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Abstract 

Under det senaste decenniet har världen blivit varse om fenomenet ”incels”. Incels har 

uppbådat stor medial uppmärksamhet till följd av två massmord utförda av män som 

identifierade sig som incels, vilket har föranlett att en relativt endimensionell bild av incels 

har fått fäste: incels beskrivs som arga och farliga män som hatar kvinnor för att de förnekas 

sex. Hur väl stämmer dessa beskrivningar överens med incels egna uppfattning? Uppsatsens 

syfte är att undersöka incel-fenomenet närmare, hur personer som definierar sig som incels 

relaterar till jaget, communityt och omvärlden. Fokus är på incels syn på andra män, kvinnor, 

kärlek, sex och förhållanden. Uppsatsen baseras på passiva observationer av tre onlineforum 

där incels möts. Empirin består av konversationer från forumen. Analysen utfördes med hjälp 

av teoretiska bidrag om sex, alienation, misslyckande och kärlek i modern tid. Studiens mest 

betydelsefulla resultat är hierarkin baserad på utseende som incels reproducerar för sig själva, 

andra män och kvinnor, samt rangordningens negativa effekter på hur incels relaterar till sex, 

förhållanden och kärlek. Uppsatsen visar att etiketten incel och den gemenskap som skapats 

kring den inte enbart är synonymt med ilska och hat. Sorg, förtvivlan och solidaritet mellan 

brustna hjärtan är viktigare aspekter i konstruerandet av incelcommunityt. 
  

Nyckelord: Socialantropologi, Incels, Ofrivilligt celibat, Hierarki, Manosfär. 
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1 Inledning 

Året är 1997, internet har bara inlett sin resa för att bli det virtuella universum det är idag. En 

ensam kvinna, Alana, startar ett online forum med syftet att hitta andra ensamma oskulder och 

skapa en gemenskap. Det startade som en enkel hemsida, Alana's involuntary celibacy project 

med en mailinglista och utvecklades sen till ett forum där både män och kvinnor var 

välkommen att prata om deras ensamhet. Original förkortningen för ”involuntary celibacy” 

var ”invcel” men byttes sedan ut mot ”incel”.1 ”The word used to mean anybody of any 

gender who was lonely, had never had sex or who hadn't had a relationship in a long time. But 

we can't call it that anymore” säger Alana i en intervju med BBC (BBC 1). Anledningen 

bakom Alanas uttalande är att Elliot Rodgers nyligen dödat sex personer och skadat 

ytterligare fjorton, för att sedan avsluta sitt eget liv. Innan dådet offentliggör Rodgers ett nästa 

hundrafemtio sidor långt manifest, där han bland annat identifierar sig som en incel. Rodgers 

uppsåt var att straffa kvinnor. I manifestet deklarerar han: “I will slaughter every single, 

spoiled, stuck-up blonde slut” (Toronto Sun 1). Attentatet sker under 2014, sjutton år efter att 

Alana's involuntary celibacy project skapades. Fyra år senare hyr Alek Minassian en skåpbil i 

Toronto och kör sedan medvetet på gångtrafikanter. Tio personer dör och sexton skadas. Likt 

Rodgers kommunicerar även Minassian med omvärlden innan han genomför sitt dåd. På sin 

Facebooksida kallar han Rodgers för ”the Supreme Gentleman” och skriver även ”The Incel 

Rebellion has already begun! We will overthrow all the Chads and Stacys!” (Independent UK 

1).2 Rodger och Minassians aktioner väckte många frågor. Vad är en incel? Vad vill de och 

varför? 

 

                                                                                                                                                         
 
1 Citatet i uppsatsens titel kommer från den amerikanska soul artisten Jimmy Ruffins låt med samma titel & Den 
svenska översättningen av involuntary celibacy är ofrivilligt celibat men det engelska begreppet ”incel” är den 
vedertagna förkortningen. En vanligt förekommande missuppfattning om ordet celibat är att det refererar till 
någon som avstår från sex, men celibat betyder egentligen att avstå från äktenskap och det sexuella är 
underförstått (Williamson 2018:1). I och med detta så innebär begreppet egentligen ”ofrivilligt äktenskapslös”. 
Fenomenet ofrivilligt celibat som incels personifierar har funnits länge, kanske alltid, även om det inte alltid 
uttryckligen formulerats så. Ett exempel på det är Bourdieus skildring av ungkarls bönder som inte hittat en 
kvinna att gifta sig med (Bourdieu 2004:581) som är från 1960.  
2 Se appendix.   
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Det går att säga att Rodgers och Minassian bröt den ”tredje väggen” när de gjorde praktik 

offline av en filosofi online. Massmedia och forskare började intressera sig för detta 

internetbaserade kollektiv till följd av attentaten och den uppenbara kopplingen mellan dem 

och incelcommunityt. Incel blir synonymt med något farligt och Alana blir känd som kvinnan 

som startade incelcommunityt. I intervjun talar Alana om den destruktiva utvecklingen hennes 

initiativ har tagit: ”It definitely wasn't a bunch of guys blaming women for their problems. 

That's a pretty sad version of this phenomenon that's happening today. Things have changed 

in the last 20 years” (BBC 2). 

1.1 Problemformulering, syfte & frågeställningar 

Den mest vanligt förekommande slutsatsen i media är att incels är ensamma, arga, unga män 

oförmögna till att lyckas ha sexuellt umgänge med kvinnor och att de som följd hatar kvinnor. 

Även bland forskare förekommer denna slutsats. Incels förminskas, förlöjligas och reduceras 

till exempelvis “basement-ensconced keyboard warriors” (Moloney & Love 2017:9) och ”the 

grown white man in his underwear in Mommy’s basement” (Boston Review 1). Försvinnande 

få ansträngningar har hittills gjorts för att försöka förstå hur det som startade som en 

stödgrupp för ensamma själar kunde utvecklas till en filosofi med dödligt utfall. Få visar 

intresse för vad incels är, varför de agerar som de gör samt den heterogenitet som återfinns 

hos detta community. Istället för att utforska dessa frågor seriöst skuldbeläggs incels 

kollektivt. Rodger och Minassian ses som illavarslande omen av den misogyna rörelsen som 

huserar på nätet. Sylvia Jaki et al. (2019:243) förklarar deras individuella handlingar som 

ensamvargsterrorism och menar att deras radikalisering går att spåra till incelcommunityt. 

Överläkaren Stefan Krakowski3 är inne på samma spår och menar att incels går att likna vid 

våldsbejakande islamism (SVT 1). 
 

Att tillskriva incels epiten nördar, farliga, våldsamma eller misslyckade, är ett sätt att både 

distansera sig från gruppen och samtidigt förneka den legitimitet. Det kan dock finnas en 

problematik med att reproducera en alltför förenklad bild av denna grupp. Jag vill leta mig 

                                                                                                                                                         
 
3 Stefan Krakowski är överläkare i psykiatri och författare och kommer delta i den första stora studien om incels 
på Georgia State University i USA som kommer inledas under 2020.  
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bortom den vedertagna synen på incels. Mitt uppsåt är inte att säga att det är fel att kritisera 

incelcommunityt, men viktiga insikter om vår tid kan gå förlorade om vi lutar oss tillbaka på 

snabba avskrivningar och enkla förklaringar. Incelforumen erbjuder en känsla av samhörighet 

och gemenskap för individer som ofta känner sig social isolerade. Mitt syfte är därför att 

närma mig incels på deras egna villkor utan att fördöma dem och utforska hur incels ser på sig 

själva, sitt community samt sin omvärld.4 För att uppnå uppsatsens syfte har jag applicerat 

följande frågeställningar på min studie: Hur ser incels på jaget och viet? Hur konstrueras 

deras relation till kvinnor och andra män? Hur relaterar incels till sex, kärlek och relationer?5 

1.2 Disposition  

Introduktionskapitlet kommer fortsätta med ett metodavsnitt där mina utvalda fält och 

metodologiska avvägningar kommer introduceras. Sedan kommer betydelsefulla 

vetenskapliga studier att presenteras parallellt med att incelcommunityts position i en bredare 

kontext redogörs. Introduktionskapitlet avslutas med ett resonemang om min studies 

positionering i den vetenskapliga sfären. I det andra kapitlet kommer uppsatsens teoretiska 

ramverk introduceras. Därefter kommer uppsatsens analytiska del där empirin relateras till 

teori och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens resultat och framtida 

socialantropologiska studier om incels.  

                                                                                                                                                         
 
4 ”Incels” går att kategorisera som en social grupp, som utgörs av ett kollektiv som är meningsfullt för dess 
medlemmar och gruppen definieras av medlemmarna själva, tillsammans med gruppens namn och sociala 
gränser (Kurkiala 2016:89). Incels är ett namn gruppen själva tagit och de har själv etablerat sociala gränser mot 
exempelvis kvinnor. Grunden för den sociala gruppen incels är deras filosofi, som jag kommer beskriva senare i 
uppsatsen. 
5 Uppsatsens syfte har inspirerats av forskaren Peter Langman, som specialiserat sig på psykologin bakom 
skolsskyttar och massmördare. Langman (2014:7) anser att: ”Rampage attacks are not caused solely by being 
short, psychopathic, psychotic, bicultural, failing in school, or being a ’kissless virgin’”. Langman menar att män 
som Rodgers och Minassian i regel har misslyckats med alla aspekter av vuxenlivet och att det inte finns en 
faktor som resulterar i massakers. Min studie om incelcommunityt tar avstamp i de fördomar som finns mot 
gruppen och genomsyras av Langmans analys, men i mitt fall omvandlas detta till att det måste finnas mer än en 
faktor som definierar en ”incel”. Denise Donnelly et al. (2001:159) erbjuder den definition av ofrivilligt celibat 
som jag valt att ta fasta på, mycket för att incels egen definition är i linje med den. Definitionen inbär en person 
som vill ha sex men inte lyckats hitta en sexuell partner. Hur länge en person levt i ett ofrivilligt celibat är inte 
det centrala eftersom de situationer vi definierar som verkliga blir verkliga. Självdefinitionen att man lever i ett 
ofrivilligt celibat är därför viktigare än tidsspannet. Donnelly et al. återkommer i redogörelsen för tidigare 
forskning och i det teoretiska kapitlet.   
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1.3 Metod   

1.3.1 Inhämtning av empiri & analys  

Mitt empiriska material består av inhämtade konversationer i form av diskussionstrådar 

mellan incels på tre utvalda internetforum: Incels.co, Incels.net och r/incelswithouthate. Valet 

baserades på att forumen hade ett högt medlemsantal eller intensiv aktivitet, samt på 

tillgänglighet. Forumen är så kallade ”öppna forum”, vilket innebär att jag kunde få tillgång 

till dem utan att skapa en användare. Incels.co har ingen egen information över antal 

medlemmar, men Incel Wiki uppger att de har tiotusentals medlemmar (Incel Wiki 1).6 

Respektive forum har sina egna regler. Incels.co definierar incels som: ”Person who desires, 

but is unable, to be in a romantic relationship”.7 Kvinnor är strikt förbjudna. Det är även 

förbjudet att skryta om tidigare sexuella eller romantiska framgångar (Incels.co regler 1). 

Incels.net:s förhållningsregler liknar Incels.co:s.8 Incels.net och r/incelswithouthate har 

uppskattningsvis tusentals medlemmar (Incel Wiki 2). r/incelswithouthate skiljer sig eftersom 

det är en ”subreddit” och huserar under den populära hemsidan reddit.com.9 På 

r/incelswithouthate är alla välkomna oavsett kön eller filosofi och hat är uttryckligen 

förbjudet. Det är även otillåtet att göra breda generaliseringar om incels eller verbalt attackera 

dem. ”A lot of the people who come here are hurting so please don't attack any of them” 

(IncelsWithoutHate regler 1). 

 

Ett centralt koncept inom ”manosfären”10, som incels är en del av, är ”redpill-filosofin”. 

Filosofin är lånad från den kultförklarade filmen Matrix, där huvudpersonen Neo ställs inför 

ett val: att antingen svälja det röda eller de blåa pillret. Det blåa pillret innebär att man lever i 

en illusion, blind och ovetande om livets förgänglighet. Det röda pillret gör en upplyst och 

medveten om de fula sanningarna om livet. Redpill-filosofins syfte är att uppmärksamma män 
                                                                                                                                                         
 
6 Det är främst så kallade ”blackpill-incels” som är aktiva på Incels.co, men det är inte ett krav. Blackpill innebär 
att man accepterat de mörka sanningarna om livet samt att ens tillstånd som incel är oföränderligt.  
7 Män som är ”bluepill” är tillåtna under villkoret att de delar incels filosofi och inte uttrycker att de inte är 
incels. Bluepill innebär att man inte insett sanningen utan är blind för livets förgänglighet.  
8 Kvinnor är förbjudna men även bluepills. ”Any female or bluepiller who took disguise of incel will be taken 
care of” (Incels.net regler 1). 
9 Reddit.com grundandes 2005 och är en diskussionshemsida där registrerade medlemmar kan posta innehåll och 
interagera. År 2018 hade hemsidan omkring 330 miljoner medlemmar. Hemsidans innehåll delas in i 
communitys eller kategorier, så kallade ”subreddits” r/incelswithouthate är en av dessa.  
10 ”Manosfären” är min egen översättning av det engelska begreppet ”manosphere”, ett samlingsnamn för 
mansdominerade nätverk på internet. Begreppet kommer beskrivas med grundligt längre fram i uppsatsen. 
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på det manshat som feminismen förespråkar. Incels har utvecklat Matrixanalogin genom att 

addera nya piller. ”Blackpill” har samma effekt som redpill men de som anammar detta 

narrativ anser att det är omöjligt att uppnå en förändring av deras livssituation (Ging 

2019:640).11 

 

Majoriteten av diskussionstrådarna jag observerat publicerades i mars 2020. Min metod har 

bestått av passiva observationer. I praktiken så gick observationerna ut på att jag under en 

vecka i mars 2020 fördelade tiden jämt mellan forumen. Jag observerade en timme per dag på 

respektive forum. Det resulterade i 21 timmar totalt. Under inhämtningen av empirin delade 

jag in materialet i olika temat. När observationerna var klara för dagen skrev jag 

fältanteckningar och summerade vad jag observerat på dessa virtuella fält. Analysen av min 

empiri har baserats på diskussionstrådarna samt mina fältanteckningar. 

1.3.2  Etiska avvägningar  

Valet att observera öppna forum härleds även till uppsatsens etiska aspekter. En etisk 

övervägning jag behövde ta ställning till tidigt var huruvida min undersökning skulle ske på 

öppna eller stängda forum. ”Stängda forum” kräver att man skapar en användare, vilket gör 

dessa fält svårare att träda in i. Incelforumen har regler. En av reglerna är att man ska vara en 

man. Kvinnor är således inte tillåtna (Incels.co regler 2). För att få tillgång skulle jag alltså 

medvetet behövt bryta mot deras regelverk genom att ljuga om mitt kön. Detta hade så klart 

givit mig chansen att interagera med användare samt ta del av intressant innehåll, men jag 

ansåg inte att det skulle ha varit etiskt försvarbart (Vetenskapsrådet u.å 1). Intervjuer med 

incels var också ett alternativ. Jag anser dock att en passiv observation var det mest lämpliga 

då incels generellt är väldigt misstänksamma mot utomstående. Jag bedömde även att tiden 

inte räckte för att bygga upp det förtroende som hade krävts för att få informanter att känna 

sig trygga. 
 

Mitt syfte är att öka kunskapen om incels och möjligen även öka förståelsen för dem, utan att 

på något sätt skada communityt. Med hänsyn till detta, samt det faktum att de citat jag delvis 

baserat min analys på har inhämtats utan informanternas vetskap har beslutet fattats att inte 
                                                                                                                                                         
 
11 Så kallade blackpill-incels är de som har varit mest framträdande i min undersökning, men det finns även 
incels som är bluepill Se appendix). 
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inkludera användarnamn i uppsatsen. Av samma anledning kommer jag inte inkludera 

direktlänkar till min empiri. Detta är en försiktighetsåtgärd jag har vidtagit för att skydda mina 

källor och deras anonymitet. 

