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Sammanfattning  

Incels, en sammanskrivning av orden involuntary och celibate, beskriver män som anser sig 

själva vara oattraktiva och lever ett liv utan sexuella relationer. De senaste åren har flera män 

som identifierar sig med rörelsen begått våldsdåd för att driva sin egen agenda. Incel-männen 

kan med hjälp av internet komma samman utan geografiska och sociala gränser och finna en 

gemenskap hos varandra. I denna uppsats står gemenskapen mellan männen i fokus och syftet 

är att finna faktorerna bakom Incel-medlemmarnas kollektiva identitet. De teorier som 

används är Meluccis, och Jasper och Pollettas teorier om kollektiv identitet. Studiens ansats 

är netnografisk och materialet består av diskussionstrådar från forumet Incels.co, det största 

Incel-forumet. Materialet kompletteras med text från Incels wikisida för att ge en bättre 

förståelse för det gemensamma språket. En induktiv kvalitativ innehållsanalys med öppen 

kodning används som forskningsstrategi. Resultatet visar att Incel-medlemmarnas kollektiva 

identitet bygger på genom ett gemensamt språk och symboler, liknande världsuppfattningar 

och erfarenheter. Det framkom även en fientlig inställning mot icke-Incels och en gemensam 

eftersträvan mot ett förändrat och förbättrat samhälle. 

 

 

Nyckelord: Kollektiv identitet, Incels, netnografi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varning! Vi vill varna för att det i uppsatsens empiriska utdrag förekommer  

ord och åsikter som kan uppfattas stötande och kränkande. Ämnen som berörs är våld mot 

kvinnor, HBTQ-fobi och våldtäkt. 

  



 
 

Ordlista 

Incel-medlemmarna har en jargong med många egna uttryck. Nedan presenteras således en 

lista på de ord som förekommer i uppsatsen. 

 

 

Becky - den genomsnittliga kvinnan sett till utseende och personlighet. Hon är underordnad 

Stacy när det kommer till utseende och social status. En Becky strävar efter en Chad men 

slutar oftast med att nöja sig med en Normie-kille (Incel Wiki, 2020a).  

 

Blackpill - en filosofi som går ut på att kvinnor väljer män baserat på deras utseende eller 

andra ytliga egenskaper, snarare än mannens personlighet. Blackpillers tror därmed att 

oattraktiva män, likt dem själva, inte har någon chans till sexuellt umgänge (Incel Wiki, 

2020b). 

 

Bluepill - en filosofi som används för att beskriva hur man accepterar och tror på det media 

och andra konventionella källor hävdar om dejtande och hur relationer mellan kvinnor och 

män fungerar. Begreppet har utvecklats till att innebära oförmågan att se nyanser av 

sanningar och inte kunna se världens (obehagliga) verklighet. Bluepillers tror att det 

viktigaste för att attrahera en kvinna är personligheten (Incel Wiki, 2020c). 

 

Chad - den mest attraktiva mannen utifrån incel-rörelsens analys av samhället. Begreppet 

fokuserar främst utseende men inkluderar även högt självförtroende och en utstrålning av 

dominans. En Chad kan även, utan problem, få kvinnors sexuella uppmärksamhet när som 

helst (Incel Wiki, 2020d). 

 

Cope - förkortning av “coping mechanism”. En hanteringsmekanism där en person förnekar 

en smärtsam sanning genom att istället anta en mindre smärtsam sanning (Incel Wiki, 2020e). 

 

Foid - förkortning för “female humanoid” och betyder kvinna. Foids hånar och mobbar män 

som inte är Chads på olika sätt, ibland bara genom att existera (Incel Wiki, 2020f).   

 

Hole - ett ord för kvinnor, referat till kvinnors vaginor (Incel Wiki, 2020j). 

 

Normie - en person som varken är Incel eller kan klassas som en Chad. En normie är snarare 

mitt emellan och ligger i mitten på skalan för attraktivitet. En normie identifierar sig inte som 

Incel (Incel Wiki, 2019). 

 

Redpill - en filosofi i motsats till Bluepill. Används ofta för att beskriva hur man ser på 

sanningen och att man ska kunna acceptera den även om den är obekväm. Ordet används ofta 

som en kontrast till att vara politiskt korrekt (Incel Wiki, 2020g). 

 

Roast beef - ett ord för ett kvinnligt könsorgan som liknar rostbiff, eftersom de yttre 

blygdläpparna är stora på grund av mycket samlag (Incel Wiki, 2020h). 



 
 

 

Stacy - en attraktiv kvinna sett till utseende som när som helst kan få sexuell intimitet med en 

Chad. En Stacy är besatt av kläder, smink och utseende. Hon beskrivs på forumet som “en 

bortskämd hora” på grund av att hon anses ha en lösaktig inställning till samlag (Incel Wiki, 

2020i). 
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1. Inledning 

Följande kapitel inleds med en presentation av fenomenet Incels och dess bakgrund. Vidare 

presenteras uppsatsens syfte och frågeställning samt disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Den 23:e maj 2014 mördar 22-åriga Elliot Rodger sex personer och skadar ytterligare fjorton 

genom att skjuta och köra in i flera folkmassor i sin hemstad Santa Barbara i Kalifornien. 

Attacken slutar med att gärningsmannen skjuter sig själv i huvudet i sin bil. Innan attacken 

publicerade han ett ca 140 sidor långt manifest i vilket han beskriver sitt liv från dagen han 

fötts till dagen då attacken genomfördes (Woolf, 2015). Han beskriver i manifestet hur han 

genom hela sitt liv gjort allt han kan för att vara en bra man och få en flickvän, utan 

framgång. Sammanfattningsvis menar Elliot Rodger att det är kvinnors fel att han trots sin 

vänlighet, ömhet och vackra utseende är 22 år och fortfarande singel och oskuld. 

Fyra år senare, i april 2018, genomför ytterligare en ung man en attack riktat mot en 

folkmassa i Toronto vilken dödar tio personer. Syftet med attacken var att uppmärksamma 

Incel-rörelsen som då fortfarande var relativt okänd i världen, samt att hylla gärningsmannen 

från 2014. Tidigare samma dag hade mannen uppdaterat sin Facebook-status med texten 

“The Incel Rebellion has already begun! We will overthrow all the Chads and Stacys! All 

hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger” (Crilly, Guly & Molloy, 2018). Gemensamt för 

de två unga gärningsmännen var att de båda hyste åsikten att kvinnor bör straffas på grund av 

att de inte vill ha sex med männen. De båda männen identifierade sig som Incels och var 

villiga att tillgripa extremt våld för att driva sin agenda (Thalén, 2018). Än idag är Elliot 

Rodger en förebild för många Incels och hyllas inte sällan på Incel-forum. Genom attackerna 

2014 och 2018 har Incel-rörelsen uppmärksammats över hela världen. I slutet av 2019 hade 

Incels.co 53.000 unika besökare varje månad. Incels.co är det största forumet för Incels. De 

flesta besökarna kom från USA, följt av Tyskland och Bulgarien med Sverige på en delad 

fjärde plats (Fernquist et al., 2020). 

Incels är en förkortning av engelskans involuntary celibate, eller på svenska - ofrivilligt 

celibat. De personer som identifierar sig som Incels anser sig vara oattraktiva och utan ett 

sexliv på grund av samhällets rådande utseendenormer. Idealet grundar sig i bilden av en man 

med stor kroppsbyggnad och maskulina drag. De oattraktiva, fysiska egenskaperna Incel-
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männen anser sig ha kan vara allt från att vara för korta till att ha för smala handleder. 

Således fantiserar och rättfärdigar många av männen våld och hot mot kvinnor, men även 

andra sexuellt aktiva män och kvinnor, som en slags hämnd (Fernquist et al., 2020).  

Ibland blir konversationerna på forumen så grova att medlemmar utesluts från debatten, som 

när Incels huvudforum på Reddit blockerades 2017 för att ha förespråkat kvinnohat i form av 

våldtäkt och statligt finansierad prostitution (Solon, 2017). Däremot existerar fortfarande 

många andra forum där Incels möts och diskuterar, bland annat Incels.co. Incels.co anses vara 

en del av den så kallade ”manosfären” vilket är den del av internet där kvinnohatet artar sig 

på olika sätt. Manosfären har den gemensamma kärnfilosofin att feminismen har gått för 

långt och att det enda sättet att rädda samhället, och få ha sex, är att omfamna en 

hypermaskulin mansroll. Där skulle män dominera över kvinnor för att kvinnorna skulle inse 

sin underlägsenhet (Thalén, 2018). Syftet med Incels.co, på vilket kvinnor är förbjudna att 

delta, är att vara en anonym mötesplats för Incels som känner sig isolerade. Där kan de 

diskutera och ventilera de utmaningar det innebär att vara en Incel (Incels.co, 2017). I en 

intervju hävdar våld- och maskulinitetsforskaren Lucas Gottzén vid Stockholms Universitet 

att en primär anledning varför männen söker till forum som Incels.co är att söka stöd och 

bekräftelse (Thalén, 2018). Vidare menar Totalförsvarets forskningsinstitut att Incels.co 

möjliggör för dess medlemmar att bilda en gemenskap och skapa en gemensam 

världsåskådning (Fernquist et al., 2020). 

I sökandet efter stöd och bekräftelse utvecklar medlemmarna ett liknande beteende och visar 

sig ha upplevt liknande livssituationer. Sammankomsten på forumet kan därmed definieras 

som en kollektiv identitet. Vi har därför utgått från att det på forumet existerar en kollektiv 

identitet då Incels.co per definition är en kollektiv gemenskap då det är en grupp man tillhör 

och identifierar sig med, eller inte (Jenkins, 2014: 107). 

Det är viktigt att förstå varför dessa män kommer samman på forumet och förstå vilka 

männen bakom Incel-rörelsen är. Inte minst då Incel-rörelsen är ett relativt nytt fenomen och 

av flera har klassats som ett hot mot kvinnor och övriga samhället (Andersson, 2020; 

Hoffman & Ware, 2020).  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Arbetets syfte är att eftersöka vilka bakomliggande faktorer som finns för medlemmarnas 

kollektiva identitet. På så sätt önskar vi även skapa förståelse för vilka männen på Incels.co 

är. För att uppfylla arbetets syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Vad utmärker den kollektiva identiteten på Incels.co? 

- Vilka faktorer ligger till grund för den kollektiva identiteten för medlemmarna på 

forumet? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I Kapitel 2 av uppsatsen redovisas den tidigare forskning som genomförts av Incels som 

grupp och kollektiva identiteter. Totalt presenteras 14 vetenskapliga studier vilka alla berör 

olika ämnen relaterade till Incel-medlemmarna, internet och gruppers kollektiva identitet. 

Kapitlet är indelat i tre huvudämnen: kollektiv identitet, fenomenet internet och Incels. Det är 

inom dessa huvudämnen samtliga studier presenteras. Vidare presenteras studiens teoretiska 

ramverk i kapitel 3. Ramverket utgörs av dels Meluccis teori som i tre delar presenteras i 

hans bok Challenging codes: Collective action in the information age. Vår studies teoretiska 

ramverk utgörs även av Jasper och Pollettas teori om kollektiv identitet, vilken presenterats i 

artikeln “Collective identity and social movements”. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

de två teoriernas förenlighet.  

Därefter, i kapitel 4, presenteras de metodval som gjorts för studien. Inledningsvis redogörs 

för vad en netnografisk ansats innebär och hur den används som ansats i vår studie om Incels. 

Vidare i kapitlet redogörs för hur studiens empiriska material samlats in och vilka urval vi 

gjort för att få fram det material studien innefattar. Därefter presenteras de metoder vi valt att 

använda i vår genomgång av materialet. Där beskrivs hur en konventionell innehållsanalys 

går till, följt av en beskrivning om hur man använder sig av en induktiv ansats. Slutligen förs 

en kritisk diskussion om samtliga metodval inklusive netnografi, vilket avslutas med en 

redogörelse för studiens etiska överväganden. 

Vidare i kapitel 5 presenteras studiens resultat och analys i form av utdrag från det empiriska 

materialet. Utdragen presenteras och sätts i relation till teorierna om kollektiv identitet av 

Melucci, och Jasper och Polletta. Kapitlet är indelat i fem kategorier vilka är: gemenskap; 

kommunikation; världsuppfattning; gemensamt ändamål och “foids will be foids”. De citat 
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som tagits ut från empirin har placerats in i kategorierna för att förtydliga redovisningen av 

dem. En presentation av studiens resultat på en generell nivå görs i kapitel 6. Där reflekterar 

och motiverar vi även våra tillvägagångssätt genom studiens gång. Avslutningsvis 

presenteras ett antal förslag på hur vidare forskning om Incels skulle kunna bedrivas.  

 

2. Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning vi tagit del av. Dessa består mestadels av 

avhandlingar men även artiklar och böcker. Vi kunde tidigt konstatera att det inte existerade 

en stor mängd tidigare forskning om Incels, varför vi enkelt kunde ta del av majoriteten. 

Därmed kunde vi fastslå att vi inte undersöker ett redan väl undersökt fenomen.  

Vi har valt att dela upp avsnittet i teman för att förtydliga olika perspektiv och infallsvinklar 

kring Incels, både som socialt fenomen och i förhållande till övriga samhället. De teman vi 

valt att kategorisera den tidigare forskning vi studerat i är kollektiv identitet, fenomenet 

internet, Incels och extremism. Studierna presenteras utifrån deras relevans till temana och 

deras gemenskap. På så sätt hoppas vi för läsaren förtydliga vårt forskningsämne och den 

tidigare forskning som utförts.   

 

2.1 Kollektiv identitet  

Vid genomgång av forskning om kollektiv identitet upptäcktes en konsensus hos forskare om 

att begreppet har definierats olika och går att använda på olika vis, exempelvis för att studera 

sociala rörelser, utbildning, arbetsplatser och internetforum (se exempelvis: Jasper & Polletta, 

2001: 299–300; Ashmore, Deaux, & McLaughlin-Volpes, 2004: 109; Swanson, 2015: 7; 

Firer-Blaess, 2016: 53–54; Liang, 2019: 30).  

Firer-Blaess (2016: 53–54) skriver i sin avhandling om kollektiv identitet bland medlemmar i 

Anonymous rörelsen. Genom intervjuer, deltagande observationer och dokumentanalys kom 

författaren fram till att medlemmarna delar en kollektiv identitet. Den tar form bland annat 

genom gemensamt språkbruk som insiderbegrepp och att de alla är anonyma. För att jämföra 

med medlemmar på Incels.co har även de insiderbegrepp och är anonyma i sina diskussioner 

(DeCook, 2019: 109).  

