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Abstract 
The thesis aims to examine Incels discourses concerning their collective identity on the 

online forum Incels.is. Further investigation discovered that Incels produce and reproduce 

their collective identity through discourses. Incels are men in “involuntary celibacy” who 

gather online to share their frustration and dissatisfaction against society, and especially 

women. The data was collected through netnography and encompasses fifteen threads from 

the forum Incels.is. The material was analyzed through critical discourse analysis and the 

theories of collective identity and connective action. The theories uncover Incels collective 

identity and discourses created via language. The study shows that Incels create a collective 

identity through sharing specific characteristics, sharing emotional experiences, positioning 

themselves against the rest of society, sharing life experiences, sharing ideological 

perceptions concerning societal constructs, giving and receiving advice, as well as using 

slang and memes. Discourses were further related to each of these findings. Such discourses 

include how Incels create a “we” against “them”. This study addresses a research gap 

concerning Incels and identity and has thus contributed to the research tradition of radical 

online groups and identity. Many countries have identified Incels as a concern due to their 

violent tendencies and permeating misogynistic views. Hence, research on Incels is of 

societal significance. 

 

Key words: Incels, Involuntary celibacy, Collective identity, Connective action, Critical 

discourse analysis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande studie innehåller språk som kan anses stötande. 
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1. Inledning 

Följande kapitel innehåller en introduktion till forskningsområdet. Först beskrivs Incels, följt 

av studiens problemformulering, en kort beskrivning av undersökningens genomförande samt 

dess avgränsningar och centrala begrepp. Slutligen redogörs forskningens syfte och 

frågeställningar. 

1.1 Introduktion  

Den 23 maj, 2014, knivhögg Elliot Rodger tre personer till döds i en lägenhet. Han lämnade 

platsen och körde vidare till en kvinnlig studentbostadsanläggning där han sköt tre kvinnor. 

Han åkte sedan vidare till en affär där han dödade en student. Men han var inte klar där, utan 

fortsatte köra, samtidigt som han sköt och skadade flera fotgängare från sin bil. Efter att ha 

kraschat bilen hittades Rodger död, då han skjutit sig själv i huvudet. Innan attacken 

publicerade Rodger en video på YouTube, och mejlade ut ett manifest på 137 sidor (BBC, 

2018). Han beskriver i sitt manifest en besatthet kring sin oskuld, kvinnor han inte kunde få 

och männen de dejtade. Rodger skriver bland annat att kvinnor är den ultimata ondskan, 

inkapabla till moral eller rationellt tänkande. Han menar att kvinnor bör vara utan rättigheter 

och inte få välja med vem de inleder sexuella relationer, eftersom de aldrig väljer en 

“magnificent gentleman like myself” (Rodger, 2014:136).  

 

Elliot Rodger har sedan sitt dåd blivit ikonförklarad av Incelrörelsen, och andra har utfört 

attacker i hans namn (Speckhard et al. 2021:89). Chris Harper stod bakom skolskjutningen i 

Portland, USA, 2015 och uttalade sig om hur han kände sig som den mest hatade personen 

någonsin (Speckhard et al. 2021:89, Anderson, 2017). Alek Minassian mördade tio i Toronto, 

Canada, 2018 med en skåpbil. Minassian heilade Elliot Rodger efter sitt dåd, och yttrade att 

Incelrevolutionen har börjat. Så sent som i augusti, 2021 mördade Jake Davison fem personer 

innan han tog sitt liv, bland offren var hans mamma och en 3-årig flicka. Det visade sig att 

han publicerat en rad Incelrelaterade videoklipp (Dearden, 2021). 

 

Incels är del av en större grupp med det gemensamma intresset att diskutera “mäns 

rättigheter” kallat Manosphere (se kap 2.2). Involuntary celibacy (ofrivilligt celibat), 

förkortat Incel, är en onlinegrupp där medlemmarna uttalar sig om sin sorg, aggression, 
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frustration och skuldbelägger kvinnor på internetforum (Speckhard et al. 2021:88). Incels 

kännetecknas av män oförmögna att forma meningsfulla kärleksrelationer till kvinnor, och 

lever därför i ofrivilligt celibat (Parazmo, 2020:17).1 För att klassas som Incel behöver man 

identifiera sig som det, då specifika kriterier som behöver uppnås inte etablerats (Williams et. 

al. 2021:387). Incels världssyn grundar sig i uppfattningen att den moderna kvinnan är ytligt 

fixerad och endast formar sexuella relationer till attraktiva män. Incels har format en hierarki 

av utseende där attraktiva män benämns “Chads” eller “alpha-males”, medan de själva 

bedöms vara längst ned i hierarkin. Det finns en trend på Incelforum att dela bilder på sig 

själva med texter som “How over is it?”, Incels kan sedan uppmuntra varandra att “rope”, 

hänga sig själva, om de är oattraktiva (Papadamou et. al, 2021:412:4). Beteendet illustrerar 

Incels besatthet över utseende och synen på det som statusindikerande.  

 

Många Incels lider av psykisk ohälsa, något som få söker hjälp för (Speckhard et al. 

2021:88). Anledningen kan vara deras självupplevda position av utanförskap, då många 

Incels menar att de inte har några vänner eller andra sociala sammanslutningar som arbete. 

Incels anser att samhället är uppbyggt till deras förlust, att det inte finns något de kan göra på 

personnivå för att hjälpa deras tillvaro (Papadamou et. al, 2021:412:4).  

1.2 Problemformulering  

Incels beskyller kvinnor för deras ofrivilliga celibat, vilket lett till kvinnohat. Kvinnohatet 

uttrycks genom att skriva misogyna inlägg på forum, som ibland leder till våldshandlingar. 

Zimmerman et. al (2018) menar att Incels bör tas lika seriöst som andra extremistiska grupper 

(Papadamou et. al, 2021:412:4). Flera länders säkerhetstjänster har identifierat Incelmiljön 

som ett växande samhällshot (FOI, 2020). Forskningen är relevant ur ett samhällsperspektiv 

på grund av Incels våldsbejakande tendenser, vilket aktualiserar forskning som ämnar att 

förstå hur gruppen fungerar, då sådan förståelse utgör en grund för hur Incelrörelsen kan 

hanteras. 

 

Studien avser att bidra till kunskap om Incels diskurser och identitet, samt hur den skapas och 

reproduceras, vilket svarar mot ett kunskapsgap kring Incels och gruppidentitet (Speckhard et 

al. 2021:88: Williams et. al. 2021:387). Incels är en grupp som existerar online. Att studera 

                                                
1 Fåtal kvinnliga Incels finns, kallat Femcels. Till skillnad från Incels beskrivs de ofta som fredliga och 
delar inte Incels kvinnohat (Expressen.se, 2021)  
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internetgrupper för att förstå hur gemenskap skapas i onlinesfärer är relevant eftersom många 

radikala grupper uppkommer och existerar online. Forskningen är relevant i ett större 

sammanhang av studier om radikala internetrörelser. Att undersöka den kollektiva identiteten 

kan fortsättningsvis bidra till en förståelse kring dragningskraften att gå med i Incelrörelsen. 

Forskningen aktualisera då Incels är en grupp som främjar misogyna tankesätt och har 

våldstendenser. Att det idag inte finns helt jämställda samhällen mellan män och kvinnor 

påvisar även ett behov av att undersöka kvinnoförtryckande grupper. Sverige har 240 besök 

på Incelforum per miljon invånare, något som kan jämföras med USA som har 43 besök per 

miljon invånare (FOI, 2020). Sverige är därmed ett av de mest Inceltäta länderna, vilket gör 

att forskningen om Incels är särskilt viktig i en svensk kontext.  

1.3 Forskningsområde 

Studien placeras inom de två områdena av internetforskning och forskning om politiskt 

deltagande. Då studien undersöker ett onlinemedie och materialet består av dess 

kommunikativa processer placerar sig forskningen inom medie-och 

kommunikationsvetenskap. Studien ingår i ett större forskningssammanhang om radikala 

internetrörelser. Forskning om internetrörelser har på senare tid skiftat fokus från att 

undersöka progressivt liberala rörelser, till exempel HBTQ+rörelsen, till ett nutida fokus vid 

konservatisktiska radikal rörelser, som Alt-right, ett perspektiv denna studie placerar sig 

inom. Tidig forskning om Incels är kvantitativ kring gruppens egenskaper, med resultat som 

att Incels är introverta och tenderar att ha lågavlönade jobb eller vara arbetslösa (Papadamou 

et. al, 2021:412:4). Sådan forskning bidrar till en teoretisk grund som ny forskning kan ta 

avstamp vid. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Studien ämnar att undersöka diskurser om kollektiv identitet på Incelforumet Incels.is.  

 

Frågeställningar  

Syftet undersöks genom att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Hur konstruerar Incels en kollektiv identitet på onlineforumet Incels.is? 
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2. Vilka diskurser använder Incels på forumet och hur (re)produceras den kollektiva 
identiteten?  

1.5 Undersökningen 

Undersökningens material samlas in genom netnografi. Materialet består av trådar från 

forumet Incels.is. Incels.is är en plattform för Incels att diskutera och ventilera sina åsikter 

och upplevelser relaterade till att vara Incel. Materialet tematiseras och analyseras i enlighet 

med kritisk diskursanalys och studiens teoretiska ramverk. De teorier som appliceras är 

kollektiv identitet, connective action och teorin om kritisk diskursanalys.   

1.6 Avgränsningar 

Studien ämnar att undersöka hur Incels kollektiva identitet uttrycks och dess diskurser. För att 

studien ska vara genomförbar är avgränsningar från närliggande ämnen av relevans. Studien 

analysera inte diskurser utifrån ett feministiskt perspektiv, vilket skulle vara relevant vid 

grund i Incels misogyna åsikter. Incelrörelsen kommer även inte att diskuteras ur ett 

utifrånperspektiv. Hur Incels själva uppfattar sin kollektiva identitet kommer fortsättningsvis 

inte att undersökas. Dessa avgränsningar har gjorts för att studien ska vara genomförbar.  

1.7 Centrala begrepp 

Avsnittet består av en begreppslista över vanligt förekommande slang som används av Incels 

på forumet Incels.is. Förståelsen av begreppen är betydelsefullt för att förstå citaten i 

analysen. 

Incel: En person som är i ofrivilligt celibat och skyller detta på kvinnor och samhälleliga 

strukturer (Merriam-webster.com, 2021).  

Trådar (threads): en “tråd” av meddelanden eller kommentarer efter ett inlägg som skapar 

en konversation online (Hootsuite.com, 2021). 

Foids (femoids): en benämning på kvinnor och kommer från ordet humanoid, vilket betyder 

“inte riktigt människa” och syftar på att kvinnor inte helt är människor (Worldsense.eu. 

2018).  
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Chad: Vanligt förekommande slang hos Incels och betyder en attraktiv vältränad vit man, en 

stereotypisk “alfahane” (Dictionary.com, 2020).   

Stacy: Den kvinnliga motsvarigheten till Chad. En vacker kvinna som är utseendefixerad, 

otrevlig och sexuellt aktiv (Dictionary.com, 2020). 

Normies: Betyder en normal person som ofta har normativa intressen och åsikter. Används 

för att tydliggöra en skillnad mellan grupper och “de andra” (Dictionary.com, 2021). 

Soy: Män som betraktas som mesiga, ofta lättkränkta och vejande efter kvinnliga åsikter 

(UrbanDictionary.com, 2014). 

Pill jargong: Ett system som används av Manosphere grupper för att kategorisera 

världsåskådningar. Personer identifierar sig då med en färg (Incels.wiki.com, 2021). 

Redpill: Att identifiera sig som en redpill innebär att man har accepterat den hårda 

verkligheten (Urbandictionary.com, 2004). 

Bluepill: Motsatsen till redpill, innebär att medvetet förneka den hårda verkligheten och 

istället leva i ignorans (Urbandictionary.com, 2005). 

Blackpill: Att vara blackpilled innebär accepterandet av att ingenting spelar någon roll och att 

det inte finns något som kan göras för att ändra verkligheten. Man utesluter allt positivt 

tänkande (Urbandictionary.com, 2017). 

Ropefuel: Rope ämnar att begå självmord, ropefuel är att läsa något som ökar viljan att 

avsluta sitt liv (Cdn.nabita.org, 2020). 

1.8 Disposition  

Denna uppsats består av 8 kapitel och är uppbyggd enligt följande: i kapitel 2 introduceras 

bakgrund till Incelrörelsen, där Incels världsbild tillsammans med närliggande grupper 

diskuteras. Kapitel 3 utgörs av den tidigare forskningen kring ämnet. Kapitel 4 genomgår 

uppsatsens teoretiska ramverk, bestående av Meluccis kollektiva identitet, Bennett och 

Segerbergs connective action, tillsammans med Faircloughs kritiska diskursanalys. Kapitel 5 

är metodkapitlet som går igenom insamlingsmetoden och analysmetoden. Kapitlet innehåller 

även de etiska överväganden som gjorts i samband med undersökningen. I kapitel 6 redovisas 

uppsatsens resultat och analys. Kapitel 7 består av en diskussion kring resultat och analys, 
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forskningsrelevans och relation till fältet samt utmaningar. Avslutningsvis i kapitel 8 

presenteras idéer kring framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

Kapitlet syftar till att förklara bakgrunden till Incelrörelsen och förutsättningarna för dess 

uppkomst. Bakgrundskapitlet ämnar att ge grundläggande kunskap i området och bidra till en 

förståelse över det fenomen forskningen undersöker.    

2.1 Kvinnosyn  

Incels grundläggande ideologi är anti-feministisk. Jane (2018) menar att Incelforum uttrycker 

ett aggressivt hat mot kvinnor. Diskussioner på Incelforum kan till exempel handla om hur 

våld och våldtäkt mot kvinnor är rättfärdigt och förståeliga reaktioner mot kvinnliga 

beteenden (Williams et. al. 2021:388). Incels argumenterar för att feminism har förstört 

samhället. De menar att attraktiva kvinnor, “Stacys”, i det moderna samhället genom sexuell 

frihet endast väljer att ha sex med attraktiva män, “Chads”. Incels anser att detta fråntar 

mindre attraktiva män sexuella upplevelser. Därför beskyller Incels attraktiva män, men 

framförallt kvinnor för deras avsaknad av sexuella relationer. Samhället som stort ringas då in 

som en anledning till Incels livssituation, på grund av den moderna tidens trender av sexuell 

frihet, pådrivande av feminismen. Eftersom att Incels anser sig berättigade till sex är det 

därför samhälleliga strukturer, som feminismen, som berövat dem på denna “rättighet” 

(Williams et. al. 2021:387).  