1.3.3 E-bile  

På forumen förekommer en hel del misogyna ord och begrepp.12 Dessa har jag valt att kalla 

för ”e-bile”. Ett begrepp som myntats av Emma A. Jane (2017:7) som har forskat länge om 

mäns våld mot kvinnor online.13 E-bile är ett samlingsnamn för misogyna utspel som sker på 

nätet. Jane (2014:558) menar att den retorik och de ordval som omfattas av e-bile ämnar 

väcka obehag. I min studie förekommer ord som kan upplevas som stötande. Ett motiverat val 

har gjorts att inte censurera dessa. Mitt syfte är att förstå incels och deras språkbruk är en 

väsentlig del av communityt. Valet har även inspirerats av Jane (2014:559) som passionerat 

argumenterar för att e-bile måste bli omnämnt i ocensurerad form så att värdefull mening inte 

går förlorad. Generiska förklaringar eller mindre provocerande synonymer besitter inte 

förmågan att återge samma semantiska nyanser. Vidare anser jag att censurering eller 

omskrivning skulle ge en felaktig bild av incels – då det skulle bli mina ord och inte deras – 

och potentiellt påverka min studies trovärdighet negativt. Incelcommunityt använder sig även 

av begrepp som i regel är främmande för den utomstående, eller ord som fått ny innebörd i 

sammanhanget, exempelvis ”cope” eller ”foid”. Jag har därför valt att sammanställa ett 

appendix för de ”incelbegrepp” jag kommit i kontakt med under min studie.14 

1.3.4  Begränsningar  

Mina metodologiska val har till stor del styrts av tre aspekter: en tidsaspekt, en etisk aspekt 

samt studiens syfte. Den begränsade tidsramen föranledde att fältet för mina observationer var 

                                                                                                                                                         
 
12 Mairead Eastin Moloney och Tony Love (2017:3) definierar ”misogyni” som förakt eller hat mot kvinnor. 
Misogyni kan även förstås som en orimlig rädsla för kvinnor eller som sexuella fördomar som symboliskt byts 
mellan män (Jaki et al. 2019:242). 
13 Jane (2017:7) som studerat mäns hat mot kvinnor på internet sen 1998 menar att e-bile bör studeras då det är 
ett dominerande språk i internetbaserade diskurser (Jane 2017:3). Vidare så ger e-bile insikt i hur och till vilken 
mån misogyna åsikter upprätthålls av män (Jane 2014:567). Jane sammankopplar fenomenet med de bredare 
samhällsproblemen ojämställdhet mellan könen och sexism. Hon gör även poängen att sociala medier är nytt 
men att e-bile har rötter i ett betydligt äldre narrativ som hävdar kvinnans underkastelse och att kvinnors 
huvudsakliga funktion är sexuell (Jane 2014:560). 
14 I appendix finns även en förklaring för respektive incelbegrepp.   
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i behov av tydliga avgränsningar. Det finns många incelcommunitys och det hade varit 

omöjligt att observera samtliga. Därför valde jag ut de tre redan introducerade forumen. För 

att besvara uppsatsen frågeställningarna har jag i mitt arbete gjort tematiska avgränsningar. 

Jag har hämtat inspiration från tematisk analys, som är en av de vanligaste kvalitativa 

analysmetoderna (Guest et al. 2012). De diskussionstrådar som observerats har kopplats 

samman genom följande teman: incel-identitet, gruppidentitet, utseende, ensamhet, psykisk 

ohälsa, kvinnor, andra män, sex, förhållande och kärlek. Dessa teman har valts ut för att det 

finns en stark korrelation mellan dem och studiens frågeställningar. Andra teman valdes bort 

då de ansågs mindre relevanta eller av tids- och resursbrist.15 

1.4 Bakgrund & tidigare forskning  

I det kommande avsnittet presenteras forskning som varit betydelsefull för min studie, studier 

om incels men även anknytande ämnen. Incel-fenomenet har kopplats till feminismens 

framväxt och dess konsekvenser för män. Andra relevanta ämnen är manlig ensamhet.  

1.4.1  Arga farliga misogyna män? 

Som forskningsämne är incels relativt nytt, vilket föranleder att antalet studier är få. Studier 

som gjorts är i regel på ett specifikt ämne eller tema. Flera studier kretsar runt det misogyna 

och det farliga med communityt (Sloan 2019 & Jaki et al 2019 & Bratich & Banet-Weiser 

2019). Jaki et al. (2019) har gjort en lingvistisk analys av kvinnohat i det nu nedstängda 

incel.me. Deras slutsats är att kvinnohat karaktäriserar incels. Det utgör nästan ett krav, då 

incels håller kvinnor ansvariga för deras situation (Jaki et al. 2019:252). Incels delar även 

oförmågan att etablera sociala, respektive sexuella kontakter (Jaki et al. 2019:263). Kate 

Sloan (2019:1) beskriver incelcommunityt som en ny form av extremism och att incels är en 

socialt distinkt grupp bestående av unga arga heterosexuella män vars delade ideologi 

härstammar från misogyna idéer. Även i Sverige har incels nyligen uppmärksammats. 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) publicerade i februari 2020 rapporten Hope, cope & 

rope: Incels i digitala miljöer. Syfte var att öka förståelsen om ”incelkulturen”. Rapporten 

                                                                                                                                                         
 
15 Ämnen som exkluderats är bland annat rasism, homofobi, konspirationsteorier och det dagsaktuella Covid-19. 
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belyser att det inte går att se incels som en homogen grupp eller att alla kan anses vara en 

samhällsfara. Samtidigt konstateras det att incelmiljön präglas av kvinnohat och resonemang 

om att genomföra massakers eller begå våldtäkter (FOI Memo:7040).  

 

Figur 1: 16 

1.4.2  Feminism, mansrätttsrörelsen & manosfären online  

Incelcommunityts filosofi går att härleda till mansrättrörelsens framväxt, som bildades i 

anslutning till att feminismen fick fäste i västvärlden. Michael A. Messner (1998:256) 

beskriver att män i mer än ett sekel har bemött den feministiska rörelsen med allt från 

ambivalens eller entusiasm till fientlighet. Mansrättsrörelser har tolkats som organiserade 

försök att hindra feminismens framgångar (Palmer & Subramaniam 2018:97). Den tidiga 

mansrättrörelsen erkände feminismen som nödvändig för att utjämna ojämlikhet mellan 

könen, men betonade att en lika viktigt fråga var hur den manliga könsrollen påverkade mäns 

                                                                                                                                                         
 
16 Figur 1 är min egen illustration över utvecklingen av de idéer och åsikter som utgör ramverket för 
incelcommunityt idag, 2020. Den har inspirerats av den forskning som uppsatsen redogör för.   
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hälsa och relationer negativt. Det fanns tidigt sprickor i mansrörelsen som snart splittrades i 

två falanger. Den nya falangen kritisera feminismens antagande om att patriarkatet gynnar 

män mer än kvinnor (Messner 1998: 256-257).  

 

Under 1990-talet växte den internetbaserade mansrättsrörelsen fram, med sin antagonism mot 

feminismen (Nagle 2017:87). Den moderna mansrättsrörelse är mer reaktionär och misogyn 

än dess föregångare (Messner 1998:257) och har beskrivits som en digital revolution (Nagle 

2017:86). Dess närvaro på internet är omfattande och brukar benämnas som manosfären.17 

Inom denna virtuella subkultur återfinns flera grupperingar, bland annat incels (Cosman & 

Gurevich 2020:43). Manosfären är långt ifrån ideologiskt homogen, men har ändå lyckats ena 

ideologiska motståndare så som ateister, kristna, nördar och alfahannar runt det gemensamma 

målet att bekämpa feminismen (Ging 2019:653). Det argument som genomsyrar hela 

manosfären är att feministiska värderingar dominerar samhället och att män måste kämpa 

emot dess dominans för att säkra sin existens. Dagens förespråkare för mäns rättigheter 

definieras lika mycket som anti-feminister som förespråkare för mäns rättigheter (Marwick & 

Caplan 2018:546). 

 

Incels kan kopplas till manosfärens ”nördfalang” som bygger på en idé om beta-maskulinitet 

(Ging 2019:660). Debbie Ging (2019:641-649) har undersökt manosfären och dess relation 

till hegemonisk maskulinitet som kan hävdas genom sociala mediers möjlighet till 

anonymitet. Ging menar att det i dagens mansrättsrörelse finns ett individualiserat tänk med 

större fokus på mäns personliga relationer och emotionella smärta än på kollektivt politiskt 

engagemanget. Ging hävdar att manosfären återupplivat teorier som underbyggs av 

antaganden om att kvinnor är irrationella, programmerade att söka sig till alfahannar och 

behöver bli dominerade.  

 

Inom manosfären finns ett narrativ där maskuliniteten sägs vara under attack, män definieras 

som offer för feminismen. Samtidigt återfinns ett narrativ om mäns rätt till kvinnors kroppar, 

                                                                                                                                                         
 
17 Manosfär är min egen översättning av begreppet ”manosphere” som myntades 2009 och fungerar som en 
paraplyterm för de olika sammankopplade mansdominerade nätverken på internet (Ging 2019 :640). Det är 
tydligt att incels lånar olika aspekter från den tidiga mansrättsrörelsen, dess plats i den bredare manosfären är 
likaså tydlig då delar av incel-filosofi härstammar därifrån. De delar även en gemensam fiende: kvinnor samt 
feminismen. 
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vilket enligt vissa legitimerar angrepp mot kvinnor (Cosman & Gurevich 2020:43). Ett 

stående inslag i manosfären, tillika incelscommunityt, är den misogyna retoriken – så kallat e-

bile. Jane (2017:108) påstår att kvinnohat online ses som mindre allvarligt, men även de 

virtuella världarna på internet befolkas av människor (Moloney & Love 2017:3). Amber 

Morczek och Daniel Mueller (2017:86- 87) menar på att utövarnas mål är att tysta kvinnor 

och begränsa deras aktörskap. Jane menar att vissa män använder olika former av verbalt våld 

för att bibehålla deras maktposition i samhället (Jane 2017:43). Ett vanligt tema är sex, som 

bygger på att reducera kvinnor till deras sexuella värde (Jane 2017:2). En sexualisering av 

kvinnor fråntar dem deras auktoritet och mänskliga komplexitet (Moloney & Love 2017:7). 

Alice Marwick och Robyn Caplan (2018:545) drar slutsatsen att när en kvinna trakasseras 

oavsett vem hon är så riktas mycket fokus på hennes kön. Incels reproducerar många av de 

idéer som identifieras inom manosfären och deras språkbruk är stundtals e-bile i sin renaste 

form. 

1.4.3  Manlig ensamhet  

Ensamhet kan ses som en gemensam nämnare för incels. Många av männen har aldrig varit på 

en dejt eller haft någon kontakt med kvinnor (Jaki et al. 2019:257).18 I en samtida studie om 

manlig ensamhet visar Adrian Franklin (2019:125-127) att ensamhet är en genuskodad 

upplevelse, då män och kvinnor upplever ensamhet på olika sätt.19 Genus kan generera olika 

uppsättningar av tillhörighetsbehov, förväntningar och emotionella uttryck för män och 

kvinnor. Ensamhet definieras i breda termer som social isolering och emotionell frånkoppling 

från andra. Franklin kopplar ihop det med kvalitén på relationer framför antalet. Människan 

behöver ett minimum av långvariga, betydelsefulla och positiva relationer för att uppnå en 

känsla av tillhörighet. När behovet av tillhörighet inte möts kan det leda till långvariga känslor 

av ensamhet.  

 

                                                                                                                                                         
 
18 Det rör sig dock inte om en homogen grupp, de kommer från olika länder och kulturer men de har en sak 
gemensamt: att de lever i ett ofrivilligt celibat. Minimikravet för att få bli en del av communityt är att du är man 
och inte haft en sexuell partner under en längre tid. De finns dock många incels som är oskulder och det finns en 
kollektiv förståelse om att de är oskulder utan möjlighet att förändra situationen. 
19 Social isolering och ensamhet har varit ett genomgående teman i min egen analys om incels. Jag har därför 
valt att inkludera Adrian Franklins (2019) studie om manlig ensamhet: Towards an understanding of loneliness 
among Australian men. 



 

 11 

Denise Donnelly et al. (2001:159-168) skriver att det är svårt att greppa att ett stort antal av 

den vuxna befolkningen inte är sexuellt aktiva i en era då sex är så centralt. Vuxna förväntas 

ha sex regelbundet – förväntningar som förstärks av sociala aktörer och institutioner, som 

vänner, media och familj. Sexuell inaktivitet är reserverat för funktionsvarierade, sjuka och 

gamla. Samtidigt visade Donnelly et al. att majoriteten av de som är oskulder och lever i 

ofrivilligt celibat är unga män som sällan dejtat. De psykologiska effekterna av att leva i ett 

ofrivilligt celibat kan vara missnöje, ilska eller frustration över sin situation. Donnelly et al. 

hävdar att individer riskerar lida i tystnad då ämnet ofrivilligt celibat är tabubelagt och 

inlindat i okunskap och mystik. 20   

  

Min studie aspirerar att bygga vidare på Donnelly et al:s resonemang om att det tabubelagda 

ämnet ofrivilligt celibat måste undersökas. Två aspekter som gör mitt bidrag relativt 

nyskapande är jag valt att angripa communityt från en socialantropologisk vinkel och 

undersöka flera olika forum, med ett syfte att förstå dem på deras egna villkor. Incels 

förekommer ofta som exempel i studier om manosfären eller misogyni online. Flera studier 

har en feministisk hållning i sina analyser av incels, vilket i sig inte fel och de har producerat 

viktiga resultat. Tidigare studier har dock inte lyckats fånga incelcommunityts komplexitet, 

och det är här jag positionerar mig. Min studie bortser inte från det problematiska eller hatiska 

aspekterna som återfinns i communityt. Däremot har jag vigt tid åt att undersöka vad en incel 

är genom hur de konstruerar jaget i relation till kvinnor och andra män. Min studie 

uppmärksammar även de psykologiska effekterna av ett ofrivilligt celibat, något som tidigare 

studier i mångt och mycket exkluderat. Avslutningsvis hoppas jag att min studie kan nyansera 

förståelsen för incels och communityts dynamik. För att detta ska kunna ske har min studie 

varit i behov av flera teoretiska bidrag som varit relevanta och nödvändiga för att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar.   

                                                                                                                                                         
 
20 Denise Donnelly et al:s (2001) Involuntary Celibacy: A life course analysis är ett av de viktigaste 
vetenskapliga bidragen i min studie, eftersom det är ett av de fösta akademiska verken som definierar människor 
som inte har tillgång till relationer och sex som ett ”ofrivilligt celibat”. Det är även den första studien som 
undersökt vilka konsekvenser detta tillstånd kan få för individer. Incelcommunityt själva legitimerar Donnelly et 
al:s forskning (Incel Wiki 2). 
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2 Teori  

Flera teoretiska bidrag om sex, kärlek, misslyckande och alienation har varit behjälpliga i 

analysen och besvarandet av uppsatsens frågeställningar. Dessa presenteras tematiskt nedan.  

2.1 Sex  

Begreppen ”övergångar” och ”trajektorialer” som applicerats i studier av individers sexuella 

utveckling har använts för att förstå ofrivilligt celibat (Donnelly et al 2001:160).21 Övergångar 

innebär korta händelser som markerar en ontologisk förflyttning från ett stadie till ett annat, 

exempelvis det första penetrationssamlaget eller den första monogama kärleksrelationen. 