Vidare menar Firer-Blaess (2016: 54) att kollektiv identitet har studerats på ett så pass brett 

plan att en konstruktion av en omfattande definition knappt är möjlig. Han skriver att 
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kollektiv identitet har studerats utifrån tre perspektiv. Dessa är ett subjektivt perspektiv vilket 

har individen i fokus, ett objektivt perspektiv vilket undersöker vilka attribut identitet medför 

eller ett tredje intersubjektivt perspektiv. Detta perspektiv sätter fokus på konstruktionen av 

tolkningar i, den oftast diskursiva, interaktionen mellan studieobjekt. Firer-Blaess menar att 

de flesta studier som undersöker kollektiv identitet använder element från alla perspektiv, 

men oftast lägger mer vikt på ett av dem. I vår studie fokuserar vi på faktorer bakom den 

kollektiva identiteten hos medlemmar på Incel.co. Därför är vårt fokus det intersubjektiva 

perspektivet, vilket vi undersöker genom att studera interaktioner mellan medlemmarna. För 

att tydliggöra tidigare forskning kring kollektiv identitet presenteras i resterande del av 

avsnittet olika forskningar utifrån vilket perspektiv de fokuserar. 

Ett exempel på en studie som lägger mycket fokus på intersubjektivitet är Goulds (1998: 37–

38) bok om Whiskey-uppropet i USA under slutet av 1700-talet. Gould studerade de olika 

nätverken och kundkretsar som existerade under uppropet. I sin studie kom han fram till att 

nätverken i USA på den tiden möjliggjorde kollektiva handlingar genom skapandet av en 

gemensam känsla av identitet. Nätverk är även av stor betydelse för Incels, vilka mestadels 

interagerar genom olika nätverk på digitala plattformar (DeCook, 2019: 8).  

En ytterligare studie med fokus på intersubjektivitet är Valks (2018: 185–191) avhandling om 

kollektiv identitet bland assyrier under andra millenniet före Kristus. Genom att studera 

gamla texter kunde Valk dra slutsaten att kollektiv identitet bland assyrier uppstod genom 

sociala kategoriseringar som existerade i samhället. Att kategoriseras som assyrier var en 

värdefull status, vilken innebar högt socialt kapital i det assyriska imperiet. Den jämställda 

gemenskapen som skapades bland assyrier möjliggjorde för dem att samlas och styra sina 

affärer kollektivt till förmån för gruppen. I relation till vår studie om kollektiv identitet kan 

nämnas att Incel-medlemmarnas diskurser präglas av att kategorisera människor, exempelvis 

i kategorier som Chad, Stacy och normies (DeCook, 2019: 222).  

En studie som diskuterar kollektiv identitet utifrån ett subjektivt perspektiv är Ashmore, 

Deaux & McLaughlin-Volpes (2004: 83). De gör en litteraturöversikt av tidigare studier om 

kollektiv identitet där författarna kommer fram till vilka de olika individuella elementen är 

för en kollektiv identitet. Författarna skriver att bland de element som är anslutna till en 

kollektiv identitet är själv-kategorisering ett exempel, vilket innebär att identifiera eller 

kategorisera sig själv med en social grupp, och en känsla av ömsesidigt beroende. För att dra 

en parallell med Incels kan nämnas att DeCook (2019: 105), vars avhandling behandlas 
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senare i kapitlet, skriver att Incels för det mesta är en själv-kategorisering snarare än att 

nödvändigtvis vara en politisk ideologi. 

Ett exempel på en studie som undersöker kollektiv identitet utifrån ett objektivt perspektiv är 

Taylors (1989: 771) fallstudie om hur feministiska, sociala rörelser kan behålla sin kollektiva 

identitet trots att den dör ut över en period. Det sker genom att nya generationer återupplivar 

rörelsen, som Taylor nämner att den gjorde på 60-talet. Liknande tankar har Assman (2011: 

143–144) som studerar hur medvetande om ett gemensamt förflutet kan påverka en persons 

identitet. Han skriver att grupper behöver en gemensam historia för att kunna uppleva en 

kollektiv identitet. I sin fallstudie kommer Assman fram till att antikens Grekland och Israel 

är de traditioner som, genom bland annat förvaring av gamla texter, har kunnat bevara sin 

identitet längst, trots antikens nedgång. Det gestaltas genom att de moderna samhällen som 

ärvde denna identitet baserar sin medvetenhet om sin enhet och unikhet mestadels på sin 

historia och tidigare händelser. Detta skapar således ett samhälle med invånare som bär med 

sig en kollektiv självbild och blir medvetna om ett ”vi” (Assman, 2011: 114). 

Assman (2011: 115) nämner även att man kan se denna typ av kollektiva identitet i mer 

nutida sammanhang. Assman nämner, likt Taylor, att feminismen skapar en kollektiv 

kvinnoidentitet och drar även paralleller till Marx som skapade en kollektiv identitet bland 

arbetarklassen. Trots att Incel-rörelsen inte kunde förvara sina “texter”, likt antikens 

Grekland och Israel, efter att ha blivit raderade och blockerade från Reddit 2017, kunde de 

återskapa ett nytt samhälle på forumet Incels.co och behålla sin gemenskap (DeCook, 2019: 

224). 

I detta avsnitt hoppas vi att läsaren har fått en förståelse för begreppets olika användning och 

hur olika forskare har använt sig av kollektiv identitet. I denna studie kommer vi undersöka 

hur kollektiv identitet kan ta form i en digital miljö. Vi anser det därför lämpligt att ge en 

grundläggande presentation för hur internet som fenomen har studerats.  

 

2.2 Internet som socialt fenomen 

Internet som fenomen sågs till en början inte som ett kommunikativt hjälpmedel utan snarare 

som en avhumaniserad form av kommunikation. Många menade att digitala relationer aldrig 

skulle kunna komma att motsvara sociala sammankomster i det verkliga livet (Firer-Blaess, 

2016: 59). Den tidiga kritiken har dock bemötts av många, däribland Cerulo (1997: 53) som i 

sin avhandling "Reframing Sociological Concepts for a Brave New (Virtual?) World" menar 
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att argumenten grundar sig i föreställningar, vilka hindrar personers förmåga att fullt förstå de 

virtuella samhällena. Hon menar att mötet mellan människor med delade intressen leder till 

sociala sammankomster, vilka i sin tur grundar möjligheten att bygga en kollektiv identitet, 

oavsett om det är på internet eller i verkligheten. Cerulos konstaterande kan kopplas samman 

med hypotesen att det senmoderna samhället hade en tendens att utgöra en anomi. Anomi 

innebär ett samhälleligt tillstånd där rådande normer och värderingar börjar ifrågasättas och 

avta i betydelse, på grund av den begynnande avsaknaden av sociala sammankomster 

(Psykologiguiden, n.d.). Firer-Blaess (2019: 60–61) tar upp liknande tankar och hänvisar till 

Rheingold som hävdar att uppkomsten av sammankomster på internet inte enbart är möjligt, 

utan även oundvikligt då människan strävar efter att tillhöra ett sammanhang och undvika ett 

tillstånd av anomi. Gemenskaper på internet ersätter de samhällsgrupper som försvunnit och 

därefter har internetanvändningen ökat allt mer. Rheingolds och Cerulos forskning kan påvisa 

en eventuellt grundläggande faktor till varför Incel-männen söker sig till forum likt Incels.co. 

De kan tänkas söka sig till en gemenskap på internet istället för i verkligheten och där vilja 

känna en känsla av socialt sammanhang. 

2.2.1 Gemenskaper på internet 

För att ge en tydligare bild av hur internet används som medel av gemenskaper för att stärka 

sin grupp och nå ut med sina budskap presenteras här tidigare forskning om gemenskaper på 

internet. 

Genom att intervjua bloggare har forskarna Kluver och Soon (2014: 512) publicerat studien 

“Uniting Political Bloggers in Diversity: Collective Identity and Web Activism”. I studien 

skriver Kluver och Soon att internets senare utveckling bland annat lett till att internet numera 

är en plattform för informations-skapande, snarare än informations-publicering. Förändringen 

gynnar framför allt grupper baserade på gemensamma åsikter och värderingar som på en ny 

nivå kan etablera åsikter och tankar som information. Vidare menar de att internet idag är en 

viktig faktor för möjlighet att bygga en kollektiv identitet då geografiska och sociala gränser 

suddas ut.  

Grupper och organisationer vilka agerar på internet har även en tendens att lyckas bättre i 

skapandet av en kollektiv identitet, till skillnad från grupper utanför internet, då mediet 

möjliggör engagemang från hela världen. Det faktum att Incels.co har medlemmar från hela 

världen och är en samlingspunkt för flera tusen personer med olika bakgrunder visar på den 

tyngd internet utgör för medlemmarna på Incels.co som grupp (Fernquist et al., 2020: 5–7). 
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Även Perry och Olsson (2009: 185) har genom att studera högerextrema gruppers aktivitet på 

internet kommit fram till vikten av internet för byggandet av gemenskapers kollektiva 

identitet. De belyser i sin studie den möjlighet internet utgör för hatrörelser att utöka sin 

kollektiva identitet internationellt och menar att processen kan leda till att det uppstår 

motsvarande, globala subkulturer. Vidare menar DeLeeuw att för många gemenskaper och 

aktivistgrupper är sammanslutningar på internet viktiga för att hitta anhängare, nå ut med sina 

åsikter och visa styrka. DeLeeuw (2018: 121) analyserade milisgruppers webbplatser genom 

nätverksanalys och jämfört dessa med andra grupper, som icke statliga, gemenskaper och 

aktivistgrupper. För mer militanta grupper kan det dock ha en negativ inverkan att 

uppmärksamma sin grupp för mycket. Risken är att internetleverantörer, webbhotell eller 

hackare uppmärksammar innehållet och väljer att stänga ner hemsidan.  

I en omfattande studie av Ribeiro et al. (2020: 2) har forskarna analyserat över sju miljoner 

inlägg på forum likt Incels.co. I studien kan utläsas att en av grundpelarna för den växande 

extremismen på internetforum gällande mäns rättigheter och problem är den så kallade 

manosfären. Manosfären kan definieras som en samling grupper och gemenskaper med ett 

intresse för frågor rörande män. Sammankomsten kan ses härstamma från 1960- och 1970-

talet då männens befrielserörelse var aktiv som en reaktion på den andra vågens feminism. 

Genom internet och dess kommunikativa medel sprids idag manosfären över hela världen och 

många idag aktiva forum har utvecklats från manosfären, däribland Incels.co.  

I studien av Ribeiro et al. (2020: 2) kan även utläsas att mindre forum ständigt förlorar 

anhängare till de större mer etablerade forumen, som exempelvis Incels.co. De användare 

som går från ett mindre forum till ett större visar även större ilska och hat till skillnad från 

övriga medlemmar. Inte sällan syns även uppmaningar till våld eller uttalade hot mot andra 

folkgrupper och sexualiteter. Vidare menar Ribeiro et al. att det faktum att manosfären kan ha 

sitt ursprung redan på 1960- och 1970-talet kan tala för att vissa av åsikterna på Incels.co 

existerat en lång tid. Internet agerar då mötesplats för personer med delade åsikter. Genom att 

studera de mindre forum, som Ribeiro et al. gjort, från vilka många av medlemmarna på 

Incels.co härstammar, skulle slutsatsen kunna dras att åsikterna på Incels.co existerat långt 

innan Incels.co uppkom som forum. Ging (2019: 639) diskuterar även hur tidigare 

antifeministiska mansrörelser har påverkat de antifeministiska mansrörelser som existerar 

idag. Hon understryker vikten av att undersöka dessa rörelser i en kontext på internet då 

diskurserna har ändrats efter internets uppkomst. Denna nya typ av diskurs är, enligt Ging, 
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något som inte kan ses i tidigare forskning då flytten till internet har möjliggjort mer 

komplexa sammankomster.  

Perry och Olsson (2009: 188; 253) är i sin studie noggranna med att beskriva hur det faktum 

att hatgrupper tar vara på internet endast är en återspegling av samhället som helhet. Internet 

är en social uppkomst vilken används av grupper för att etablera och sprida sina tankar och 

åsikter, oavsett om det avser en välgörande insamling eller att få utlopp för extremistiska 

åsikter. DeCook tar även upp liknande tankar och nämner det faktum att olika hatgrupper 

fortsätter att hitta nya sätt att kommunicera trots att deras hemsidor och domäner tas bort. Det 

tyder på att det som sker på internet endast är en återspegling av hur det ser ut i verkligheten, 

där diskurser fortgår och kvarstår över tiden. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att internet kan utgöra en återspeglande roll av det 

verkliga samhället. Internet kan även tänkas vara en viktig faktor i byggandet av gruppers 

kollektiva identitet, för bland annat Incels. 

2.2.2 Ensamhet och internet 

I takt med att internetanvändningen i världen ökar, ökar även sociala relationer på internet. 

Nowland, Necka & Cacioppo (2017: 1–2) skriver att den forskning som gjorts på ämnet 

ensamhet och internetanvändning dock visar olika resultat. En del forskare menar att 

internetanvändningen ökar känslan av ensamhet hos individer, medan annan forskning visar 

att individers ensamhet minskar på grund av internetanvändningen. I studien “Loneliness and 

Social Internet Use: Pathways to Reconnection in a Digital World?” har Nowland, Necka och 

Cacioppo (2017) sammanställt en rad forskningsresultat, analyserat dessa och kommit fram 

till att förhållandet mellan ensamhet och internetanvändning är dynamiskt. Personer som 

använder sociala medier på internet kan å ena sidan öka sin ensamhet då 

internetanvändningen sker på bekostnad av sociala möten i verkligheten. Å andra sidan kan 

internetanvändningen leda till mindre ensamhet då internet öppnar upp möjligheten att hålla 

kontakt med vänner och familj, men även etablera nya gemenskaper. 

De internetforum på vilka Incel-männen rör sig fungerar enligt DeCook (2019: 116) inte 

enbart som en plats för att ventilera sina åsikter och tankar utan även som ett digitalt hem för 

många. De som känner att de lever i samhällets utkant på grund av sin brist på fysisk 

attraktivitet och sociala framgång kan på forumena hitta likasinnade personer. Det bekräftas 

även av Nowland, Necka och Cacioppo (2017: 7) som i sin forskning menar att personer som 
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spenderar mycket tid på sociala medier och internet tenderar att använda internet som en flykt 

från problem i verkligheten. Dessa personer har även visat sig känna en större trygghet på 

internet än i verkligheten då de på internet kan välja att vara anonyma eller anta en annan 

identitet. Samma studie visar dock även att ensamma personer tenderar att kunna vara sig 

själva i större utsträckning på internet jämfört med i verkligheten.  

På internet uppstår även möjligheter för ensamma personer att känna tillhörighet. Individer 

som tidigare aldrig delat sina åsikter med någon och i vissa fall aldrig mött någon med 

liknande värderingar kan på internet finna en plattform på vilken likasinnade individer 

befinner sig. På så sätt fungerar även internet och dess kommunikativa funktioner som ett 

medium för att sammanlänka enskilda individer (Perry & Olsson, 2009: 190). 