2.2 Manosphere 

Manosphere är ett samlingsnamn för onlinegemenskaper som menar att män har en utsatt 

samhällsposition på grund av feministisk ideologi (Mamié, 2021:139). Därför kan 

Manosphere anses vara en reaktion mot feminismen. Manosphere uppkom i takt med internet 

och Web 2.0s möjlighet till användargenererat innehåll, vilket har skapat plattformar för 

diskussioner. Arntfield (2020) menar att internet och Web 2.0 är vad som möjliggjort 

avvikande onlinegemenskaper att sprida sina extrema världsbilder och åsikter. Gottschalk 

(2020) redogör för att internets oberoende av plats och anonymitet gör att skyldigheten för 

vad man skriver är låg samt att möjligheten till manipulation är stor. Manospheres 

ideologiska grund är maskulinismen, som motsätter sig feminism, och med det strukturella 

kopplingar och ideologier kopplade till feminismen (Papadamou et. al, 2021:412:3). Incels är 

en del av Manosphern, men subgrupper inom Manosphere skiljer sig åt signifikant 

(Papadamou et. al, 2021:412:3). Men Going Their Own Way (MGTOW) är exempel på en 
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annan subgrupp inom Manosphern. Gruppen fokuserar på mäns rättigheter, speciellt i relation 

till kvinnor och misslyckade förhållanden, men skiljer sig från Incels framförallt då MGTOW 

är i frivilligt celibat medan Incels är i ofrivilligt (Papadamou et. al, 2021:412:3-4). Denna 

skillnad pekas bland annat ut som anledningen till gruppernas skilda våldstendenser.   
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3. Tidigare forskning 

Kapitlet beskriver den tidigare forskningen inom fältet. Genomgång av etablerad forskning  

positionerar studiens förhållande till fältet. Den tidigare forskningen utgörs av Incels 

beteende, världsbild och diskurser samt om internet och andra närliggande grupper.  

3.1 Forskning om Incels beteenden, världsbild och diskurser 

I artikeln “Foids are worse than animals. A cognitive linguistics analysis of dehumanizing 

metaphors in online discourse” av Prażmo (2020) analyseras Incles språkanvänding vid fokus 

på avhumaniserade beskivningar av kvinnor. Artikeln använder sig av kritisk diskursanalys 

och kognitiv lingvistik för att undersöka detta. Undersökning visar teman av hur kvinnor 

beskrivs som: djur, meat, objekt och hål. I Williams (2021) et. als studie “Wanting Sex and 

Willing to Kill: Examining Demographic and Cognitive Characteristics of Violent 

“Involuntary Celibates”” undersöks sju Incels som försökt eller lyckats med mord. Vad som 

granskas är framförallt deras demografiska och kognitiva förmågor. Undersökningen visar att 

Incels med mordkopplingar antingen har tendenser av hybris eller är självnedvärderande. De 

har liknande demografiska karaktärsdrag, neutraliseringstekniker, kognitiva förvrängningar 

och kriminella tankebanor. Speckhard (2020) et. als studie “Involuntary Celibates’ 

Experiences of and Grievance over Sexual Exclusion and the Potential Threat of Violence 

Among Those Active in an Online Incel Forum” svarar mot ett kunskapsgap om forskning 

som bidrar till en nyanserad bild av Incels. Genom att analysera Incels inlägg online ämnar de 

att undersöka gruppens gemensamma sorger, samt syn på Incels som våldsbejakande. Studien 

visar på att majoriteten av Incels inte är våldsamma, men att tydligt misogyna Incels har 

våldsamma tendenser samtidigt som deras misogyna världsbild växer genom deltagande på 

Incelforum. Undersökningen visar även på att många Incels lider av psykisk ohälsa. I artikeln 

“Stacys, Beckys, and Chads: the construction of femininity and hegemonic masculinity 

within incel rhetoric” av Menzie (2020) undersöks Incels diskurser om femininitet och 

maskulinitet. Studien är en netnografisk analys av Incel subreddits från plattformen Reddit 

samt en analys av Elliot Rodgers manifest. Studien använder sig av femmephobia som 

teoretiskt ramverk. Resultatet menar att Incels använder sig av könade arketyper för att 

förklara sitt Incelskap, samtidigt som dessa typer är heteronormativa. Femininitet och 

maskulinitet utformar ett socialt kapital, likaså möjlighet till romantiska och sexuella 
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förhållanden. Då denna studie ämnar att analysera diskurser i relation till Incels kollektiva 

identitet, placerar sig undersökningen i samma fält som ovanstående studier.  

 

Den etablerade forskningen inom fältet har bidragit till en grund i kunskapen om Incels 

identitet. Även om den tidigare forskningen inte ämnar att undersöka hur Incels etablerar en 

identitet, såsom denna studie gör, visar dess resultat ändå på identitetsmarkörer. Studierna 

ovan påvisar framförallt att Incels är misogyna och har den hegemoniska maskuliniteten som 

norm, men även att de är en våldsam grupp och att det bland annat beror på deras ideologiska 

uppfattningar. Denna studie skiljer sig från det etablerade genom att den undersöker hur och 

vad det är som skapar Incels kollektiva identitet. Detta svarar mot ett kunskapsgap om hur 

Incels identitetsdiskurser produceras och reproduceras.     

3.2 Forskning om radikala grupper och internet  

Williams (2021) et. al identifierar ett forskningsgap kring Incels och radikaliseringsprocesser, 

något som Papadamou et. als studie svarar mot. I artikel ““How over is it?” Understanding 

the Incel Community on YouTube” (Papadamou et. al, 2021) studeras Incelrörelsen på 

YouTube genom att utforska Incels beteende på plattformen över den senaste tiden, samt 

genom att undersöka om YouTubes algoritmer leder användare till Incelrelaterade 

videoklipp. Syftet undersöks genom att samla videos från Incelgrupper på Reddit för att 

sedan utföra en datakategorisering av videoklippen. Studiens resultat visar på att 

Incelrelaterat innehåll har ökat under det senaste årtiondet. Vidare finns det en 6.3% chans att 

YouTubes algoritmer rekommenderar Incelrelaterade videoklipp till sina användare inom fem 

hopp från ett icke-Incel relaterat videoklipp. Sådan forskning visar på att Incelinnehåll ökar, 

samtidigt som plattformar som YouTube har en aktiv roll i att sprida innehållet. Mamié 

(2021) et. als artikel “Are Anti-Feminist Communities Gateways to the Far Right? Evidence 

from Reddit and YouTube” undersöker individers förflyttningar mellan Manosphere och Alt-

right grupper, och därmed radikalisering. Studien undersöks genom att analysera 300 

miljoner kommentarer från Reddit och Youtube där man granskar individers förflyttning 

mellan Manosphere innehåll och Alt-right innehåll. Studiens resultat visar på att Manosphere 

och Alt-right grupper överlappar i vad de konsumerar online. Manosphere medlemmar har 

även hög chans att dela Alt-right innehåll. Däremot varierar dessa två faktorer inom både 

plattformarna och Manosphere gruppen. I artikeln “ #Gamergate and The Fappening: How 

Reddit’s algorithm, governance, and culture support toxic technocultures” av Massanari 
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(2017) undersöks två radikala gamingkulturer och om hur plattformen Reddit genom en rad 

funktioner främjar extrema gruppers innehåll. Resultatet visar bland annat på hur Reddits 

karmapoäng system gynnar spridningen av misogyna inlägg.  

 

Denna studie är en del av den större forskningstraditionen kring att undersöka radikala 

internetrörelser. Studiens material är insamlat från ett Incelforum, och relaterar i den aspekten 

till ovanstående studier då de undersöker internet och radikala grupper. Denna studie är 

däremot inte teknisk som den etablerade, vilket utgör en skillnad. Studien fokuserar istället 

vid hur Incels skapar en identitet på forum genom deras kommunikation med varandra. Den 

etablerade forskningen har ytterligare ett stort fokus vid Reddit och Youtube som plattformar, 

medan denna undersökning utgår från en renodlad Incelhemsida, något som inte representeras 

av den tidigare forskningen och kan bidra till nya insikter.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel förklaras och motiveras det teoretiska ramverket inom vilket studien 

förhåller sig och diskuteras utifrån. Teorierna används för att analysera materialet i 

förhållande till forskningsfrågorna. Teorierna om kollektiv identitet, connective action och 

kritisk diskursanalys presenteras, huvudbegrepp identifieras och teoriernas relevans för 

studien redogöras för. I den mån begrepp kan översättas till svenska har det gjorts. Begrepp 

vars översättning är tvetydigt har inte översätts för att behålla begreppens integritet och 

teoretiska definition. 

4.1 Kollektiv identitet 
Nedan presenteras teorin om kollektiv identitet, inklusive dess bakgrund och antaganden. 

Begreppen identitet, kollektiv handling, konflikt samt processer förklaras. 

4.1.1 Teoretisk bakgrund  

Alberto Melucci (1989) skapade teorin om kollektiv identitet (collective identity). Kollektiv 

identitet har sin grund i skiftet från sociala rörelsers fokus vid klass, etnicitet och andra 

traditionella politiska referensramar till fokus vid kulturella betingelser. Skiftet har gjort att 

sociala konflikter uttryckts genom politiska handlingar snarare än genom att ifrågasätta 

kulturella faktorer, som språket och dess koder som strukturerar information och social 

interaktion (Melucci, 1995:41). Kollektiv identitet lämpas väl vid studier om beteende, som 

inom undersökningen relateras till texter och dess diskurs (Melucci, 1995:55). Kollektiv 

identitet kan både vara ett analytisk verktyg och ett studieobjekt (Melucci, 1995:46). 

Undersökningen använder begreppet kollektiv identitet som ett analysverktyg för att 

identifiera Incels kollektiva identitet och dess processer.  

 

Teorins uppkomst grundas vid hur Melucci (1995) menade att etablerade teorier kring sociala 

rörelser var begränsade, då de inte förklarade sambandet mellan beteende och mening. Alltså 

hur aktörer formar gemenskap och identifierar sig inom gemenskapen. Bartholomew och 

Mayer (1992) har bidragit till diskussionen om kollektiv identitet i relation till Meluccis 

analytiska koncept. Bartholomew och Mayer diskuterar teorins utvecklingspotential, där de 

menar att specifika koncept kring fältet bör utvecklas för att förstå historiska och allmänna 

förändringar inom den kollektiva identiteten samt symboliska hinder. Meluccis teori relaterar 
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till diskurs genom hur den kollektiv identiteten uttrycks, vilket påverkar det diskursiva 

sammanhanget.   

4.1.2 Kollektiv handling 

För att förstå kollektiv identitet behöver konceptet om kollektiv handling redogöras för. 

Kollektiva handlingar (collective action) är resultatet av resurser, möjligheter och 

begränsningar konstruerade inom sociala förhållanden. Individer som handlar (acting) 

konstruerar kollektiva handlingar genom att organisera investeringar, alltså om de definierar 

kognitiva termer som begränsningar eller möjligheter i fältet. Samtidigt skapar individens 

förhållande till varandra samhörighet. Aktörer producerar eller bidrar till kollektiva 

handlingar för att de definierar sig själva med varandra eller kontexten (Melucci, 1995:43). 

Individer och grupper skapar fortsättningsvis ett “vi” genom att: (1) relatera till handlingens 

resultat, (2) relatera till medlen, alltså handlingens möjligheter och begränsningar, (3) relatera 

till förhållandena inom kontexten, då fältet där handlingen tar plats (Melucci, 1995:44). 

Kollektiv handling bör inte endast förstås som en reaktion på ens sociala miljö, utan 

producerar symboliska referensramar och betydelser (Melucci, 1995:46).  

4.1.3 Kollektivt identitetsskapande 

Kollektiv identitet är processen av att skapa ett handlingssystem (Melucci, 1995:44). Identitet 

kan definieras av handlingar som inte, iallafall i stor utsträckning, påverkas av miljö. Identitet 

etablerar en gräns mot andra samtidigt som den främjar samhörighet. Begreppet identitet kan 

definieras genom tre ståndpunkter: en kontinuitet över tid och rum, gränsdragning till andra 

identiteter samt att erkänna och bli erkänd (Melucci, 1995:45). Aktörer försöker skapa en 

stabil definition av sig själva. Identitet är i denna kontext resultatet av en aktiv process, att 

aktörer investerar i sin identitet. Processen skapar inom institutionaliserade grupper regler 

och ledarskapshierarkier (Melucci, 1995:46).  

 

Identitet delas inom den grupp som skapat den och ämnar att organisera handlingar samt dess 

möjligheter och begränsningar. För att skapa en kollektiv identitet behöver kognitiva 

definitioner kring medel och handlingsfältet definieras. Kollektiva handlingar definieras 

genom gruppens språk, som kan vara allmängiltiga eller unika för gruppen. Språket replikeras 

genom ritualer, beteenden och kulturella symboler (Melucci, 1995:44). Kollektiva 

identitetsprocesser är nätverk av förhållanden mellan gruppens medlemmar, dessa 
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förhållanden upprätthålls genom interaktion, kommunikation, påverkan, förhandlande och 

beslutsfattande. Individerna i en grupp är emotionellt investerade på grund av den kollektiva 

identiteten, något som förstärker förhållandena och gemenskapen inom gruppen. Att delta i 

kollektiva handlingar skapar mening hos aktörerna, handlingar mobiliserar därmed känslor 

(Melucci, 1995:45). Kollektiv identitet kan skapas genom den kollektiva handlingen, men 

kan också påverka hur aktörer inom gruppen handlar. Melucci (1995:45) menar att 

emotionella responser som hat, passion och rädsla är kollektiva responser, speciellt inom 

icke-institutionaliserade kollektiva rörelser. Att vara emotionellt investerade i en grupp är 

därmed viktigt för samhörigheten. Kollektiv identitet möjliggör en grupp att agera självmant, 

men i enlighet med den gemensamma identiteten. 

4.1.4 Identitet och konflikt 

Den kollektiva identiteten ses både inifrån och utifrån gruppen. Det finns därmed en skillnad 

mellan hur gruppen själva ser på sin kollektiva identitet och hur resterande samhälle upplever 

den. Konflikter mellan grupper skapas genom att motsätta sig varandras kollektiva identitet, 

att hur gruppen själva ser på sin identitet inte överensstämmer med hur andra grupper 

uppfattar den. Det grupper genom konflikt åstadkommer är erkännande och att bli sedda som 

subjekt över sina handlingar. Vid en konflikt kan gruppen förstärka sin identitet och bandet 

mellan medlemmarna för att motivera sina handlingar (Melucci, 1995:48). 

4.2 Connective action 
Bennett och Segerberg är framträdande akademiker inom connective action teorin. Teorins 

bakgrund och teoretiska omfattning diskuteras nedan. Teorin används för att förstå hur 

onlinesammanhanget påverkar hur kollektiv identitet skapas, och hur handlingar online bidrar 

till identitet, i relation till begrepp som action networks, handlingar och personalized acting 

frames. Även relevanta processer och ramverk identifieras.  

4.2.1 Teoretisk bakgrund 

Internet har skapat nya plattformar och strukturer (Zeng, 2020:174). Connective action 

grundas vid att digitala medier har organisationella egenskaper (Bennett & Segerberg, 

2012:744). Connective action har utgångspunkten vid ett technology-as-context tankesätt, 

vilket innebär att det är den teknologiska plattformen som skapar kontexten (Zeng, 
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2020:174). Chadwicks (2017) menar att media plattformens genre, normer, beteenden och 

organisationsformer påverkar den sociala kontexten.   