Trajektorialer är mer komplexa och abstrakta långsiktiga processer som kan liknas vid 

karriärer och bredare händelsemönster som en individ upplever i specifika stunder i sitt liv 

över tid – till exempel, äktenskap eller en individs sexuella historia. Dessa begrepp erbjuder 

en förklaringsmodell för vilka händelser och icke-händelse som kan leda till ofrivilligt celibat. 

Donnelly et al. driver tesen att sexuella övergångar för majoriteten av individerna i 

västerländska samhällen sker i relativt linjära sekvenser. Övergångar som att börja dejta eller 

experimentera med sexualitet kan ske vid olika tidpunkter i individers liv, men det finns en 

allmän förväntan på att vuxna ska ha gått igenom dessa övergångar minst en gång i 

tjugoårsåldern. Individer jämför sin sexuella utveckling med andras och bedömer huruvida de 

är i fas eller sena med sina upplevelser. Dessa begrepp kan delvis förklara varför individer blir 

ofrivilligt celibat men behöver komplimenteras. 

  

Gayle Rubin framhåller axiomet sexnegativitet dvs. att sex framställs som något destruktivt 

och farligt som fundamental för västvärldens syn på sex (Rubin 1984:150). Detta är något 

                                                                                                                                                         
 
21 Övergångar och trajektorialer är två centrala begrepp i det så kallade life course-perspektivet. Donnelly et al. 
(2001) har lånat dessa från Gunhild Hagestad (1990) som anser att det finns kulturella förväntningar anknutna 
till vissa processer i livet, som går att undersöka genom timing, ordning, tidsspann och hur vanliga de är. 
Donnelly et al. applicerar dem på individers sexuella utveckling. 
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som genomsyrar min studie. Rubins resonemang om hur västerländska samhällen arrangerar 

sexuella akter i ett hierarkiskt värdesystem har även varit betydelsefullt för min analys. Detta 

värdesystem är konstruerat på så vis att individer vars sexuella aktiviteter landar dem i toppen 

blir belönade med bland annat social mobilitet, respekt och mental hälsa. Högst upp återfinns 

heterosexuella gifta par, sen följer ogifta monogama heterosexuella par. Under dem huserar 

andra heterosexuella. Rubin menar att det finns tydliga distinktioner mellan vad som är 

synonymt med bra och dåligt sex, respektive normalt och onormalt. Reproduktivt, 

heterosexuellt sex som sker i par är ett exempel på bra sex och icke-reproduktivt eller 

promiskuöst sex kategoriseras som dåligt (Rubin 1984:152). Rubin har i analysen använts 

tillsammans med Eva Illouzs (1997; 2012) teoretiska insikter om kärlek, sexighet och skönhet 

i modern tid. Illouz (2012) talar likt Rubin (1984) om hierarkier. 

2.2  Kärlek & attraktivitet  

Illouz (2012; 1997) har undersökt kärlekens innebörd och positionering i samhället samt hur 

kärlek har kommit att förändras i modern tid. Illouz (2012:41-42) beskriver den ”stora 

förändringen” av kärlek, hur massmedia nuförtiden producerar en bild av de kvaliteter och 

drag som anses vara attraktiva. Illouz (1997:28) menar att kärlekens transformering är 

karaktäriserad av: sekularisering, ökad närvaron av romantiska inslag i film och reklam samt 

glorifieringen av kärlekens höga värde. Illouzs (2012:6) antagande är att kärlek, i vår tid, är 

starkt kopplad till lycka och identitet på grund av att jaget har institutionaliserats. Illouz 

(2012:11) placerar även praktiserandet av romantisk kärlek i modernitetens kulturella kärna. 

Idag är valet av partner jämförelsevis frigjort från kollektiva eller familjära värderingar och 

istället mer individualiserat och subjektivt. I den individualiserade processen att välja partner 

blir två kriterium tydliga: emotionell intimitet och den andras sexighet. I vårt samhälle ses 

ofta romantiska partners som främst sexuella, och sex i sig har fått en säregen position. 

Emotionell intimitet innebär att två individer psykologiskt passar ihop, medan sexighet 

reflekterar en kultur där sexuell dragningskraft och fysisk attraktivitet är högt värderat. Till 

skillnad från innan är sexighet idag ett autonomt och avgörande kriterium i valet av partner. 
 

Det finns en standardiserad bild av vad både sexighet och skönhet är, enligt Illouz (2012:50). 

Till följd av väletablerade kulturella koder anses vissa individer vara mer sexuellt attraktiva 

än andra. Följdriktigt har en hierarki för sexuell attraktivitet skapats. Potentiella partners 



 

 14 

värderas utifrån deras position i attraktivitetshierarkin och mäts mot andra potentiella 

partners, vilket skapar en konkurrens. Avregleringen av partnerprocessen har även skapat 

sociala arenor där konkurrens generaliseras och sexuell attraktivitet är ett individuellt och 

autonomt kriterium för valet av partner. De aktörer som är längst ner upplever följaktligen 

intensiv konkurrens (Illouz 2012:50-55). Illouzs attraktivitetshierarki kommer användas som 

förklaringsmodell för att beskriva incels relation till kvinnor, andra män och sex. 

2.3  Outsiders & moraliska förkämpar  

Howard S Beckers (1967) teori om ”outsiders” i samhället, eller avvikare, har bistått analysen 

av incels syn på sig själva och andra. Becker menar att anomalier är socialt konstruerade. 

Sociala grupper skapar avvikelser genom att etablera regler vars avsteg definieras som en 

avvikelse. Individer som befinner sig utanför det normala och anses avvikande kan ses som en 

annan slags människa. Individer som avviker gentemot etablerade regler definieras som 

outsiders av sociala aktörer och grupper med mer makt. Det är inte givet att den som 

kategoriserats som outsider själv identifierar sig som det, utan begreppet används för att 

benämna individer som döms av andra: ”the rulebreaker may feel his judges are outsiders”. 

Becker menar att alla samhällen har sociala regler och verktyg att tillstå för att skapa och sätta 

ord på avvikelser. Outsider-begreppet är flytande. Nivån av utanförskap kan variera och beror 

dels på vem som brutit mot regler samt vilka regler som brutits. (Becker 1967:1-3) 

  

Ytterligare ett teoretiskt begrepp som Becker (1967:148) bidragit med är ”moraliska 

förkämpar”. Moraliska förkämpar är de som försöker tvinga andra att anamma deras 

moraliska övertygelser, ofta med något humanitärt syfte. De drivs av en övertygelse om att 

det de gör är rätt. Framgången mäts i vilken grad moraliska förkämpars övertygelser etableras 

som nya regler i samhället (Becker 1967:152).  I anslutning till Becker har även Robert K. 

Mertons belastningsteori används för att analysera hur incels relaterar till sig själva, 

communityt och utomstående. Teorin består av några centrala antaganden: att social ordning 

skapas av normer, att dessa normer delas mellan samhällets innevånare, och att avvikelser 

samt samhällets reaktion till avvikande är essentiella för att upprätthålla ordningen (Merton 

1957 i Inderbitzin 2015:133).  
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Merton argumenterade för att belastning inte enbart uppstår i relation till ouppfyllda mål, utan 

att även relationen mellan kulturella mål och legitima medel spelar in. Människor är 

specialtränade att vilja nå framgång, men vi har inte alla samma möjligheter att nå det och 

detta skapar belastning för individen. Merton hävdade att det finns fem anpassningar till 

normlöshet (Inderbitzin 2015:134). De två som är relevanta för min studie är ”retreatism” och 

”rebellion”.22 Retreatism innebär att individen avvisat de kulturella målen om framgång och 

de legitima medlen (Inderbitzin et al. 2015:135). De befinner sig i samhället men är inte av 

samhället, ”these constitute the true ’aliens’”(Merton 1938:677). Rebellion är den politiska 

kategorin för avvikande som inte följer reglerna och vill ersätta dem med nya kulturella mål, 

vilket inte är helt olikt moraliska förkämpar (Inderbitzin 2015:136). Ett sätt att lösa 

belastningen av att inte nå de kulturella målen är att utplåna både målen och medlen (Merton 

1938:678). 

2.4 Neoliberalism & individuellt misslyckande  

Belastingen som en individ kan uppleva när de inte uppnår de kulturella målen är något som 

även Jack Bratich och Sarah Banet-Weiser (2019:5005) applicerar för att förklarar 

incelcommunityts framväxt. De placerar detta i ett bredare neoliberalt ramverk. De menar på 

att finanskrisen och dess efterdyningar ledde till ett neoliberalt misslyckande i att säkra 

subjekten inom dess politiska rationalitet. Neoliberalismen besitter dock inte förmågan att 

hantera misslyckanden, särskilt inte när dess löfte om självförtroende brister. Detta utgör den 

kulturella dimensionen av finanskrisen och misogyna nätverk kan ses som genusspecifika 

uttryck för misslyckandet. Neoliberalismen har uppmuntrat formationen av ”jaget” genom 

transformationsstrategier för uppbyggnaden av självförtroende (Bratich & Banet-Weiser 

2019:5007). Neoliberalismen uppmuntrar lycka, framgång och självförtroende men erbjuder 

inte en fördelaktig struktur för individer som misslyckas med att uppnå det. Skuldbördan 

placeras på individen som får försöka igen och igen tills den lyckas bättre. När uppbyggnaden 

av självförtroendet misslyckas erbjuder neoliberalismen inga svar och då letar sig subjekten 

till alternativa lösningar. Individen kan även ge upp på den neoliberala uppmaningen om att 

försöka på nytt (Bratich & Banet-Weiser 2019:5014).  

                                                                                                                                                         
 
22 De övriga tre rör anpassning genom att följa de kulturella målen, (Merton 1938). 
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Bratich och Banet-Weiser (2019: 5008) hävdar att det finns maskulina förväntningar på social 

reproduktion som lägger ansvaret på kvinnor. Kvinnor ses som resurser för att tillfredsställa 

det manliga självförtroendet genom att vara sexuellt tillgängliga. Bratich och Banet-Weiser 

(2019:5009) benämner detta som ”omvårdnadsarbete”, vilket är det manuella, mentala samt 

känslomässiga arbete som kvinnor anses ansvara för. Neoliberalismen som ekonomisk 

ordning är helt beroende av omvårdnadsarbete och när den kvinnliga resursen inte är 

tillgänglig för män finns det ingen reservplan (Bratich & Banet-Weiser 2019: 5014). Incels 

beter sig inte i linje med neoliberalismens ideal av det misslyckade subjektet, då de inte startar 

om det självförbättrande projektet på nytt. Incels skyller istället bristen på framgång på andra, 

speciellt kvinnor. När förväntningen om kvinnor som sociala vårdare fallerar och 

neoliberalismen inte har lösningar är misogyni en redan tillgänglig mekanism, menar Bratich 

och Banet-Weiser (2019: 5018). 

2.5 Eko-kammaren  

Teorin om eko-kammare har bistått i resonemang om hur incels interaktion mellan varandra 

konstrueras samt nyttjats som förklaringsmodell för hur e-bile reproduceras. Teorin menar att 

internet har skapat flera homogena ideologiskt isolerade eko-kammare, där likartade åsikter 

utbyts och förstärks vilket leder till en åsiktspolarisering (Wollebaek 2019:1). Eko-kammare 

uppstår när individer uteslutande söker sig till andra individer med samma åsikter som dem 

själva, vilket resulterar att ens egen övertygelse intensifieras (Colleoni 2014:318- 319). Teorin 

består av två grundläggande dimensioner: debatt och information. Debatt, eller diskussion, 

innebär att individer enbart diskuterar med likasinnade där trossystem blir bekräftade utan att 

utmanas (Wollebaek 2019:3). Eko-kammare förstärks av att individer söker, samt sprider, 

information som bekräftar deras världsbild och undviker information som konfronterar deras 

världsbild (Wollebaek 2019:4). Internet och sociala medier är även emotionella platser, och 

känslor påverkar eko-kammare (Wollebaek 2019:2). Studier har till exempel visat att ilska 

och rädsla påverkar jargongen på internetforum (Wollebaek 2019:8). Arga individer tenderar 

att söka sig till information som bekräftar deras åsikter. Oroliga individer, i kontrast, tenderar 

att göra det motsatta (Wollebaek 2019:2)  
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3 Analys  

3.1 Jaget, laget & rivaler 

I think most incels are mad because people don't see incel problem as a real thing, 

even tho they blackpilled us the first (r/IncelsWithoutHate 1). 

 

Baserat på mina observationer kan jag konstatera att frågan om vad och vem en incel är kan 

ge många olika svar. Jaget spelar en viktig roll i incelcommunityt och det går att förstå utifrån 

dess relation till laget, eller communityt, men främst i relation till deras rivaler. I en tråd 

diskuterar communityt vad som utgör en incel. Ett förslag är att incels är individer som 

befinner sig på ett annorlunda neurologiskt och mer intellektuellt plan än utomstående som 

gör att incels ser världen på ett annat sätt. Konsekvensen blir då att incels ses som på 

”konstiga”. Då incels inte följer majoritetssamhällets sociala regler stämplas de som outsiders 

(Becker 1967:1). Incels relation till etiketten outsider är tudelad, den problematiserats 

samtidigt som deras position som avvikande även betraktas som positivt eftersom det är något 

som skiljer dem från sina rivaler. Teori om intellekt avfärdas av en incel som menar att: ”It's 

all looks. Looks. Are. Everything” (Incels.net1). Den kanske mest betydelsefulla aspekten av 

en incels identitet återfinns dock i själva namnet, ofrivilligt celibat. En incel är en man som 

vill men inte kan få tillgång till kvinnor, sex eller förhållanden. Även om incels är medvetna 

om deras verklighet så upplever flera av dem stora svårigheter att släppa tanken på kvinnor, 

trots att de tagit blackpill och accepterat att man kommer vara ensam och aldrig bli en lyckad 

Chad på grund av deras gener och utseende. 23 

  
Biology gave women super high standards that no incels will ever match up to and 

doomed us to eternal suffering by giving us a sex drive and making us crave 

useless emotions that only Chad will get, like Love or to be desired. 

(r/IncelsWithoutHate 2) 

  

                                                                                                                                                         
 
23 Chad är ett samlingsnamn för attraktiva män som enligt incels har en stor tillgång till kvinnor.  
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Det verkar finnas en uppfattning om att en fundamental del av incelidentiteten är lidandet. En 

av dem föreslår: ”I think that's part of what drives incels so fucking crazy, the tension be-

tween knowing you'll never have something and the inability to stop desperately wanting it” 

(r/IncelsWithoutHate 3). Idén att det ofrivilliga celibatet är definitivt utmanas av en som säger 

att han inte är en incel längre för att han nu frivilligt avstår från kvinnor. Påståendet tror dock 

inte de övriga i communityt på och menar att det är omöjligt att sluta vara en incel på något 

annat sätt än att ”assend”.24 ”You cant stop being an incel you fools, it will go with you, it 

will guide you untill the very end .. The scars inceldom leave on a man body[…]are forever to 

stay” (Incels.net 2). 

  
Det är dock inte bara lidandet eller bristen på kvinnlig närhet som definierar jaget. Även 

offerrollen som legitimeras av lidandet är en aspekt av incelidentiteten. I en tråd 

problematiseras den bristande acceptansen för mäns känslor och osäkerheter. Världen bryr sig 

bara om kvinnor eller de lyckade män som är högst upp i hierarkin. Denna tråd skvallrar om 

vem fiende nummer ett är, feminismen. Feminismen ses inte bara på som ett hot mot incels 

utan alla män (Marwick & Caplan 2018:546). Tråden visar även hur incels intar en offerroll 

befriad från ansvar. 