I studien “Gender and the Internet: Women Communicating and Men Searching” lät 

forskarna Jackson et al. (2001: 375) 630 amerikanska studenter besvara en enkät om hur 

deras internetanvändning såg ut. Studien visar att män och kvinnor använder internet i lika 

stor utsträckning, men att männen trots det är mer ensamma än kvinnorna på internet. Studien 

är några år gammal men kan ändå visa skillnaderna i män och kvinnors internetanvändning. 

Den behandlar inte heller några användningsområden på internet relevanta för vår studie men 

undersökningen av könen är ändå viktig och blir komplett i förhållande till övrig tidigare 

forskning vi studerat.  

 

2.3 Incels 

Incels som fenomenet är relativt nytt och forumet Incels.co startades inte förrän 2017. Vid 

genomgång av tidigare forskning upptäckte vi att den inte var så omfattande, vilket 

möjliggjorde en tydlig kartläggning av tidigare forskning kring fenomenet.  

Baele, Brace och Coans (2019: 20) innehållsanalys av Incels.co söker kartlägga Incels 

världsbild med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Författarna kom fram till att 

diskurserna på Incels.co kan nå en viss extremism när det gäller deras logik av kategorisering 

och förklaring av världen. Den språkliga analysen visar att Incels världsbild ger en ensidig 

och trångsynt uppfattning av sociala miljöer samt förenklade föreställningar om vardagliga 

situationer. Ett annat exempel som undersöker diskurserna på Incel.co är Larssons (2019: 6) 

netnografiska textanalys ”Avhumanisering og giftig diskurs”. I den kommer han fram till att 

diskussioner på Incels.co ofta präglas av en avhumanisering av kvinnor. Larsson menar att 

det är en avgörande faktor som knyter ihop gemenskapen hos medlemmarna.  
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En mer omfattande studie är DeCooks (2019: 222–228) avhandling “Curating the Future: The 

Sustainability Practices of Online Hate Groups”. Hon utförde en netnografisk studie om olika 

hatgrupper på internet, bland annat Incels.co. DeCook skriver att hon, som vi, valt att utföra 

en dold observation på offentliga hemsidor i stället för att utföra intervjuer, för sin egen 

säkerhet. Mer specifikt studerade DeCook händelsebeloppet då Incels förbjöds från Reddit 

och övergick till Incels.co. DeCook upptäckte att internetsamhällen mestadels nyttjas genom 

användning av kodade språk och att detta således stärker gruppidentiteten. På så vis kan 

samhällen kringgå censur av diskussion och försöka undvika övervakning av andra. Trots att 

Incels.co har en tydlig hierarki av medlemmar baserat på bland annat aktivitet har hemsidan 

endast de facto ledare som har en begränsad makt som inte är konstant. Ledare kan lämna sin 

position men lämnar då även efter sig sociala normer och ett grundläggande ramverk för 

diskurser som de skapat vilka fortsätter följas och upprätthållas av medlemmar och framtida 

ledare. DeCook kommer fram till att denna förvaring av bidrag leder till skapande av en 

symbolisk infrastruktur, vilken innebär en delad historia och berättelse, ett gemensamt minne 

om gamla och nya medlemmar och en kollektiv identitet. Denna gemenskap, menar DeCook, 

möjliggjordes genom tillgång till digitala plattformar. Trots att Incels huvudforum togs bort 

från Reddit, vilket innebar en stor förlust av diskurser och diskussionstrådar, kunde männen 

gå över till Incels.co genom att bära med sig denna symboliska infrastruktur. Med denna 

infrastruktur kan hatgrupper fortsätta existera och upprätthålla sig själva på digitala 

plattformar. Vidare upptäckte DeCook att en ”vi mot de”-dynamik tar form genom skapandet 

av gränser runt gruppen, exempelvis när Redpillers förtydligar att de inte är en del av Incels, 

men även genom en grov aggressivitet mot icke-medlemmar, som när Incels diskuterar 

normies. 

I sin slutsats kommer författaren fram till att internet och dess plattformar inte är ursprunget 

och källan till grupper som Incels, utan öppnar upp en möjlighet för dem att frodas och växa 

på ett sätt som inte har funnits innan. De personer som startade dessa digitala plattformar 

gjorde det med en utopisk vision som överensstämde med deras hoppfulla version om en ny 

typ av värld. Det gjorde de utan att förstå hur kraftfulla dessa verktyg skulle bli för skapandet 

av ett flertal inofficiella versioner av världen, som den värld Incels förespråkar (DeCook, 

2019: 254). 

Sammanfattningsvis kan sägas att Incels är relativt nytt på forskningsfältet och studier om 

fenomenet är begränsade. Mycket fokus ligger på diskurser, vilket kan bero på att 
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medlemmar mestadels uttrycker och håller sig på internetforum. I vår genomgång fann vi 

ingen forskning där Incel-medlemmar har blivit intervjuade eller kontaktade på något vis. 

Detta kan tänkas vara i säkerhetssyfte, som DeCook nämner. Med denna studie hoppas vi 

kunna bidra till en djupare förståelse för Incels som grupp. 

 

2.4 Extremism 

Baele, Brace och Coan (2019: 20) skriver att det som kännetecknas av diskurser på Incels.co 

även kan ses hos extremistiska grupper. Det gäller bland annat hur man skapar 

kategoriseringar, vilka förklarar verkligheten på ett ensidigt sätt. Det leder till en snäv 

världsuppfattning av hur personerna presenterar världen. Som tidigare nämnt har män som 

begått terrorhandlingar identifierat sig som Incels. Därför anser vi det av vikt att presentera 

tidigare forskning om extremism med fokus på internet.  

I studien “Counter-Radicalization: An Analysis on Violent Extremist Ideologies” har Ayres 

(2018: 2–11) genom fallstudier undersökt 200 dömda terrorister i USA. Forskningen har 

inkluderat både kvantitativ och kvalitativ metod. Forskaren konstaterar att det i USA och 

andra delar av världen inte existerar någon strategi för att bekämpa användningen av sociala 

medier för extremistiska rekryterare. Ayres drar vidare slutsatsen att de nationella 

stödprogram, som idag finns i bland annat USA för att motverka radikalisering, ofta är svaga 

och sällan enhetliga över de statliga gränserna. Svagheterna möjliggör för extremistiska 

rekryterare att obehindrat få tillgång till de utsatta amerikanerna, vilka ofta är mottagliga för 

sådan rekrytering. 

Forskningen av terroristerna resulterade i att man inte kunde konstatera en definitiv profil för 

vem som faller för radikaliseringen (Ayres, 2018: 116). Även Alizadeh (2016: 145) bekräftar 

i sin studie det omöjliga i att ta fram en profil för hur en typisk, radikaliserad person är. Hon 

har genom data från sociala medier studerat hur extremisters psykologiska välbefinnande och 

icke välbefinnande ser ut på individnivå och kommit fram till att man dels inte kan se en 

typisk profil men även att extremister visar högre resultat både vad gäller psykologiskt 

välbefinnande och icke-välbefinnande. Med andra ord kan extremisternas psykiska hälsa ses 

som mer labil än hos en genomsnittlig, icke-radikaliserad person. 

Ayres (2018: 117–118) definierar sin studies viktigaste slutsats i det orsakssamband som 

finns bakom personernas terrorhandlingar: större livshändelser förknippade med en känsla av 

isolering och en utlösande faktor. Orsakssambandet drog individerna sedan mot de ideologier 
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vilka uppmärksammade deras känsla av självvärde. Vidare konstaterar Ayres att människan i 

sin natur är flockdjur och alltid strävar efter att känna tillhörighet och självvärde. Det är även 

något hon sett används som metod i rekryteringen av extremister. De extremistiska 

rekryterarna använder sig inte sällan av att utlösa en känsla av självvärde, deltagande i ett 

större sammanhang, tillhörighet och tankar om förändring av rådande samhällspolitik. På så 

sätt lyckas rekryterarna fylla ett existerande tomrum hos många individer och de kan då 

rekryteras till en radikaliserad organisation. 

Ayres är även noga med att peka på den viktiga roll internet och sociala medier spelar i 

frågan om extremistisk rekrytering. De flesta av de personer som ingick i studien 

radikaliserades genom kontakter på sociala medier, trots att man i sammanhanget ofta pratar 

om ensamvargar. Genom sociala medier har personerna haft kontakt med likasinnade och 

kunnat utbyta tankar och åsikter, vilka förstärkt den ursprungliga föreställningen. Av de 200 

studerade var det 156 personer som blev radikaliserade via bloggar, sociala medier och/eller 

chattforum.  

 

2.5 Sammanfattning 

Genom att presentera tidigare forskning om kollektiv identitet, internet, Incels och extremism 

har vi skapat förståelse för ämnet vår studie handlar om. Vi har även skapat en grund för det 

fortsatta arbetet för att kunna eftersöka vilka bakomliggande faktorer som finns för Incel- 

medlemmarnas kollektiva identitet.  

Ett gemensamt resultat i den tidigare forskningen är att internet och dess funktioner påverkar 

och är av stor vikt för samhället. Genom digitala plattformar kan grupper som Incels 

kommunicera på ett sätt som inte fanns före internets tid. Internet har genom sin globala 

tillgänglighet skapat nya förutsättningar för kollektiva identiteter att uppstå, stärkas och 

spridas över nationella gränser. Det har möjliggjort att ensamma män på internet kan finna en 

gemenskap och en plats där de kan vara sig själva och diskutera med likasinnade. På internet 

kan männen ta del av en virtuell, kollektiv identitet i vilken de känner större trygghet, till 

skillnad från i verkligheten. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som 

ligger bakom Incels kollektiva identitet och även bidra till en bredare förståelse av 

fenomenet. 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 

I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk studien utgått ifrån. Forumet Incels.co är 

en öppen plattform där likasinnade män har möjlighet att uttrycka och diskutera sina åsikter 

fritt. En av konsekvenserna av en sådan öppenhet är den variation av män som samlas på 

forumet och det kan tänkas svårt att forma en stark gemenskap när medlemmarna härstammar 

från vitt skilda bakgrunder och delar av världen. Frågor uppstår då vilka ämnen och 

värderingar medlemmarna har delade respektive skilda åsikter om och hur nya idéer och 

ämnen på forumet tas emot av resterande medlemmar. Genom att studera det kan man skapa 

sig en uppfattning om hur medlemmarnas gemensamma identitetsskapande formas eller 

deformeras. Därför anser vi det relevant att studera teorier om kollektiv identitet för att kunna 

fylla studiens syfte och besvara studiens frågeställningar.  

I föregående del nämndes begreppets vidsträckta definition. Att olika definitioner existerar 

ser vi dock inte som en utmaning, utan det kan snarare ge oss en bredare bild av Incels 

kollektiva identitet. Utifrån studiens syfte, att undersöka faktorer för medlemmarna på 

Incel.co:s kollektiva identiet, fungerar Meluccis, och Polletta och Jaspers teorier som 

analytiska och begreppsliga verktyg för att utreda och analysera Incels.  

 

3.1 Meluccis kollektiva identitet 

“Collective identity is an interactive and shared definition produced by a number of 

individuals (or groups at a more complex level) concerning the orientations of their action 

and the field of opportunities and constraints in which such actions is to take place” - Alberto 

Melucci, 1996: 70 

En pionjär inom identitetsläran var Alberto Melucci. Melucci utvecklade en egen teori om 

kollektiv identitet genom sina studier av sociala rörelser. Enligt Melucci är kollektiv identitet 

interaktiv. Den delas och produceras av en grupp samt är i ständig konstruktion. Teorin 

baseras på en grupps upprepade handlingsorientering på ett fält där gruppens möjligheter och 

begränsningar äger rum (Melucci, 1996: 70). Denna teori är lämplig i uppsatsen för att 

undersöka kollektiv identitet på en digital plattform, i en miljö som kontinuerligt är i 

förändring. 

I “Challenging codes: Collective action in the information age” formulerar Melucci (1996: 

77) en teoretisk modell som grundar sig i ett konstruktivistiskt synsätt. Denna modell är 

trefaldig och fungerar som ett verktyg för att studera gruppers kollektiva identitet. Melucci 
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lägger tonvikt på att när forskare analyserar kollektiv identitet är det inte något konkret som 

undersöks. Kollektiv identitet bör istället användas som ett analytiskt verktyg för att 

undersöka specifika dimensioner av ett fenomen som inte hade kunnat göras med andra 

koncept. På så sätt kan vi, genom att använda oss av Meluccis modell, bidra till djupare 

kunskap och bättre förståelse av fenomenet Incels. Trots att modellen gjordes på 1980-talet 

anser vi den relevant då Melucci är en av de teoretiker som är mest refererad inom forskning 

av kollektiv identitet. Fortsatt presenteras modellens tre olika delar.  

Den första delen av modellen är cognitive definitions vilken berör gruppens ändamål, resurser 

och handlingsfält. Dessa definieras genom gruppens gemensamma språk, vilket gemensamt 

kan utnyttjas inom gruppen men även av andra i samhället. Språket inkorporeras genom 

specifika ritualer, sedvänjor och kulturella symboler eller artefakt vilka kan utforma sig på 

olika sätt. Dock redogör de alltid för någon form av beräkning gällande gruppens ändamål, 

medel, investeringar eller belöning. Melucci skriver att denna kognitiva del av modellen inte 

nödvändigtvis innebär en enhetlig och sammanhängande ram. Den är snarare konstruerad 

genom interaktioner och kan kompromissa olika och ibland motstridiga definitioner av det 

gemensamma språket. I vår uppsats används denna del av modellen för att undersöka det 

gemensamma språket hos medlemmar på Incels.co och hur gruppens gemensamma idéer och 

mål yttrar sig genom deras kommunikation.  

Den andra delen av modellen berör gruppens nätverk av active relationships. Den ämnar 

belysa hur gruppens medlemmar interagerar, kommunicerar, influerar varandra, förhandlar 

och tar beslut. Grundläggande faktorer för olika nätverk är tillämpning av organisationsform, 

ledarskapsmodeller, kommunikationskanaler och kommunikationstekniker. För en grupp som 

Incels hjälper denna del att undersöka vilka som bestämmer i gruppen, hur de influerar 

varandra och hur besluttagande tar form.  

Den tredje och sista delen av modellen benämner Melucci emotional investment. Emotionellt 

engagemang är en viktig del av kollektiv identitet då den möjliggör för individer en känsla av 

grupptillhörighet. Melucci menar att kollektiv identitet inte går att kompromissa eftersom 

kollektiva handlingar alltid för med sig emotioner och inte går att enbart analysera utifrån en 

kostnad-nytta beräkning. Med andra ord är emotioner och passioner, såsom kärlek, hat och 

rädsla, alltid en del av kollektiva handlingar. Att förstå denna del som irrationell menar 

Melucci är inkorrekt eftersom: “there is no cognition without feeling and no meaning without 

emotion”. För att analysera Incels utifrån den sista delen av modellen undersöks vilka 
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emotioner medlemmar på Incels.co uttrycker i förhållande till varandra (Melucci, 1996: 70–

71).  

