lost all my university 
friends. No1 at my job speaks English 
well. Now I’m alone coz I don’t have 
enough free time or money to 
socialise.” 

1 = beskriver sig 
som socialt 
isolerad och/eller 
beskriver en total 
avsaknad av 
vänner 

Brottslighet 1=har utfört brottsliga 
gärningar och/eller 
mottagit straff i form 
av böter eller fängelse 
2=uttrycker sig inte 
om att ha utfört någon 
typ av brottsliga 
handlingar eller 
uppgifter saknas 

” (…) I sold weed at school for 
basically no profit which was super 
risky I was almost caught by the police 
for smoking weed (…) I drove 
extremely high several times once 
even to the point of hallucinating. 
(…)” 

1 = har utfört 
brottsliga 
gärningar 
och/eller mottagit 
straff i form av 
böter eller fängelse 

Kärleksliv 
och sexuellt 
umgänge 

0=uppgifter saknas 
1=beskriver sig inte ha 
haft någon typ av 
kärleksrelation 
och/eller beskriver sig 
aldrig ha varit intim 
med någon 
2=beskriver sig 
ha/haft en eller två 
kärleksförhållanden 
och/eller haft sexuellt 
umgänge en gång 
och/eller beskriver sig 
ha kysst eller varit 
intim på annat sätt 
med någon en eller ett 
fåtal gånger 
3=beskriver sig ha 
eller ha haft flertalet 
kärleksförhållanden 
och/eller beskriver sig 
haft sexuellt umgänge 

”I mean I been single since forever 
never had a girlfriend and still a virgin 
I’m 20 years old” 

 

 

 

 

 

 

“I have never had sex, but I have 
made out with girls in the past (...)” 

1 = beskriver sig 
inte ha haft 
någon typ av 
kärleksrelationoc
h/eller beskriver 
sig aldrig ha varit 
intim med någon 

2 = beskriver sig 
ha eller har haft en 
eller två 
kärleksförhållande
n och/eller haft 
sexuellt umgänge 
en eller ett fåtal 
gånger och/eller 
beskriver sig ha 
kysst eller varit 
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flertalet gånger 
och/eller beskriver sig 
ha kysst eller varit 
intim på annat sätt 
med någon flertalet 
gånger. 

intim på annat 
sätt med någon 
en eller ett fåtal 
gånger 

Psykisk 
problematik 

1=beskriver sig lida av 
psykiska besvär såsom 
depression, ångest, 
beskriver en 
nedstämdhet, 
beskriver sig ha en 
dödslängtan, beskriver 
sig känna en 
hopplöshet  
2=uttrycker sig inte 
om att ha någon typ av 
psykisk problematik 
eller uppgifter saknas 

”life is hell being an incel.. my only 
cope is I will be dead soon. But even 
that does not happen…” 

1 = beskriver sig 
lida av psykiska 
besvär såsom 
depression, ångest, 
beskriver en 
nedstämdhet, 
beskriver sig ha 
en dödslängtan, 
beskriver sig känna 
en hopplöshet 

Psykiska eller 
neuropsykiatr
iska 
diagnoser 

1=beskriver sig ha en 
eller flera psykiska eller 
neuropsykiatriska 
diagnoser och/eller 
vara medicinerad för 
detta och/eller 
beskriver sig ha varit 
inlagd på 
mentalsjukhus 
2=uttrycker sig inte 
om att ha någon eller 
några psykiska eller 
neuropsykiatriska 
diagnoser eller 
uppgifter saknas 

” (…) it’s when I developed 
symptoms of schizophrenia 
(schizoaffective disorder). Basically 
my paranoia reached the point of 
delusion. An internal voice was telling 
we to harm myself and others (…) 
I’ve been on medication ever since.” 

1 = beskriver sig 
ha en eller flera 
psykiska eller 
neuropsykiatrisk
a diagnoser 
och/eller vara 
medicinerad för 
detta och/eller 
beskriver sig ha 
varit inlagd på 
mentalsjukhus 

Fysisk 
problematik 
eller sjukdom 

1=beskriver sig ha 
fysisk sjukdom eller 
annan fysisk 
problematik av 
allvarligare slag, 
exempel från 
materialet är 
nackskada, 
cancersjukdom eller 
allvarligare 
minnesförlust. Detta 
innefattar inte fysiska 
sjukdomar av mindre 
allvarlig grad såsom 

” (…) I have anxiety because of a neck 
injury and several replaced and 
inflamed joints (…)” 

1 = beskriver sig 
ha fysisk sjukdom 
eller annan fysisk 
problematik av 
allvarligare slag 
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förkylning, influensa, 
röda hund eller andra 
övergående sjukdomar  
2=uttrycker sig inte 
om ha någon typ av 
fysisk problematik 
eller sjukdom eller 
uppgifter saknas 