  

Incels relaterar ofta till fördomar mot deras identitet och community (Incels.net 3). En av 

fördomarna mot incels är att de är besatta av sex. Detta är något som flera incels vänder sig 

emot.  Incels ser snarare ”inceldom”25 och speciellt blackpill som en logisk och hälsosam 

respons på samhället och den onormala dejtingmarknaden. En av dem är även tydlig med att 

påpeka att det inte är sex han är ute efter, ”I don't want sex from women. I want companion-

ship. Unfortunately, foids are disloyal and only want chad dick” (Incels.net 4).26 Något jag 

noterat är att det ibland nästan är som att det finns en intern hierarki eller ”tävling” om vem 

som kan vara mest äkta, den som lider mest: ”I'm the ultimate virgin dateless, kissless, 

hugless, handholdless, eyecontactless and very nearly talkless” (Incels.net 5). Eko-kammare 

brukar normalt appliceras på politiskt innehåll men den fungerar även här, då lidandet är 

konstant inom gruppen och likt åsikter förstärks individens lidande genom att det konkurrerar 

med samt göds av andras lidande (Colleoni et al. 2014:319). 

                                                                                                                                                         
 
24 Assend innebär att en incel lyckas ingå i ett romantiskt och sexuellt förhållande med en kvinna.  
25 Se appendix  
26 Foids är ett kränkande begrepp för kvinnor, en mer utförlig förklaring av begreppet återfinns i appendix.  
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When literally no one wants to associate with you, you'll find yourself hanging out with 

pretty horrible people (r/IncelsWithoutHate 4). 

  
Om skapandet av jaget i viss mån utgörs av distansering från rivaler så är underhållet av laget 

att ta det till nästa nivå. Det är inte bara lyckade Stacys och Chads som incels inte tolererar 

utan i vissa fall även de ”normala” i samhället. En incel berättar att incels är de enda 

människorna han gillar, ”No such thing as an honest normie. Fuckers”. Flera av dem anser att 

de inte har förmågan att relatera till ”normies”. 27 En annan incel föreslår att detta beror på att 

incels har en kollektivt delad upplevelse, ”It's probably because we know how much it sucks 

to be used and thrown away as (sub)human garbage” (Incels.co 1). Detta exemplifierar dels 

vilken funktion incelcommunityt fyller för individen, samt hur communityt har växt fram 

genom delade negativa erfarenheter. Det är även en illustration av distanseringen mot 

omvärlden och dem utanför gruppen. Gruppen och gemenskapen definieras inte bara av vilka 

incels är utan även av dem som inte är incels. 

  

Incels känner sig ofta isolerade från omvärlden, men de upplever också att omvärlden inte är 

bra för dem. En incel skriver: 

  
I have not met a single nice person in real life […]My entire life[…]it all happened 

online. I live a double life, the real world is a like a dream to me. I barely talk, I 

just observe. This right here, this forum[…]this is my real home. You are all my 

bros[…]We are are the Saints and Martyrs of our time (Incels.co 2). 

  
Citatet visar på att det finns en stark ”lagkänsla” i communityt. Ett vi som är separerat från 

dem. I distanseringen från de ”normala” så omvandlar incels ibland normies till de verkliga 

outsiders. Att den som stämplats som outsider kan komma att se sina domare som de verkliga 

outsiders kan hända (Becker 1967:2). Ett exempel på detta är: ”The good for nothing brain 

dead fucktards live a hedonistic lifestyle while being unaware that their society is collapsing 

around them[…]Yet we are the losers?” (Incels.co 3).  

  

I en tråd skrivs det att kvinnor inte bara tycker incels är fula, de stör sig på dem och önskar att 

de skulle försvinna. En incel menar dock att kvinnor inte bara är äcklade av dem utan att de 

                                                                                                                                                         
 
27 Se appendix. 
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även är rädda (Incels.co 4). Rädslan för incels går att härleda till Rodgers, och individer eller 

grupper som bryter mot sociala regler kan ses som en helt annan grupp av människor (Becker 

1967:1). 

  
By ’unattractive’ they basically mean ’criminal’ and ’scum of the society’. They 

are not just’bothered’ by us, they are literally terrified. Within 20-30 years you will 

be tagged as a terrorist[…]Being unattractive = a legit terrorist threat. Being 

unattractive + talking to women =terrorist act (Incels.co 5). 

  
Flera diskussioner rör hur incels ska sprida sin filosofi till majoritetssamhället, syftet är främst 

att få erkännande och sympati för deras situation. I en tråd konstateras det till exempel att 

deras åsikter kommer bli allmänt erkända om 10-15 år. De menar på att om de inte förändrar 

världen, vem ska då göra det? Incels är de som har förstått: ”this is why females should be 

going for us instead of reproducing with low iq Chads to further fuck the species over” 

(Incels.net 6).  Här påvisar de det Becker (1967:148) kallar moraliska förkämpar, incels är 

övertygade om att deras moral är rätt och att den kan förändra världen till det bättre.  

  

Det stora problemet med att sprida sitt budskap och få sympati är att incel i regel inte blir 

tagna på allvar. En incel har dock en något oortodox lösning: ”People hate us cos we ugly and 

low status but I thought of an idea. What if we made the head of our movement a chad? or 

even a giga- chad? There would be world- wide recognition and support for incels tomorrow”. 

Förslaget väcker blandade reaktioner: ”based this would work 100 % “ och ”foids would just 

hop on his dick and completely disregard the actual incels” (Incels.co 6). En incel menar även 

på att det inte är bara deras fulhet som genererar hat: 

  
People hate us not just because we are ugly, people hate us because they cannot 

accept that there are conditions that you cannot do anything about to improve. It 

makes them question their lives, thinking that all they have is due to luck and not 

their personality (Incels.co 7).  

  
Citatet går dels emot paradigmet om individens ansvar som är prevalent i dagens samhälle. 

Det anspelar även till ”halo-effekten” som många forskare noterat. Jiyoung Chae (2019: 75-

77) menar på att individer med en låg självkänsla är mer benägna att anamma de sociala och 

kulturella skönhetsidealen och tro på ”skönhetens kraft”. I en annan tråd diskuterar incels 

samhällets generella ovilja att stoppa mobbning av manliga oskulder, vilket är en vanligt 

förekommande erfarenhet hos communityt. De menar på att mobbningen är moraliskt 
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sanktionerat av samhället och att det är något som uppmuntras av samhällsstrukturer 

(Incels.co 8). Denna retorik förstärker det ständigt närvarande vi och dem-narrativet, eftersom 

det skapar en ”hotbild” mot communityt. Det går även att se som en manifestering av den 

kollektiva offerrollen. 

  

En av uppsatsens utgångspunkter var att utmana den homogena bilden av incels som media 

reproducerar. Under mina observationer kom jag över en tråd där incels själva diskuterade 

medias enkelspåriga bild av dem: ”Just because some members of our community are hostile 

doesn't mean that the whole group is”. Det poängteras även att folk inte tror på att det finns 

”goda” incels utan att de kollektivt demoniseras och stämplas som radikala. Problematiken 

som finns med jargongen inom communityts olika forum diskuteras också. Det finns en risk 

att uteslutas eller hånas om man inte förespråkar ”dåliga” saker eller har en misogyn 

kvinnosyn (r/IncelsWithoutHate 5). Denna diskussion anser jag styrker att det finns en intern 

problematisering av communitys aktioner och språkbruk. Samtidigt ger tråden en inblick i 

jagets komplicerade relation till laget. Det är en gemenskap som ger trygghet och en 

gruppidentitet även om individen inte köper alla delar rakt av. Man skulle kunna fråga varför 

dessa incels inte lämnar communityt? Svaret skulle då kunna vara: vad skulle de ha utan det? 

  

I relation till omvärldens demoniserande av incels så diskuteras detta i tråden ”One of The 

Hundred Thousand Incels Did Something Bad, So It's Only Reasonable to Assume The 

Remaining 99,999 Are Bad Too”, där demoniseringen förklaras med att samhället inte kan 

erkänna att kvinnor avvisar män på banala grunder. I tråden görs även poängen att många av 

historiens värsta män, exempelvis Adolf Hitler och Ted Bundy var ”sex havers” 

(r/IncelsWithoutHate 6). 28  Ytterligare en fördom som jag har sett incels bemöta är att de 

hatar kvinnor och andra män. Utifrån mina observationer kan jag med säkerhet säga att hat 

mot dessa grupper förekommer, men som en incel säger: ”People like to say how incels hate 

women and cucks and stuff[…]this may be true[…] but there is no one else in the world I hate 

as much as myself” (r/IncelsWithoutHate 7). Demoniseringen av incels går att förstå genom 

belastningsteorin där incels utgör de som är avvikande då de avvisat de enligt dem oppnåeliga 

kulturella målen (Inderbitzin et al. 2015:135) Incels blir kollektivt stämplade som outsiders 

eftersom de bryter de sociala reglerna (Becker 1967:1). 

                                                                                                                                                         
 
28 Se appendix.  
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Det är viktigt att komma ihåg att det finns flera olika inriktningar inom incelcommunityt. Det 

händer att de olika falangerna kritiserar varandra och ibland försöker blackpill övertala 

bluepill om att deras filosofi är den bästa: 

  
In fact, the false optimism of the bluepill will cause a lot more brain damage than 

the acceptance of the blackpill[…]I bet most men commit suicide because of the 

bluepill/redpill (Incels.co 9). 

  
Det finns även de som kritiserar blackpill, ”I despise the black pill[…]why do incels fall for 

the black pill. The black pill is the reason why they express more hatred than us”. Detta inlägg 

genererade dock en del försvar av filosofin, ”black pill is the truth whether you like it or not” 

och ”you dont have to hate women to take the black pill. you dont have to hate anyone, as a 

matter of fact. its just the truth” (r/IncelsWithoutHate 8).  

 

Dikotomin mellan black- respektive bluepill går att förklara genom känslorna ilska och rädsla 

och dess inverkan på eko-kammaren. Ilska är ofta kopplat till en specifik källa som individen 

känner att den utövar en kontroll över (Wollebaek 2019:3). Blackpill representerar ilskan då 

de dels har identifierat källan till deras problem och dels har tagit kontroll över den genom att 

acceptera den som oföränderlig. Skulden inte är deras utan någon annans. Rädsla å andra 

sidan härstammar från en känsla av brist på kontroll över en situation (Wollebaek 2019:3). I 

denna kontext representeras det av bluepill. Många incels talar exempelvis om den svåra tiden 

då de lade skulden på dem själva innan de bytte ut blått mot svart. Bluepills närvaro i 

incelcommunityt är kraftigt villkorad och det går att se som ett uttryck för blackpills ilska, då 

arga individer generellt undviker oppositionella åsikter i eko-kammaren (Wollebaek 2019:2). 

 

Ett av de mest påtagliga teman inom laget är just skuldbördan, vem bär skulden för att deras 

situation ser ut som den gör? I regel så anser kollektivet att det inte är deras fel, utan skulden 

ligger på någon annan, vilket även reproducerar offerrollen. I tråden ”You're not DOING 

something wrong, you're BEING something wrong” menar den som startat tråden att han inte 

valt detta och att han därför inte kan hållas ansvarig. Tråden exemplifierar tydligt hur incels 

lägger över skulden på någon annan: ”Incels should blame society not themselves[…]it is 100 

% THEIR fault that incels exist and have to suffer” (Incels.net 7). Även om förskjutningen av 

skuld är en påtaglig del av inceldom så vill jag ändå nyansera det lite. I en tråd skriver en 
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användare: ”I still blame myself and have no interest in stopping. Currently I am giving it one 

final serious attempt at roid maxxing” (Incels.co 10). En annan incel svarar: 

  
We carry some responsibility. For most of us, it is probably like death by a 

thousand cuts. If there is one thing that causes you to fail at your goals it is much 

easier to find and fix it. What if its a thousand tiny factors[…]I gave up trying to 

find them, that part was my responsibility (Incels.co 11). 

  
Begreppet ”maxxing” innebär att en incel ägnar sig åt någon form av självbygge, exempelvis 

träning. Det går att krasst dela in incels i två kategorier, de som gett upp på det neoliberala 

löftet om lycka genom självförverkligande och de som fortfarande praktiserar den neoliberala 

uppmaningen om att försöka på nytt (Bratich & Banet-Weiser 2019:5009, 5014). I de 

ovanstående citaten går de även att utläsa ett visst ansvarstagande kopplat till att de gett upp 

på iden om självförverkligande, och gett vika för den belastning som ouppfyllda kulturella 

mål kan ge. Det är också möjligt att dela in laget i tre kategorier i enlighet med 

belastningsteorin. Incels som ägnar sig åt maxxing strävar efter att uppnå de kulturella målen 

med legitima medel. De incels som diskuterar hur deras filosofi ska få spridning kan 

kategoriseras som ”rebellion” eftersom de vill ersätta målen och den stora kategorin 

”retreatism” utgörs av blackpills som aktivt tar avstånd från de kulturella målen (Inderbitzin 

2015:136).   
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3.2 ”Looks are everything”  

Every time a new child is born, god toss the coin in the air and the world holds its 

breath to see how it will land, incel or chad? (r/IncelsWithoutHate 9). 

  
Utseende är ett av de starkast lysande teman som genomsyrat mina observationer, det 

återkommer när incels pratar om andra män och kvinnor, men även när de pratar om sig 

själva. Incels upplever diskriminering i samhället baserat på deras utseende och anklagar 

samhället för att vara ytligt och utseendefixerat, speciellt kvinnor. Incels beskriver sig som 

fula eller oattraktiva och pratar ofta om vilka negativa konsekvenser det får: ”The less ugly 

you are, the better your personality is because you get treated that much better by society” 

(Incels.co 12). Att fulhet är roten till incels lidande och att de inte har en chans är en relativt 

vedertagen sanning inom community, ”It never began for any of us Your fate is decided at 

birth there is nothing you can do to change it Looks are everything Your genes deter-

mine your personality, wage, every aspect of life is about looks” (r/IncelsWithoutHate 10). 
 

”Lookism” är ett begrepp som incels själva använder för att beskriva diskriminering baserat 

på utseende, där attraktiva individer behandlas bättre än oattraktiva. Det finns belägg för 

incels analys. Forskare har kunnat styrka att objektivt snygga människor får både monetära 

och sociala fördelar i samhället. Lookism har dock tidigare främst uppmärksammats bland 

kvinnor (Chae 2019:75). Här skiljer sig incels förståelse från forskningen, då incels anser att 

de är de enda som verkligen diskrimineras till följd av deras utseende: ”Fat women will be 

praised as being beautiful, what about fat men? They are called PIGS. Where are the fat male 

models?” (r/IncelsWithoutHate 11). En incel driver tesen om att självförtroende är en 

omöjlighet utan rätt utseende, de blir inte attraktivare i kvinnors ögon oavsett vad de gör 

(Incels.co 13). En annan incel instämmer: 

  
Low value man doesn't try: Lazy. Incompetent. Manchild. He needs to grow up 

and face challenges. Low value man tries: Overconfident. Unrealistic. 

Compensating. He needs to stop tryharding because no one likes that attitude 

(Incels.co 14). 

 
Deras diskussion går att direkt koppla till neoliberalismens tanke om självbyggande och dess 

misslyckande (Bratich & Banet-Weiser 2019:5014). Dock misslyckas incels för att deras 

utseende sänker deras självförtroende. Illouzs (2012:42) attraktionshierarki går även att 
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koppla till detta, eftersom kvinnor föredrar attraktiva män och inte ”fula” män som försöker. 

Även om många incels har förkastat den neoliberala tanken om självbygge så finns det incels 

som verkligen försöker förändra sig själva för att förbättra sin position i attraktionshierarki 

och öka sina chanser att få tillgång till det kvinnliga omvårdsarbetet (Bratich & Banet-Weiser 

2019: 5014). Ett tydligt exempel är ”gymcels”.29 I tråden ”I maxxed nearly everything and 

women still don't care because I'm 5'4”, beskriver en incel sitt misslyckade självbygge 

(Incels.co 15). Han fortsätter: 

  
All this work, just to be rejected constantly by foids on dating apps and irl for 

being 5'4". They literally don't care about any of these other qualities and just see 

my height. There is literally nothing else I feel I can maxx in my life to improve 

this situation (Incels.co 16). 