4.2.2 Handlingar och action networks  

Connective actions ramverk hävdar att sociala medier kan ersätta traditionella organisationer 

och istället skapas sociala rörelser genom individers initiativ. Det finns två essentiella delar 

inom individuella handlingar, den första är att de är symbolisk inkluderande, vilket förklarar 

hur individer uttrycker varför de deltar i sociala rörelser. Den andra är att det finns en 

teknologisk öppenhet, vilket ämnar hur mycket individer väljer att delta på forum (Khalil & 

Storie, 2021:3043).  

 

Bennett och Segerberg (2012) beskriver tre typer av action networks, något som kan 

beskrivas som modeller över hur kommunikationen sker med fokus på olika grader av 

organisatoriska aspekter. Den första typen är själv-organisatorisk, vilket definieras av att 

individer använder connective action utan organisatoriska ramar eller regler. Istället är 

teknologin viktigt för strukturen, och personliga handlingar (personal actions) agerar som 

sändare mellan de sociala nätverken. Den andra typen definieras av en stark organisatorisk 

struktur som leder handlingarna. Organisatörerna använder sociala teknologier för att se över 

aktörer och koordinera kommunikationen, vilket kan ses som ett idealt kollektivt 

handlingssystem. Den tredje typen är en hybrid av dessa två, med svag organisatorisk 

koordination av handlingar med delvis organisatorisk moderering över individer. Dock är 

kommunikationen centrerad kring organisatoriskt inkluderade personliga handlingsramar 

(Khalil & Storie, 2021:3044).  

 

Connective action bidrar till gemensamma mål genom handlingar med personliga uttryck och 

igenkännande, vilket beror på hur handlingar och idéer delas inom en betrodd grupp (Bennett 

& Segerberg, 2012:752-753). Dock argumenterar Bennett och Segerberg (2012:753) för att 

dessa utbyten mellan individer, förutom att det kan ske över stora geografiska avstånd på 

grund av internet, bidrar till att gemensamma mål inte behöver dela ideologiska ståndpunkter. 

Inom Incelrörelsen kan man argumentera för att de har ett gemensamt ideologisk ramverk, då 

åsikter om exempelvis kvinnor och sex är grundpelare för att identifiera sig som Incel. Å 

andra sidan identifierar sig inte gruppen med en specifik ideologi, något som gör att denna 

tankebana kan appliceras. Bennet och Segerberg (2012:750) menar att kollektiv identitet inte 
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nödvändigtvis är en faktor inom connective action. Sådant perspektiv motsätter sig denna 

studien då den relaterar kollektiv identitet till connective action. Denna aspekt av connective 

action inte speciellt tillämpbar till studien.  

4.2.3 Nätverk och personalized acting frames 

Nätverk har en grundläggande egenskap att hjälpa individer att navigera inom eller mellan 

sociala grupper (Bennett & Segerberg, 2012:744). Den moderna tiden har bidragit till att 

samhället har gruppöverskridande organisatoriska format. Connective action baseras på 

användandet av informationsteknologi och digitala nätverk. Deltagande i digitala nätverk är 

efter personlig motivation, då individer själva delar innehåll som sedan erkänns av andra 

(Mirbabaie m.fl, 2021:3:5). Dessa nätverk har etablerats genom digitala teknologier, då 

onlinesfären har blivit en plattform för grupper att skapa samhörighet. Onlinenätverk relateras 

till personalized acting frames. Internet och digital teknologi underlättar personifieringen 

genom att kommunikationsprocessen online till stor del är personifierad, exempelvis sprids 

vad du skriver på Facebook till dina vänner vilket gör sfären personlig. Sådana faktorer gör 

framförallt att politiskt innehåll personifieras online (Bennett & Segerberg, 2012:744). 

Bennett och Segerberg (2012:745) menar att personalized acting frames sprids genom sociala 

medier. Hur information, i detta fall diskurser, sprids och organiseras kan förklaras genom de 

sociala teknologier inom var de sprids (Bennett & Segerberg, 2012:745).  

4.2.4 Connective action eller collective action 

Connective action har en närhet till teorin om collective action. Att åtskilja dessa två begrepp 

är nödvändigt för att förstå vilket begrepp som bäst lämpas till studien. Connective action 

teorin är mindre etablerad än collective action, därför är det viktigt att dra en teoretisk gräns 

mellan de två teorierna (Bennett & Segerberg, 2012:749). Collective action fokuserar på att 

engagera individer till att bidra till kollektiva handlingar för kollektiva mål (Bennett & 

Segerberg, 2012:729). Exempelvis kan att rösta vara den kollektiva handlingen för det 

kollektiva målet demokrati. Connective action nätverk är ofta mer individualiserade, 

teknologiskt inriktade och organiserade (Bennett & Segerberg, 2012:749). En markant 

skillnad mellan connective action och collective action är att inom connective action är 

individens motivation till att bidra till gruppens kollektiva mål självmotiverade, medan 

collective action grundar sig i problemet att engagera individer till kollektiva mål eller 
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handlingar (Bennett & Segerberg, 2012:753). Connective action lämpar sig mot den 

bakgrunden till studien.  

4.3 Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys förklaras i relation till teoretiska aspekter snarare än metodologiska. 

Genom kritisk diskursanalys blir det möjligt att urskilja de språk som bidrar till den 

kollektiva identiteten samt connective action. Teorin om kritisk diskursanalys används för att 

ge en vid förståelse av diskursbegreppet. Den kritiska diskursanalysens bakgrund och 

teoretiska omfattning redogörs. Teorin förklaras genom begrepp som diskurs, makt och 

ideologi, med tillhörande processer och ramverk.   

4.3.1 Teoretisk bakgrund 

Kritisk diskursanalys används för att identifiera de diskurser som teorin om kollektiv identitet 

identifierat. Ledande teoretiker inom kritisk diskursanalys är Norman Fairclough och Ruth 

Wodak. Kritisk diskursanalys härstammar ursprungligen från teorin kring kritisk lingvistik 

och har sedan dess breddats. Fairclough (1992) hävdade att kritisk lingvistik inte undersökte 

hur information mottogs av publiken. Den kritiska diskursanalysen används för att undersöka 

relationerna mellan diskurser och social utveckling i olika sociala sammanhang, och 

appliceras inom undersökningen på identitet. Faircloughs angreppssätt utgörs av filosofiska 

premisser, teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer och tekniker för språkanalys (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:66). Diskursiva praktiker kännetecknas genom skapandet och 

konsumerandet av texter, vilket bidrar till konstruerande av den sociala världen. Diskursiva 

praktiker i vardagen skapar social och kulturell produktion, som här blir produktionen och 

reproduktionen av kollektiv identitet. Den kritiska analysens syfte är att undersöka den 

diskursiva dimensionen inom sociala och kulturella fenomen och hur dessa fenomen ändras. 

Diskurs omfattar inte bara tal och språk utan även bilder eller andra visuella egenskaper, där 

diskursanalys har i uppgift att undersöka relationen mellan bild och text (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000:67). Analys av visuella medier är av relevans då studiens material innehåller 

bilder.  

4.3.2 Diskurs 

Diskurs innefattar en idé om att språket är strukturerat genom mönster som aktörer förhåller 

sig inom vid olika sociala sammanhang. Dessa idékonstruktioner är sedan vad som analyseras 
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genom diskursanalys. Diskurs konstrueras genom språket och är förhållningsramen inom 

vilket en text kan förstås (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Fairclough beskriver att 

forskaren bör ta hänsyn till samhälleliga strukturer som i sin tur påverkar diskurserna. Inom 

kritisk diskursanalys tolkas språk på två olika sätt, både som en handling där människor kan 

påverka världen, och som en socialt samt historiskt situerad handling med förhållanden till 

andra sociala aspekter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:68). 

4.3.3 Ideologi 

Fairclough (1992) uppfattar ideologier som betydelsekonstruktioner vilket bidrar till 

produktionen och reproduktionen av dominansrelationer. Ideologier skapas i ett samhälle 

med redan existerande dominansrelationer baserat på exempelvis kön och klass. De 

ideologiska diskurserna bidrar till upprätthållandet av eventuella maktrelationer. Fairclough 

bygger vidare på John Thompsons teori kring ideologi som något som pågår i 

betydelseproduktionsprocesser i vardagen, där betydelse skapas för att upprätthålla 

maktrelationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:79). 

4.3.4 Kritisk diskursanalys områden och användbarhet  

Ideologi och makt är relevant att ta hänsyn till vid förståelsen av diverse texter. Kritisk 

diskursanalys fokuserar på att förstå sambandet mellan språk och makt. Språket som används 

i olika texter ses som en form av social praktik. Kritisk diskursanalys kan användas för att 

hitta dolda eller tydliga strukturer av dominans, diskriminering eller maktutövning som finns 

i språket. Syftet med kritisk diskursanalys blir att kritiskt granska hur sociala orättvisor 

uttrycks eller legitimeras av språket (Weiss & Wodak, 2007:13,15). 

 

Inom kritisk diskursanalys kan diskursiva praktiker användas för att skapa och reproducera 

ojämna maktförhållanden mellan olika sociala grupper, exempelvis män och kvinnor eller 

sociala klasser. Kritisk diskursanalys riktas mot de praktiker som konstruerar världsbilder, 

sociala relationer, maktrelationer samt att den undersöker de konstruktioner som används i 

främjandet av sociala gruppers intressen. Den kritiska diskursanalysen har i uppgift att 

kartlägga hur den diskursiva praktiken upprätthåller den sociala världen, sociala relationer 

och ojämlika maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69). Kritisk 

diskursanalys kan kopplas till politiken, där kritisk diskursanalys är politiskt engagerad i 

social förändring. Detta blir framträdande genom att kritisk diskurs ställer sig på samhällets 
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undertryckta gruppers sida. Kritisk diskursanalys avslöjar den roll som diskursiv praktik har i 

upprätthållandet av olika maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:70). 

4.4 Studiens teoretiska ramverk 

Nedan diskuteras teoriernas applicerande i studien. Teorin om kollektiv identitet används för 

att förstå vad en kollektiv identitet är och hur handlingar uttrycker detta, för att sedan förstå 

Incels kollektiv identitet och hur den (re)produceras. Den kollektiva identiteten används som 

referensram för att identifiera faktorer som främjar identitet i materialet, då i insamling och 

kodning. Men även som utgångspunkt för analys. Kollektiv handling används för att 

identifiera de handlingar som bidrar till den kollektiva identiteten. Begreppet konflikt 

används för att förstå Incels kollektiva identitet i förhållande till hur de ser på andra 

identiteter, och hur det kan påverka Incels identitet.  

 

Connective action appliceras sedan för att utforska undersökningen utifrån ett medialt  

perspektiv, då handlingar här sätts i en digital kontext, genom att relatera relevanta delar av 

materialet till teorin. Begrepp som appliceras är nätverk, action networks och personalized 

acting frames. Nätverk appliceras för att förstå hur den digitala sfären påverkar sociala 

grupper. Action networks ämnar att förstå hur gruppen Incels organiserar sin grupp 

kommunikation i mån av organisatoriska egenskaper. Personalized acting frames relateras till 

i vilken mån kommunikationen är personifierad inom nätverken, något som är relevant att 

diskutera i relation till hur personifierad kommunikation påverkar gruppen. Sådana 

resonemang är av relevans för kollektiv identitet då hur kommunikation inom gruppen är 

organiserade och graden av personifiering påverkar kollektiva identiteter.   
 
Till sist används kritisk diskursanalys för att förstå vad en diskurs är och de maktstrukturer 

som etableras inom sociala grupper. Begreppet om diskurs kan relateras till en onlinekontext 

och med det connective action. Maktbegreppet ligger i grund för diskussioner om makt 

kopplat till Incelgruppen. Ideologi är ett begrepp som diskuteras, där dess relevans för 

betydelsekonstruktioner som bidrar till produktionen och reproduktionen av 

dominansrelationer kan relateras till Incelrörelsens kommunikation. Begreppet om ideologi är 

även relevant vid diskussion kring Incels politiska diskussioner och hur det kopplas till 

kollektiv identitet. Kollektiv identitet skapas genom språket, vilket består av diskurser som 
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innehåller makt och ideologi. Genom den kritiska diskursanalysen kan man identifiera vilka 

diskurser som bidrar till skapandet av identiteten.  
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5. Metod  

I följande kapitel förklaras och motiveras studiens metodologiska val för att ge en inblick i 

undersökningens process samt ge relevant information för att förstå denna process. Även 

etiska överväganden redogörs för.    

5.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen utgör en struktur som vägleder forskaren vid metod och analys (Bryman, 

2018:71). Undersökningen är en fallstudie, vilket definieras av att ingående undersöka ett 

specifikt fall, här Incels som social grupp. Vad som styr forskningsdesignen är arbetets 

frågeställningar och insamlingsmetoder (Bryman, 2018:71). Fallstudier undersöker en miljö 

eller situation, och är då observation. Studien använder sig av en netnografisk icke-

deltagande observation vid insamling av data, vilket fungerar väl vid fallstudie.  

 

Studien avser att undersöka Incelrörelsen för att analysera gruppens kollektiva identitet, 

vilket innebär ett idiografiskt synsätt. Idiografi kännetecknas av att forskaren undersöker ett 

unikt fenomen. Studien faller under representativa fall, eftersom att den undersöker gruppens 

vardagliga situation (Bryman, 2011:77). Forskningsdesignen är relevant till syftet då studien 

ämnar att studera en viss situation i en viss miljö. Studien är abduktiv vilket innebär att 

forskningen grundas på en teoretisk förståelse mellan olika språkliga kontexter och dess 

innebörd för skapandet av en världsbild. När forskaren beskrivit deltagarnas världsbild måste 

forskaren redovisa för den sociala verkligheten baserat på detta. Abduktion har sin teoretiska 

beskrivning i koppling till deltagarnas världsbild, vilket görs i studien (Bryman, 2018:478). 

5.2 Netnografisk metod  

Insamling av studiens material sker genom netnografi. Netnografi används för att undersöka 

den kultur och det sociala liv som framkommit i och med framväxten av nätgemenskaper och 

sociala medier. Netnografi är den etnografiska motsvarigheten till internetobservationer. 

Netnografi undersöker internets icke-normativa delar (Ahrne & Svensson, 2015:143). Incels 

är därmed en lämplig grupp att analysera genom netnografi då gruppen existerar i en 

onlinesfär bortom majoritetssamhället. Netnografisk metod lämpas väl vid insamling av 

materialet. Användargenererat flöde passar väl vid netnografisk forskning av den anledning 

att det möjliggör social interaktion mellan användarna (Ahrne & Svensson, 2015:144). Den 
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sociala interaktionen är betydande då Incels kommunikation med varandra skapar diskurser 

och kollektiv identitet. Att interaktioner online arkiveras och tidsstämplas underlättar även 

vid materialinsamlingen (Ekström & Johansson 2019:56).  

5.3 Urval och material 

Följande del förklaras fältet samt det material studien vilar på och hur det samlats in, för att 

ge en inblick i hur undersökningen gått till väga. Reliabilitet och validitet diskuteras även.  