Missbrukspr
oblematik 

1=beskriver sig ha 
eller har haft 
missbruksproblem i 
form av illegal 
droganvändning, 
överdosering/beroend
e av mediciner 
och/eller ohälsosam 
alkoholkonsumtion  
2=uttrycker sig inte 
om att ha eller haft 
någon typ av 
missbruksproblematik 
eller uppgifter saknas 

” (…) Eventually I became addicted 
to codeine and the syrups became too 
expensive, so I’ve switched to Lyrica, 
wasn’t really cheaper way to dull my 
pain, but the high from it was 
definitely better than from codeine. 
(…)” 

  

” (…) I did a lot of phsychedelics and 
smoked weed a lot. (…)” 

1 = beskriver sig 
ha eller har haft 
missbruksproble
m i form av 
illegal 
droganvändning, 
överdosering/be
roende av 
mediciner 
och/eller 
ohälsosam 
alkoholkonsumtio
n 

Mobbning, 
utfrysning 
och 
exkludering 

1=beskriver sig ha 
blivit utsatt för 
mobbning, utfrysning 
eller exkludering som 
barn och/eller vuxen  
2=uttrycker sig inte 
om att ha blivit utsatt 
för mobbning, 
utfrysning eller 
exkludering varken 
som barn eller vuxen 
eller uppgifter saknas 

”I was bullied and beaten at school 
too. (…)” 

1 = beskriver sig 
ha blivit utsatt för 
mobbning, 
utfrysning eller 
exkludering som 
barn och/eller 
vuxen 
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Utsatt för 
sexuella 
övergrepp 

0=uppgifter saknas 
1=beskriver sig ha 
utsatts för sexuella 
övergrepp som barn 
och/eller vuxen  
2=uttrycker sig inte 
om att ha utsatts för 
någon typ av sexuella 
övergrepp eller 
uppgifter saknas 

” (…) Things stayed good for about 2 
weeks, but it was September 21st, we 
were laid in bed, and she shoved me 
down and REALLY forced herself 
upon me, I was crying and trying to 
get her to stop, but she just strangled 
me. I honestly thought she was going 
to kill me. After she was satisfied, she 
stopped and made me sleep outside in 
her hallway. (…)” 

“ (...) I was sexually abused when I 
was 4-5-6 by 13-14 year old kids. (...)” 

1 = beskriver sig 
ha utsatts för 
sexuella övergrepp 
som barn 
och/eller vuxen 

Suicidförsök 1=beskriver sig ha 
utfört ett eller flera 
suicidförsök  
2=uttrycker sig inte 
om att ha utfört någon 
typ av suicidförsök 
eller uppgifter saknas 

” (…) Had 2 suicide attempts in the 
space of May and since surviving 
them I opened up to my GP about my 
problems (…)” 

1 = beskriver sig 
ha utfört ett eller 
flera suicidförsök 

Misshandlad 
av förälder 
eller föräldrar 

1=beskriver sig ha 
utsatts för misshandel 
av en eller flera 
biologiska-/adoptiv-
/styvföräldrar  
2=uttrycker sig inte 
om att ha utsatts för 
någon typ av 
misshandel av någon 
förälder eller uppgifter 
saknas 

”I have been recently diagnosed with 
PTSD. But mine is caused of 
constantly thinking about the abuse I 
went through both physically and 
mentally by both my dad and kids at 
school” 

1 = beskriver sig 
ha utsatts för 
misshandel av en 
eller flera 
biologiska-
/adoptiv-
/styvföräldrar 

Bidragstagare 1=beskriver sig motta 
och/eller leva på 
sociala bidrag eller  
bidrag för 
funktionsnedsättning  
2=uttrycker sig inte 
om att motta någon 
typ av bidrag eller 
uppgifter saknas 

” (…) Living off disability living 
allowance as I’m unable to function in 
like others. (…)” 

1 = beskriver sig 
motta och/eller 
leva på sociala 
bidrag eller 
bidrag för 
funktionsnedsätt
ning 

Erfarenhet av 
eskort 

1=beskriver sig ha 
betalat och haft 
sexuellt umgänge med 
en eskort, en eller flera 

” (…) he told me that I could pay an 
escort to lose my virginity (…) I paid 

1 = beskriver sig 
ha betalat och 
haft sexuellt 
umgänge med en 
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gånger  
2=uttrycker sig inte 
om att ha betalat eller 
haft sexuellt umgänge 
med en eskort 

quite a bit as she’s a 25 year old model 
(…) and then we had sex (…)” 

eskort, en eller 
flera gånger 

 

 