 

I denna tråd är det tydligt att utseende internt ses som den avgörande faktorn, men även att 

längd är centralt. En annan incel är generellt kritisk till självförverkligande: ”Foids only care 

about about features that you can't control/change” (Incels.co 17). Det finns ett återkommande 

antagande om att bra utseende är synonymt med att vara värdig kärlek: ”Being this height 

kills me more and more each day. It’s a reminder that i will never be worth love and affection. 

It’s a reminder that i am lesser than other males” (r/IncelsWithoutHate 12). Utseende är 

centralt för incelcommunityts filosofi, men det är även en identitetsmarkör. I tråden ”List at 

least 3 main reasons for your inceldom” nämner majoriteten utseenderelaterade anledningar, 

så som längd, hår, kropp och ansikte (Incels.co 18). 

  
Under mina observationer noterade jag en hierarki som incels konstruerat rörande dem själva 

och andra män. Detta blev tydligt på sättet de uttrycker sig om respektive grupp. En 

redogörelse för denna hierarki har jag inte lyckats lokalisera i tidigare forskning om incels, 

och det har kommit att bli det mest betydelsefulla bidraget i min studie. I min dechiffrering av 

hierarkin har Illouz (2012) och Rubin (1984) varit behjälpliga.  
 

                                                                                                                                                         
 
29 Se appendix.  
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Figur 2:  
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3.3 Foids, Chads & Cucks  

FOIDS have NOTHING to say or add, so I would vote on completely BANNING 

them, but I’m NOT in charge, good thing for them... Im MERCILESS (Incels.net 

8). 

  
Incels har en tudelad relation gentemot andra män. Enkelt förklarat är de avundsjuka på Chads 

och ser ner på Cucks, eftersom de anser att Cucks blir dominerade av kvinnor. Samtidigt får 

Cucks ändå vara med kvinnor, vilket genererar en viss avundsjuka som maskeras genom 

förakt. Källan till detta kan vara att Cucks är högre upp än incels på attraktionshierarki. Cucks 

är attraktiva nog enligt de kulturella koderna för kärlek för att kunna komma ut som vinnare 

när kvinnor i valet av partner väger dem mot andra män (Illouz 2012: 50-51). Genom sin 

tillgång till kvinnor har även Cucks möjlighet att utföra heterosexuella sexakter i tvåsamhet, 

vilket gör att de även i Rubins sexuella värdesystem placeras över incels (Rubin 1984:152).  

 

Chads går att se som förkroppsligandet av den hegemoniska maskuliniteten, där incels främst 

tagit fasta på dominansen över kvinnor. I detta blir både incels och Cucks representanter för 

en underordnad maskulinitet (Connell 1987:186). Chads brukar även kallas för alfa eftersom 

de ”are the gatekeepers of commitment” (Incels.co 19). Chads är de männen som kvinnor vill 

ha, ”Alpha is the one who gets to reproduce. Like a lion who defeats another lion and gets to 

fuck the females” (r/IncelsWithoutHate 13). Chads har fördelar på dejtingmarknaden, men 

incels upplever även att attraktiva män har andra fördelar: ”You can't really be a shitty person 

as a chad. People will always perceive you as ultimately wonderful”. De menar på att Chads 

beteende ursäktas av samhället och speciellt kvinnor på ett sätt som aldrig skulle ske om man 

är ful (Incels.co 20). Det som beskrivs här är återigen haloeffekten: ett bias där attraktiva 

individers handlingar bedöms som godare än mindre attraktiva individers aktioner (Chae 

2019:75). Incels placerar sig som underordnade Chad, de beskriver sig själva som beta och 

det är tydligt att det finns ett manligt ideal i communityt som de reproducerar. 

 

Det som dock är unikt med incels är att de ser gener och utseende som de mest centrala 

aspekterna för hegemonin och inte politisk makt exempelvis. Chads tillgång till sex och 

kvinnor är även bärande för deras status, vilket går att koppla till att unga män ser på sex som 

en erövring, samt att detta producerar en hegemonisk manlighet där antalet sexuella partners 

korrelerar med dominant makt (Cosman & Gurevich 2020:45). 
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Incels frustration blir extra påtaglig i situationer där de blir direkt konfronterad med andra 

mäns framgångar med kvinnor genom exempelvis skryt: ”I have the urge to push their face in 

whenever they even slightly mention any brag about getting women” (Incels.co 21). Incels 

relation till andra män kompliceras av det faktumet att de ofta jämför sig med dem. En incel 

berättar, ”i went through one of my chad coworker’s social media. Worst decision of my life, 

absolute suifuel. 500 likes on every picture”. Flera andra konstaterar att de aldrig kommer 

kunna konkurrera (r/IncelsWithoutHate 14). Här påvisar incels en sårbar medvetenhet om sin 

brist på konkurrenskraft inom attraktionshierarkin (Illouz 2012:51). 

  

I forumen jag observerat anklagas båda könen, men främst andra män för att vara ointelligenta 

och sakna djup. Att vara ointelligent ses som ett drag hos vackra män: ”There’s a reason most 

Chads and Tyrones play sports in college and don’t major in engineering”. När det kommer 

till intelligens vänds hierarkin som jag identifierat upp och ner, incels och främst blackpill är 

högts upp och Chads längst ner. Det är nästan som att incels ser sitt överlägsna intellekt som 

deras enda ”vapen” mot andra män. De blir därför väldigt uppgivna av att kvinnor föredrar 

”dumma” män: ”Like they have almost no intellect at all and females dig these guys, so 

unfair” (r/IncelsWithoutHate 15). 

  

Incels relation till kvinnor är minst sagt infekterad. Det märks inte minst på de nedsättande 

begreppen de använder, exempelvis foid, hole, landwhale eller toilet.30 Att det förekommer e-

bile är vedertaget, men det är dock mer intressant i vilket sammanhang e-bile förekommer. 

Incels, likt andra delar av manosfären, definierar feminismen som en fiende (Ging 2019:653). 

I situationer där incels kodar kvinnor som dominanta blir detta påtaglig och e-bile används 

frekvent: ”Women are winning the battle of the sex's. They're winning in the university's, the 

corporate job market, and in the courts. And they've got TOTAL control over the dating 

market”. Detta exemplifierar Janes (2017:43) anspråk på att män använder e-bile för att 

bevara den manliga makten och ”keep woman in thier places”. Anledningen till att kvinnor 

dominerar är att de enligt incels kapitaliserar på mäns sexualdrift (Incels.net 9). Det finns 

även en uppfattning om att kvinnor inte vill ha jämlikhet utan att de vill bli envåldshärskare 
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över samhället (Incels.co 22). I en tråd som handlar om vad kvinnor verkligen menar när de 

säger att de vill bli behandlade som män anser Incels att kvinnor enbart menar Chad: 

  
Women only see chad. They don't see the local Indian janitor, the oldcel librarian, 

the suicidal baldcel receptionist or lonely NEETcel, they don't even consider them 

as human[…]They won't know what it's like to live life like the average man 

(Incels.co 23). 

  
Under min studie kom nyheten om att Sverige är världens mest incel-tätaste land (Aftonbladet 

1). En rapport från FOI visar på att en förhållandevis stor andel användare kom från Sverige, 

240 per miljon invånare jämfört med 43 per miljoner invånare i USA (FOI Memo:7040). Jag 

hade inte tänkt inkludera detta i min studie då den inte direkt är relevant för mitt syfte. Under 

min observation hittade jag dock en tråd som diskuterade varför Sverige har så många incels. 

Tråden visade sig vara ett bra exempel på hur incels målar upp feminismen som fiende och 

hur de reproducerar en syn på makt som ett nollsummespel där det finns en begränsad mängd 

makt. I maktkampen blir kvinnor rivaler: 

  
The balance has to shift one way. You empower more women it means you take 

away from certain men. Just how it is. 

 
99% most likely because we have the most radical feminism in the world. Men 

have 0 value unless they are good looking basically. 

 
When they gained sexual freedom, the market became libertarian borderline 

anarchist, and hypergamy went full swing, leaving the boring but reliable, stable 

beta males[…]just jerking off in their rooms on Saturday night while 

the[…]Alphas are pumping and dumping them. Some empowerment there. 

 
The 'Me Too'' culture has made men afraid of approaching women and overall 

walking on eggshells with women (Incels.co 24). 

  
Efter att ha studerat incels relation till kvinnor kan jag med stor säkerhet konstatera att det 

finns en hel del kvinnohat inom communityt. Så den vanligt förekommande fördomen om 

incels hat mot kvinnor är bekräftad. Samtidigt vill jag understryka att alla incels inte hatar 

kvinnor: ”I don't hate them I'm just a bit frustrated with them. And overall disappointed by 

society” (Incels.net 10). En tråd jag observerade som påverkade mig på ett personligt plan var 

när incels delade med sig av sina värsta upplevelser med kvinnor. Flera av historierna var 

jobbiga att läsa eftersom de handlade om mobbning eller trakasserier (Incels.net 11). 
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I am thinking which one to chose, my each experience is killing my self respect 

when I think about it. Safe to say, I never had any neutral or good experience with 

foids[…]it ended up with me being humiliated to the core, and wanting to rope 

(Incels.net 12). 

  
Anledningen till att denna tråd påverkade mig var att jag konfronterades med de gånger som 

jag på ett mindre artigt sätt avvisat ovälkomna närmanden av män jag inte attraheras av. Jag 

påstår inte att det är fel av kvinnor att säga nej eller avfärda män, det är vår rätt men tråden 

tydliggjorde hur elaka avvisanden kan sätta djupa psykologiska spår. Det går att argumentera 

för att incels syn på kvinnor som dåliga eller onda i vissa fall härstammar från levda 

upplevelser, vilket gör deras hat mer nyanserat.  

 

Jag har dock observerat att communityt skapar en eko-kammare där det pågår en konstant 

bekräftelse om världsbilden att kvinnor vill dem illa genom att de berättar om en negativ 

upplevelse med en kvinna och möts av igenkänning från communityt. Det går att dra 

paralleller mellan detta och studier som gjorts om vilka känslor som underblåser 

internetcommunitys. Studier visar att negativa inlägg ofta genererar mer negativ respons 

(Wollebaek 2019:2). Det finns en underliggande konspiration om att kvinnor behandlar dem 

illa med flit och incels relation till kvinnor verkar även bli extra problematisk när de 

konfronteras med deras sexuella attraktion till kvinnor i det verkliga livet: 

  
On the internet I look at pretty girls, I wack it, then they disappear. But it's an 

entirely different ball game seeing these creatures in real life. Today there were 

two girls at the check out counter[…]I wanted them so so much. I even considered 

trying to hit on them, but since[…]I'm a creepy (ugly) middle aged man. I'm not 

supposed to even want teenage girls[…]They exist to torment me! I feel like if I 

can't have these girls then no one should. I kind of wanted to smash their faces 

against the counter to spoil their beauty […] Just like a spoiled brat I'd rather break 

a toy than share it. How the hell do men not regularly go insane with these cock-

teasing temptresses publicly flaunting their beauty?! 

  
At some point I expected my brain to get tired of the ol' boobs, vag, butt game but 

it never ends. It's like ice-cream, I want it all the time and no matter how much I 

eat I always want more[…] (Incels.net 13). 

  
I tråden som dessa citat kommer ifrån är frustrationen av att se unga kvinnor utom deras 

räckhåll påtaglig. De sexualiserar även kvinnorna flitigt, vilket Jane (2017:2) identifierat som 

ett vanligt tema där kvinnornas intellekt parallellt förminskas, ”They, nowadays, are stuck in 
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this baby mode until they hit late 20s, early 30s” (Incels.net 14). Ibland leder sexualiseringen 

av kvinnor till att incels delar med sig av explicita sexuella fantasier om kvinnor de mött. En 

incel som filmat en kvinnas rumpa på bussen med syfte att använda det som pornografi 

skriver: ”I should be allowed to fuck her pusѕy and make her my wife, but nope only chad”. 

Han fortsätter: ”a girl put her ass on my dick on the bus while were standing[…] and I got a 

boner. She couldn’t really move, it was the best bus journey”. Ett fåtal påpekar att det är 

olagligt att filma andra men de flesta applåderar hans initiativ: ”toilets are just objects 

anyway” (Incels.net 15). 

  
You can't turn a hoe into a housewife (Incels.net 16). 

  
Något jag noterade är att incels har ett oskuldsideal för kvinnor. De ser det generellt som 

något äckligt att en kvinna haft sex med andra män. Incels reproducerar på så vis hora-

madonna komplexet. I en tråd säger en incel: 

  
So by society logic, it’s cool for women to say they don’t want to date virgins 

because lack of experience in sex is a turn off for them and by society logic, ‘it’s 

just a preference’ but if you don’t want roast beef vagina then by society logic, 

you’re not a real man for not being able to handle a woman’s past. Society is 

doomed (Incels.net 17). 

  
En försvarar incels ovilja att ha en sexuellt erfaren kvinna med att slampor blir dåliga fruar 

och mammor. Några andra skriver: 

  
Jesus christ, why the fuck are humans such disgusting animals in this era? Literally 

if you say you want a virgin GF that is pure just like you and just want have a 

healthy relationship and make love together, all you'll get is people giving you 

strange looks. 

  

Used up things belong in the trash, not meant to be used again (Incels.net 18). 

  
Som tidigare nämnt så resulterar incels frustration mot kvinnor i e-bile. Ett samband där 

kvinnor både tillskrivs e-bile och sexualiseras är när kvinnors utseende kommer på tal. 

Utseende är ett genomgående tema för incelcommunityt, vilket kan förklaras med den 

generella fixeringen på utseende samt massmedias reproduktion av skönhet (Illouz 2012:41) 

Ett exempel är när incels diskuterar hur man kan göra kvinnors liv värre. Många föreslår 

strategier som angriper kvinnors utseende: ”just say she looks like a tranny” eller ”ask them 

why they have a certain facial flaw. Then they will become insecure about it” (Incels.co 25).  
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Den grupp kvinnor som utsätts för mest hat är överviktiga kvinnor.  I tråden ”toilets with 

curves” så postar incels bilder på överviktiga kvinnor och hånar dem. Dessa kvinnor duger 

enbart till en sak i incels ögon, sex: ”As an incel, I sometime imagine, being with a landwhale 

sometimes..I hate them..but I won't mind them sucking my cock..if she is cute..but I won't go 

out with her” (Incels.net 19). Ytterligare ett exempel är ”Would you settle for a landwhale?” 

där incels diskuterar om de skulle kunna nöja sig med en överviktig kvinna. Tråden innehåller 

e-bile och återigen så sexualiseras kvinnor. Exempelvis: ”Not like a fucking landwhale would 

settle for a shrimp dicked incel. Imagine a dick as small as mine going into that fucking cave 

called a vag. I don't have the surface area to sufficiently love a fatty” (Incels.co 27). Det går 

att notera att incels finner överviktiga kvinnor särskilt provocerande: 
  

Landwhales are NOT HUMAN. 

 
If they can’t watch their fuсking weight the way I see it is they better get the fuck 

out the way. 

 
The difference between a guy with a weird face and a fat girl is that the girl chose 

to be fat while the man did not choose his face. I despise landwhales (Incels.net 

20). 

  
Likt den hierarki av män som jag identifierat hos incels har jag även identifierat en hierarki 

för kvinnor inom incelcommunityt. Rangordningen av kvinnor reflekterar både 

attraktivitetshierarkin (Illouz 2012) och Runbins (1984) sexuella värdesystem samt hora-

madonna komplexet. 
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Figur 3:  
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3.1 ”Pass me the rope”  

No one cares about us subhuman men. We are worthless (r/IncelsWithoutHate 16). 

  
Ensamheten är permanent och en del av både den individuella och kollektiva identiteten. 