5.3.1 Fältet 

Materialet samlas in från webbsidan Incels.is. Webbsidan är ett diskussionsforum där 

medlemmar skriver inlägg eller “trådar” som andra medlemmar kan svara på genom 

kommentarer. Trådbaserade webbsidor främjar diskussioner, då medlemmar får tillfälle att 

kommunicera med varandra. Tillgång till fältet sker genom att webbsidan är öppen för 

allmänheten. Däremot krävs ett konto för att kunna skriva inlägg, något som gör att man i 

större utsträckning kan försäkra sig om att det är Incels som skriver på hemsidan. För att 

skapa ett konto behöver användare registrera sig från sitt hemnätverk, svara på vilken 

könstillhörighet man har, samt beskriva sin livssituation.  

 

En annan fördel med Incels.is är att den är välstrukturerad. Hemsidan delar in trådarna efter 

huvudämnena: “Incels”, “Offtopic” och “Meta”, med underkategorierna “Incels: Must-read 

content”, “Incels: Inceldom discussion”, “Offtopic: The Lounge” och “Meta: Ban Appeals”. 

Dessa underkategorier har sedan förklaringar om vad som får publiceras inom rubrikerna, 

vilket underlättar sortering bland materialet och förenklar sökandet av relevant material.  

 

Det finns en rad regler medlemmarna måste förhålla sig till. Dessa regler berör vem som får 

vara medlem, då endast hetrosexuella Incel män. Även vad Incels får dela med sig av 

regleras, till exempel får de inte dela med sig av romantiska eller sexuella erfarenheter, med 

undantag för prostitution. Det är inte tillåtet att attackera varandra eller skryta om sin tillvaro 

och utseende. Pornografiska och våldsamma inlägg ska även markeras med NSFW (not safe 

for work). Medlemmar får inte publicera selfies eller “ask to be rated”, då det finns en separat 

hemsida för det. Incels får även inte dela trans- eller homosexuelltinnehåll och inte “dyrka” 

andra män eller kvinnor. Dessa regler ger en inblick i Incelrörelsen samt underlättar 

materialinsamlingen, då inlägg som publiceras på sidan måste vara relevanta till Incelskapen. 
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5.3.2 Material 

Studiens material består av ett urval på 15 trådar med tillhörande kommentarer från hemsidan 

Incels.is. Trådarna är från ett spann av 2 månader, där den äldsta tråden publicerades i 

oktober 2021. Antalet trådar är ett resultat av att insamlingen nått mättnad, det vill säga att en 

repetitivitet i materialet skett. Trådarnas kommentarer varierar från 1 till 31 stycken och det 

är totalt är 163 kommentarer i materialet. Kommentarer som endast innehåller ett ord, en 

symbol eller är en repost av en tidigare kommentar har inte inkluderats i insamlingen. Valet 

har gjorts på grund av att innehållet inte anses tillräckligt för att analysera genom kritisk 

diskursanalys. Trådarna väljs från kategorin “Incels: Inceldom discussion”, där medlemmarna 

diskuterar sina åsikter och erfarenheter relaterade till att vara Incel. Kategorin har valts på 

grund av att studien använder sig av ett målstyrt urval, det vill säga att materialet väljs på ett 

strategiskt sätt för att besvara forskningsfrågan (Bryman, 2011:392). Inläggen är då av 

relevans till forskningens syfte och frågeställningar. Valet motiveras av att diskussionen på 

hemsidan är bred och att inläggen är många, på grund av studiens begränsade tidsram är det 

inte tidseffektivt att göra en annan typ av urval.  

5.3.3 Materialinsamling 

Materialet har samlats in genom att bläddra på Incels.is under kategorin “Incels: Inceldom 

discussion”. Där har trådar av relevans för frågeställningarna valts ut. Tidsramen inom vilket 

trådarna publiceras motiveras genom att nyligen publicerade trådar anses som mest relevant 

på grund av närheten i tid. Insamlingen ägde rum mellan den 17 och 22 november 2021. 

Trådarna som valts samlades i ett dokument som ska raderas efter två år. Här anonymiseras 

användarna som publicerat materialet genom att tilldelas namn som “tråd” och “kommentar” 

följt av en siffra. Systemet organiserar materialet samtidigt som ingen personlig information 

lagras.   

 

Materialet tematiseras sedan. Efter genomläsning av materialet markeras teman med en färg. 

Temana uppkommer samtidigt som materialet läses och sju teman identifierades. Dessa 

teman omformulerades sedan från en översiktlig definition till ett specifikt. Materialet har 

behandlats genom en constant comparison, vilket innebär att datamaterialet behandlas fler 

gånger för att resultaten ska vara väl underbyggda (Hjerm m.fl. 2014:34).  
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5.3.4 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet handlar om att forskaren ska få en bild av forskningens kvalitet. 

Däremot, eftersom validitet berör hur forskning mäts, kan man fråga sig om begreppet är av 

vikt för kvalitativa forskare (Bryman, 2011:351). Därför relateras begreppet validitet till den 

generella forskningspotential som uppnås genom metodologiska och ämnesmässiga val 

(Bryman, 2011:352).  

 

Validitet och reliabilitet mäts genom en rad kriterier, myntade av LeCompte och Goetz 

(1982). Extern reliabilitet handlar om i vilken mån studien kan replikeras (Bryman, 

2011:352). Forskningsprojektet anses kunna återskapas då metoderna och den sfär som 

undersöks är lätt att replikera eftersom webbsidan är publik och nya inlägg publiceras 

kontinuerligt. Forskningens genomförande är ytterligare transparent. Trots att nya inlägg 

säkerligen inte innehåller samma formuleringar, gör faktumet att forumet är fokuserat kring 

ett specifikt ämne att inläggen inte skiljer sig åt i större drag. LeCompte och Goetz diskuterar 

även intern reliabilitet, vilket innebär att de som bedriver forskningen är överens om hur den 

ska tolkas (Bryman, 2011:352). Den interna reliabiliteten uppfylls då uppsatsens författare 

tillsammans har utvecklat idén och diskuterat eventuella föreställningar samt teorier.  

 

Intern validitet innebär att det ska finnas överensstämmelser mellan forskningens 

observationer och teoretiska idéer som utvecklas utifrån dem (Bryman, 2011:352). Denna 

undersökning beräknas ha en hög sådan, eftersom att etnografiska studier, såsom netnografi, 

genom närvaro och observation av en social grupp möjliggör en hög grad av 

överensstämmande mellan begrepp och observation (Bryman, 2011:352). Att resultatets 

teman uppkommit utifrån materialet och inte varit förutbestämda bidrar till en god validitet, 

vilket leder till en icke-vinklad tematisering, utan hypoteser eller tidigare föreställningar. 

Extern validitet berör om resultatet kan anses generaliserbart till andra sociala miljöer eller 

situationer (Bryman, 2011:352). Det finns ett flertal onlinegemenskaper som beter sig på 

liknande vis i förhållande till slang, politiska övertygelser och diskussioner om personliga 

erfarenheter, speciellt inom Manosphere gruppen. Då detta skapar kollektiv identitet antas 

studien kunna appliceras på liknande grupper. Däremot, på grund av gruppens låga sociala 

status i samhället, kan det vara relevant att fråga sig om undersökningen kan appliceras på 

grupper som inte är bortom majoritetssamhället.  
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Eftersom att studien är en fallstudie blir det relevant att diskutera om ett fall kan anses 

generaliserbart (Bryman, 2018: 98). Fallstudier går nämligen inte att generalisera, mot 

bakgrunden att man inte kan anta att ett fall kan appliceras på en mängd. Eftersom studiens 

resultat utgår från en specifik webbsida har resultaten inte nödvändigtvis ha samma relevans 

om de appliceras på andra internetforum. 

5.4 Genomförande 

Nedan redogörs forskningens genomförande i anslutning till analys och analysmetod samt 

bearbetning och analys.  

5.4.1 Analysmetod 

Analysmetod ämnar den metod som används vid studiens analys och består av kritisk 

diskursanalys med fokus på Faircloughs tredimensionella modell samt den lexikala analysen. 

5.4.1.1 Kritisk diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell 

Kritisk diskursanalys används för att undersöka språket som en maktresurs kopplad till 

ideologi och sociokulturell förändring (Bryman, 2018: 651). Intertextualitet appliceras för att 

beskriva sambandet mellan texter samt för att granska relationen till andra relaterade texter 

(Bryman, 2018:652). Diskursen projekterar vissa värderingar, vilket leder till en reproduktion 

av sociala normer (Hansen & Machin, 2019: 119). Det är genom språkets diskurser som den 

sociala världen konstrueras. Därför påverkas hur man talar om världen hur den uppfattas 

(Hansen & Machin, 2019: 119). Vid utförandet av en kritisk diskursanalys bör forskaren ta 

hänsyn till tre utgångspunkter: text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik. Texter är 

föremål för konsumtion och de som producerar texter påverkar innehållet utifrån dess 

bakgrund, samtidigt som konsumenter tolkar innehållet utifrån egna referensramar. Genom 

språket skapas en meningsrelation mellan producenter och konsumenter. Meningsrelationen 

involverar kollektiva minnen och förståelser av verkligheten som konstant bekräftas av och 

ofta berör kulturella föreställningar (Ekström & Johansson, 2019:235). Eftersom att studien 

undersöker hur språket skapar mening är kritisk diskursanalys tillämpbart. 

 

För att analysera materialet använder studien Faircloughs (1995) tredimensionella modell. 

Fairclough definierar begreppet diskurs som tal som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 

visst perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:72). Diskurser bidrar till att konstruera 
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tre olika fenomen: sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. 

Diskurser analyseras genom den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den 

kommunikativa händelsen definieras genom språkbruk medan diskursordningen fokuserar på 

diskurser och genrer inom olika sociala institutioner. En genre kan förklaras som språk som 

utgör en del av en bestämd social praktik. Inom diskursordningen finns diskursiva praktiker 

där tal och skrift produceras och tolkas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:73). 

 

Språk är en kommunikativ händelse som består av tre dimensioner. Den första är text, det vill 

säga tal, skrift eller bild. Den andra är diskursiv praktik, då producerandet och konsumerandet 

av texter. Den tredje är social praktik. Denna modell används som analytiskt ramverk. Text, 

diskursiv praktik och social praktik används till att analysera kommunikativa händelser. 

Första steget är att kolla på textens egenskaper, det andra är att undersöka produktionen och 

konsumtionen av texten. Texten sätts sedan i en social kontext som den kommunikativa 

händelsen är en del av. Text och diskursiv praktik pågår parallellt under analysen. Den 

diskursiva praktiken hänvisar till hur författaren bygger på existerande diskurser för att skapa 

sin text och hur mottagarna använder tidigare diskurser för att tolka texten. Textanalys 

fokuserar mer specifikt på det formella i en text och det lingvistiska sammanhanget i form av 

grammatik och vokabulär. Sambandet mellan text och social praktik skapas genom den 

diskursiva praktiken. Genom produktionen och konsumtionen av texter skapas och formas 

den sociala praktiken inom olika sammanhang. Textens lingvistiska drag påverkar i sin tur 

textproduktionen och hur den tolkas av konsumenten. Diskurser kan ge texten en bestämd 

uppbyggnad som sedan påverkar mottagarens tolkning. Analysen av en kommunikativ 

händelse utgörs av följande moment: diskurser och händelser framkommande i produktionen 

och konsumtionen av texter, lingvistisk uppbyggnad och överväganden kring om den 

diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den redan existerande 

diskursordningen, samt vilka konsekvenser detta ger till den sociala praktiken. Den 

diskursiva praktikens roll är betydelsefull för upprätthållandet av sociala praktiker (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:76). 
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Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen, Phillips, 2000:74) 
 

5.4.1.2 Textuell dimension 

Lexikal analys appliceras för att analysera den textuella delen i Faircloughs modell (Hansen 

& Machin, 2019:121). Den lexikala analysen används för att hitta ord som påverkar hur 

läsare tolkar texten, till exempel ordval som påverkar synen på en grupp som negativ 

respektive positiv. Sådan analys är lämplig eftersom att grupper kan skapa en kollektiv 

identitet genom hur diskursen om andra grupper ser ut. Fokus vid namn och hur de refereras 

till är av relevans (Hansen & Machin, 2019:125). Genom att fokusera vid vad aktörerna i en 

text gör, kan man se hur olika aktörer representeras olikt. Fortsättningsvis blir det relevant att 

se om dessa omtalas med en personifierad eller opersonifierad ton, för att analysera hur en 

kollektiv identitet skapas genom diskurser kring aktörer (Hansen & Machin, 2019:127). Vid 

diskussion om kollektiv identitet blir det vidare intressant att diskutera om aktörer beskrivs 

som individer eller kollektiv. Även att analysera om individer omtalas som specifika eller 

generiska typer blir intressant (Hansen & Machin, 2019:128). Resonemanget appliceras mot 

bakgrunden att kollektiv identitet kan skapas genom att generalisera grupper efter egenskaper 

och attribut. 

5.4.2 Kodning och tematisering 

Insamlingsmaterialet analyseras och bearbetas genom kodning, tematisering och kritisk 

diskursanalys. Materialet som insamlats från Incels.is transkiberas till en analyserbar text, för 
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att sedan kodas och delas in i teman som diskuteras i resultat och analysdelen. Användandet 

av kodning gör att materialet blir hanterbart. Kodning innebär reducering av överflödig data, 

och därmed att de betydelsefulla beståndsdelarna av materialet återstår (Hjerm m.fl, 

2014:37). Vid sammanställningen av kodningen skapas olika teman. Här undersöks vilken 

relation de olika koderna har till varandra och utifrån detta hittas relevanta teman. I denna del 

av processen hittar forskaren meningsfulla kopplingar (Hjerm m.fl, 2014:40). 

5.4.3 Bearbetning och analys 

De ramar som styrt sökandet efter teman och insamlingen av materialet är hur innehållet 

relaterar till en kollektiv identitet. Vad som bestämt de teman resultaten och analysen vilar på 

är alltså textens relevans till det teoretiska ramverket. Även ordval och dess laddning är 

betydande. Vad som tas för givet är av relevans för texters budskap. Sådana faktorer påvisas i 

kodningens olika kategorier, som sedan utvecklas till temana. Teman formuleras utifrån de 

faktorer materialet visar på som bidragande till gruppens kollektiva identitet.  

Det diskursiva sammanhanget formas sedan efter hur Incels konstruerar den kollektiva 

identiteten. Fortsättningsvis förklarar det hur Incels uppvisar diskurser kopplade till den 

kollektiva identiteten, därmed har man i materialet letat efter hur Incels skapar en kollektiv 

identitet vid utgångspunkt i deras uttryck och symbolerna de använder.  