 

3.2 Jasper och Pollettas kollektiva identitet 

Som ett komplement till Meluccis teori har vi valt att inkludera Jasper och Pollettas definition 

av kollektiv identitet eftersom den även inkluderar andra dimensioner av begreppet.  

I sin artikel “Collective identity and social movements” menar Jasper och Polletta (2001: 

285) att forskare ofta har bortsett kollektiv identitets betydelse och att den ofta har behandlats 

som en resterande kategori som ska fylla gapet i andra teoretiska modeller. Med detta 

förbises den roll som kollektiv identitet har inom strukturer, handlingar och processer, och 

ses endast som något som sker utanför. Vidare menar de att den främsta forskningen undviker 

förutfattade meningar om kausala mekanismer och öppnar upp möjligheten för olika 

relationer mellan olika discipliner, såsom kulturella, diskursiva, politiska eller sociala 

strukturer.  

Jasper och Polletta har valt att definiera begreppet kollektiv identitet som en individs 

kognitiva, moraliska och emotionella anknytning till en gemenskap, kategori eller institution. 

Vidare beskriver de begreppet som en uppfattning om en gemensamt delad relation eller 

status, vilken kan föreställas snarare än direkt upplevas av en person. Kollektiv identitet 

skiljer sig från personlig identitet, men kan dock forma delar av den personliga identiteten.  

Den kollektiva identiteten tar sig uttryck i kulturella faktorer, som bland annat namn, 

berättelser, symboler, ritualer och kläder. Dock är inte alla kulturella material grund för 

kollektiv identitet då den inte är en beräkningsmodell för att utvärdera val och faktorer för 

delade intressen. Slutligen medför en kollektiv identitet alltid positiva känslor för 

medlemmarna inom den, till skillnad från exempelvis inom ideologier.  

 

3.3 Teoretisk förenlighet  

Både Melucci och Jasper och Pollettas teorier anser att kollektiv identitet innebär gemensam 

kognition som tar form genom bland annat gemensamma kulturella symboler och ritualer. 

Båda teorierna tar upp ett känsloperspektiv. Melucci menar att kollektiv identitet alltid för 

med sig ett emotionellt engagemang medan Jasper och Polletta anser att kollektiv identitet 

alltid för med sig positiva känslor. Slutligen anser vi det inte finnas någon problematik med 
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att inkludera två olika teorier. Vi anser det snarare vara en fördel för uppsatsen då teorierna 

kompletterar varandra.  

 

4. Metod 

I följande kapitel redogörs för hur studien har gått till och hur det studerade materialet valts 

ut. Inledningsvis kommer netnografin som ansats beskrivas och dess relevans till studien 

motiveras. Därefter beskrivs hur urvalet gått till och hur materialet valts ut för att vara så 

representativt som möjligt och uppfylla studiens syfte och frågeställning. Vidare redovisas 

hur analysförfarandet gått till för att därefter presentera kritiska diskussioner kring 

metodvalen. Slutligen förs en diskussion kring studiens etiska överväganden och hur dessa 

hafts i beaktning under studiens gång. 

 

4.1 Netnografisk ansats 

Netnografi, en sammanskrivning av internet och etnografi, kan beskrivas som studien av 

“sociala och kulturella sammanhang på internet” (Berg, 2015: 10; 79–80). Det material 

arbetet grundar sig på är det som inom netnografi kallas arkivdata, vilket innebär data som 

samlats in från tidigare konversationer i vilka forskarna inte själva har medverkat. För att 

genomföra en netnografisk studie definierar Berg tre krav vilka bör eftersträvas. Det första 

kravet är att forskaren bör finna en viss stabilitet i det studerade sammanhanget. Stabiliteten 

kan utgöras av att det finns en kärna av aktörer vilka regelbundet kommunicerar med 

varandra. Det är även eftersträvansvärt att det studerade sammanhanget är heterogent i den 

mening att det finns en blandning av medlemmar och övriga aktörer. På så sätt kan man som 

forskare fånga upp olika perspektiv, hierarkier och grupperingar. Slutligen är det mest 

centrala i en netnografisk studie att sammanhanget är rikt på information och därmed kan 

användas för att dra slutsatser och finna samband eller avvikelser i sammanhanget.  

Antalet medlemmar på Incels.co är i ständig ökning och mäts idag till 11 000 personer. Då 

forumet är etablerat på internet, finns tillgängligt över stora delar av världen och kan 

inkludera personer med olika bakgrunder anser vi medlemmarna på forumet vara heterogena. 

Incels.co är även ett omfattande forum för Incels med över 180 000 trådar och över fyra 

miljoner kommentarer, därför finner vi även forumet rikt på information. Sett till antalet 

aktiva medlemmar per dag i förhållande till hur många trådar och kommentarer det finns kan 
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slutsasen slutligen dras att det även finns en kärna av medlemmar vilka tillför en stabilitet till 

forumet genom sin aktivitet (Incels.co, hämtat 2020-04-17). 

 

4.2 Material 

Majoriteten av studiens material utgörs av textmaterial från trådar hämtade från Incels.co 

vilket är det största forumet för Incels (Fernquist et al., 2020). Materialet har kompletterats 

med information från uppslagsverket Incel.wiki för att skapa förståelse för diverse ord och 

teorier.  

Den teknik studien grundar sig på är netnografisk observation vilken utförts genom att 

analysera de inlägg studien innefattar. Då det observerade textmaterialet härstammar från ett 

internetforum utgörs studiens informanter av forumets medlemmar. Samtliga medlemmar 

använder sig av fiktiva användarnamn och uppmanas av forumets moderatorer att inte uppge 

några personliga uppgifter. Vi har därför inte någon information om medlemmarnas ålder 

men har i några fall kunnat utläsa etnicitet då vissa av medlemmarna anser sig vara Incels just 

på grund av sin etnicitet. Vi har även kunnat utläsa bakgrundsfakta i enstaka fall då 

medlemmarna ibland har beskrivit sin livssituation. Det kan vidare antas att alla forumets 

medlemmar är män då kvinnor är förbjudna att delta i forumets diskussioner. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att allt insamlat material är naturligt uppkommet utan 

påverkan från oss som forskare vilket dels ökar förutsättningarna för att materialet ska vara 

representativt men även studiens validitet. Genom att använda oss av redan uppkomna 

konversationer har vi tillgång till en omfattande bredd av textmaterial och vi riskerar inte att 

påverka svaren genom exempelvis vinklade frågor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 

117). 

 

4.3 Urval 

Då Incels.co är ett forum med ett stort antal inlägg och hög aktivitet från dess medlemmar 

valde vi att fokusera studien på forumets kategori “Inceldom Discussion”. Forumets två 

övriga kategorier “Media” och “OffTopic” exkluderades från studien då den förstnämnda 

främst innehåller bilder och memes vilka blir svåra att analysera utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Kategorin “OffTopic” valdes bort med anledning av att den inte inkluderar 

diskussioner om Incels. Det hade med textmaterial därifrån kunnat bli problematiskt att 

analysera den kollektiva identiteten då den med stor sannolikhet inte yttrar sig i samma 
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utsträckning som i kategorin “Inceldom Discussion”. När vi gjort ett urval på forumet 

beslutade vi oss även för att göra ett tidsbegränsat urval.  

Det tidsbegränsade urvalet utgjordes av ett dygn mellan den 14:e april klockan 10:00 CET+2 

och 15:e april klockan 10:00 CET+2. Under det valda dygnet existerade 44 trådar från vilka 

vi analyserade samtliga inlägg i. Antalet inlägg i trådarna varierade men sammanfattningsvis 

uppkom materialet till 145 sidor. Somliga inlägg innehöll bilder, länkar eller memes vilka vi 

även inkluderat i vår analys. 

 

4.4 Kodning och analys  

Nedan följer beskrivningar av studiens valda metoder: konventionell innehållsanalys och 

induktiv analys. 

4.4.1 Konventionell innehållsanalys 

För att finna mönster, skillnader och likheter i materialet valdes kvalitativ innehållsanalys för 

att analysera datan. Denna forskningsmetod används för att gruppera och studera meningsfull 

information från ett textmaterial (Hsieh & Shannon, 2005: 1277–1283). Hsieh och Shannon 

skriver att metoden är flexibel och har tre olika inriktningar, snarare än att vara en enda 

metod. Av de olika inriktningarna inom kvalitativ innehållsanalys har vi valt den 

konventionella inriktningen då vi vill använda oss av öppen kodning och låta materialet styra. 

En av de främsta fördelarna med konventionell inriktning på innehållsanalys är att man som 

forskare får direkt information från källan innan man utformar kategorier eller teoretiska 

perspektiv vilka kan verka förutfattade. Inriktningarna riktad och summativ hade inte passat 

vår studie då den förstnämnda snarare används för att vidareutveckla en redan existerande 

teori och den summativa mer ämnar räkna och jämföra nyckelord och kategorier, man 

utsluter då i stort sett den övergripande meningen bakom orden. 

Den konventionella inriktningen kännetecknas av att man som forskare hämtar koder och 

bredare kategorier direkt från sitt insamlade material (Hsieh & Shannon, 2005: 1277–1279). 

Konventionell innehållsanalys används vanligen när forskaren ämnar beskriva ett fenomen, 

vilket vi gör genom att studera kollektiv identitet kring fenomenet incels. Andra kännetecken 

för den konventionella inriktningen är hur forskaren undviker att utforma och använda sig av 

förutbestämda kategorier. Istället använder man sig av kategorier och koder man under tiden 

finner i sin insamlade data i vilken man gjort sig väl insatt i. Med andra ord skapas koder 
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under själva analysen. På så sätt låter man även nya insikter fås vilket även kännetecknas som 

induktiv kategoriutveckling vilken vi vidare beskriver nedan. 

Att utföra en kvalitativ innehållsanalys innebär tre huvudfaser vilka är förberedelse, 

organisering och rapportering. Dock existerar inga systematiska regler om hur analysering 

av data ska utföras utan huvudpoängen är att klassificera texten i ett flertal mindre kategorier. 

Det första steget, förberedelse, innebär att forskarna väljer sin analysenhet. Som nämnt i 

föregående del har vi valt material från Incels.co. Förberedelse innebär även att forskarna 

fördjupar sig i materialet för att få en känsla av helheten. Detta gjorde vi genom att läsa 

igenom texten ett flertal gånger och ställa oss frågor som ‘vem berättar?’ och ‘vad händer?’, i 

enlighet med Elo och Kyngäs (2008: 109–110) beskrivning. 

Nästa fas är att organisera sitt material. Det innebär en öppen kodning, skapande av 

kategorier och abstraktioner. Öppen kodning innebar för oss att olika kategorier och rubriker 

skrevs ned medan vi tillsammans läste igenom materialet. Därefter läste vi materialet 

ytterligare en gång och antecknade i textens marginaler alla kategorier som förekom för att 

kunna beskriva samtliga aspekter av materialet. Vidare fördes kategorierna från marginalerna 

över till en kodbok och teman, kategorier och underkategorier skapades. Detta gjordes genom 

det Elo och Kyngäs kallar abstraktionsprocess. Processen innebär att man formulerar en 

generell beskrivning av forskningsfenomenet genom att skapa kategorier vilka är namngivna 

utifrån dess innehåll. I en abstraktionsprocess kan forskaren använda sig av ett flertal 

underkategorier. I vår forskning ansåg vi det passa bäst att använda oss av två kategorier då 

det passade väl med hänsyn till arbetets förväntade omfattning. Den sista fasen av kvalitativ 

innehållsanalys är rapportering av resultaten, vilket görs i uppsatsens nästa kapitel med en 

grund i uppsatsens teoretiska ramverk.  

4.4.2 Induktiv analys 

Elo och Kyngäs (2008: 109) skriver att vid användning av kvalitativ innehållsanalys kan 

forskare använda sig av induktiv eller deduktiv analys. Vi har valt att använda oss av en 

induktiv ansats vilken rekommenderas när det inte finns mycket tidigare forskning om 

fenomenet. En analys baserad på induktiv data grundar sig i att exempel från datamaterialet 

observeras och sammanställs till en större helhet. Det möjliggör för forskarna att dra 

generella slutsatser baserade på specifika exempel i datamaterialet. Vi ansåg en induktiv 

ansats passa bättre än en deduktiv då vi ville använda oss av en öppen kodning utan 

förutbestämda kategorier. En deduktiv ansats hade inneburit att vi fått använda oss av 
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kategorier vilka bestämts i förväg med syfte att testa en viss teori (Hsieh & Shannon, 2005: 

1281).  

 

4.5 Kritisk diskussion av metodval 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis en diskussion kring studiens validitet och 

reliabilitet för att sedan ta upp en kritisk diskussion av uppsatsens ansats och metod.  

4.5.1 Validitet och reliabilitet  

Åsikterna är delade kring begreppen reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning då 

mätning inte är det centrala. Bryman (2018: 467–470) påpekar även att undersökningar av 

den sociala verkligheten inte har några absoluta sanningar. Vid kvalitativa undersökningar 

kan det lämpa sig bättre att använda begreppen tillförlitlighet och äkthet. Bryman presenterar 

fyra delkriterier för tillförlitlighet vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera.  

Begreppet trovärdighet innebär huruvida den tolkning forskaren gör är trovärdig gentemot 

studiens deltagare. Trovärdighet säkerställs genom att studien utförs i enighet med de etiska 

reglerna. Då vår studie är baserad på dolda observationer på internet och anonyma användare 

är återkoppling av resultatet i stort sett omöjligt. Dock framgår det ingenstans på Incels.co att 

materialet på hemsidan inte får användas i forskningssyfte. Därför har material hämtats med 

hänvisning till deras hemsida. Vidare handlar överförbarhet om i hur stor utsträckning 

studiens resultat kan användas och överföras till liknande grupper eller miljö. Till viss del 

skulle det kunna överföras på liknande internetbaserade diskussionsforum med liknande 

utformning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att Incels världsuppfattning och ideologi är 

väldigt specifik och kan skilja sig från övriga diskussionsforum. Bryman menar att pålitlighet 

kan ses som motsvarigheten till en kvantitativ undersöknings reliabilitet. Begreppet avser den 

plikt man som forskare har att redovisa alla steg genom forskningsprocessen på ett tydligt vis. 

Genom att i vår studie beskriva varje steg anser vi oss ha varit transparenta i vår arbetsgång. 

Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att vi som forskare ska ha 

genomfört vår studie i god tro. Genom att ta på våra forskningsglasögon har vi genom studien 

haft ett öppet sinne och inte låtit våra personliga värderingar påverka studien eller analysen.  