Väldigt tidigt under mina observationer insåg jag att incels ofta ger olika uttryck för att deras 

liv eller vardag är allmänt dåliga. ”Even my good days, are still bad”, säger en incel som 

umgåtts med några klasskamrater och berättar att han kände sig glad, men att alla hans 

kompisar sen gick hem till sina flickvänner och han gick hem själv: ”Then i got home. FUCK. 

feels so lonely again. ALONE. no GIRL waiting for me to hug me and kiss me”. En del 

reagerar på faktumet att han har vänner:”You people have friends? I literally haven't talked to 

anybody except my parents[…]in years” (Incels.co 28). Det finns en påtaglig frustration kring 

deras sociala isolering, men samtidigt finns det även en kollektiv förståelse om att de befinner 

sig på botten av samhället. 

 

En diskussion om vad som händer efter incels dör blir ett sorgset exempel på deras upplevda 

ensamhet. En incel konstaterar till exempel att ingen kommer sörja dem efter att de begått 

självmord. En annan undrar hur länge det skulle ta innan någon skulle hitta hans lik: veckor, 

månader, eller år? En incels liv är att leva samt dö ensam och det finns en uppfattning om att 

döden skulle innebära en lättnad eller en frigörelse (Incels.net 21). 

  

Det är dock inte bara faktumet att andra människor inte vill umgås med incels som skapar 

social distansering och isolering. Det är även vanligt att incels upplever att de blir utsatta för 

kränkningar och hån när de är ute i den riktiga världen. Majoritetssamhällets behandling av 

incels kan förklaras med Mertons teori om att samhällets reaktion på det avvikande är 

essentiellt för att upprätthålla ordningen (Inderbitzin 2015:133). I samhället är incels 

anomalier. Becker (1967:9) menar på att anomalier är socialt konstruerade och incels upplever 

ett påtagligt socialt utanförskap, vilket är bieffekten av att stämplas som outsider. Vissa incels 

väljer att isolera sig själva från omvärlden, eftersom de upplever att deras utseende gör dem 

till måltavlor för trakasserier: 

  
I feel like i was made to be humiliated (r/IncelsWithoutHate 17) 

 



 

 35 

Ew,he's so ugly , oh my god look at him , He's so fucking ugly[…]Some of the 

things I heard people say behind my back. Its crazy because all I was doing was 

minding my own business and not bothering anyone (r/IncelsWithoutHate 18). 

  

En av dem går till och med så långt att han påstår att hån är en del av incel-identiteten: 

”Fakecel if people don't make fun of you in public” (r/IncelsWithoutHate 19). I fall som dessa 

är incels inte bara utan de kvalitativa relationerna som Franklin (2019:127) identifierat som 

centrala för att individer ska känna en känsla av tillhörighet. De saknar den mest ”lätta” 

formen av social interaktion i deras liv, som exempelvis att småprata med expediten i en 

matvaruaffär. Något som jag även noterade under mina observationer var att incels ofta har 

komplicerade relationer överlag och att de sällan känner att relationerna de har är positiva. I 

en tråd diskuterar incels sina vänskapsrelationer i det verkliga livet. En incel berättar att hans 

vänner aldrig vill umgås. De pratar även om att andra män villkorar deras vänskap, den är 

okej under vissa omständigheter som exempelvis i skolan, men inte på fest (Incels.co 29). 

  

Utöver ensamhet är olika uttryck för psykisk ohälsa och speciellt självmordstankar ett 

återkommande inslag på forumen jag observerat. Ensamhet och psykisk ohälsa verkar gå hand 

i hand genom incels liv. Något som Franklin (2019:130) styrker då hon menar på att ensamma 

människor frekvent upplever att de är värdelösa. I en tråd berättar en incel att han alltid varit 

”the ugly child” och att han nu bestämt sig för att ta sitt eget liv, men att han inte har nog med 

mod för att fullborda det än. Han rådfrågar därför sina ”incelbros”31 om hur han kan ”cope” 

tills han vågar begå självmord. En incel ger honom tipset att äta massa skräpmat eller dricka 

alkohol. Han tackar snällt för tipset och berättar sen att han redan börjat ta sitt liv långsamt 

genom just alkohol och droger. Konversationen avslutats med: ”Let’s hope both our deaths 

come early brother” (r/IncelsWithoutHate 20). 

  

I en annan tråd frågar en incel hur många andra som haft självmordstankar. En incel berättar 

då att han aldrig riktigt varit vid liv och en annan skriver: ”I'm not suicidal, I've never 

attempted to rope, but I imagine shooting myself in the head every day”. En incel berättar 

även om hans egna självmordsförsök: ”I have tried roping once[…]it wasn't because of 

absence of toilet..but a woman in my life could have stopped me from doing that” (Incels.net 
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23). Självmord kommer ofta på tal i samband med att incels talar om deras oföränderliga 

situation.  
 

Det verkar dock finnas en solidaritet kring psykisk ohälsa och självmordstankar. Detta blir 

dels tydligt i trådar om självmord men även påtagligt genom att incels kontinuerligt söker 

igenkänning från andra, exempelvis när en incel frågar om andra också känner att de lever i en 

mardröm. En svarar då: ”Every fucking day” (r/IncelsWithoutHate 21). I en tråden ”pass me 

the rope” hintar en incel att han ska ta sitt eget liv. Denna tråd illustrerar solidariteten som 

finns inom communityt (Incels.net 24): 

  
Are you going to rope? Don't say these things, man. 

 
I know how you feel man, I want to leave this miserable world myself, but we 

must stay strong together (Incels.net 25). 

  
En incel frågar de övriga om de gråter på grund av deras inceldom. Många säger ”nej”, men 

en del ger ett intressant svar om att de brukade gråta innan de blev blackpilled: ”Many times 

b4 getting blackpilled cuz I wondered what was wrong with me and not the rest” (Incels.co 

30). Detta går att tolka som att blackpill även fyller en ångestdämpande funktion för incels, då 

filosofin flyttar skuldbördan från jaget. Blackpill har redan identifierats som representant för 

ilska, och ilska är inte enbart associerat med fientlighet. Ilska kan även vara konstruktivt för 

att påvisa orättvisor (Wollebaek 2019:9), vilket blackpill gör genom att flytta skulden över 

deras rådande situation bort från incels. Blackpill är dock inte enbart positivt. I tråden ”I've 

lost every single part of myself. It's so all so cruel” beskriver en incel att blackpill har bedövat 

hans känslor och att han nu tappat intresset för allt han en gång älskat: ”The very foundation 

of my being has been destroyed” (Incels.net 26). Personen som skriver detta är långt ifrån 

ensam om att hans känslor trubbats av. Under observationerna har jag noterat många andra 

incels som uttrycker liknande känslor. Exempelvis skriver en incel: 

  
I just don't know. I can't do anything. I can't cry[…]i cant fight, my enemy, life, is 

just too great. I don't want to fight a pointless battle, i'm not strong enough. My 

will is finally broken[…]I can't even feel hate (Incels.net 27). 

  
Han beskriver tomheten som uppstått sen hatet lämnat honom. Denna beskrivning av tomhet 

efter hat får mig att tänka på att det hat som incels producerar inte enbart går att förklara med 

eko-kammare (Colleoni 2014:319), eller med att de är arga misogyna män (Sloan 2019:1). 
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Hatet kan simultant vara resultatet av deras frustration och en distraktion från deras mörka 

verklighet. Som en incel beskriver: 

  
It hurts so much i don’t know how i will continue i just want to be someone else, i 

want to be released from this torment, why am i stuck with this fate. I want to feel 

loved, i want to be hugged, i want to be told its okay. Is that too much for a 5‘4 

guy? (r/IncelsWithoutHate 22). 

  
Citatet är en indikation på att incels lider oerhört över sin situation. Även om det är många i 

communityt som mår dåligt och längtar efter kärlek är det ett vanligt inslag att en, eller flera, 

påminner att incels inte förtjänar eller har rätt till det. Exempelvis: ”I want to feel loved… Chad 

only.  I want to be hugged… Chad only. I just want to be someone else… Chad only. I want to be 

told its okay… Chad only” (r/IncelsWithoutHate 23). Det är nästan som om incels bygger sin 

kollektiva identitet runt misär, från deras bottenposition i hierarkin jag identifierat. 
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3.1 Det som är utom räckhåll  

All those attractive couples who have everything going for them. Makes you want 

to hit the speed limiter on your car and drive into a bridge support. So much 

missed out in life (r/IncelsWithoutHate 24). 

  
Sex och intimitet är något som per definition saknas i incels liv, och detta är en av källorna till 

den psykiska ohälsan.  Många incels är oskulder men långt ifrån alla. En del betalar för 

sexuella tjänster. Det är en simplifiering att påstå att det enbart är sex incels längtar efter. Det 

kan de bevisligen få tag på genom sexköp. Det är snarare tvåsamhet, intimitet och kärlek. 

Incels ser sig själva som slavar under sin egen sexualdrift som de inte undankommer 

(Incels.net 28). I en tråd med taggen ”suicide fule”32  har en incel postat en bild på ett ungt par 

som myser i en säng med texten: ”here is your daily, brutal reminder that you missed out on 

the best days of your life” (Incels.co 31). Flera föreslår att det enda logiska är att rope men 

bilden frambringar även avundsjuka: 

  
Every man should know what it's like to cum inside a 15yo virgin female and then 

sleep beside her until morning too bad Chad gets to fuck 10-12 virgins thus 

screwing the statistics up which makes society believes every man has had sex by 

the time they are 18 (Incels.co 32). 

  
Något som är uppseendeväckande är att trådar som initialt handlar om en incels sorg över 

avsaknaden av sex ibland resulterar i hatiska kommentarer som främst riktar sig mot kvinnor:  

 
Virgin foids should get an arranged marriage at an early age and be their husbands 

property. Unmarried women without hymen should be enslaved and sold as sex 

slaves, I see no other use for them (Incels.net 29).  

 

Det är som att diskussionerna utvecklas till en eskalerande sexualisering samt förminskande 

av kvinnor. Jane har i sina studier gjort liknande observationer där kommentarsfält omvandlas 

till arenor där män tävlar om vem som har den värsta e-bilen (Jane 2012:560). Detta kan dels 

bero på att incels skuldbelägger kvinnor för sin brist på sex och tillgång till omvårdsarbete 

(Bratich & Banet-Weiser 2019:5018). Det kan dock även vara så att dessa ilskna uttryck 
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härstammar från den djupa ångest som incels känner inför sin situation. Att missa de sexuella 

övergångarna och trajektorialerna och leva som oskulder eller ofrivilligt celibat kan leda till 

osäkerhet (Donnelly et al 2001:161). Det är något jag känner igen från mina observationer. 

  
What i meant was, i wasn't/am not real comfortable in bed, because of limited 

experience[…]To me, if she gets turned on, then it turns me on more too and so 

and on and so on, like a cycle that feeds itself. 

 
How can someone be good in bed if he never had sex? How can someone be good 

with woman if they don't let you close? I know what I would like to do in bed. But 

I don't know if I would be able to. As I said my experience is 0 (Incels.net 30). 

  
Incels relation till sex kan möjligen påverkas av rådande normer kring sex och manlighet. Att 

vara ”bra” på sex är att vara en riktig man. Vad exakt bra innebär är diffust, men det går inte 

att bortse från att sex har en privilegierad position i många moderna samhällen (Illouz 

2012:41). I tråden ”Teens often have sexual relations with each-other before the age of 

consent” diskuterar incels när normies och framförallt tjejer förlorar oskulden: ”In school, I 

heard rumors about foids giving blow/handjobs[…]While you had to use a prostitute to get 

laid at 25”. I tråden går det att utläsa en hel del frustration och sorg kring att andra fick förlora 

oskulden och ha sex i en relativt ung ålder: ”Can remember couples messing around in mid 

and early teen years while there are 30 plus old virgins here. sad shit”. De problematiserar 

även faktumet att unga kvinnor vill ha äldre killar med sexuell erfarenhet, något som incels 

per definition inte har (Incels.co 33). Donnelly et al. (2001:160) menar på att individer jämför 

sina trajektorialer med andras för att se om man är i synk, vilket incels onekligen gör. 

  

I en tråd uttrycker incels stor frustration över att normies frågar varför de inte har sex: 

”Ignorant, blind, brainwashed pieces of ѕhit”. De pratar även om att de ofta får följdfrågan 

ifall de är homosexuella, något de verkligen inte uppskattar (Incels.net 31). Frustrationen av 

att ses som homosexuella går att förklara med den hegemoniska maskuliniteten som är starkt 

kopplat till heterosexualitet, och att homosexualitet korreleras med en underordnad 

maskulinitet (Connell 1987:186). Det går även att förstå genom Rubins (1984:152) teoretiska 

bidrag om det sexuella värdesystemet. Frågorna konfronterar incels med deras oförmåga att 

underhålla hegemonin och deras icke-position i den sexuella hierarkin - frågan om 

homosexualitet hotar att sänka deras status ytterligare. En annan källa till ilska är när normies 

säger till dem att sex inte är så viktigt. Incels menar på att det inte bara är sex de behöver utan 

hela paketet (Incels.co 34). 
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En fördom mot incels i media är att de känner sig berättigade till sex (US Today 1). Incels 

själva menar dock att detta är en projektering: ”It's all projection. Women are the ones who 

actually feel entitled to sex and relationships with top tier men”. De menar även att de inte är 

unika i att ha ett behov av vara i ett förhållande. ”Entitled is the one of the dumbest words I 

ever heard. When everyone wants a relationship” (r/IncelsWithoutHate 25). En av de mest 

dominerande aspekterna av incels syn på sex är att de anser att kvinnor är garanterade det: 

”Even the most hideous-looking ones can always find someone desperate enough. Can't say 

the same about ugly men” (Incels.net 32). De exkluderar även möjligheten att kvinnor skulle 

kunna vara incels (Incels.co 35), trots att en kvinna skapade det första forumet. Det verkar 

nästan som att enbart män, enligt dem, konkurrerar i och påverks negativt av 

attraktivitetshierarkin (Illouz 2012:50- 51). Om män generellt konstrueras som offer i detta så 

är incels de verkliga offren till följd av deras låga position: ”Not much suffering going on 

their side from what I see (atleast from the Chads and Stacies), but all of the suffering is on 

my side” (Incels.net 33). 

  
I have no other ways of coping primarily because Pοrn is free and may be the 

closest thing we'd ever get to sex (Incels.net 34). 

  
En av mina personliga fördomar om incels var att de konsumerar väldigt mycket pornografi, 

men det visade sig att många incels faktiskt ser pornografi som något negativt. De ser även 

ner på män som är i förhållanden och kollar på pornografi: ”Porn is for virgins only”, ”Except 

there are non-virgins who revert back to inceldom” (Incels.co 36). Här reproducerar incels 

synen på ensamsex som ett underlägset substitut till sex med någon annan samt idén om 

pornografi som onormalt sex (Rubin 1984:152-152). Ett av de stora problemen som incels har 

med pornografi handlar om att se andra män ha sex med kvinnor: 

 
It's psychological cuckoldry of the highest order, bottom line. I say this because I 

care about the minds of my fellow incels. Watching another man having sex is 

simply not tenable (Incels.net 35). 

 

Pornografi har en ambivalent position inom incelcommunityt. Den är ett sätt för dem att cope 

med ouppfyllda sexuella behov, samtidigt som det är en smärtsam konfrontation med det som 

finns utom räckhåll. Pornografi är dock ett frekvent tema (som oftast benämns just som cope). 

En tråd jag observerade handlade mer om incels egna preferenser när det gäller pornografi, 

redan trådens rubrik gav mig en klump i magen: ”Wish me luck boys. Im on a journey to find 



 

 41 

tonights sickest and most inhumane fapmaterial. I mean if you knew the stuff i fapped to, 

youd call me a monster”. En incel skriver till exempel att nekrofili eller våldtäkt inte är hans 

grej, men att den enda typen han fördömer är barnpornografi. Sen fortlöper en obekväm 

diskussion om var gränsen för ett barn verkligen går (Incels.net 36). 