5.4.4 Metodologiska problem och överväganden  

En rad metodologiska överväganden har gjorts under arbetets gång. En sådan var vilken 

tidsram materialinsamlingen skulle förhålla sig inom. En längre tidsram gör materialet 

tidsmässigt representativt, medan ett närmare tidsspann gör materialet representativt för 

nutid. Här valdes en nära tidsram då det ansågs passande, men även underlättande 

insamlingsprocessen, då att sortera bland de tusentals trådar på hemsidan för att skapa ett 

representativt urval inte behövde göras. Även då materialet ofta diskuterar liknande teman, då 

Incelrelaterat innehåll, ansågs en bred tidsram inte relevant eftersom diskussionerna är inom 

samma ämne oavsett publiceringens tid. Dessutom fanns det en svårighet i hur temana skulle 

formuleras utifrån kodningen på grund av att formuleringarna utgör resultatet, och bör bland 

annat kunna förstås fristående från varandra, relatera till det teoretiska ramverket och omfatta 

hela temat av vilket den representerar. Problemet löstes genom att kontinuerligt omformulera 

temana.  
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5.5 Etiska överväganden 

I följande delavsnitt diskuteras de etiska överväganden som undersökningen tagit hänsyn till.   

5.5.1 Privat och offentlig sfär 

Diskussioner kring huruvida en sfär är privat eller offentlig är viktigt för att forskaren ska 

kunna positionera sitt arbete i relation till etiska aspekter, som exempelvis samtycke. Att 

studera en privat sfär är känsligare än att studera en offentlig, vilket gör diskussioner kring 

detta relevant. Gränsen mellan privat respektive offentlig sfär är tvetydig i 

internetsammanhang (Ahrne & Svensson, 2015:154). Då det inte finns några etablerade 

definitioner kring vad som är en offentligt respektive privat sfär i onlinesammanhang 

försvåras definitionen av vad som är vad, något som leder till en öppenhet för tolkning. 

Däremot finns det områden där gränsen är tydligare, exempelvis kan privata meddelanden 

anses vara inom en privat sfär, medan en kommentar på ett publikt Instagram konto anses 

offentlig (Ahrne & Svensson, 2015:154). Mot den bakgrunden är sammanhanget av stor 

betydelse inom vad som anses privat respektive offentligt.  

 

Det onlinesammanhang som studien undersöker är ett forum där användare skriver och 

kommenterar på varandras inlägg. Hemsidan kan anses privat mot bakgrunden att 

medlemmarna ofta delar med sig av personliga upplevelser och tankar, det som skrivs kan 

därmed anses känsligt vilket skapar en privat upplevelse. Även att medlemmarna identifierar 

sig som en del av en grupp kan skapa en känsla av privat gemenskap. Däremot är webbsidan 

offentlig då vem som helst har åtkomst till det som skrivs på ett lättillgängligt sätt, något som 

gör att sidan motiveras vara en offentlig sfär (Bryman, 2011:142). Dessutom finns det ingen 

regel som förbjuder användning av materialet i andra sammanhang eller i forskningssyfte, 

därmed anses det vara etiskt försvarbart att analysera (Bryman, 2011:142). 

5.5.2 Samtycke och anonymitet 

Samtycke bidrar till ett etiskt dilemma. Det finns svårigheter i att fråga användarna vars 

inlägg är en del av studien om samtycke, eftersom att svar kan ta lång tid och en förfrågan 

kan uppfattas som skräppost (Bryman, 2011:586). Frånsaknadet av informerat samtycke gör 

att man kan argumentera för att samtyckeskravet inte har uppfyllts (Bryman, 2011:141). 

Däremot blir det viktigt om sfären betraktas som privat respektive offentlig. Om man skulle 
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likna internetforumet med en insändare till en tidning eller observation på ett torg skulle det 

inte behövs samtycke eller tillstånd, då sfären per automatik uppfattas som offentlig (Bryman, 

2011:142). Mot bakgrunden kan att webbsidan tolkas som offentlig, och då är informerat 

samtycke inget krav.  

 

Trots att hemsidan anses offentlig, gör avsaknaden av samtycke att anonymitet blir extra 

viktigt, för att skydda individens integritet (Bryman, 2011:142). För att säkerställa 

anonymitet lagras eller publiceras inga användarnamn. Istället har trådarna och de som 

kommenterar under inläggen numrerats och tilldelats anonymiserade namn som “tråd” och 

“kommentar”.  

 

I relation till att studiens ämne blir anonymiteten viktig, då känslig information behandlas 

(Association of Internet Researchers, 2020:10). Eftersom att Incels är en grupp med extrema 

åsikter gör det att vissa medlemmar troligen inte vill att allmänheten ska vara medveten om 

deras medverkan i gruppen. Även att livsberättelser och känslor delas på forumet gör 

innehållet av känslig karaktär. Materialets innehåll kan även uppfattas som känsligt för icke-

Incels, då kränkningar mot framförallt kvinnor, grovt språk samt mörka teman som självmord 

är vanligt förekommande. Att undersöka material som upplevs kränkande kräver 

överväganden kring hur man bör skriva om ämnet.   

5.5.3 Att undersöka extrema grupper 

Incels är en grupp som identifieras vara ett växande samhällshot (FOI, 2020). Eftersom att 

gruppen är extrem och farlig blir ett resonemang kring forskarnas säkerhet relevant 

(Association of Internet Researchers, 2020:11). Forskning kring känsliga ämnen kan leda till 

starka reaktioner. Undersökande av extrema grupper både online och offline kan därmed leda 

till hotfulla reaktioner (Association of Internet Researchers, 2020:11). Eftersom att de två 

forskarna som bedriver studien är kvinnor bedöms denna risk som större, då kvinnor inte är 

välkomna i Incelsfären, något som det bland annat skrivs om i forumets förhållningsregler. 

Att Incels även uttrycker ett starkt kvinnohat gör att Incelgruppens reaktioner på forskningen 

kan vara extra stark. Undersökningen har förhållit sig till detta resonemang genom att 

anonymisera materialet, därmed kan användarna inte kopplas till studien. Inget försök till att 

kommunicera med forumets användare har gjorts.  
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6. Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas och analyseras studiens resultat, vilket i sin tur besvarar 

forskningens frågeställningar. Urval av citat från materialet har gjorts för att illustrera de 

olika teman som kodningen visat. Även om somliga delar av materialet inte redovisas i 

kapitlet har allt använts vid tematiseringen.   

6.1 Genomgång av teman  

Genom en tematisk analys av 15 trådar från webbsidan Incels.is har sju teman gällande hur 

Incels skapar en kollektiv identitet identifierats. Följande teman är att Incels skapar en 

kollektiv identitet genom att: (1) relatera till Incelspecifika egenskaper, (2) dela med sig av 

sina känsloupplevelser, (3) positionera sig emot resterande samhälle, (4) dela med sig av sina 

livserfarenheter, (5) dela sina ideologiska uppfattningar kring samhällets konstruktioner, (6) 

ge och fråga om råd, och (7) använda slang och memes. De sju teman relateras 

fortsättningsvis till varsin diskursiv praktik. Kollektiv identitet identifieras i enlighet med 

Melucci (1996:27) som sociala processer av vilket det sociala livet organiseras och 

reproduceras genom interaktion och kommunikation. Analysen sker i enlighet med studiens 

teoretiska ramverk, det vill säga teorierna om kollektiv identitet, connective action och kritisk 

diskursanalys. Faircloughs tredimensionella modell tillsammans med den lexikala analysen 

används fortsättningsvis som analytiska verktyg. I anslutning till diskussionen om hur Incels 

skapar en kollektiv identitet är resonemang kring Incels och maktförhållanden av relevans. 

En sådan diskussion förs i anslutning till de sju temana i koppling till den kritiska 

diskursanalysen. Språket kan konstateras vara en del av upprätthållandet och skapandet av 

olika maktförhållanden som finns både gentemot samhället och inom Incelsgemenskap. 

Genom en analys av Incels kollektiva identitetsskapande och dess produktion och 

reproduktion besvaras den tidigare etablerade kunskapsluckan över Incels och 

identitetsprocesser. Tabellen nedan visar på de teman som identifierats genom kodning i 

respektive tråd. 
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Tabell 1. Visar på de teman och antal kommentarer som finns i respektive tråd. 

6.1.1 Incels skapar en kollektiv identitet genom att relatera till Incelspecifika 

egenskaper  

Temat definieras av diskussioner där specifika attribut och egenskaper beskrivs som 

Incelspecifika. Egenskaperna kan både vara utseende och personlighetsrelaterade. I tråden 

nedan argumenterar trådskaparen för hur Incelikonen Elliot Rodger inte bör anses vara Incel 

(tråd 14).  
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Tråd 14: He was not an incel at all,5"9 normie looks he could have easily ascended if he wasn't a 

retarded Stacy chasing autist. I read his manifesto and he talks about blonde haired stacies, so he was 

a standardcel he could have easily bagged a rice foid. He was a cuck too he wrote about how he 

hated how white girls were dating black guys at his college, which had nothing to do with him 

 

Last but not least he did not kill a single foid but just killed some random ricecels, what a waste of the 

privileged life he was born into 

 

Egenskaper som att Rodger är lång, attraktiv och hade höga standarder är därmed varför han 

inte bör anses vara Incel. Genom beskrivningen av Rodger blir budskapet att Incels måste 

vara oattraktiva och inkapabla till att få flickvän. Det räcker därmed inte att befinna sig i 

ofrivilligt celibat, såsom Rodger gjorde, för att klassas som Incel (Rodger, 2018). Kommentar 

3 fortsätter resonemanget och menar att Incels både är oattraktiva och i utanförskap.  

 

Kommentar 3: And it's all because of our appearance, that's the craziest part. Meanwhile normtards 

and whores worship serial killer chad  It's insane 

 

Incels distanserar sig från resterande samhälle genom ordvalen och meningsbyggnaden. 

Ordval som “normtards” och “whores” blir en del av Incels diskursiva praktik. 

Benämningarna appliceras sedan inom den sociala praktiken och skapar deras kollektiva 

identitet. Det förekommer ofta i materialet att Incels använder sig av slang som “normies”, 

“foids” eller “Chads” (för definition se kap. 1.8) för att beskriva personer utanför 

Incelrörelsen. Sådant slang påvisar maktförhållanden genom att tilldela dessa ord mer eller 

mindre bra karaktärsdrag. “Chads” har en debatterbar status i Incelsammanhang, då de 

beskrivs med negativa associationer samtidigt som de har åtråvärda attribut, detta 

exemplifieras nedan där trådskaparen beskriver “Chads” som överlägsna Incels på grund av 

deras attraktiva utseende (tråd 12). Maktförhållandet blir tydligt mellan Incels och “Chads”, 

där de menar att Incels inte passar in i den samhälleliga normen medan “Chads” är normen. 

Incels är därmed utanför samhällets ideal samtidigt som de föraktar personer som passar in i 

samhället, det vill säga “Stacys” och “Chads”. Incels använder maskulinitet som 

statusindikerande och utgör därför en hierarki, om du har hög maskulinitet har du hög status 

(samma gäller kvinnor, då med femininitet). Incels låga makt är på grund av deras låga 

maskulinitet.  
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Tråd 12: It doesn't matter if you're lacking in looks or height... 

...because whatever you're lacking, Chad has both of these and will mog you anyday, even if you're 

god-level statusmaxxed. [sic!] 

 

De Incelspecifika egenskaperna är att motsätta sig positiva egenskaper, som karaktäriseras av 

“Chads”. Incels menar att det finns specifika attribut som kopplas till att vara Incel, såsom att 

man ska ha bjudit ut ett flertal kvinnor utan att lyckas, samt varit en sistaårselev på gymnasiet 

utan att en tjej visat intresse (tråd 3).  

 

Tråd 3:[you shouldn't call yourself incel unless] you asked out several women and they gave you a 

look of disgust, called you ugly, ghosted you, or made some excuse. Examples: I asked out a girl and 

she said she was gay and was never attracted to a man. A year later, she was dating a Chadlite. I 

asked out another girl to prom and she said her parents wouldn't allow her to go, she still went. 

You've reached your senior year of high school and no girl has ever taken interest. 

 

Trådskaparen relaterar själv till erfarenheterna genom att dra paralleller till egna 

livsupplevelser, som sedan appliceras på hela Incelrörelsen. Incels beskrivs i texten som en 

generisk typ, genom att applicera samma karaktärsdrag på alla Incels. Att beskriva grupper 

som generiska bidrar till etablerande av en gruppidentitet (Hansen & Machin, 2019:128).  

 

Trådens uppbyggnad konstruerar en diskursiv praktik genom att beskriva egenskaper som 

Incelspecifika, vilket analyseras genom det första steget i Faircloughs tredimensionella 

modell. Dess diskursiva egenskap framläggs vid grund i textens kontext och samhälleliga 

koppling. Att texten är skriven av en Incel på ett Incelforum gör att egenskaperna som 

beskrivs relateras till Incels. Med avstamp i Incels samhällssyn tolkas texten som kritisk mot 

samhälleliga konstruktioner, något som Incels pekar ut som grunden för deras livssituation. 

Vid grund i Faircloughs modellens andra steg är textens producent en Incel och ämnas att 

konsumeras av andra Incels, därmed likasinnade individer. Texten kan därför tolkas som en 

del av en radikaliseringsprocess, då icke-Incels kan bli övertygade om Incels världsbild 

genom att gruppen argumenterar för samma åsikter. Sådana resonemang kan kopplas till 

Faircloughs tredje steg.  
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Incels etablerar maktförhållanden i anslutning till dessa egenskaper. Maktförhållandena blir 

inom temat att vara en “äkta” eller “oäkta” Incel. Om man exempelvis inte relaterar till vissa 

attribut, kan man inte klassas som en “äkta” Incel (tråd 3, 14). Detta skapar i sin tur en 

hierarki Incels emellan där de som relaterar till en mängd Incelattribut har högre rang än de 

som relaterar till färre.   

 

Den kollektiva identiteten skapas inom temat genom att relatera till specifika egenskaper. Att 

gemensamma egenskaper bidrar till en kollektiv identitet förklaras genom identitet 

begreppets tre ståndpunkter om en kontinuitet över tid och rum, en gränsdragning till andra 

identiteter samt att erkänna andra och bli erkänd (Melucci, 1995:45). Incels egenskaper 

artikuleras som konstanta och är därmed oberoende av tid och rum. Gruppen har en konstant 

världssyn, då oberoende av tid, och att de är en internetgemenskap gör att medlemmar finns 

över hela världen, oberoende av rum. Genom att Incels egenskaper är väl etablerade inom 

gruppen sker en gränsdragning till andra identiteter och grupper. Tråd 14 visar att Incels delar 

vissa egenskaper, något som etablerar identitetsgränser. Att erkänna och bli erkänd uttrycks 

genom att själva identifiera sig med gruppens egenskaper och att erkänna andra som en del av 

gruppen genom att associera dem till dessa egenskaper. Erkännande förklarar fortsättningsvis 

varför individer blir del av en grupp. Inom connective action är en del av individuella 

handlingar att individer uttrycker varför de är en del av sociala rörelser. I detta fall 

karaktäriseras det av att passa in och relatera till gruppens egenskaper. En anledning till att gå 

med i Incelrörelsen blir därmed sökandet efter gemenskap för att lämna den utanförskap man 

upplever i resterande samhälle. I relation till connective actions nätverk kan man 

fortsättningsvis diskutera kring hur onlinesfären påverkat Incels interaktion. I sammanhanget 

av gemenskap möjliggör internets oberoende av plats att finna likasinnade individer i hög 

utsträckning, och gör därmed att individerna finner ett rum där de erkänner och erkänns av 

varandra.  