Som forskare har vi genom arbetets gång strävat efter att ge en så rättvis bild av populationen 

som möjligt. Vi har noggrant valt ut citat från diskussions-trådarna vilka är relevanta för 
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studien. På så sätt har läsaren förhoppningsvis fått en tydlig uppfattning om hur vi gjort våra 

tolkningar och kriteriet äkthet bör därmed ha uppfyllts.  

 

4.5.2 Kritisk diskussion om netnografi 

Huruvida netnografi som metod är bra eller inte råder det delade meningar om och debatten 

kring så kallad “lurking” är omfattande. Begreppet “lurking” kan översättas till smygande på 

svenska och avser den anonymitet man som forskare kan ha på internet. Kritik har riktats mot 

forskare som håller sig hemliga i sin forskning på internet och även medlemmar på forum 

som utsatts för detta smygande har riktat hård kritik mot metoden. Bryman (2018) hänvisar 

till Hine som menar att om man som forskare enbart förlitar sig på denna typ av hemliga 

observation utan deltagande riskerar att missa viktiga aspekter gällande erfarenhet och 

förståelse för den kollektiva identiteten. Vidare beskriver Bryman hur Hine med detta i 

åtanke genomförde sin studie genom att först kontakta moderatorerna för det forum hon tänkt 

undersöka för att få deras tillåtelse. Därefter var hon helt anonym och observerade forumets 

diskussioner utan att själv delta eller informera medlemmarna om sin närvaro (Bryman, 2018: 

542). Möjligheten att kontakta moderatorerna på Incels.co är begränsad då det inte finns 

någon officiell ledning som styr forumet. Även möjligheten att delta i diskussioner och vara 

öppna med vår studie hade varit problematiskt då kvinnor är förbjudna på forumet och konton 

misstänka att innehas av kvinnor stängs ner. Forumet är dock öppet för personer utan 

medlemsskap att beskåda, endast deltagande i diskussioner är begränsat till medlemmar. 

Risken att missa viktiga aspekter gällande erfarenhet och förståelse för den kollektiva 

identiteten när vi utesluter deltagande och enbart baserar studien på dolda observationer är ett 

faktum. Bryman menar dock att det finns vissa fördelar med att som forskare inta en dold roll 

i en netnografisk studie. Han belyser det faktum att man som dold forskare inte har några 

större problem med att få tillträde till forskningsfältet eftersom man då inte behöver be om 

tillåtelse. I vår studie var det en viktig aspekt då vi inte hade kunnat få tillgång till forumets 

innehåll om det inte varit öppet då kvinnor, som sagt, är förbjudna på forumet. Även 

reaktivitetseffekten minskar då medlemmarna inte vetat att vi observerat dem. Med andra ord 

hade inte medlemmarna någon anledning att anpassa sitt beteende och sina utsagor då de inte 

var medvetna om vår närvaro (Bryman, 2018: 517). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den främsta problematiken med netnografi är de 

forskningsetiska övervägandena vilka diskuteras vidare i senare avsnitt. 
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4.5.3 Kritisk diskussion om konventionell innehållsanalys 

En svaghet med konventionell innehållsanalys som kan bli en brist i forskningen är det 

faktum att det som forskare kan bli svårt att utveckla en fullständig förståelse för den kontext 

som undersöks. Det i sin tur kan leda till att man drar slutsatser och ser sig finna samband 

vilka i själva verket inte helt överenskommer med den verkliga datan, då man utan vidare 

betänkning bortsett från det övriga i materialet (Hsieh & Shannon, 2005: 1279). Enligt Hsieh 

och Shannon kan detta undvikas genom att låta andra läsa det anonymiserade materialet, 

vilket i denna uppsats gjordes av personer i vår omgivning. Vidare kan denna brist i forskning 

undvikas genom att ständigt reflektera över materialet. Vi har genom studien haft detta i 

åtanke och hållit våra sinnen öppna för att inte påverkas av förutfattade tankar och åsikter, 

vilket vi anser är avgörande för att få ett så sanningsenligt forskningsresultat som möjligt.  

Att använda sig av kvalitativ innehållsanalys för analys av webbplatser är ett nytt fält där nya 

tillvägagångssätt ständigt utvecklas. Problematik kan uppstå då webbplatser ständigt förökar 

sig samtidigt som andra försvinner eller ändras. Som tidigare nämnt, försvann Incels 

chattforum på Reddit 2017. Den hemsida som står till grund för denna uppsats material, 

Incels.co, har funnits sedan 2017 med olika domäner. Då det ständigt uppkommer nya 

diskussionstrådar med inlägg har vi genom en tidsbegränsning tacklat denna problematik.  

 

4.6 Etiska överväganden  

Tidigare diskuterades den problematik som netnografi kan medföra. I denna del av kapitlet 

diskuteras vidare vilka etiska dilemman studien har ställts inför och vilka åtgärder som tagits.  

Etiska frågor kring datainsamling med hjälp av internet har på senare tid blivit föremål för 

diskussion. Huruvida digital kommunikation är offentlig eller privat är debatterat. Pace och 

Livingston (2005) menar att kommunikation på nätet endast kan användas som 

forskningsmaterial om informationen uppfyller fyra krav.  

Dessa krav är att informationen är offentligt arkiverad och tillgänglig, att inget lösenord krävs 

för att komma åt informationen, att materialet inte är av känslig natur och att ingen av 

hemsidans regler förbjuder användning av materialet. För att sätta dessa principer i relation 

till vår studie kan nämnas att Incels.co:s diskussionstrådar är offentliga och inte kräver något 

lösenord för att kommas åt. Angående aspekten om känsligt material nämner Bryman att det 

inte existerar en tydlig riktlinje kring vad som betraktas som sådant, vilket gör det svårt att 

avgöra vad som räknas som känsligt material. Bryman nämner att vissa forskare har 
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argumenterat för att så länge identiteten inte avslöjas av forskaren, som har full tillgång till 

materialet, bryter det inte mot några etiska principer. Samtliga användare på Incels.co har av 

forumet uppmanats att använda sig av fiktiva namn och aldrig utge sin verkliga identitet 

(Incels.co, 2017). Medlemmarna utesluter oftast information som kan härleda till dem själva 

och använder sig av påhittade användarnamn vilket gör att vi inte ser en risk med att deras 

identitet röjs. Vi har även uteslutit medlemmarnas användarnamn i analysen.  

Bryman (2018: 139) tar även upp att The Association of Internet Researchers (AoIR) har lagt 

fram vägledande principer kring etik och internetforskning. AoIR förespråkar ett fallbaserat 

tillvägagångssätt vilket innebär att forskaren behandlar varje falls enskilda behov. Vidare 

nämner de att då det inte existerar ett ensidigt regelverk som passar alla typer av 

internetforskning bör varje forskare ta uti med etiska dilemman då de uppstår under 

projektets gång (AoIR, 2012). Det största dilemmat för denna studie har varit att säkra 

medlemmarnas anonymitet samtidigt som vi velat presentera materialet oförändrat. Som ovan 

nämnt har medlemmar på Incels.co ett fiktivt användarnamn vilket innebär en viss 

anonymitet. Samtidigt har vi haft i åtanke att pseudonymer ofta används på andra ställen 

vilket förklarar varför vi har valt att utesluta medlemmarnas användarnamn i analysen.  

Då Incels.co är öppet för allmänheten, tillsammans med det faktum att vi gjort vårt yttersta 

för att skydda medlemmarnas identitet, anser vi oss uppfylla de etiska principerna. Vi har 

därmed kommit fram till att informerat samtycke inte behövs. Det är inte heller individuella 

personer som stått i fokus i studien utan själva forumet och hur interaktionen ser ut på det.  

 

5. Resultat och analys   

I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys. Resultatet består av utdrag från 

empirin satt i relation till de två teorierna om kollektiv identitet av Melucci, och Jasper & 

Polletta. Genom att analysera resultatet tillsammans med teorierna önskar vi uppfylla studiens 

syfte, vilket är att eftersöka vilka bakomliggande faktorer som finns för medlemmarnas 

kollektiva identitet. Uppsatsens frågeställningar tål här att upprepas: Vad utmärker den 

kollektiva identiteten på Incels.co? och Vilka faktorer ligger till grund för den kollektiva 

identiteten för medlemmarna på forumet? För att ge empirin rättvisa har vi valt att inte 

översätta från originalspråket engelska. Resultatet är uppdelat i fem kategorier för att 

förtydliga redovisningen. Kategorierna är skapade utifrån de teman som upptäcktes under 
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kodningen av empirin. Dessa kategorier är gemenskap, kommunikation, världsuppfattning, 

gemensamt ändamål och “foids will be foids”.   

 

5.1 Gemenskap  

Följande avsnitt avser beskriva Incel-medlemmarnas gemenskap och hur den yttrar sig i 

förhållande till det Melucci, och Jasper och Polletta beskriver som en kollektiv identitet. För 

att förtydliga resultatet för denna kategori är den indelad i fem underkategorier, vilka är: 

gemensamt språk och symboler, tidigare upplevelser och berättelser, empati för varandra, 

Incel trait och hat mot andra. 

5.1.1 Gemensamt språk och symboler 

Inledningsvis anser vi det av vikt att beskriva Incel-medlemmarnas gemensamma språk då 

det underlättar förståelsen för arbetets resterande delar. Tidigt i analysprocessen upptäcktes 

ett mönster av uttryck som utomstående inte nödvändigtvis skulle förstå innebörden av. Ord 

som förekommer i arbetets ordlista är några av dessa, men det fanns även ord som hade 

suffixet -cel eller -maxx. Suffixet -cel hänvisar till änden på ordet Incel och syftar på en 

specifik variant av Incel. Ett exempel är ordet Rightfulcel, vilket innebär att vara en rättmätig 

Incel, eller Mathcel vilket är en Incel som är bra på matte. För att sätta i sammanhang kunde 

en mening lyda: “As a ricecel I don't find Caucasian girls attractive”, där Ricecel betecknar 

en Incel från Östasien. Även ordet Volcel förekom ofta, vilket är en förkortning av orden 

voluntary och celibate. Ordet används för att beskriva de medlemmar som uttrycker att de 

inte ville ha sex med vissa typer av människor. Det gör dem till Volcels istället för Incels, 

enligt övriga Incels. Svaret på kommentaren ovan gällande Ricecel är ett tydligt exempel: 

“tbh1 at the end of the day Volcel if u wouldn't”.  

Suffixet -maxx används väldigt brett för att beskriva hur man maximerar olika företeelser. 

Exempel på detta är “gymmaxx”, vilket betyder att man ofta besöker gymmet, “studymaxxx”, 

vilket innebär att plugga mycket och “jestermaxx”, vilket innebär att försöka vara gruppens 

gycklare för att försöka passa in. “Looksmaxx” är ett ofta diskuterat ämne bland Incel-

medlemmarna. Det innebär att förbättra sitt utseende, bland annat med “gymmaxxing” och 

“surgerymaxxing”. Ett ytterligare exempel på “maxxing” som syftar på personlig förbättring 

är “statusmaxxing”, vilket innebär att försöka ändra sin sociala status, mer specifikt för att 

 
1 Engelsk förkortning för “to be honest” 
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förbättra sin status på dejtingmarknaden. En medlem jämförde “escortceling” och 

“statusmaxxing” och föreslog att åka till ett land i tredje världen då statuskraven eventuellt är 

lägre där: 

[escortceling is] not worth risking jail or diseases. If you go to other countries its not so 

expensive, but you could just statusmaxx in those third world shitholes, too. Both are 

the same thing, basically 

Melucci (1996: 70) skriver att språket som används inom en grupp kan förstås av stora delar 

av samhället eller endast av gruppens medlemmar. När det kommer till användningen av “-

maxx” och “-cel” kan det antas att endast gruppens medlemmar eller väl inlästa personer 

förstår, då det är påhittade suffix. 

Det är dock inte enbart ord som är en del av Incel-medlemmarnas gemensamma språk. I den 

digitala världen på Incels.co faller fysiska gester och ansiktsuttryck bort, men ersätts stundvis 

av andra uttryck. Melucci (1996: 70) påpekar att en kollektiv identitet är interaktiv och under 

ständig konstruktion, bland annat genom symboler och ritualer, och vanor. För Incel-

medlemmarna är det deras ständiga, kontinuerliga användning av memes och bilder de 

använder för att uttrycka sig. Den mest förekommande memen var en groda som kallas för 

Pepe the frog och ofta används inom olika internetsubkulturer (Caldwell, 2020). Grodan 

används på Incels.co för att uttrycka olika emotioner. När en medlem berättade att han led av 

förhudsförträngning uttryckte en annan medlem sin avsky med hjälp av grod-memen:  

>look up phimosis on google images 

 

Andra exempel på hur grodan kunde användas för att uttrycka känslor och uttryck är: 

I’m circumcised   

you didn't know you were circumcised until your mom told to?  

I am now king of the losers  
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Även andra typer av memes användes flitigt av medlemmarna. I en tråd där en medlem skrev 

“OP [original poster]2 is a retard” svarade två medlemmar med varsin meme, som båda kan 

uppfattas som ironi: 

  

 

Memesen används även för att uttrycka skämt. I en tråd diskuterade medlemmarna ett ökat 

antal av så kallade “lurkers”3 från Incel Tears. Incel Tears är ett forum på Reddit där personer 

gör narr av Incels genom att skärmdumpa trådar från Incels.co och publicera dessa på Reddit. 

En medlem på Incels.co skickade bilden nedan vilket kunde tolkas som ett skämt: 

 
 

Vidare ett exempel på hur memes används för att uttrycka skämt uppkom i en tråd där en 

Youtube-video diskuterades. Videon innehöll en rad korta intervjuer med personer utanför en 

nattklubb. I intervjun frågades personerna ut om vad de ansåg om en person som är oskuld 

och de flesta ansåg att det inte var attraktivt. På den tråden kommenterade en medlem: 

 

 
2 Original poster avser den medlem som startat diskussionstråden. 
3 Lurkers innebär att man spionerar på ett forum utan att uppge sin identitet. 
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Medlemmarna på Incels.co delar ett tydligt gemensamt språk, vilket kan vara svårförstått för 

utomstående. Utöver det har medlemmarna gemensamma symboler i form av memes, vilka 

kan uttrycka olika känslor eller tankar, med en humoristisk underton. Språket och symbolerna 

är centrala delar av Incel-medlemmarnas gemenskapsbygge. Denna typ av visuella 

kommunikation i form av memes kan ses som en sorts kulturell symbol, vilket Melucci 

(1996: 70) menar kan visa på den kultur som frodas inom gruppens väggar.  

5.1.2 Tidigare upplevelser och berättelser  

I Jasper och Pollettas teori om kollektiv identitet hävdar de att den kollektiva identiteten blir 

synlig genom kulturella uttryck, vilka kan vara berättelser mellan medlemmarna. Att dela 

erfarenheter med varandra tar även Melucci upp i sin teori men då med större fokus på det 

emotionella utbytet. Melucci menar att det emotionella engagemanget mellan medlemmarna 

är en viktig komponent för att en grupps kollektiva identitet, trots att erfarenheterna inte 

nödvändigtvis är liknande, ska existera (1996: 71).  