  

Som tidigare nämnt betalar en del incels för sexuella tjänster av kvinnor. Inom communityt så 

innebär detta inte att man inte ses som ofrivilligt celibat. Incel skiljer på sex de får tillgång till 

genom pengar och det sex man får tillgång till genom relationer. Det råder dock delade 

meningar om prostitution - en del menar att det är något man inte bör göra. Likt pornografi 

kan det ses som en konfrontation med det de inte kan få: 

  
I don't count escorts as real sex, you are paying for them to service you. 

 
You can only enjoy fuсking if you have self approval that confirms that you've 

earned it. Otherwise it just feels like jumping up and down like a monkey. How 

can you still fuck her shamelessly after she says 'for some extra I'll scream real 

good too' (Incels.net 37). 

  
Trots att många incels är blackpill så drömmer de ändå om monogama förhållanden, men 

communityt har ideal även här och hora-madonna komplexet gör sig påmint: ”Marrying 

anything but a virgin is straight up pathetic”. Inceln som skriver detta anser att om man gör 

det förbereder man en slampa för att bli mamma och man vill inte att ”the mother of your 

children has been filled by 50-100 different men”. Det finns även incels som anser att 

äktenskap generellt är ”cucked” (Incels.co 37). 33 Förhållanden är dock något som incels anser 

att de inte har tillgång till, förhållanden finns inte inom räckhåll för ”subhumans” 

(r/IncelsWithoutHate 26). I tråden ”Beyond a certain age a man with no sexual or romantical 

experience can be a bad thing” diskuterades det vilken ålder som det blir onormalt att man 

inte haft en sexuell upplevelse: 

  
If you haven't had it by 16 then you're most likely destined to a life of inceldom. 

 
This important event of being "recognized" and "chosen" is suppose to take place 

at around the ages of 15-17, the longer this event is postponed from ones life, the 

more violent the clash will be between the maturing body and the stunted psyche. 

                                                                                                                                                         
 
33 Se appendix.  
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If you miss this marker, you will be frozen in time and unable to move (Incels.co 

38). 

  
Donnelly et al (2001:165) menar att individer som har missat sexuella övergångar och 

trajektorialer i regel utvecklar psykologiska barriärer som kopplas till bristen på erfarenhet 

vilket genererar blyghet och bristfälligt socialt kapital. Citaten ovan ger uttryck för de 

sexuella erfarenheterna som incels gått miste om, de missade övergångarna och 

trajektorialerna skapar en ond cirkel för incels, deras bristande erfarenhet minskar deras 

möjligheter att ingå i förhållanden. Samtidigt går förhållanden att se som en förutsättning för 

att individer ska få sexuell erfarenhet. Både sex och förhållanden förutsätter varandra men de 

befinner sig utom räckhåll för incels.  

 

Incels relation till förhållanden består även av en misstro om att de skulle klara av att vara i 

ett: ”I'm not meant to be a partner for anyone” (Incels.net 38). Trots detta är det inte ovanligt 

att incels berättar om hur de påverkas negativt psykiskt av att se andra i förhållanden som 

genomgår de sexeulla övergångarna och trajektorialerna. En incel berättar: 

  
I'm 23 and my younger brother (17) has fucked 5 different girls already[…]and 

when I was bluepilled I thought I'd lose my virginity before him. But I was wrong. 

It's pure sui-fuel. While he experiences a warm, wet mouth around his dick I'm at 

my house playing vidya (Incels.co 40). 

 

Även om denna del av analysen rör incels relation till förhållanden så vill jag även lyfta att det 

inte bara är betydelsefulla kvinnliga relationer de saknar utan även vänskapsrelationer till 

andra män. Behovet av vänskap blir tydligt i en tråd där en fru eller en nära vän ställs mot 

varandra: 

 
I barley value friendships as is. So I rather get the free dish washer. 

 
Fuck that I want pussy. 

 
I’ve lost all faith in pussy tbh. I’d rather have a good high IQ incel bro friend to 

play vidya with. 

 
Bros before hoes (Incels.co 39). 

  
Franklin (2019:126) lyfter att människor har ett behov av ett minimum av långvariga och 

betydelsefulla relationer, utan det kan individen uppleva social isolering och ensamhet. 
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Ensamma individer kan känna sig betydelselösa eftersom de inte betyder något för någon 

(ibid 2019:130). Korrelationen mellan bristen på betydelsefulla relationer, psykisk ohälsa och 

ensamhet är något som incels förkroppsligar. Denna tråd visar även att det finns behov hos 

incels rörande relationer som går utöver kvinnor och det neoliberala kvinnliga 

omsvårdnadsarbetet (Bratich & Banet-Weiser 2019:5014). 

  
Det har varit svårt att urskilja incels exakta relation till kärlek och förhållanden. Ibland är det 

något de uttrycker en längtan efter, och de berättar om sitt självbygge för att nå dit. Samtidigt 

hånas dessa individer ofta av andra incels. Exempelvis i tråden ”I love women”, där en incel 

pratar om hur mycket han vill ha en flickvän. Han anklagas för sin åtrå: ”If you love women 

you are a cuck” (Incels.net 39). Det jag har kunnat utröna är att incels vill vara i ett 

förhållande där de är dominanta, men det kan enbart Chads. Att vara i ett förhållande utan 

dominans är att vara en Cuck. I och med detta är incels generella relation till förhållanden att 

det är Chads privilegium. 

  
Love, its a rotten evil baboon demon c*nt burning in a dumpster fire full of 

condoms and used tampons, ain't it? 

(Incels.net 40). 

  
Temat kärlek är relativt ovanligt i jämförelse med exempelvis sex, vilket i sig kan ses som ett 

signifikant resultat. Anledningen till detta kan vara att kärlek dels är en känsla som är svårare 

att definiera eller prata om. En annan förklaring kan vara att det inte anses manligt att prata 

om kärlek och att det är feminint kodad: 

  
Honestly it doesn't take a lot to figure this out, yet most normies have no idea. It 

just takes listening to a woman talk about how she feels when she's in love (not 

settling down with a beta, legit in love, usually with a chad obvs) to realize males 

feel nothing of the sort (Incels.co 41). 

  
Ibland ses kärlek som något man måste förtjäna (r/IncelsWithoutHate 27). Andra gånger anses 

det vara något som man bör undvika: 

  
If you ever surgerymaxx, make sure to only pump and dump and never "fall in 

love". Love isn't real and most femasites are used up roasties. If you can fuck 

them, fuck them... but don't care about them (Incels.co 42). 
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I en tråd på temat kärlek som jag observerade frågade en incel om de övriga varit kära någon 

gång. Svaren är blandade, men ett återkommande svar är att de som varit kära var det i en 

väldigt ung ålder och att det alltid slutade illa: ”One time in first grade, then had my heart 

broken, cried for 20 mins, was unable to properly love since then”. I tråden återkommer även 

konstaterandet att kärlek som koncept inte är för dem: ”Too bad love is for Chad only” 

(Incels.net 41). I trådarna jag observerade där kärlek omnämns är det ofta i samband med 

misslyckande och misslyckad kärlek används även som en förklaring till varför incels ”gett 

upp” (r/IncelsWithoutHate 28). Illouz (1997:30) hävdar att kärlek idag har en säregen 

mytologisk ställning i samhället och att kärlek likställs med personlig lycka. Personlig lycka 

är sammanflätat med neoliberalismens löfte om självförtroende. Incels har förlorat tron på att 

försöka om och om igen vid misslyckande, vilket är neoliberalismens enda svar (Bratich & 

Banet-Weiser 2019:5014). Det är dock inte bara kärlek incels har gett upp på, det är kvinnor, 

andra män, förhållanden, samhället och en ljus framtid. 
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4 Avslutande diskussion & slutsats  

I det avslutande kapitlet kommer min studies resultat att presenteras och diskuteras, samt att 

uppsatsen som helhet summeras. Resultaten som producerats har gjorts i relation till följande 

frågeställningar: Hur ser incels på jaget och viet, hur är deras relation till kvinnor och andra 

män konstruerad samt hur relaterar de till kärlek, sex och relationer? De teoretiska 

förklaringsmodellerna som bistod analysen av det empiriska materialet var: Denise Donnelly 

et al:s begrepp övergångar och trajektorialer, Gayle Rubins sexuella värdesystem, Eva Illouzs 

attraktivitetshierarki, eko-kammarteorin, Jack Bratich och Sarah Banet-Weisers neoliberala 

förklaringsmodell, samt Howard S. Becker och Robert K. Mertons teorier om outsiders och 

belastning. I kapitlet kommer det även föras ett resonemang om möjliga framtida studier om 

incelcommunityt. 

Uppsatsens syfte har varit att utforska vad en incel egentligen är och vilka aspekter som 

konstruerar communityt. Min studie utgjordes av passiva observationer på tre incel-forum på 

internet och kretsade kring följande teman: identitet, sex, kvinnor, ensamhet, psykisk ohälsa, 

relationer, andra män, utseende och kärlek. Materialet som jag baserade min studie på bestod 

av citat och diskussionstrådar. Studien tog avstamp i den bild av incels som massmedia och i 

viss utsträckning forskare målat upp: missnöjda, arga, kvinnofientliga, farliga unga män med 

våldsamma tendenser. Delar av min studie är gjord med dessa fördomar som bakgrund. I och 

med detta vill jag inleda diskussionen med att vara ärlig om att detta även var mina egna 

fördomar. Jag hade dock en gnagande känsla om att detta var en onyanserad bild av 

incelfenomenet och det var det som var startskottet för min studie. Jag kan konstatera att min 

syn på incels fundamentalt har förändrats under arbetes gång.   

In min studie har jag funnit få belägg för att incels skulle vara farliga eller våldsbejakande. 

Det kan såklart ha sin förklaring i att jag valt att observera öppna forum. Det är möjligt att 

”farliga” incels huserar på andra platser, som de stängda forumen. Jag vill dock påstå att detta 

enbart stärker min tes om att incels inte går att se som en homogengrupp. Det finns bevisligen 

incels som aktivt väljer att socialisera på öppna forum trots att det finns andra alternativ. 

Uppsatsens empiri har även i viss mån utmanat den standardiserade bilden av incels som 
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media och forskare reproducerar, då min studie visar att incels inte enbart kan förstås som 

misogyni. Mina resultat visar att det finns många fler aspekter än kvinnohat som konstruerar 

incel-jaget och -laget. Den personliga identifieringen med att leva i inceldom är nyckeln, men 

både jaget och viet konstrueras utifrån en gemensam världsåskådning och en roll som offer. 

Att vara incel innebär även ensamhet och psykiska men. Inom communityt är ensamhet 

respektive psykisk ohälsa en minst lika närvarande aspekt som hat. Incel-rörelsen startade 

som en virtuell stödgrupp för ofrivilligt celibat och den funktionen är närvarande även idag. 

Samtidigt är hat, speciellt hat riktat mot det kvinnliga könet, ett tydligt resultat i min studie 

och en aspekt som konstruerar incel-identiteten. Baserat på mina resultat vill jag dock påstå 

att incels främst är ett uttryck för den sorg och frustration som individer känner inför den 

totala avsaknaden av intimitet. 

Identiteten som oattraktiv är också en substantiell del i incels konstruktion av dem själva och 

communityt. Utseende ligger även till grunden för min studies mest signifikanta resultat: de 

hierarkiska systemen incels byggt upp för dem själva, andra män och kvinnor.34 Inom 

hierarkin återfinns incels i en undergiven position, vilket även påverkar deras relation till 

kvinnor och andra män negativt. Samtidigt skapas en gemenskap kring denna upplevda 

position.    

Incels har en obekväm placering i attraktionshierarkin och det sexuella värdesystemet. De är 

längst ner utseendemässigt vilket får konsekvensen att de placeras utanför den sexuella, vilket 

i sig gör dem till anomalier i samhället då det finns en förväntan om att vuxna människor har 

ett regelbundet sexliv (Donnelly et al. 2001:160). Incels baserar även sin rangordning av olika 

mäns status mycket på mängden dominans över kvinnor, vilket är en aspekt av den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell1987:186). Det sex som incels har tillgång till 

(pornografi eller mot betalning) är långt ner på skalan över sexuella akter. Det betyder att 

även om de får tillgång till sex så får de inte tillgång till de sociala fördelarna (Rubin 

1987:151).  

Incels applicerar respektive hierarki på kvinnor och andra män. Det blir särskilt påtagligt att 

kvinnors utseende kontinuerligt värderas och att skönhet enligt incels är en statusmarkör för 

kvinnor. Hora-madonna komplexet blir även tydligt i den hierarkiska ordning samt att incels 

                                                                                                                                                         
 
34 Se figur 2 på sida 26 och figur 3 på sida 33.  
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själva underhåller det sexuella värdesystemet, då de ratar kvinnor som exempelvis bryter mot 

tvåsamhetsnormen. Samtidigt som incels själva reproducerar skönhetsideal och i vissa fall 

använder dem som ammunition emot kvinnor eller andra män, tar incels ett tydligt 

ställningstagande emot skönhetsideal och dess inverkan på maktförhållanden när det påverkar 

dem själva negativt.  

Incels relation till kärlek, sex och förhållanden påverkas i allra högsta grad av deras upplevda 

lågt stående status. De är på många sätt fast i ett psykisk påfrestande limbo. Även om de 

genom blackpill försakat hoppet om att ingå i en kärleksfull sexuell relation med en kvinna, så 

har de en inneboende sexualdrift och ett behov av verkliga betydelsefulla relationer – behov 

som de inte kan bli av med. Sex, relationer och kärlek befinner sig utom räckhåll för 

incelcommunityt och det är här som hatet, sorgen, ensamheten och uppgivenheten möts.  

Det finns ett stort behov av fler socialantropologiska studier om incelcommunityt. Under min 

studie observerade jag att det dels fanns variationer i vilka begrepp som används mer eller 

mindre frekvent samt en variation i teman. Framtida studier skulle, exempelvis, kunna 

undersöka de retoriska variationer som finns i de olika incel-forumen.  En studie av det slaget 

skulle kunna utöka kunskapen om incels heterogenitet. Ytterligare framtida studier skulle 

kunna undersöka de subgrupper som finns inom communityt, exempelvis, homosexuella 

incels, kvinnliga incels eller regionala subgrupper för att vidare undersöka lokala kulturella 

variationer rörande uttryck för ofrivilligt celibat. Fenomenet ofrivilligt celibat är en gammal 

företeelse som incels blivit symbol för, och fenomenet lär inte försvinna oavsett hur mycket 

majoritetssamhället förlöjligar eller reducerar dem till något farligt. En mer konstruktiv väg 

enligt mig skulle vara att på allvar försöka förstå fenomenet och erkänna dess existens. Att 

med andra ord försöka förstå vad som blir av de med brustna hjärtan. 
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https://eu.usatoday.com/story/news/2018/04/26/incel-rebellion-alek-minassian-sexual-entitlement-mens-rights-elliot-rodger/550635002/
https://eu.usatoday.com/story/news/2018/04/26/incel-rebellion-alek-minassian-sexual-entitlement-mens-rights-elliot-rodger/550635002/
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Hämtad: 2020-04-19. 
Publicerad: 2019-12-27.  
 
Vetenskapsrådet u.å 1 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Incel Wiki 1 
https://incels.wiki/w/Incelosphere#Incel_forums_by_category 
Hämtad: 2020-04-04.   
 
Incel Wiki 2  
https://incels.wiki/w/Main_Page 
Hämtad: 2020-04-13.  
 
Incel Wiki 3  
https://incels.wiki/w/Incelosphere#Concurrent_incel_forums 
Hämtad: 2020-04-04.  
 
Incel Wiki 4 
https://incels.wiki/w/Incel_Forums_Term_Glossary#-cel 
Hämtad: 2020-04-07.  
 
Incels.co regler 1  
https://incels.co/threads/rules-terminology-and-faq.799/ 
Hämtad: 2020-04-02.   
 