6.1.2 Incels skapar en kollektiv identitet genom att dela med sig av sina 

känsloupplevelser 

Granskning av trådarna visar på att Incels delar med sig av känslor kring sitt Incelskap. 

Känsloupplevelserna varierar från positiva till negativa. De positiva känslorna kan vara allt 

ifrån en känsla av att äntligen förstå hur världen fungerar, till känslor av samhörighet inom 
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gruppen. De negativt grundade känsloupplevelserna består av ensamhet, utanförskap och 

depression kring sin status som Incel. Tråd 13 illustrerar en negativ beskrivning av att vara 

Incel.  

 

Tråd 13: I want to be an NT, I want to have friends and girlfriends, I want to be respected, valued, 

considered, validated. I want to leave behind this bitterness, this rottenness, this misery, this 

frustration, this loneliness, this dejection, apathy and depression. It sucks to be like this. IT IS 

FCKING BRUTAL TO NOT BE ABLE TO HAVE A KISS, A CARE, SLEEP WITH A GIRL, ONE 

THAT LOOKS AT YOU AND SMILES AT YOU ... I want to cry and scream, I'm sick of this shitty 

situation. I need to be handsome, to be NT, I need the affection of a girl, ENOUGH OF THIS 

TORTURE PLEASE, ENOUGH NOW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [sic!] 

 

Texten tyder på starka känslor som förstärks genom användandet av versaler och 

utropstecken. Textens uppbyggnad förstärker i sin tur diskursen. De känslosamma uttrycket 

kopplas fortsättningsvis till skribentens världssyn, som i detta fall tycks plågas av en frånvaro 

av romantiska upplevelser. Diskursen inom temat är att tala om, uttrycka och beskriva sina 

känslor, och grundas vid textens innehåll, form och roll. Det vill säga ett känslostarkt innehåll 

som uttrycks genom utropstecken och versaler. Diskurserna kan diskuteras i förhållande till 

Incelrörelsen och de utanför Incelsammanhang. Incels känsloupplevelser målas upp som 

abnormala, med “vanliga människor” som måttstock. I kommentar 13 tillhörande tråd 13 

beskrivs det hur Incels känner att inget “makes sense”, här blir normala människor vad de 

jämför sig med. Texterna produceras av Incels och ämnas att konsumeras av andra Incels, då 

de publiceras på ett Incelforum. Incels delar med sig av sina upplevelser kring att vara Incel, 

och diskursen reflekterar deras samhällsbild och utanförskap, där de inte delar upplevelser 

med “normala människor” (tråd 13, kommentar 11, 13). 

 

Kommentar 11: same, brother. didn't i suffer long enough already? why can't i just experience good 

things in life? why can't i just have something to be happy about? why can't i have someone to hold? 

it's over man.  [sic!] 

 

Kommentar 13: I feel you. Sometimes I feel like there's a switch somewhere in my brain and 

somebody just forgot to flip it, and once it's flipped, everything will make sense. 

There is no switch. It will never make sense.  
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Kommentarerna visar på hur Incels delar med sig av och relaterar till varandras känslor, 

något som skapar en kollektiv identitet. Identitet skapas delvis av att erkänna och bli erkänd 

(Melucci, 1995:45). Trådens diskussion grundar sig i att dela med sig av känslor kring att 

vara Incel, och att vidare relatera till varandras känsloupplevelser (tråd 13). Sådan interaktion 

skapar samhörighet vilket bidrar till den kollektiva identiteten (Melucci, 1995:43). Incels 

relaterar till varandras upplevelser genom att skriva “I feel you” och “Same, brother”, vilket 

signalerar medhåll. De erkänner därmed varandra genom att relatera till kollektiva 

upplevelser, och erkänns genom att dela med sig av egna känslor. Melucci (1995:45) menar 

även att människor blir emotionellt investerad i grupper på grund av den kollektiva 

identiteten. Deltagande i kollektiva handlingar skapar mening hos aktörerna, något som 

mobiliserar känslor. Starka emotionella responser, som hat, är kollektiva, vilket förklarar 

varför Incels delar med sig av känslor (Melucci, 1995:45).   

 

Delande av känsloupplevelser visar även på personalized acting frames, vilket ämnar den 

personifierade kommunikationen som uppkommit genom internet (Bennett & Segerberg, 

2012:744). Internetforum riktar in sig vid personliga upplevelser då forumet skapat en sfär 

där diskussioner om känslor förekommer. Att informationen sprids inom en gemenskap 

främjar den personliga upplevelsen, där internets funktioner ligger till grund. Personalized 

acting frames ligger därmed till grund för den öppna dialogen på forumet, som bidrar till 

identitetsskapande genom plattformens utformande. Den personifierade upplevelsen är det 

som gör att Incels är bekväma vid att uttrycka och relatera till känslor. 

6.1.3 Incels skapar en kollektiv identitet genom att positionera sig emot 

resterande samhälle 

Incels beskriver sina uppfattningar av de utanför Incelrörelsen. De riktar sig emot “foids”, 

“normies”, “Chads”, och samhällets konstruktioner. Diskursen är synlig i skapandet av den 

egna identiteten som “vi” och icke-Incels som “dem”. Denna diskurs konstrueras genom 

språkliga formuleringar som refererar till resterande samhälle som “dem” följt av negativa 

attribut, något som exemplifieras nedan där “normies” beskrivs negativt (tråd 6). 

 

Tråd 6: Their narcissism. 

Their manipulativeness. 

Their status instinct (kicking down and kissing up) 
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The 1000 small and cruel ways in which they let undesirables know how undesirable they are (usually 

people who can't be useful to them), slowly chipping away at their sanity and self-esteem. 

How absent-mindedly they do it. 

How it comes so natural to them, like some wicked instinct. 

How little REAL empathy they have, only the imitation of empathy. 

Yet despite all this they are still pretty dumb and NPC-like and easily brainwashed. 

They are legit disturbing creatures. I hate them. I hate them so much.  

 

Den negativa bilden av “normies” uttrycks genom beskrivningarna av dem som 

“narcissistic”, “manipulative” och “brainwashed”. De negativa associationerna till 

“normies” tyder på att de är utanför Incels samhörighet. Texten visar på att “normies” och 

Incels identiteter skiljer sig åt. Melucci (1995:45) beskriver gränsdragning till andra 

identiteter som främjande för gruppidentiteten. Incels skapar en identitet som skiljer sig från 

“normies”. Lexikal analys tyder på att trådskaparen använder ordval som ger läsaren en 

negativ bild av “normies”, genom ordvalen. “Normala människor” beskrivs då som en 

generisk typ, både genom att beskriva alla med samma karaktärsdrag och genom 

benämningen “their”, ett ord som klumpar ihop en stor population till en grupp. 

Gränsdragning till andra gruppidentiteter är därmed en del av Incels diskursiva praktik. Incels 

menar att de är över “normala människor”, och då i högre rank, samtidigt som de placerar sig 

utanför samhället i en maktlös position. Vidare finns det ett flertal exempel på hur Incels 

skapar sin identitet genom hur de beskriver resterande samhälle. Exemplen nedan visar på hur 

Incels menar att resterande samhälle uppfattar dem (tråd 2).  

 

Tråd 2: Man nobody fucking care about men at all [...] 

 

Kommentar 7: wom3n do care ab0ut men, j0st that incels arent considerd men by de [sic!] 

 

Incels menar att ingen bryr sig om män och att kvinnor inte bryr sig om Incels (tråd 2, 

kommentar 7). En del av Incels gruppidentitet blir därmed att i första hand betrakta sig som 

Incel, snarare än som män eller “normala människor”, något som tydliggörs där det står att 

Incels inte anses vara män (tråd 2, kommentar 7). En del av Incels identitet kan kopplas till 

hur de tror att omvärlden uppfattar dem, något som Incels sedan själva värderar sig utifrån, 

vilket leder till ett förakt mellan Incels och omvärlden. 
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Incels menar att det övriga samhället inte bryr sig om deras problem och beskyller dem för 

deras Incelskap samt den negativa bilden av Incels i samhället. Tråd 15 visar ett sådant tema, 

där de menar att Incels inte får chansen att vara en del av samhället.  

 

Tråd 15: [...] Having a girlfriend would deradicalise me and I would no longer be an incel, but no, 

this is not a possibility because I possess a particular set of genes. [sic!] 

 

Kommentar 23: Soyciety will never realize that it is SOYCIETY that creates Incels in the first place 

through ostracizing Ugly People which makes them Resentful. Soyciety will reap what they sow.

 
 

Denna typ av diskurs anspelar på en negativ bild av samhället, vilket skapar en distans mellan 

Incels och övriga samhället. En del av Incels diskurs är att de anklagar samhället för sina 

egna tillkortakommanden och att det är samhälleliga strukturer som ligger till skuld för deras  

utanförskap (tråd 15, kommentar 23). Incels ser sig därmed som en produkt av samhället, och 

underordnad dess makt. 

 

Hur Incels talar om andra relateras fortsättningsvis till konfliktbegreppet inom kollektiv 

identitet. Den kollektiva identiteten kan ses och uppfattas både från ett inifrån - och 

utifrånperspektiv (Melucci, 1995:48). Trådarna anspelar på ett gap i hur Incels själva 

uppfattar deras identitet och hur de menar att resterande samhälle förstår den. Förståelsegapet 

leder till identitetskonflikten. Incels menar att samhället missförstår dem, samtidigt som 

Incels själva kan anses missuppfatta de övriga samhället. På samma sätt som Incels menar att 

samhället försätter dem i utanförskap skulle troligen många icke-Incels inte hålla med om att 

de vill sätta fula människor i arbetsläger (tråd 15, kommentar 9). Både samhället och Incels 

uppfattar varandras identiteter olikt än vad de själva gör, vilket skapar en identitetskonflikt.  

 

Kommentar 9: They ultimately want to put us all into labor camps where we will be working to death 

so chads and foids won't be bothered by us anymore and their expensive lifestyle will be maintained

, they have always wanted to eradicate ugly autistic males from population but now they are 

starting to advocate for it openely [sic!] 
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Nätverk ämnar att möjliggöra personers navigation inom och mellan olika nätverk (Bennett & 

Segerberg, 2012:744). Mot bakgrunden att Incels är en grupp som existerar inom en digital 

sfär är internet en grundläggande faktor för gruppens uppkomst. Däremot har Incels en 

begränsad förmåga att interagera mellan nätverk. Den begränsade mobiliteten mellan nätverk 

är på grund av att Incels anser sig vara i ett utanförskap, vilket kan vara en bidragande faktor  

till deras oförmåga i att förstå andra gruppidentiteter. Deras begränsade mobilitet är således 

på grund av låg makt. Fortsättningsvis, på grund av att Incels existerar på Incelforum som 

ofta är privata, påverkar det hur övriga samhället förstår deras gruppidentitet, då de inte är 

välkomna att ta del av den. Sådant uteslutande kan vara en bidragande faktor till gapet mellan 

hur samhället och Incels förstår motpartens gruppidentitet.  

 

Incels använder ett avhumaniserat språkbruk för att beskriva resterande samhälle. Språket 

som Incels använder reproduceras genom deras diskursiva praktik, vilket påverkar synen på 

de utanför Incelrörelsen. Det bidrar till en gemensam tolkning av det resterande samhället, 

som Incels bygger sin egna identitet kring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:75). 

6.1.4 Incels skapar en kollektiv identitet genom att dela med sig av sina 

livserfarenheter 

Temat identifieras av att dela med sig av sina livserfarenheter som Incel. Genom att dela med 

sig av historier från sitt liv skapas en kollektiv identitet till följd av identifikationen i 

varandras berättelser. I tråd 7 beskriver trådskaparen att vem som helst skulle vara upprörd 

om de var i ofrivilligt celibat.  

 

Tråd 7: [...] I’m 29, never been on a date and am a kissless virgin. I’m pretty sure anyone including 

foids would be angry and upset if they were in my situation. Their lack of empathy and turning it back 

on me and calling me “entitled” just makes me hate them so much more. [...] 

 

Incels menar att det övriga samhället saknar sympati för deras levnadssituation, och uttrycker 

därför ett hat mot samhället. Upplevelser av att samhället inte förstår dem och förminskar 

deras upplevelser blir en del av Incels diskurs. Incels delar med sig av sina erfarenheter (tråd 

11). Här diskuteras det kring Incelerfarenheter, då trådskaparen uppmuntrat andra att dela 

med sig av sitt första “Incelögonblick”.  
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Kommentar 1: i don't even know, I have always been the quiet lonely and rejected kid since forever. I 

suspect i was born this way [sic!] 

 

Kommentar 2: being born 

 

Incels har liknande erfarenheter och relaterar till varandras upplevelser, vilket bidrar till 

skapandet av en kollektiv identitet. Detta kan kopplas till kollektiva handlingar, att relatera 

till förhållandena inom kontexten är en grundläggande förutsättning (Melucci, 1995:44). 

Kontexten förstås som fältet där handlingen tar plats och förhållandena som delande 

livserfarenheter. Teorin om connective action menar att individer motiveras till gemensamma 

handlingar och mål på grund av igenkänning (Bennett & Segerberg, 2012:752-753). 

Igenkänningsfaktorn är i sammanhanget livserfarenheter. Den personliga motivationen är 

viktig för gruppdeltagande (Mirbabaie m.fl, 2021:3:5). Igenkänning skapas genom att dela 

med sig av sina personliga erfarenheter för att sedan bekräftas av andra i gruppen, vilket då 

blir motiviatonen och förstärker därmed grupptillhörigheten.  

 

Delandet av livserfarenheter som skapar igenkänningen mellan Incels gör att de inte känner 

sig ensamma i sina upplevelser. Deras erfarenheter relateras till kontexten att vara Incel, 

något som gör att man kan förstå varför upplevelserna delas och dess sammanhang. Det 

reflekteras framförallt i Incels utblick på världen. Sammanhanget av Incelsskap blir därmed 

viktigt för diskursens förståelse. Eftersom att Incels erfarenheter är vad som eftersöks i tråden 

är Incels producenterna och de uttänkta konsumenterna av texten. Tolkning av texten sker 

därmed med lätthet inom Incelsammanhang, då de som läser texterna förstår sig på kontexten 

genom egna erfarenheter. Inläggen reflekterar fortsättningsvis deras sociala verklighet, vilket 

kan kopplas till hur Incels menar att samhället behandlar dem. Incels menar att de är 

marginaliserade av samhället, därmed om de varit accepterade av samhället hade deras 

livserfarenheter inte varit negativa i samma utsträckning. Till exempel nämns födsel som en 

Incelupplevelse även fast födsel i sig inte är Incelrelaterat (tråd 11, kommentar 2). Vad de 

däremot menar är att födsel är en Incelupplevelse då de aldrig upplevt sig vara en accepterad 

del av samhället. Maktförhållandet blir att Incels är underordnat samhället.   
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6.1.5 Incels skapar en kollektiv identitet genom att dela sina ideologiska 

uppfattningar kring samhällets konstruktioner 

Temat syftar på att Incels delar med sig av sina ideologiskt grundade uppfattningar och 

politiska övertygelser. I den 8e tråden “Are normies / anti-incels just against civilization / 

society” delar trådskaparen med sig av sina kritiska tankegångar kring samtycke. En rad 

resonemang används för att argumentera för detta. Ett sådant argument grundas vid att det är 

omöjligt att fråga om samtycke vid varje interaktion, detta exemplifieras bland annat av att 

“If someone's unconscious, you should perform first aid and call an ambulance, even if you 

technically violate his/her unconscious body.” Även att samtycke är onaturligt diskuteras, då 

“in nature you can kill and rape as you wish”. Resonemanget förs för att försvara allas rätt 

till samlag eller fortplantning. Utdrag från texten lyder: 

 

I don't see how forcing people to procreate (for an equal breeding status) breaks the holy law of 

consent if forcing people to give away money (taxation) for others (for an equal economic status) 

doesn't. 