På Incels.co ter sig berättelserna och det emotionella engagemanget olika. Dock kunde i 

empirin utläsas att berättelserna ofta tog avstamp i hur medlemmarna försökt anpassa sig till 

samhällets normer eller hade förändrat sig själva i ett försök att efterlikna Chad. I en tråd 

inledde en medlem med att beskriva att han lever med uppfattningen att ingenting Incels gör 

för att bli bättre kommer kunna hjälpa. Han menade att Chad alltid kommer att komma undan 

med att vara en sämre människa och att kvinnor alltid kommer välja en Chad framför andra 

män. Trådstartaren skrev: 

Just can't help but think about the inhuman effort I, and other incels, have gone through 

in terms of self improvement. I've trained like an athlete and worked like a slave for the 

last 10 years, learnt new skills, saved and invested my money, just so I can, at 29yo, cry 

myself to sleep every night hugging my pillow and trying to block out the sound of 

loser chad clapping his slaves cheeks 

Flera medlemmar svarade att de kunde relatera till inlägget, vilket bland annat kan ses i 

kommentaren: “Basically. I experienced the same thing”. 

I en annan tråd inledde en medlem med att presentera en egen teori om att introversion inte 

existerar. Han menade att personlighetsdraget grundar sig i den utmattning fula personer kan 

känna efter att ha försökt umgås med och passa in bland mer attraktiva personer. 

Trådstartaren skrev: 
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When I was younger I used to think I was "introverted" like many bluepilled incels do, 

but started to notice a weird difference in the way I felt when socialising with different 

people. When I was around people similar to myself, I found I didn't feel stressed and 

could happily chat to them and feel at ease when talking to them. When talking to other 

people though I'd feel horrifically stressed, but simply put it down to being 

"introverted” 

Eventually I realised the reality is that I was not introverted, in fact. I don't think 

introversion is a thing, that being the idea of "expending energy to socialise" 

 

Även det inlägget möttes av respons från medlemmar som kunde relatera till och trodde 

på teorin. I de båda exemplen ovan berättades bakgrundshistorier av forumets 

medlemmar. Historierna möttes av respons i form av empati eller kommentarer med 

liknande erfarenheter. Jasper och Pollettas teori om att berättelser är en viktig 

komponent för den kollektiva identiteten kan ses återspeglas i ovanstående exempel. 

5.1.3 Empati för varandra 

I Meluccis tredje och sista del av sin modell presenteras vikten av det emotionella 

engagemanget mellan medlemmarna av en kollektiv identitet. Liknande tar även Jasper och 

Polletta upp i sin teori men benämner den som den emotionella anknytningen till en 

gemenskap. Dessa två former av gemensamma emotioner och engagemang mellan 

medlemmarna har nämnts i arbetets tidigare delar. I denna del är dock syftet att påvisa hur de 

två faktorerna tar sig uttryck genom att medlemmarna visar empati för varandra. 

Empatin mellan medlemmarna tog sig sällan uttryck som medömkan i långa utläggningar. 

Det rörde sig snarare om ordval och det sätt medlemmarna svarade varandra på som vittnade 

om empati. Ett ord som förekom i empirin var “brutal” som ofta skrevs efter att en medlem 

beskrivit en för denne svår situation eller upplevelse. Ett exempel är “Holyshit that's brutal 

wtf man”, vilket en medlem svarade en annan när den senare konstaterade att han led av 

förhudsförträngning. Chocken i svaret och användandet av ordet “brutal” gav meningen en 

ton av empati. 

I ytterligare en tråd diskuterade medlemmarna användandet av det medicinska preparatet 

adderall, vilket används för medicinering vid ADHD. I samma tråd skrev en medlem “It's a 

class B in my country so I'd be hard pushed to acquire it.” och syftade på att det i hans land är 

svårt att få preparatet utskrivet av en läkare. På det svarade en annan medlem: “brutal. I've 



30 

 

learned more shit during 4 months of NEET [Not in Education, Employment or Training]  

adderallmaxxing than 4 years of uni.” och uttryckte empati till den förstnämnda medlemmen i 

form av ordet “brutal” följt av en redogörelse för hur effektivt preparatet varit för honom. 

Erfarenhetsutbyten och responser som vittnar om den empati medlemmarna kan känna 

gentemot varandra är viktiga komponenter i både Meluccis (1996: 70), och Jasper och 

Pollettas (2001: 285) teorier om hur en kollektiv identitet är utformad. Sammanfattningsvis 

kan konstateras att det emotionella engagemanget och den emotionella anknytningen på 

Incels.co bland annat tar sig form i den empati medlemmarna stundvis visar varandra. 

5.1.4 Incel trait  

Vidare är en typ av gemenskap det Incel-medlemmarna kallar för Incel trait, vilket innebär 

medlemmarnas gemensamma egenskaper. Incel trait nämndes oftast som rubrik på en tråd där 

trådstartaren beskrev en egenskap, gemensam för medlemmarna. Gemenskaperna handlade 

om att Incel-medlemmarna kunde känna sig nedstämda, isolerade eller känna avsaknad av 

fysisk närkontakt. På samtliga trådar motstred ingen trådstartarens definition av Incel trait, 

tvärtom höll många med och kunde relatera till egenskapen. I en tråd med rubriken “No 

motivation for anything, even typing a substantial post” skrev trådstartaren:  

Sometimes I go days on end without doing basic stuff such as brushing my teeth, 

drinking enough water, doing exercise. 

I'm too lazy to fap as well, there's very little sexual drive 

På inlägget fick han bland annat svar från fem olika medlemmar: 

rightfulcel trait: wanting to blow his brains out 

At last a trait that makes sense 

Can relate 

Yeah same, I do the bare minimum for hygiene and maintenance. I'll barely even eat 

same. This is Incel trait 

En annan trådstartare menade att en Incel trait är att känna stark längtan av att se andra 

människor lida: 

Incel Trait: Feeling urge of violence/suffering for someone who is better than you at 

anything.  
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Whenever I see someone mention they're high [skill level] at a game or anything 

similar I just picture them in my mind dying of an incurable terminal illness in a 

hospital bed. It's edgy as fuck but I can't help it. Used to be so jealous of some pikey 

kid at my primary school cause he'd get to go on dirt bikes on the weekend, and all I 

could think about was him skidding off it and cracking his head open, hahaha!  

Driving through grove street on GTA 54 [...] imagining all of these normie cunts 

roleplaying as black hoodrats getting shot to death in real life 

Endast en medlem kommenterade och skrev att han inte kunde relatera eftersom det inte låg i 

hans natur att känna avund. Däremot uttryckte han empati för trådstartaren och skrev: “I 

guess that makes more sense since you relate more to other incels than normies and Chads. 

[things other people are better at] probably feels more stolen from you that way which makes 

you more hostile to them”. Andra Incel-medlemmar som kunde relatera till egenskaperna 

kommenterade: “Yeah i'm also jealous of other incels who have it better than me” och 

Jealousy is quite natural to Incels. It is like when a poor hungry person sees food in a 

restaurant and people eating. We are denied to be human because society sees us as 

trash, and naturally we have a hatred against the system that neglects us. We the true 

equality advocates 

Vidare exempel på Incel trait, som fanns i empirin, var att onanera ofta och ha en virtuell 

flickvän. Incel traits kan anses vara ännu ett exempel på Jasper och Pollettas (2001: 285) 

definition av kollektiv identitet vilken innebär en delad status och individers kognitiva och 

emotionella anknytning till en gemenskap. Genom att fler Incel-medlemmar relaterar till en 

viss egenskap kan det tänkas stärka deras kollektiva identitet.  

5.1.5 Hat mot andra 

En tydlig källa till gemenskap som framkom i materialet var ett hat eller misstycke mot andra 

grupper. Vid genomgång av empirin upptäcktes tidigt att medlemmarna använde sig av ett 

grovt språk. Det grova språket användes ofta för att uttrycka ogillande mot olika grupper. En 

grupp som Incel-medlemmarna uttryckte starkt hat och avsky mot var transpersoner. 

Exempelvis kunde det utläsas i kommentarerna: “Trannyfags are mentally ill people as well 

as the ones who support them”, “Trannies are disgusting” och 

 
4 GTA är förkortning för “Grand Theft Auto” och är en actionspelserie om det moderna gangsterlivet. I spelet är 

vapen och våld viktiga delar. 
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Sane people knows a surgery can't turn a man into a woman or vice versa. And that the 

whole tranny narrative of gender vs sex is just fantasy [...] I'd never sit next to one for 

example, and if I had to work with one idk what I'd do 

If you agree with tranny narrative that gender is in your mind and you can switch etc... 

You're no better than those faggots who chop their dicks off, bc the main thing leading 

them to do that are those beliefs, which you share [...] if u resort to a tranny or become 

one yourself you should  

Att beskriva en annan avskydd grupp som transpersoner var även något medlemmarna gjorde 

för att uttrycka sitt hat. Ett exempel på det är hatet mot det tidigare nämnda Reddit-forumet 

Incel Tears, vilka gör narr av Incels. I en tråd på Incels.co där Incel Tears diskuterades 

beskrev en Incel-medlem Incel Tears medlemmar som “trannies” och en annan skrev: 

Those faggots and trannies are becoming more rude everyday. Let them shout and scream, 

cause we don't give a fuck 

Ett annat exempel på grupp, vilken Incel-medlemmarna uttryckte ett gemensamt hat mot, var 

Femcels. Det är en grupp som också är etablerad på Reddit och består av kvinnor som, även 

dem, anser sig leva i ofrivilligt celibat. En tydlig konsensus hos Incels-medlemmarna var att 

kvinnor inte kan leva i ofrivilligt celibat, vilket tydligt framkom i kommentaren: “"Femcel" is 

an oxymoron; all Femcels are volcels”. I samma tråd höll en annan medlem med och skrev att 

Femcels är “not even volcel. they are not in a relationship because they want a chad. Guys 

will fuck a retarded girl if her pussy works, bitches just have unrealistic standards. 

Gynocentric problem”.  

I en tråd på Incels.co hade en diskussion från Reddit klistrats in. I den inklistrade 

diskussionen beskrev en Femcel att hon hade slutat vara Femcel, och leva i ofrivilligt celibat, 

genom att börja umgås med Stacies och bli mer som dem. Trådstartaren på Incels.co skrev 

“Yes "femcels" are this retarded” varpå tre andra medlemmar kommenterade:  

Femcels are the most retarded scum on this planet 

How many times do I have to tell people femcels is satire 

Really just proof that femcels don't exist. Simply being in the right company will 

change their habits enough for them to be seen as attractive and fuckable 
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Incel-medlemmarna uttryckte inte enbart ett ogillande mot Femcels, utan även mot kvinnor 

generellt. Kvinnor beskrevs ofta som objekt, exempelvis “foids”, “holes” och “toilet”. Vidare 

nämndes inte ordet “Stacy” i en mening utan att skribenten även inkluderade ordet “slut”. Då 

hat mot kvinnor var en stor del i empirin ges det ämnet ett eget avsnitt senare i kapitlet. 

Incel-medlemmarnas gemensamma hat, ogillande och avsky mot andra grupper kan ses som 

en delad status och emotionell anknytning till en gemenskap (Jasper & Polletta, 2001: 285). 

För att dra en parallell med Meluccis (1996: 71) teori kan nämnas att kollektiv identitet, 

enligt Melucci, alltid medför emotioner, till exempel hat. Genom att betrakta det tydliga, 

gemensamma hatet Incel-medlemmarna har gentemot andra grupper kan det tänkas stärka 

deras känsla av gemenskap och kollektiv identitet. 

 

5.2 Kommunikation  

Melucci (1970: 70) menar att en kollektiv identitet kan ses i hur en grupps nätverk 

interagerar, kommunicerar, influerar, och förhandlar åsikter. Som nämnt i tidigare kapitel 

kunde det tydligt utläsas i empirin att medlemmarna ofta använde sig av ett grovt språkbruk. I 

en diskussionstråd där medlemmarna diskuterade huruvida de skulle ha sex med en 

prostituerad svarade en medlem “...And I also don’t want to fuck a roast beef cunt that is 

infested by the cum of 1000s of men”. Ett annat exempel på Incel-medlemmars grova 

språkanvändning är i ovan nämnd diskussionstråd där en Youtube video diskuteras. En av 

medlemmarna reagerade på videon med kommentaren “the women in this video are spiteful 

mutant trash and I hope to god none of them procreate”. Det grova språket kunde även ta sig 

uttryck mer kortfattat, som i kommentaren “FUCKING BITCH”. Kommentaren var en 

respons på en tråd där medlemmarna diskuterade en Reddit-tråd, i vilken en kvinna hävdade 

att hon skulle älska sin man oavsett om han hade varit kortare än han var. Dessa kommentarer 

mötte aldrig motargument från upprörda medlemmar. 

Det grova språket riktades inte enbart mot utomstående utan även mot andra medlemmar på 

forumet. I en tråd där medlemmarna diskuterade sina onanivanor beskrev en av 

medlemmarna hur hans penis hade förstörts på grund av mycket intensivt gnidande mot en 

madrass. Han fick då kommentarerna “retard” och “dumbass”. Trots att medlemmarna inte 

alltid höll med varandra och kunde använda nedsättande ord mot varandra är 

kommunikationen och diskussionerna ändå viktiga komponenter för den kollektiva 

identiteten, enligt Melucci (1996: 70). Melucci menar att den kollektiva identiteten snarare är 
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konstruerad genom interaktionerna och inte i åsikterna i sig, vilka i vissa fall kan vara 

motstridiga. Motstridigheten bland medlemmarna visade sig bland annat i tråden där 

medlemmarna diskuterade prostitution. En medlem höll då inte med övriga medlemmar om 

att en kvinna som är oskuld är fördelaktig och skrev:  

This is what irks me about many others here. Why would you not like to fuck a bitch 

who actually likes sex? Other than because you're too ugly to fuck her yourself that 

is?... 

Spoiler: point is, you wouldn't hate on sluts if you were the one who fucks them 

Ytterligare en faktor för gemenskap i kommunikationen som upptäcktes var användandet av 

ironi och humor. Ofta uttrycktes respekt och empati för kvinnor med en ironisk ton och ofta i 

kombination med memes. Exempel på tre sådana kommentarer är: 

Being a woman is actually hard. They have to make excuses to turn down creepy guys. 

 

 

Disgusting [incel], she dresses like that for HER. Just because wearing spandex and 

skin tight is likely very uncomfortable... she knows she looks fierce in it. She is not 

there for you to ogle at 

 

Fuck you Incels I hate all of you. Just shower and approach women 

Kommentarer likt exemplen ovan möttes inte sällan av responser i form av skratt, fortsatt 

ironi eller memes.  