Incels.co regler 2  
https://incels.co/threads/rules-terminology-and-faq.799/ 
Hämtad: 2020-04-04  
 
Incels.net regler 1  
https://incels.net/help/terms/ 
Hämtad: 2020-04-04.  
 
IncelsWithoutHate regler 1   
https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
Hämtad: 2020-04-04.  
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5.3 r/IncelsWithoutHate 

r/IncelsWithoutHate 1  
Titel: As an incel myself I know the pain  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 2 
Titel: Its pretty much impossible to give up on women  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 3 
Titel: Its pretty much impossible to give up on women  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 4 
Titel: Things that worked for me  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 5 
Titel: Things that worked for me  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 6 
Titel: One of the hundred thousand incels did something  
Hämtad: 2020-03-25. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 7 
Titel: Reddit soyboybetacuck 
Hämtad: 2020-03-27. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 8 
Titel: Femoid hunter 
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 9 
Titel: Everytime a new child is born god toss the coin  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 10 
Titel: Put in effort  
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Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 11 
Titel: The world doesnt care about the insecurities of men 
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 12 
Titel: I wish i was someone else 
Hämtad: 2020-03-27. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 13 
Titel: Alpha vs beta  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 14 
Titel: How do you deal with getting mogged 
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 15 
Titel: I see so many stupid guys get laid  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 16 
Titel: I am so alone and emotionally isolated  
Hämtad: 27/3 2020.   
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 17 
Titel: is there any truecel like me that cant even go out  
Hämtad: 2020-03-25. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 18 
Titel: I always get picked on even when im minding my own buznis  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 19 
Titel: I always get picked on even when im minding my own buznis  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 20 
Titel: How to live being suicidal 
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Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 21 
Titel: Livingbullfrog  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 22 
Titel: I am crying again  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 23 
Titel: I am crying again  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 24 
Titel: Social media is suicide fule  
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 25 
Titel: Projection incels feel entitled to sex  
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 26 
Titel: The foreveralonedating sub makes me want to kill my self  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 27 
Titel: Unearned love  
Hämtad: 2020-03-27. 
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
 
r/IncelsWithoutHate 28 
Titel: I give up 
Hämtad: 2020-03-28.  
Länk: https://www.reddit.com/r/IncelsWithoutHate/ 
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5.4 Incels.net  

Incels.net 1 
Titel: What makes incels-mentalcells  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 2 
Titel: Im not an incel anymore a forum advocating misogyny womanhate.com  
Hämtad: 2020-03-26.  
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 3 
Titel: It aint about the pucci as much as it is about reganing sanity  
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 4 
Titel: It aint about the pucci as much as it is about reganing sanity  
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
 Incels.net 5 
Titel: The truest of truecel traits being a khhv and talkless  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 6 
Titel: There is litterally nothing wrong with u sits the modern world thats fucked  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 7 
Titel: Youre not doing something wrong youre being something wrong  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 8 
Titel: Woman are dominating and heres why 
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 9 
Titel: Woman are dominating and heres why 
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 10 
Titel: How much do you hate femoids  
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Hämtad: 2020-03-25. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 11 
Titel: Whats your worst experience with a foid  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 12 
Titel: Whats your worst experience with a foid  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 13 
Titel: Today i saw pretty teenage girls they make me want to  
Hämtad: 2020-03-27. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 14 
Titel: Today i saw pretty teenage girls they make me want to  
Hämtad: 2020-03-27. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 15 
Titel: I recorded a girls ass in public on my phone  
Hämtad: 2020-03-27. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 16 
Titel: Fixing the problem we need to ban dating apps abortion and fix divorce 
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 17 
Titel: If you cant handle a womans sexual past you dont truly love her  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 18 
Titel: If you cant handle a womans sexual past you dont truly love her  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 19 
Titel: Toilets with curves  
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 20 
Titel: Would you fuck this landwhale  
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Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 21 
Titel: No one will mourn u safter we rope  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 22 
Titel: Pass me the rope 
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 23 
Titel: Suicidal thoughts 
Hämtad: 2020-03-25. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 24 
Titel: Pass me the rope 
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 25 
Titel: Pass me the rope 
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 26 
Titel: Ive lost every single part of myself its so all so cruel  
Hämtad: 2020-03-27.  
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 27 
Titel: Barely mustered the energy to post this but im som weak im getting so tired of living 
everyday is a struggle  
Hämtad: 2020-03-27.  
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 28 
Titel: Are there anyways to become asexual 
Hämtad: 2020-03-25. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 29 
Titel: Fixing the problem we need to ban dating apps abortion and fixing divorce  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 30 
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Titel: Being good in bed is not a real skill 
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 31 
Titel: What the hell is wrong with them  
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 32 
Titel: Woman are guaranteed sex  
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 33 
Titel: I can’t believe im literally going insane over not getting sex once in my life  
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 34 
Titel: Jerking off  
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 35 
Titel: Jerking off  
Hämtad: 2020-03-26. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 36 
Titel: Wish me luck boys im on a journey to find tonights sickest and most inhumane 
fapmaterial I mean if you knew the stuff I fapped to youd cal me a monster  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 37 
Titel: Being good in bed is not a real skill  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 38 
Titel: Would you be able to handle a relationship  
Hämtad: 2020-03-26.  
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 39 
Titel: I love women  
Hämtad: 2020-03-28.  
Länk: https://incels.net/ 
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Incels.net 40 
Titel: Have any of you ever been in love  
Hämtad: 2020-03-26.  
Länk: https://incels.net/ 
 
Incels.net 41 
Titel: Have any of you ever been in love  
Hämtad: 2020-03-26.  
Länk: https://incels.net/ 

5.5 Incels.co 

Incels.co 1 
Titel: Incels are the only people I like  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 2 
Titel: There are little good men left in this world  
Hämtad: 2020-03-27. 
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 3 
Titel: Normies are the real autistic ones  
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 4  
Titel: Its not true that woman find you unattractive  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 5 
Titel: Its not true that woman find you unattractive  
Hämtad: 2020-03-28. 
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 6 
Titel: The only way for incels to get support and sympathy  
Hämtad: 2020-03-27.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 7 
Titel: The only way for incels to get support and sympathy  
Hämtad: 2020-03-27.  
Länk: https://incels.co/ 
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Incels.co 8 
Titel: Normies wont stop bullying male virgins and are comfortable with men going er since 
odds are them or someone they know getting hurt is very slim  
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 9 
Titel: Normies wont stop bullying male virgins and are comfortable with men going er since 
odds are them or someone they know getting hurt is very slim  
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 10 
Titel: Life as a bluepilled incel is hell on earth  
Hämtad: 2020-03-26.   
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 11 
Titel: Even though its not my fault I blame myself  
Hämtad: 2020-03-25.   
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 12 
Titel: Even though its not my fault I blame myself  
Hämtad: 2020-03-25.   
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 13 
Titel: How your looks shape your personality  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 14 
Titel: Without looks selfesteem is impossible  
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 15 
Titel: Without looks selfesteem is impossible  
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 16 
Titel: I maxxed nearly everything and women still don’t care  
Hämtad: 2020-03-26.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 17 
Titel: I maxxed nearly everything and women still don’t care  
Hämtad: 2020-03-26.  
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Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 18 
Titel: I maxxed nearly everything and women still don’t care  
Hämtad: 2020-03-26.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 19 
Titel: List at least 3 main reasons for your inceldom  
Hämtad: 2020-03-28.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 20 
Titel: All men yes even Chads are replacable to women  
Hämtad: 2020-03-24.   
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 21 
Titel: Being a shitty person its better if you are Chad 
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 22 
Titel: Guys that brag and rub it into less desirable less attractive guys faces about how they 
get females  
Hämtad: 2020-03-28.   
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 23 
Titel: Thots  
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 24 
Titel: When foids want to be treated like men they mean Chad  
Hämtad: 2020-03-28.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 25 
Titel: Sweden is apparently the most incel-country but why is that 
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 26 
Titel: Serious how do I legally make womens lives worse  
Hämtad: 2020-03-26.   
Länk: https://incels.co/ 
Incels.co 27 
Titel: Would you settle for a landwhale  
Hämtad: 2020-03-28.  
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Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 28 
Titel: Even my good days are still bad  
Hämtad: 2020-03-25.   
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 29 
Titel: Its over when people who like you never wanted to spend time with you  
Hämtad: 2020-03-26.   
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 30 
Titel: Do you ever cry because of your inceldom 
Hämtad: 2020-03-26.   
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 31 
Titel: You will never get to experience this  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 32 
Titel: You will never get to experience this  
Hämtad: 2020-03-24. 
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 33 
Titel: Teens often have sexual relations with each other before the age of consent  
Hämtad: 2020-03-27.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 34 
Titel: The lackofsexpill countinued still they tell us that we don’t need sex with another 
person of the opposite sex  
Hämtad: 2020-03-28.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 35 
Titel: Females can be celibate too  
Hämtad: 2020-03-27.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 36 
Titel: If you havet o watch porn when you have a girlfriend or married then you are truly 
being cucked in the relationship  
Hämtad: 2020-03-25. 
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 37 
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Titel: Marrying anything but a virgin is pathetic  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 38 
Titel: Beyond a certain age a man with no sexual or romantical experience can be a bad thing  
Hämtad: 2020-03-25.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 39 
Titel: Would you rather have a best bro for life or a foid wife  
Hämtad: 2020-03-26.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 40 
Titel: Its honestly killing me inside that my friend has a teen gf that sends him paragraphs 
every day  
Hämtad: 2020-03-27. 
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 41 
Titel: The concept of falling in love is a female thing extrapolating it to males is harmful 
bluepilled narrative  
Hämtad: 2020-03-26.  
Länk: https://incels.co/ 
 
Incels.co 42 
Titel: Marrying anything but a virgin is pathetic  
Hämtad: 2020-03-24.  
Länk: https://incels.co/ 
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Appendix  

I detta appendix har samtliga ”incelbegrepp” jag stött på under min studie listats i alfabetisk 

ordning med en förklaring för respektive begrepps innebörd och syfte. Förklaringarna 

kommer främst från mina egna observationer av i vilka sammanhang begreppen nyttjats, men 

incelcommuniyts egen variant av Wikipedia, Incel Wiki, har används som resurs för att 

sammanställa uppsatsens appendix(Incel Wiki 4).  

 
Alfa Motsats till beta. Används ibland som synonym till Chad eller för att 

understryka skillnaden mellan incels och andra män. En alfa ses som en 
ledare och en man med gott självförtroende.   

Ascend Innebär att en incel lämnar communityt genom att lyckas ha sex eller 
inleda ett romantiskt förhållande. Ibland ses detta som ett lyckat försök 
av självförverkligande.  

Baldcel En incel som är skallig och som kvinnor därför ser som oattraktiv  

Based Används som ett begrepp för att bekräfta att man håller med om det en 
annan incel skrivit, att det är logiskt eller rimligt.  

Beta Motsats till alfa och är en synonym för en svag undergiven man.    

Blackpill En identitetsmarkör. Kan förstås som en mörkare version av redpill men 
går även att se som ett samlingsnamn för förståelsen om livets tuffa 
verklighet, speciellt rörande sex och relationer. De som anammat 
blackpill ser i regel deras tillstånd som oföränderligt. Begreppet kopplas 
ibland ihop med högre intelligens men beskylls även för att vara den 
mest hatiska falangen. Begreppet kan ibland förstås som en känsla.  

Bluepill En identitetsmarkör som placeras på män som inte vill förstå, inse eller 
argumenterar emot de som incels(speciellt blackpill) ser som tuffa 
sanningar om världen. Bluepill är ett begrepp med en negativ klang, inte 
olikt från hur Cuck används.  

GF Förkortning av ordet girl friend.  

Chad Samlingsnamn för fysiskt attraktiva män, i regel appliceras begreppet på 
vita män.  

Cuck Kan användas som begrepp för män som är i förhållanden där kvinnan 
är otrogen. Begreppet används även för att benämna män som inte är 
dominanta i sina förhållanden och att vara en Cuck ses som något 
negativt.  

Cucked Du kan vara en Cuck men du kan även bli cucked. Exempelvis om din 
partner är otrogen mot dig.  

Cope Begreppet kan innebära två olika saker:  
1. att en incel anammar ett(enligt communityt) osann filosofi 
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för att undvika den hårda och obekväma sanningen om vad 
inceldom innebär.  

2. en eller flera handlingar som används för att dämpa smärtan 
av inceldom, exempelvis genom att konsumera pornografi, 
alkohol eller droger.  

ER Förkortning av Elliot Rodgers. Används ibland som ett verb, exempelvis 
”go ER”  

Fakecel Ett begrepp för en man(eller kvinna) som påstår att han är incel men inte 
är det.  

Fap/fapped Synonymt med manlig masturbation.  

Femasites Ett misogynt begrepp som härstammar från en sammansättning av orden 
female och parasite.  

Foids En nedsättande term för kvinnor. Begreppet härstammar från en 
sammansättning av female och oid(android eller humanoid). Begreppet 
syftar till att kvinnor inte fullt ut mänskliga.  

Fuel  Något som antingen provocerar eller frambringar en känsla.  

Giga-chad Ett begrepp för en man som är mer attraktiva än standard Chad. 
Moderna pop-kulturella exempel på giga-chads är Chris Hemsworth 
eller Leonardo Dicaprio. 

Gymcel Begrepp för incels som tränar med syftet att få en mer vältränad kropp 
och genom det bli mer attraktiva. 

Hole  Nedsättande term för kvinnor, där de liknas vid hål och syftar till att 
deras enda syfte är de kroppsöppningar de har som kan användas vid 
penetrationssex.  

Landwhale  En nedsättande term för kvinnor som incels anser är överviktiga.  

Lifefuel  Något som frambringar en positiv känsla.  

Incel  Förkortning av involuntary celibate. 
 

Inceldom  Begrepp för incels situation alternativt deras tillstånd.  

Maxxing Begreppet innebär att en incel vidtar åtgärder för att förbättra sitt 
utseende, exempelvis genom träning, anabola steroider eller 
plastikkirurgi. 

NEETcel Begrepp för en incel som saknar utbildning och jobb. En förkortning av 
uttrycket: Not in Education, Employment, or Training.  

Normies Används ibland som ett begrepp för ”vanliga” människor i samhället 
och mer specifikt så är en normie någon som varken är en incel eller en 
Chad utan är en alldaglig person. Normies används ibland för att 
definiera det vi och dem tänk som finns inom communityt.   

Oldcel En äldre incel.  

Pilled Ett verb som innebär att man accepterat sanningens som ens pill innebär. 
Begreppet indikerar att individen svalt pillret.  

Redpill Vanligt i andra delar av manosfären och signalerar att man förstått samt 
konfronterar specifika samhällsmekanismer.   
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Rope Kan i vissa fall användas som ordets originala innebörd: rep. Oftas 
användes det som ett verb, ibland skrivs det som roping. Det syftar till 
att begå självmord.  

Roasties Term som används för sexuellt samt promiskuösa kvinnor, dess 
härkomst är roastbeef och syftar till att en kvinnas vagina ser ut som en 
rostbiff efter att hon haft mycket sex.  

Sex havers En benämning för individer, särskilt män som är sexuellt aktiva.  

Stacy Den kvinnliga motsvarigheten av Chad. En attraktiv vit kvinna.  

Suicidefuel/suifuel Ett begrepp som används för att beskriva något som frambringar djupa 
känslor av ångest och depression.  

(Sub)human Ett begrepp som incels ofta använder för sig själv och syftar till att de är 
en mindervärdig människa eller att de av majoritetssamhället anses vara 
det. 

Toilet Nedsättande term för kvinnor, används ofta i situationer där incels 
uppfattar dem som giriga.  

Tyrone Den svarta motsvarigheten för Chad. 

Volcel En som är incel av egen fin vilja, det råder delade meningar inom 
communityt om det är möjligt i praktiken.  
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