 

Portraying the entire concept of people having innate laws as "entitlement" and wanting every 

interaction to require "consent" is simply going against the entire concept of civilization and humans 

grouping together. I don't understand why normies seek further atomization and want some sort of a 

hyper-individualistic dystopia when they can see right before their eyes that it leads to misery. 

 

Sådana resonemang visar på att Incels delar med sig av sina ideologiska tankegångar och 

politiska åsikter på forumet. Texten ämnar att sprida sina politiska åsikter för att övertyga 

textens konsument om denna bild, något som illustreras genom den argumenterade tonen. 

Diskursen visar på ideologiska diskussioner och politiskt intresse. Eftersom att texten är 

publicerad på ett Incelforum bör den med enkelhet övertyga läsare, då de redan delar 

världssyn. Incels delade åsikter illustreras bland annat i kommentar 2 och 4, där de genom att 

lägga till poänger till trådens tes håller med om dess innehåll.  

 

Kommentar 2: Normies care for stability above everything. They want everyone to conform and stay 

in their little boxes even if it makes no logical sense. I've unfortunately dealt with normies enough to 

know it well. 
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Kommentar 4: [...] which would justify why state can take your money without your consent and 

provide things to the people with this money, but not allow someone to rape another person. 
 

Ideologier är betydelsefulla vid konstruktioner som produceras och reproduceras av 

dominansrelationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:79). Ideologiska diskurser bidrar till 

upprätthållandet av maktrelationer. I trådens sammanhang blir Incels och “normies” de två 

grupperna i konflikt. Ideologi kan även förstås som grund för 

betydelseproduktionsprocesserna i ens vardag (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:79). 

Incels för ideologiska diskussioner för att förstå sin vardag, som för dem utspelar sig i ett 

samhälle de antingen inte förstår sig på eller vars samhälleliga strukturer de inte instämmer 

vid. Detta gap skapar fortsättningsvis en gränsdragning till andra identiteter, något som 

främjar den kollektiva identiteten (Melucci, 1995:45).  

 

Incels är i konflikt med normies genom att positionera sig emot hur samhället fungerar (tråd 

8). Konflikter mellan grupper skapas genom ett avståndstagande mellan deras kollektiva 

identitet, och har i syfte att förstärka gruppens identitet (Melucci, 1995:48). Sådana diskurser  

illustreras ovan genom ett avståndstagande från samhällets ställningstagande kring samtycke. 

Medhåll i kommentarerna belyser att inläggets tankegångar är i enlighet med Incelgruppens 

ideologiska ramverk. Incels sätter sig i konflikt med kvinnans roll i samhället, då de menar att 

kvinnans höga status i det moderna samhället till stor del ligger till grund för Incels låga 

status. 

 

Att bidra till kollektiva mål är en aspekt inom connective action och syftar vid att handlingar 

och idéer delas inom en betrodd grupp (Bennett & Segerberg, 2012:752-753). I detta fall 

delas ideologiska föreställningar och politiska åsikter i en grupp av likasinnade. Däremot att 

liknande ideologisk ståndpunkter inget krav för att ha gemensamma mål (Bennett & 

Segerberg, 2012:753). Inom Incelgruppen är liknande ideologiska ståndpunkter något som 

bidrar till den kollektiva identiteten.  

 

Connective action menar att internet har skapat en plattform för sociala rörelser att spridas 

oberoende av tid och rum genom individers initiativ. Incels är en internetbaserad grupp, 

enligt teorin om connective action är internet en ypperlig plats för att diskutera om sådant 

relaterat till politik. Action networks ämnar att förklara hur kommunikation sker genom 

organisatoriska aspekter (Khalil & Storie, 2021:3044). Incels.is identiferas som 
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självorganisatoriska, alltså utan organisatoriska ramar och regler. Teknologin har strukturella 

funktioner och personliga handlingar agerar som sändare mellan aktörerna. Denna struktur 

främjar politiska diskussioner, då hänsyn till strikta ramar inte är något som främjar sådana 

diskussioner.  

6.1.6 Incels skapar en kollektiv identitet genom att ge och fråga om råd 

Fortsättningsvis är ett tema i trådarna som visar på en kollektiv identitet att Incels frågar om 

råd och ger råd. I tråd 9 frågar trådskaparen forumets medlemmar om han borde testa 

arrangerat äktenskap och diskuterar för- respektive nackdelar. Intresset för arrangerade 

äktenskap inom Incelrörelsen finns på grund av en hopplöshet kring att aldrig komma ur det 

ofrivilliga celibatet. Kommentarerna är i form av råd som bland annat behandlar om 

kvinnorna som bor i landet är vackra, åsikter om arrangerade äktenskap, hur ett arrangerat 

äktenskap kan se ut och hur det kan påverka ens mentala hälsa, även Incelvänliga jobb tipsas 

om.  

 

Kommentar 4: I still wouldn’t recommend if she was attractive ngl. She has to be truly attracted to 

him or else she just seems him as a financial provider. Maybe if he stayed in Pakistan and could 

control her it could work out but bringing her to the west? Instant death sentence to the marriage. But 

even staying in Pakistan, I wouldn’t really recommend it. If @*trådskaparen* wants to then it’s his 

choice, all we can do is give our opinions. [sic!] 

 

Kirurgiska ingrepp är även ett ämne som det diskuteras kring på forumet (tråd 12). Målet med 

att förbättra ens utseende är att lämna Incelskapet, då Incels menar att ett oattraktivt utseende 

är anledningen bakom deras ofrivilliga celibat, eftersom att kvinnor är ytliga. Diskussionen 

förs främst kring för- och nackdelar med benförlängande ingrepp, då längd anses viktigt för 

ens utseende.   

 

Kommentar 4: Just spend a gazzillion shekels to break ur legs and have to learn to walk again after 

the surgery for two extra inches bro [sic!] 

 

Incels har en diskurs om att man bör ändra egenskaper hos sig själva för att accepteras av 

samhället, diskursen är hopplös (tråd 9, 12). Formuleringar visar på att förändringar, som 

plastikoperation eller arrangerat äktenskap, är meningslösa och antagligen inte skulle ändra 
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deras livssituation trots att sådant är målet. Detta kopplas fortsättningsvis till deras världssyn 

och hur den genomsyras av en hopplöshet.  

 

Inom temat produceras texterna för att få råd eller ge råd till andra Incels, och konsumenten 

är därmed Incels. Att texterna är skapta av dem själva för dem själva påverkar dess 

uppbyggnad, då det finns en underförstådd förståelse i trådarnas diskussioner som inte 

behöver förklaras. Till exempel förklarar de inte varför ingreppen behövs, utan det är 

underförstått i sammanhanget, vilket tyder på ett gemensamt förståelse system. Trots 

diskussioner om hur de kan sluta vara Incels, blir slutsatsen ändå alltid att det inte går. Denna 

diskurs av hopplöshet blir en del av Incels sociala praktik.  

 

Kollektiva identitetsprocesser skapas och upprätthålls genom interaktion, kommunikation, 

påverkan, förhandlande och beslutsfattande (Melucci, 1995:45). Att ge och ta emot råd är då 

interaktion och kommunikation, men även påverkan och förhandlande. Genom att diskutera 

kring vad en medlem bör göra genom råd påverkar de varandra till vissa handlingar. Detta 

samtidigt som de funderar över vad de bästa alternativen eller tillvägagångssätten är genom 

att diskutera för-och nackdelar. Råd blir då en del av identitetsprocessen.  

 

Inom connective action skrivs det om att bidra till gemensamma mål genom handlingar, 

vilket uttrycks genom att diskutera idéer inom gruppen (Bennett & Segerberg, 2012:752-

753). I detta fall tar idéerna som diskuteras formen av råd, alltså diskussioner kring hur de 

bäst kan åstadkomma något. Med bakgrund i trådarna är de gemensamma målet att bli av 

med Incelattribut, såsom att vara eller känna sig ensam och oattraktiv. Incels vill avlägsna sig 

sådana karaktärsdrag för att uppnå det gemensamma målet av att inte längre befinna sig i 

ofrivilligt celibat. Onlinenätverks personalized acting frames är grunden till att denna 

personliga jargong är möjlig. Att fråga om råd och diskutera personliga ämnen kräver att 

medlemmarna känner sig trygga i sfären. Incelmedlemmarna vill genom råd stoppa 

dominansrelationerna de upplever att icke-Incels dominerar, medan de själva är positionerade 

i utanförskap, detta genom att diskutera hur de kan lämna gruppen. Ideologiska diskurser 

bidrar därmed till ett upprätthållande av dominansrelationer (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:79).  
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6.1.7 Incels skapar kollektiv identitet genom att använda slang och memes  

Incels använder sig av slang för att beskriva sin livsstil. Särskilda symboler används för att 

förstärka budskapen som skrivs, vanligt förekommande är den tecknad grodan Pepe the 

Frog.2 Tråd 12 “It doesn’t matter if you’re lacking in looks or height…” innehåller en sådan 

bild.  

Tråd 12: [...]It's LDAR o'clock, boyos.  

 

Symbolen används för att förstärka budskapet. “LDAR” är ett uttryck som används på 

Incelforumet och står för Lie Down And Rot, uttrycket följs av en bild på en nerbäddad groda. 

Slang är en stor del av Incels identiteten, och med det en faktor inom kollektiva handlingar 

(Melucci, 1995:45). Kommentar 10, tråd 13 visar på negativa upplevelser av att vara Incel. 

 

Kommentar 10:  same, brother. didn't i suffer long enough already? why can't i just experience good 

things in life? why can't i just have something to be happy about? why can't i have someone to hold? 

it's over man.  [sic!] 

 

Texten avslutas med “It’s over man” och två gråtandes grodor. Frasen “it’s over” beskriver 

hopplöshet och används inom Incelrörelsen. De två gråtande grodorna förstärker budskapet, 

som i detta fall är en ledsamhet. Symboler och slang tillhör Incels kollektiva handlingar. Den 

slang som används är unik för Incels. De kulturella symbolerna som används tillsammans 

med språket upprätthåller de språkliga ritualer som tillhör forumet (Melucci, 1995:44). En 

annan typ av kulturell symbol är de bilder som symboliserar pillerideologierna på forumet.  

 

Kommentar 30: imagine wanting to imprison lonely LDAR virgins who simply happen to have distrust 

towards the opposite gender, and with good reason 

If any whore or glowie is reading this, yeah go fuck yourself in the ass. Can't even hate anything or 

anyone nowadays "teehee sweetie this world be perfect"  [sic!] 

                                                
2 Pepe the Frog är en populär internet meme som används för att illustrera reaktioner. Pepe the Frog 
har på senare tid fått negativa konnotationer då den förknippas med antisemitism och rasism, då den 
används i sådana kretsar. Det är därför viktigt att undersöka memen i sin kontext (adl.org, 2021). 
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Pillersymbolen används för att förstärka budskapet (tråd 15, kommentar 30). Pillret 

symboliserar att man identifierar sig med en viss världsbild, i fallet av det blå pillret innebär 

det att människor lever i förnekelse och ignorans över hur samhället egentligen fungerar. 

Incels menar att icke-Incels följer denna ideologi. Citatet “teehee sweetie this world be 

perfect” tyder då på att personer som identifierar sig med det blåa pillret får en negativ 

konnotation, då meningen är nedlåtande och sarkastisk genom ordval som “teehee” och 

“sweetie”. Bilden intill pillret hänvisar till att någon svalt pillret. Ordvalen belyser den sociala 

praktik som Incels befinner sig i, där den diskursiva praktiken kring pillerideologin 

manifesteras. Hur Incels skriver om pillren är avgörande för dess hierarki, där de som är 

blackpilled är högst upp medan de som är bluepilled är längst ned. Nedan diskuteras det röda 

pillret i relation till att inte vilja vara Incel (tråd 13, kommentar 3). 

 

Kommentar 3: "When you will put sufficient amount of effort you will become chad bro"  

 

Kommentaren innehåller en symbol av det röda pillret, vilket innebär att man accepterar den 

hårda verkligheten men tror på att människor och samhället kan förändras. Det svarta pillret 

representerar en acceptans över att inget kan förändra samhället och man utesluter därför allt 

positivt tänkande, vilket speglas där det står att samhället “will never make sense” (tråd 13, 

kommentar 13). 

 

Kommentar 13: I feel you. Sometimes I feel like there's a switch somewhere in my brain and 

somebody just forgot to flip it, and once it's flipped, everything will make sense. 

There is no switch. It will never make sense.  

 

Gemensamt språk stärker meningsrelationen inom Incelrörelsen, då det skapar gemensamma 

referensramar (Ekström & Johansson, 2019:235). Genom pillersymbolerna blir det tydligt 

vilken världsbild olika Incels identifierar sig med. Diskurser tydliggör den dominansrelation 

som existerar inom den kollektiva identiteten. Pillerideologin bidrar till upprätthållandet av 

maktrelationer inom Incelrörelsen. Hur man benämner sig inom gruppen skapar 

maktrelationer Incels emellan. Sådana benämningar kan till exempel vara “truecel”, alltså att 

man är en “äkta” Incel (tråd 3, kommentar 4). Att vara en “äkta” Incel ger därmed hög status. 
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En “trucel” anser sig själv vara dömd till ett liv som Incel och är därför en del av de svarta 

pillret. 

 

Kommentar 4:  I'm 18. But I got blackpilled when I was a little kid. I'm manlet and I have ogre's face. 

Girls used to run away from me at elementary school. I'm a giga truecel. Like you I asked some foids 

to date but they rejected me and went to Chads. I got brutally insulted after rejections. All foids are 

same. [sic!] 

 

Symbolerna och slangen har skapats i en internet kontext, vilket relateras till connective 

action. Inom forumet finns det en gemensam förståelse för vad slangen och symbolerna 

betyder, vilket bidrar till en kollektiv identitet (Bennett & Segerberg, 2012:752-753). 