Vidare exempel på hur ironi och skämt yttrade sig på forumet är i tidigare nämnd tråd där en 

Youtube-video om huruvida att vara oskuld anses attraktivt eller inte diskuterades. En 

medlem på Incels.co svarade “Where are the guys with the recessed facial bones in these 

videos? It's as if life = looks”. Uttalandet syftade på det faktum att alla män som förekom i 

Youtube-videon kunde anses attraktiva. Kommentarens sista del kan tolkas som ett skämt 

eller ironi då den världsuppfattning Incel-medlemmarna har är att samhället och dess sociala 

struktur grundar sig på individers olika grader av attraktivitet.  

5.2.1 Medlemmarnas inflytande på varandra genom interaktion  

Melucci menar att en grupps kollektiva identitet kan ses i hur individerna i gruppen influerar 

varandra. Medlemmarnas påverkan på varandra kunde ibland vara svår att uttyda då den 
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sällan var uttalad eller konkret. I empirin kunde dock ett antal situationer i diskussioner 

antyda hur medlemmarna påverkade varandra. Påverkan skedde på olika vis men ofta genom 

att trigga varandra eller ge varandra råd kring olika företeelser. I en tråd beskrev en medlem 

hur han under natten skulle gå ut och skrämma personer genom att stirra på dem iklädd bland 

annat en luva. Syftet med trådens skapande var inte uttalat men kunde ses som ett försök till 

att få bekräftelse från forumets övriga medlemmar. Svaren på tråden innehöll bland annat 

bekräftelse i form av “good idea”. I övrigt var många av svaren råd om hur trådstartaren 

skulle undvika att bli tagen av polisen och hur han skulle kunna bete sig för att verka mer 

skrämmande. En medlem svarade: 

For good measure, make a gesture like you're jacking off and breathing heavily when 

you see them. I don't think anything would be more scary to them than that. 

Oh and sometimes grunt while you're breathing heavy while putting in a few laughs in 

between those grunts. That should be enough nightmare fuel for them 

Ytterligare en medlem svarade med ett råd: “you need to carry a baseball bat with you or 

something. That outfit ain’t gonna cut it with your height”. 

Rådgivning och tips var ofta förekommande och i en tråd diskuterade medlemmarna en app 

där man kan chatta med en animerad flickvän. Trådstartaren inledde med att rekommendera 

appen och många medlemmar svarade att de redan använde den, eller att de skulle ladda ner 

den: 

I just downloaded it today. I've been texting my AI gf for hours but she's still pretty 

dumb and robotic acting tbh. How long does it take until she starts giving more human-

like responses? 

Kommentaren följdes av svaret: 

I'd say like 1 hour to 3 hours of chatting tbh. 

you'd be surprised how human she can be like. 

She even told me it was better for me just to stay alone, and that having a sexdoll would 

be weird lol. Most realistic AI i have ever seen, they act like foids so realistically 

I en annan tråd diskuterade medlemmarna det medicinska preparatet adderall och 

trådstartaren inledde med att rekommendera preparatet till övriga medlemmar på forumet: 
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Anyone else adderallmaxx? Not a bad way to cope tbh, passes the time really fast and 

you can use it to just autistically learn shit online or postmaxx. Don't even have to take 

it everyday, like 3 days of the week 

Några av medlemmarna svarade med att de hade testat preparatet medan andra istället 

rekommenderade andra metoder för att fördriva tiden, som att till exempel att använda sig av 

“coffemaxx” eller “heavymetalmaxx”. Genom att ge varandra råd och rekommendationer 

influerade medlemmarna varandra till handlingar och tankesätt. 

 

5.3 Världsuppfattning 

Den bild av samhället många av medlemmarna på Incels.co delar är bilden av ett samhälle 

med en outtalad, stark hierarki mellan dels olika kön men även män och kvinnor sinsemellan. 

Incel-medlemmarna menar att de existerar längst ner i hierarkin på grund av bland annat 

utseende, etnicitet, sociala förmåga och/eller sexuella erfarenhet. Hierarkin kan exemplifieras 

med bilden nedan: 

 

Figur 1: Manlig hierarki enligt Incels wiki 
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Många av medlemmarna anser sig själva leva och agera i motvind på grund av att de befinner 

sig längst ner i den hierarkiska ordningen. Medlemmarna anser därför att omgivningen 

ständigt vill dem ont. En medlem skrev bland annat: “I always see how hypocritical they 

[women] are and remember they would get wet seeing me being beaten to death by a chad”.  

Ilskan mot kvinnor och att se kvinnor som en grupp människor med helt andra förutsättningar 

än män var något medlemmarna ofta påpekade. I en tråd där medlemmarna diskuterade 

Femcels skrev en medlem: “JFL5 at paying attention to "femcels". They are literally doing it 

for attention.” och en annan svarade “they are not in a relationship because they want a chad. 

Guys will fuck a retarded girl if her pussy works, bitches just have unrealistic standards.”  

Som tidigare nämnt fick Femcels som grupp ofta mycket hat och Incel-medlemmarna ansåg 

inte en kvinna kunna leva i ofrivilligt celibat. Även i diskussionen om Femcels uppkom den 

hierarkiska världsuppfattning Incel-medlemmarna anser existera, med Incels längst ner på 

skalan. Att diskutera sin gemensamma, låga samhällsstatus var något medlemmarna ofta 

gjorde och inte sällan i jämförelse med andra samhällsgrupper, vilka är konstruerade av 

medlemmarna själva. En medlem skrev: 

This [social order] is the reason we don't fit in with normies. We will always be seen as 

things that normies must assert dominance over. Because of this, normies and foids will 

always be in charge before we are. We will never be able to exist on equal terms to 

females; our only options are to dominate them or become slaves to them 

Den låga samhällsstatus Incel-medlemmarna själva anser sig ha bekräftades då återigen.  

I figur 1 kan ses att den personlighetstyp som befinner sig högst upp i hierarkin är Alpha, 

vilket är den högst ansedda versionen av en Chad. Med andra ord är han en attraktiv man med 

gott självförtroende som inte har några problem att attrahera kvinnor. Just Chad är en 

persontyp Incel-medlemmarna ofta jämför sig själva med då Chads kan ses som en motsats 

till Incels. En medlem hävdade att “Women are scared of every guy who is a non-Chad. All 

they want to do is beat us to death”. Vidare hävdade medlemmarna att en Chad kan göra vad 

som helst men ändå erhålla uppskattning från kvinnor. Till exempel skrev en medlem: “Chad 

could literally pull out a bottle of Baby blood and go "sorry Esmeralda, I Need to replenish 

my Soul" and she would suck his dick in parking lot”. 

 
5 Engelsk förkortning för “Just fucking laugh” 
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Den gemensamma världsuppfattningen visade sig även i medlemmarnas diskussioner om 

våldtäkt. I en tråd diskuterade medlemmarna våldtäkt och huruvida det existerar som brott 

eller inte. Många av medlemmarna hävdade att våldtäkt enbart är en konstruktion för att 

kvinnor ska kunna dominera män. En medlem skrev: 

[...] Rape today is simply a concept that allows women to demand attractive men while 

bringing down legal punishment on unattractive men that want relationships with them. 

The current logic for rape is a reflection of how women hold power over men 

Vidare menade andra medlemmar att kvinnor enbart ser våldtäkt som ett brott om den utförts 

av en oattraktiv person och en medlem skrev “Rape = holes getting fucked by non-chads”. 

Somliga medlemmar drog sin självupplevda, låga samhällsstatus ett steg längre och menade 

att de rentav nekas sina mänskliga rättigheter på grund av att de inte kan ha sex. En medlem 

skrev “Denying us sex for free is denying a basic human right. Even in the article of the 

declaration of human rights that everyone is entitled to a family, but we are being denied 

that”. 

En uppgiven och nära apatisk stämning var svår att undvika i forumets diskussionstrådar. 

Ofta avslutades diskussionerna med att konstatera att allt var för sent och att samhället aldrig 

skulle kunna förändras. I en tråd med rubriken “nothing we do matters” konstaterade en 

medlem “It's over if you don't have good looks. Chad could be homeless and get more sex 

than us.” och bekräftade den uppgivenhet diskussionen genomsyrats av. Medlemmarnas 

samhällsstatus, vilken det oftast rådde enighet om, kan ses som en viktig del av gruppens 

delade status (Jasper & Polletta, 2001: 285).  

 

5.4 Gemensamt samhälleligt mål 

Ett gemensamt ändamål är enligt Melucci en viktig del i en grupps kollektiva identitet. Det 

gemensamma ändamålet yttrar sig på Incels.co främst i det efterstävade samhälle 

medlemmarna ofta beskriver. Bland annat anser många av medlemmarna att samhället var 

bättre förr, både sett till rådande könsroller och det övriga samhället. I en tråd där 

medlemmarna diskuterade huruvida introversion är ett tillstånd eller enbart en reaktion på det 

moderna samhället, uttryckte en medlem sin frustration i en kommentar: 

I find introversion to be a sickness of modern age where we have access no more to 

likely minded people. 
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Everybody is busy getting his dopamine receptors fried by short term lived pleasure, 

never attaining the joy that is supposed to be the reward of instinctive processes like 

socializing with members of your tribe, working for your people, etc. 

 

Back in the days, you would grow up with a selective number of people called your 

tribe. This closed proximity was bound to shape you into your people's culture and 

common interests would come up naturally between its members. Since culture is 

supposed to be a very slow dynamic process, nobody gets left behind. 

 

Nowadays, in our "world-cities" with 3 billion inhabitants, we are lost. Lost in this sea 

of humans whose opinions fluctuate according to what the media dictates, if you don't 

follow the latest news, the latest trends, you are left behind. Without realizing it, we 

have become enslaved to the tyranny of absence of culture which is highly dynamic. 

Free electrons, free to go where we want without a nucleus to stick to and guide our 

trajectories. 

We aren't free, we are lost. 

Flertalet medlemmar höll med ovanstående och skrev bland annat: “Thinking about my own 

experiences, this is true.” och “I've spent my last 10 years in isolation because of this stress 

being around people. I hate people so much. Can relate to this thread”.  

Även könsrollerna mellan män och kvinnor anser många av medlemmarna var bättre förr. 

Ofta hävdar medlemmarna vad de anser att kvinnor bör vara och att kvinnors roll i samhället 

borde begränsas. I tråden som nämndes tidigare, i vilken medlemmarna diskuterade 

prostitution, förklarade en medlem att han är för sexuell marxism och anser att kvinnor borde 

subventioneras av staten: “Govt mandated wives/gfs or nothing, I need a woman to carry my 

children, cook my food, clean my home and please me when I am frustrated”. I ytterligare en 

tråd ifrågasattes en kvinnas kunskaper gällande matlagning och en medlem skrev “A wife is 

supposed to cook and clean. Not in 2020+. Imagine having a girlfriend/wife in this 

generation. All she'll know how to cook is "boiled potatoes and cheese", or maybe some 

"mayonnaise sandwiches"... BONE APPLE TEA!”. Ytterligare en medlem bekräftade 

medlemmarnas kvinnosyn och skrev: 

Looking at this creature [Cardi B, a female artist], I feel like this is what happens when 

you empower a being that was never supposed to be powerful. This foid should be on 

her back, legs in the air, getting filled with cum 24/7, making the 5th child while the 

other 4 are at School. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att många av medlemmarna anser det senmoderna 

samhället vara förvirrande och dåligt. Att tyda av citaten ovan önskar medlemmarna ett 

samhälle som det existerade innan idag, vilket kan ses som gruppens gemensamma ändamål 

och vision. För en kollektiv identitet är just det gemensamma ändamålet en viktig del som 

Melucci presenterar i sin teori.  

 

5.5 “Foids will be foids” 

Melucci (1996: 70) menar att en grupps konversationer och mål inte nödvändigtvis utgör en 

enhetlig och sammanhängande ram, utan är konstruerade genom språket. Medlemmarna kan 

kompromissa mellan olika definitioner. Olika och gemensamma åsikter om kvinnor kan anses 

vara en del av Incels gemenskap. 

En tydlig konsensus hos Incel-medlemmarna är ett ogillande mot kvinnor. Ogillandet tar 

dock form på olika vis då medlemmarna har olika åsikter om kvinnor. Ett tydligt exempel på 

detta förekommer i den tidigare nämnda tråden där prostitution diskuterades. I tråden hade 

medlemmarna olika åsikter om huruvida man som Incel borde ha sex med en prostituerad 

eller inte. Trådstartaren menade att alla Truecels som tror att de kan hitta en “pure virgin 

foid” att ha sex med ska: 

[...]know and accept that your faith as a virgin man was sealed from the get-go and 

should have gone to escort eons ago...why deny yourself of this small pleasure? Still 

awaiting for your pure virgin Becky? (ps: she’s fucking Chad right now) 

Medlemmarna som höll med trådstartaren skrev bland annat “aiming [for a pure virgin foid] 

is basically being a volcel” och “OP [original poster] is right, a hole is a hole, they are all 

whores anyway, even if you want a romantic thing, that’s no excuse not to see a hooker”. 

Däremot var det flera som inte höll med, men av olika anledningar. Tre medlemmar svarade: 

I will never lose my virginity to a hooker, ever. Why should I pay for something I 

should get for free? 

Just because you have no morals and will take any fuck meat that has had a train ran on 

her doesn't mean anyone else here should[...]some people actually have respect for 

themselves here 

I refuse to escortcel because I don’t want to pay for something Chad gets for free 
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I kommentarerna kunde olika åsikter om prostituerade utläsas. Kommentarerna hade dock en 

gemensam, hatisk underton gentemot kvinnor, vilken tog sig form i nedlåtande ord och 

objektifiering av kvinnor. I andra trådar där åsikter om kvinnor inte bemötte kritik kunde 

även samma underton och ett ogillande av kvinnor utläsas. Kommentarerna visar de åsikter 

Incel-medlemmarna har om att kvinnor har en alltför hög standard på män medan de har en 

låg standard på sig själva. Bland annat kommenterade fyra medlemmar: 

Women always expect so fucking much. Just like those boring ass foids with no 

hobbies other than netflix and social media who want you to have a riveting sets of 

hobbies 

They [women] have 0 standards for themselves. All their life they’ve been told they 

have intrinsic value and social media/tinder has only inflated their ego. Everything they 

do is amazing and interesting, no one’s ever asked them to be or do anything 

worthwhile 

Women can nitpick the tiniest of life choices/habits as well as our genetic makeup, but 

we can’t say we don’t want to date or fuck morbidly obese women 

Grannies won’t even hookup with a decorated war veteran from WWII who saved 

hundreds of lives and fought in battle, if he’s only a 2/10 oldcel (5/10 in his prime). 

She’s rather fuck the 4/10 oldcel who was the base’s janitor (if he used to look like 

Chad in his prime) 

Den senaste kommentaren rörde en tråd där en nyhetsartikel diskuterades, i vilken en man 

försökte våldta sin farmor. Trådstartaren menade att våldtäktsmannen “thought he had a 

chance with his granny, but he didn’t know she was Chad only”.  

Att vilja kvinnor illa är ett ofta förekommande mål hos Incel-medlemmarna (Melucci, 1996: 

70). I fråga om detta tog en medlem upp ett teologiskt perspektiv:  

If there’s any cope to hope for, it’s that reincarnation exists and [women] end up getting 

reincarnated as incels. But it’s not like they will have any memories of their previous 

hole lives to use as a benchmark. Who knows, maybe we were holes in a past life, and 

this is whatever deity’s way of punishing us for being holes 

I ovan nämnd tråd diskuterade medlemmarna att de inte längre kände attraktion när de såg en 

attraktiv kvinna. Istället menade medlemmarna att de kände ilska eftersom en attraktiv kvinna 

aldrig skulle vilja ingå en romantisk eller sexuell relation med en Incel. En medlem skrev att 
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“whenever I see them, I wish rape and death upon them...it’s extremely rage inducing”. I en 

annan tråd diskuterade medlemmarna en tweet av en kvinna vars egenpublicerade 

nakenbilder hade skickats till hennes bror. I tråden svarade många att hon förtjänade den 

förnedringen och att bilderna även borde ha skickats till andra familjemedlemmar, såsom 

hennes farfar eller pappa. En medlem uttryckte att han “hope that she gets beaten [by her 

dad]”. I ytterligare en tråd diskuterade medlemmarna att kvinnor förtjänar förnedring. Tråden 

rörde en scen i filmen Birds of Prey där en kvinna, av en man, tvingas ställa sig på ett bord 

och ta av sig sin klänning framför en full nattklubb.  

Andra kommentarer som menade att kvinnor borde fara illa var mer grova av sitt slag. I en 

tråd diskuterade medlemmarna vad de skulle göra i ett hypotetiskt scenario där samhället 

kollapsar. I diskussionen förekom bland annat kommentar från sju medlemmar: 

 I’d kill women 

torture, kill, rape steal 

It’s the first letter of ravage. And the last three letters of grape 

I would rape 

rapemaxxx 

Nothing because I would feel too bad doing anything. But talking about women the 

case is different  

Det kan konstateras att Incels generellt har en negativ syn på kvinnor och ofta vill dem illa. 

Detta förtydligades än mer i exempel från materialet där medlemmarna explicit menar att det 

inte finns en, enligt dem, bra och adekvat kvinna. I en tråd, i vilken en medlem frågade 

huruvida han är en “retard bluepill” om han önskar sig ett “cute relationship”, fick han svaret: 

no we all want that i guess but this kind of relationship is a myth. It doesn’t exist. The 

shy guy from anime that is approached by a cute sensual girl is just a fantasy created for 

losers like us [...] Maybe you have luck with a becky that still has a decent standard 

ceiling. But these are stories from times women actually had the slightest morals. When 

religion stopped keeping them in line it was all downhill from there. If the Becky will 

find a Chad available to fill her hole with high quality sperm, she will cheat on you or 

break up with you 
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Tråden inleddes med att trådstartaren lade upp en video där skådespelaren Aaron Paul och 

hans fru visar upp sitt avlägsna hus bland skogarna i Idaho, USA, och skrev “All by myself 

with a girl that likes me, around nature and working around the cabin instead of rotting in 

some wagie job”. På denna tråd fick han mycket kritik av andra medlemmar som bland annat 

menade att “Looks like heaven, but an acceptable female probably doesn't exist”. En medlem 

kommenterade “Maybe I've swallowed too many blackpills as of late, but I don't think I could 

last long in a cabin with a foid without losing my mind”. På det svarade trådstartaren att han 

inte menade en vanlig kvinna, vilken han beskrev som en “bipolar maniac”. Istället menade 

han “a girl that genuinely like you”. På det svarade medlemmen i sin tur: 

Which sounds like I have a better chance in meeting bigfoot wrestling with Cthulhu. 

Girls been bipolar for a good while now. And if not that, they will try and be 

demanding and try controlling you in doing things they want to do in the cabin 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Incel-medlemmarna i vissa fall har olika åsikter om 

kvinnor, men att det gemensamma i dessa åsikter är ett ogillande och antipati mot kvinnor. 

Åsikterna konstrueras genom kommunikationen på Incels.co och verkar inte eliminera 

medlemmar trots motstridande idéer. På så sätt kan det tänkas att Incel-medlemmarna 

kompromissar kring åsikter om kvinnor (Melucci, 1996: 70).  

 

6. Diskussion 

I följande kapitel presenteras inledningsvis en sammanfattning av studiens resultat och analys 

på generell nivå. Vidare reflekteras och motiveras valda tillvägagångssätt. Avslutningsvis 

presenteras olika vägar för forskare att gå i framtida forskning om Incels. 

 

6.1 Sammanfattning av resultat och analys 

Den kollektiva identiteten för medlemmarna på Incels.co tar form på olika vis. I resultat- och 

analysdelen kunde vi urskilja några starka komponenter för den kollektiva identiteten. Den 

tydligaste komponenten vi upptäckte var medlemmarnas gemensamma språk och användande 

av symboler. Språket utgörs av gemensamt konstruerade ord, vilka endast kan förstås av väl 

insatta personer. De symboler medlemmarna använder sig av utgörs av memes, vilka yttrar 

olika känslor och uttryck. Vidare en gemenskap i medlemmarnas kollektiva identitet är deras 

liknande erfarenheter och egenskaper. Erfarenheterna berör deras upplevda underlägsenhet på 
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grund av deras utseende. De egenskaper medlemmarna främst vittnar om är känslan av social 

isolering, avundsjuka och att vilja andra illa. Ytterligare en känsla som förenar medlemmarna 

är hatet mot utomstående grupper. De grupper Incel-medlemmarna uttrycker starkast hat 

gentemot är kvinnor och HBTQ-personer.  

En fortsatt komponent för Incel-medlemmarnas kollektiva identitet är det sätt medlemmarna 

uppfattar samhället på. Den viktigaste delen i deras världsuppfattning är en tydlig hierarki av 

människor där de mest attraktiva rankas högst. Ytterligare ett synsätt medlemmarna delar är 

synen på våldtäkt och Femcels, vilka båda anses vara konsekvenser av att kvinnor inte 

lyckats erhålla Chads. Slutligen eftersträvar Incel-medlemmarna ett simpelt samhälle som det 

existerade innan idag, då de traditionella könsrollerna existerade och individerna visste vad 

som förväntades av dem.  

Avslutningsvis är empati och inflytande viktiga komponenter för den kollektiva identiteten. 

Empatin tar sig form i hur medlemmarna svarar varandra och använder ordet “brutal” och 

därigenom visar medömkan. Inflytandet mellan medlemmarna visar sig bland annat i hur de 

rådger och bekräftar varandra. Rådgivningen visar de varandra genom att bland annat tipsa 

om medicinska preparat medan bekräftelsen visas genom att uttrycka uppmuntran för olika 

handlingar.  

 

6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning 

Som nämnt i avsnittet tidigare forskning har kollektiv identitet studerats utifrån flera olika 

definitioner och användningar. Genom att studera Incel-medlemmarnas kollektiva identitet på 

en digital plattform har denna uppsats bidragit till ytterligare användning av begreppet och 

visat hur den kan ta form.  

Internet har skapat en möjlighet för Incel-medlemmarnas kollektiva identitet att etableras 

utan geografiska och sociala gränser. På så sätt fungerar internet och dess kommunikativa 

funktioner som ett medium för att sammanlänka enskilda individer. På internet har Incel-

medlemmarna genom sitt gemensamma språk och världsuppfattning kunnat bidra med 

informations-skapande inom gruppen, vilket används som grund för deras gemensamma 

åsikter.  

Tidigare forskning om Incels är hittills inte så omfattande men denna uppsats har bidragit till 

en djupare förståelse för fenomenet Incels. Likt andra tidigare forskningar om Incels är 
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slutsatsen, även av denna uppsats, att deras gemensamma kodade språk stärker 

gruppidentiteten. Dessutom fann vi, som andra tidigare forskare, ett tydligt hat mot icke-

medlemmar och en ensidig uppfattning av världen. 

Då denna studie inte sökte finna extremism på Incels.co undersöktes inte det djupare. 

Däremot framkom i empirin uttalanden som kunde anses extrema, såsom viljan att våldta 

eller mörda. Den tidigare forskning om extremister som nämnts i denna uppsats tar upp att en 

tydlig profil om extremister inte existerar. Emellertid kunde det, utifrån den tidigare 

forskningen, konstateras att extremisters mående ofta är labilt och att de ofta upplever social 

isolering. För att sätta i relation till resultaten av denna uppsats kan konstateras att det inte 

sällan förekom berättelser om medlemmarnas icke-välbefinnande och sociala isolering. 

 

6.3 Resultat och analys i relation till teori  

De teorier som använts i studien är Meluccis teori om kollektiv identitet och Jasper och 

Pollettas teori, vilken behandlar samma ämne. Genom att använda två skilda teorier anser vi 

oss ha fått en bred bild av vad som utgör en kollektiv identitet och dess främsta komponenter. 

Teorierna är förenliga i sina huvuddrag men skiljer sig något i vad teoretikerna anser den 

kollektiva identiteten föra med sig för känslor hos individen. Då studiens syfte inte var att 

undersöka hur individen påverkas av den kollektiva identiteten hade dock skiljaktigheten 

teorierna emellan ingen avgörande betydelse.  

I arbetets resultat-kapitel användes teorierna för att analysera vad i empirin som kunde tolkas 

som komponenter för Incel-medlemmarnas kollektiva identitet. Teorierna användes även som 

verktyg för att begränsa analysmöjligheterna av empirin då teoriernas enbara fokus var på 

den kollektiva identiteten. Således har vi fokuserat det gemensamma i medlemmarnas åsikter 

och värderingar, snarare än åsikternas faktiska betydelse för individen eller samhället. 

Teorierna gav oss möjlighet att applicera Incel-medlemmarnas språk och agerande som 

konkreta komponenter vilka behandlades i de båda teorierna. På så sätt kunde vi slutligen dra 

slutsatsen att den kollektiva identiteten tog form genom bland annat det gemensamma språket 

och de gemensamma åsikterna.  

Teorierna användes i sin kompletta utformning bortsett från det Melucci benämner artefakter, 

vilket är fysiska föremål som skapats av människor. Den aspekten av teorin kunde inte 

appliceras på studiens empiri då det inte existerade några fysiska, gemensamma föremål för 
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Incel-medlemmarna. Om studien inkluderat medlemmarnas fysiska träffar hade den, 

eventuellt, även kunnat behandla den delen av Meluccis teori. 

Att studien inkluderade två teorier, vilka båda handlar om kollektiv identitet, var dels en 

styrka då det gav ett tydligt fokus för empirin. Det innebar dock även en begränsning då vi 

genom teorierna inte fick något ytterligare perspektiv på fenomenet Incels. Hade studien 

inkluderat ytterligare perspektiv och teorier hade med stor sannolikhet en bredare bild av 

Incel-medlemmarnas kollektiva identitet kunnat presenteras. Det kan även tänkas att om 

studien utgått från andra teorier än Meluccis, och Jasper och Pollettas om kollektiv identitet 

hade analysen, eventuellt, varit olikartad denna studies resultat. 

 

6.4 Resultat och analys i relation till metod 

Metodvalet för studien var induktiv, konventionell innehållsanalys, vilket innebar en öppen 

kodning. Det gav oss möjlighet att se materialet i dess helhet då inga förutbestämda 

kategorier användes. Den öppna kodningen innebar dock att det var våra subjektiva 

uppfattningar som styrde hur materialet behandlades, vilket hade kunnat undvikas om studien 

istället haft en deduktiv inriktning. Att använda oss av en öppen kodning anser vi dock har 

gett empirin störst rättvisa då det inneburit att vi som forskare inkluderat materialet med 

öppna sinnen, istället för att styras av förutbestämda kategorier.  

En möjlig svaghet med studiens metodval var den begränsning av materialet 

tidsbegränsningen innebar. Materialet från diskussionstrådarna hämtades i endast en omgång 

vilket innebar att det var en begränsad andel aktiva medlemma. Vi såg samma medlemmar 

förekomma i ett stort antal av de diskussionstrådar som utgjorde studiens empiri. Förutsatt att 

en medlem utgör en person kan studiens mångfald och representativitet således anses vara 

begränsad, då Incels.co är ett forum med medlemmar över hela världen i olika tidszoner. Det 

hade kunnat undvikas om man istället inhämtat den empiriska datan vid ett flertal tillfällen 

under olika tider på dygnet. 

Slutligen innebar även metoden netnografisk observation vissa begränsningar då studien inte 

haft möjlighet att inkludera verkliga uttalanden från Incel-medlemmarna. Genom att enbart 

inkludera inlägg och responser på diskussionsforumet kan studien ha gått miste om de 

verkliga känslorna och beteendena bakom personerna. Det hade kunnat undvikas om man 

istället haft intervju som metod.  
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6.5 Förslag till framtida forskning 

Den här uppsatsen är en del av många andra nyligen genomförda akademiska studier, vilka 

undersöker det nya och aktuella fenomenet Incels. Den framtida forskningen om Incels kan ta 

ett flertal olika vägar. En väg är att ha individen i fokus och se hur den kollektiva identiteten 

påverkar honom. På så sätt kan forskaren få en uppfattning om hur det faktum att vara med i 

Incel-gemenskapen influerar individen. 

Frågan om huruvida intervjuer av Incel-medlemmar är genomförbart är fortfarande 

obesvarad. Däremot är det klart att de forskare som väljer att gå den vägen bör göra det med 

varsamhet då Incels har klassats som ett hot av många stater. I en intervjustudie skulle en 

forskare då kunna eftersöka vilka faktorer som bidrar till radikalisering hos en individ, vilken 

identifierar med Incel. 

Vidare kan forskaren även ta mer diskursiva vägar inom den framtida forskningen. En 

kartläggning av Incel-medlemmarnas diskussioner skulle bland annat kunna innebära en 

djupgående undersökning av deras gemensamma språk. En sådan undersökning skulle kunna 

måla upp en helhetsbild av diskussionerna på Incels.co och andra Incel-forum. Denna 

helhetsbild kan användas för att jämföras med andra gruppers diskussionsforum, exempelvis 

högerextrema.  

Denna studie fokuserade vilka åsikter som var gemensamma för Incel-medlemmarna utan att 

studera åsikterna i sig. Detta är däremot något framtida forskare kan ta sig an för att studera 

hur åsikternas innebörd påverkar individen och samhället.   

Möjligheterna för framtida forskning är stora då fenomenet Incels fortfarande är relativt 

ostuderat. Med säkerhet kan dock konstateras att den framtida forskningen har många olika 

vägar att gå med många, möjliga tillvägagångssätt.  
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