Symboler av piller och Pepe the Frog är en del av Incels personalized acting frames då 

kommunikation är personifierad genom det gemensamma språket (Bennett & Segerberg, 

2012:744). 
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7. Diskussion 

I följande kapitel redogörs besvarande av syftet och frågeställningarna. Forskningsrelevans 

och relation till fältet samt utmaningar diskuteras även. Kapitlet ämnar att diskutera och 

klargöra forskningsresultat, forskningsbidrag och process.  

7.1 Besvarande av syfte och frågeställningar  

Studien undersöker diskurser om kollektiv identitet på Incelforumet Incels.is. Genom att 

besvara frågeställningarna om hur Incels konstruerar en kollektiv identitet på Incels.is samt 

vilka diskurser som Incels använder på forumet och hur de (re)produceras har syftet 

besvarats. Undersökningens resultat bygger på 15 trådar från internetforumet Incels.is, som 

samlats in genom netnografi. Genom kodning av trådarna har relevanta teman identifierats, 

som sedan omskrivits till operationaliserade grunder för resultatet. Teman har analyserats 

genom kritisk diskursanalys och det teoretiska ramverket för att utforska Incels diskurser och 

kollektiva identitet. Studiens syfte är att undersöka diskurser om kollektiv identitet på 

Incelforumet Incels.is och resultatet visar att Incels har en kollektiv identitet som reflekteras i 

deras diskurser. Syftets resultat diskuteras närmare nedan i direkt anslutning till 

frågeställningarna.  

7.1.1 Hur konstruerar Incels en kollektiv identitet på onlineforumet Incels.is? 

Den första frågeställningen, om hur Incels konstruerar en kollektiv identitet på onlineforumet 

Incels.is, redogörs för genom de olika teman som framkommit från materialet. Temana visar 

att Incels konstruerar en kollektiv identitet genom att: relatera till Incelspecifika egenskaper, 

dela med sig av sina känsloupplevelser, positionera sig emot resterande samhälle, dela med 

sig av sina livserfarenheter, dela sina ideologiska uppfattningar kring samhällets 

konstruktioner, ge och fråga om råd samt använda slang och memes. Temana utgör därmed 

det som etablerar den kollektiva identiteten. De olika temana är vanligt förekommande i 

materialet och grundas exempelvis i resonemang om att Incels drar gränser mellan deras egna 

och andras gruppidentiteter. Frågeställning 1 har därmed besvarats genom de teman resultatet 

grundar sig i, och skapar en kollektiv identitet vid grund i teoretiska resonemang. Detta svarar 

mot kunskapsgapet kring Incels identitetsmarkörer.   
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7.1.2 Vilka diskurser använder Incels på forumet och hur (re)produceras den 

kollektiva identiteten? 

Den andra frågeställningen, om vilka diskurser Incels använder på onlineforumet och hur den 

kollektiva identiteten (re)produceras, besvaras genom den diskursiva och teoretiska analysen 

i samband med de sju temana. Kritisk diskursanalys utgör grunden för den diskursiva 

diskussionen, och förklarar hur texter skapar diskurser. Resultatet visar att Incels använder 

sig av olika diskurser för att beskriva sin världsbild och levnadssituation, och relateras till de 

olika temana. Diskurserna som förekommer är att Incelegenskaper och sociala 

förhållningssätt till identitetsskapande görs genom att relaterar till specifika egenskaper. 

Incels delar en sorg över sitt Incelskap och relaterar känslomässigt till varandra. Incels skapar 

genom språkliga val ett “vi” och “dem”, genom negativa beskrivningar konstrueras skillnader 

mellan samhällets och Incels identitet. Incels delar med sig av sina livserfarenheter och det 

övriga samhället oförstående för deras sorger skapar diskursen. Även diskurser om Incels 

upplevda meningslöshet reflekteras i trådarna och hur de anser att de aldrig kommer 

accepteras av samhället. Meningslösheten tyder på de ojämna maktrelationerna Incels menar 

präglar samhället. Diskurser kring att Incels behöver ändra sig själva för att accepteras av 

samhället framgår. Incels använder diskurser av slang och memes för att stärka gruppen. De 

skapar ett förhållningssätt inom gruppen genom att använda dessa sociala praktiker. 

Dominansrelationer är en tydlig diskurs hos Incels där de menar att de är underordnade 

övriga samhället. Alla dessa diskurser bidrar till skapandet av Incels kollektiva identitet.  

 

Hur Incels (re)producerar sin diskurs och kollektiva identitet visas genom resonemang om 

den kollektiva identiteten inom diskurserna. Texterna undersöks genom teoretiska 

resonemang kring diskurs och kollektiv identitet, och hur dessa framkommer hos Incels och 

fortsättningsvis hur de reproduceras inom gruppen. Connective action appliceras i sådana 

resonemang, för att närmare förstå kommunikationsprocesser, och hur internetsfären påverkar 

(re)produceringen av gruppidentiteter. Internet pekas ut som en plats där sociala rörelser 

skapas och främjar ideologiska diskussioner. Därmed blir internet en möjliggörande faktor 

för Incels kollektiva identitet. Frågeställningen besvarar forskningsgapet om hur Incels 

identitet produceras och reproduceras.  
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7.2 Forskningsrelevans och relation till fältet  

Forskningsresultatet är av samhällsrelevans mot bakgrund att den framförallt bidrar till det 

tidigare etablerade forskningsgapet om identitet och Incels. Tidigare forskning utforskar 

Incels diskursiva praktiker, exemeplvis Prażmos (2020) forskning. Perspektivet av kollektiv 

identitet och dess diskurser är däremot nytänkande, och gör forskningen innovativ och 

bidragande till fältet då ett perspektiv kring hur Incels skapar en kollektiv identitet och hur 

den produceras samt reproduceras inte tidigare utforskats. Intresset att undersöka Incels 

diskursiva praktiker präglar forskningen, men finns även i det etablerade forskningsfältet. 

Motivationen att undersöka diskurser kan grunda sig vid ett intresse att vilja förstå hur Incels 

fungerar, vilket kan leda till en förståelse kring lockelsen att gå med i gruppen samt deras 

livsåskådningar. Sådan forskning kan utgöra grunden för exempelvis förebyggande strategier 

som förhindrar att individer dras till Incelrörelsen.  

 

Studiens resultat bygger på ett material över vad Incels skriver på internetforumet. Både 

denna studie och redan etablerad forskning omfattar i stor utsträckning sådant material. 

Eftersom Incels är en grupp vars samtalsämnen kretsar kring specifika ämnen -  deras liv i 

ofrivilligt celibat samt åsikter som kommer ur detta -  gör att materialen i forskningsfältet är 

relativt lika, därmed skulle olika resultat kunna finnas i samma material. Exempelvis är 

Menzies (2020) resultat om att Incels använder sig av heteronormativa könade arketyper 

något som kan ses i denna studies material.  

 

Forskning om Incels är framförallt av samhällsrelevans då de är en våldsbejakande grupp. Att 

förstå farliga grupper är betydande för att kunna hantera dem, och för att förstå vad som gör 

en grupp våldsam. Därför utgör studien en social och samhällelig relevans, och är inte endast 

relevant ur ett akademiskt perspektiv. 

7.3 Utmaningar 

Under studiens gång påträffades en rad utmaningar. Tillgång till fältet var en sådan utmaning. 

Incels existerar i en onlinesfär och gruppen undersöks med fördel online. Reddit kan 

argumenteras vara den mest populära hemsidan för Incels. Däremot är många av Reddits 

Incelgrupper privata, och kräver godkännande för att kunna ta del av innehållet. Då det 

ansågs oetiskt att undersöka en privat sfär behövde hemsidan vara offentlig. Problemet löstes 
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genom att hitta en webbsida som är öppen för allmänheten att läsa, och därmed kunde 

argumenteras som etiskt försvarbart att undersöka.  

Eftersom Incels använder sig av grovt språk med innehåll av kvinnohat, homofobi och rasism 

behövdes övervägande kring hur vi som forskare ska förhålla oss till detta. Då studien 

undersöker textmaterial var det inte relevant att censurera kränkande språk, speciellt då det 

genomsyrar stora delar av materialet. Istället varnas känsliga läsare för kränkande innehåll 

och de material som citeras i resultat- och analyskapitlet innehåller inte kränkande språk i 

samma utsträckning som andra delar av materialet. Valet har gjorts för att flera ska känna sig 

bekväma med att läsa texten. Hela materialet kan istället finnas som bilaga (se 10.1). 

Förhållning till slang behövde även övervägas. Det krävdes kunskap kring vad de olika orden 

betyder för att kunna förstå vad texten ämnar att säga. Det var en utmaning att definiera vissa 

termer som används på forumet och vilken relevans dessa termer hade för förståelsen av 

språket. Därför skrevs dessa ords betydelse i centrala begrepp avsnittet för att tydliggöra den 

centrala slangen som ansågs viktiga för den övergripande innebörden.   
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8. Framtida forskning 

Framtida forskning kring ämnet kan vara att undersöka den kollektiva identiteten i andra 

Manosphere-grupper. En sådan grupp kan till exempel vara Men going their own way, som 

nämns i bakgrunden. Vidare kan man undersöka om och hur covid-19-pandemin lett till ett 

ökat antal Incels eller påverkat deras diskursiva praktik genom exempelvis ytterligare 

isolering i samhället. Även hur Incels ser eller upplever att pandemin påverkat deras ofrivillig 

celibat kan undersökas. Ytterligare forskning som skulle kunna utföras är perspektivet på 

feminismen och kvinnosyn inom Incelrörelsen kopplat till kollektiv identitet, alltså om 

kvinnohat utgör en del av deras kollektiva identitet. Hur Incels radikaliseras genom den 

kollektiva identiteten och dess diskurser är något framtida forskning kan studera. Det finns 

andra modeller inom den kritiska diskursanalysen som kan appliceras för att ge nya eller 

utöka forskningsperspektiven. Ett annat alternativ kan vara att använda sig av Laclau och 

Mouffes (1985) diskursteori för att utforska ämnet om Incels och identitet ur andra diskursiva 

perspektiv.   
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10. Bilagor 

10.1 Material 
Nedan finnes materialinsamlingen. Stavfel och grammatikfel har ej korrigerats.  
 

Tråd 1 

When you first discovered incels, were you surprised that there was an entire 

community of people just like you? 

Were you suprised to find an entire community of people just like you? When you first 

discoverd incels 

 

Pol: yes 58.5% No 41,5% 

 

Kommentar 1: For me, I wasn’t really that surprised 

 

Kommentar 2: Same. I knew that most guys went through this too. 

 

Kommentar 3: i was tbh  

was glad to know that based men were still around 

 

Kommentar 4: No, but not because I was like "Oh, the world is cruel, why wouldn't it create 

people like this?" But because this is the Internet, and there's a home for all kinds of shit on 

the Internet. 

 

Kommentar 5: I find the incel community reminiscent of the early/mid-stage of the Chinese 

anime subculture before it got overwhelmed by normies. I immediately felt at home when I 

first joined .is and r/braincels. 

 

Kommentar 6: kinda lol. honestly though, there should be more men on here. sure, a lot of 

men are gonna ascend without ever rly figuring out the stuff we talk about on here, but i 

believe it would help them in the end. 
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Kommentar 7: I knew I was incel a long time ago but I was pretty redpilled so I looked down 

on the community. Then I found out redpill is bull and here I am 

 

Kommentar 8: No, I was on /r9k/ in the tfwnogf heyday, that was back when I was 16. 

I'm almost 28 now. Still khhv. 

The blackpill is eternal. 

 

Kommentar 9: I honestly was kinda surprised. But I think the Incel problem has grown in the 

last 10-15 years when I was a youngcel  

 

Kommentar 10: I felt this way when I found /r/foreveralone, I later came to incels. 

 

Kommentar 11: Yes. I was happy and destroyed at the same time. 

 

Kommentar 12: I only became more depressed. 

 

Kommentar 13: I was pleasantly surprised at first; this was a while ago, when internet culture 

wasn’t the norm, and it was an honest relief to not feel like the biggest loser on the planet. 

 

Nowadays? I’m still kinda shocked, whenever I read about other’s experiences, about how 

my own personality is really more of an “archetype” - one that’s shared by many similarly-

minded incels all over the world. 

 

Kommentar 14: I actually was surprised, I just thought I was some anomaly before I 

discovered Incels. 

 

Kommentar 15: I was surprised, never though something like this existed. 

 

Tråd 2 

Man nobody fucking cares about men at all 
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Women only care about themselves and their own problems,, and other men only care about 

the problems of females. We are completely alone. Nobody will ever help us or try to better 

our situation. All they do is treat us like terrorists and enemies. 

 

I know water is wet but still, it is always brutal to see women talk about "problems" and 

crying about how men dont give enough fucks about their shit while they themselves never 

ever do something for men. Only for chad of course but thats because they dont wanna loose 

the guy who makes their pussy wet. Guys like us can just go fuck themselves in their eyes. 

 

It is all so tiresome tbh. This society expects men to suffer in complete silence and not make 

a sound. 

 

Kommentar 1: Foids can't have problems. The only "problem" they ever have is chad won't 

settle. 

 

Kommentar 2: Small correction, nobody cares about "ugly incel men". 

 

Kommentar 3: And it's all because of our appearance, that's the craziest part. Meanwhile 

normtards and whores worship serial killer chad  It's insane 

 

Kommentar 4: Their definition of men is a small pool of males who are very attractive. 

 

Kommentar 5: This, said it lot of times here, you can be a genious but they'll still consider 

you as a kid kek, a strange kid that is… 

 

Kommentar 6: Their definition of men is a small pool of males who are very attractive. they 

twist the definition of masculinity to brainwash cucks into believing that they're "men" by 

working hard to betabuxx foids, by going to war and getting killed just to protect foids and 

chads, by becoming police officers while at the same time foids get wet for attractive 

criminals and the list goes on… 

 

Kommentar 7: wom3n do care ab0ut men 
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j0st that incels arent considerd men by de 

 

Kommentar 8: You age and suffer and nothing ever changes or will change. A torture until 

ones death. 

 

Kommentar 9: Thank god we have this forum to have our voices heard, even though our 

voices won't travel far.  

 

Kommentar 10: Foids never have to improve their confidence, or worry about improving 

themselves. Foids just need to exist, and they get to live life on easy-mode.  

 

Tråd 3 

Unpopular opinion: If you're young, you shouldn't call yourself an incel 

unless… 

you asked out several women and they gave you a look of disgust, called you ugly, ghosted 

you, or made some excuse. Examples: I asked out a girl and she said she was gay and was 

never attracted to a man. A year later, she was dating a Chadlite. I asked out another girl to 

prom and she said her parents wouldn't allow her to go, she still went. 

You've reached your senior year of high school and no girl has ever taken interest. 

If you've experienced these things, then it's most likely over. 

 

Kommentar 1: Was so depressed and harming myself that I never graduated the equivalent of 

high school despite being good before, I just slowly lost interest in studying. Barely talked to 

anyone, didn't even eat at the school, I was hiding in the corridor eating some homemade 

food prepared by myself. The worst period of my life, since then I've been NEET and 

suicidal. 

Never asked a girl out but I don't need to, I'm a 5 foot 6 ethnic manlet with skin issues 

(seborrheic dermatitis or that's what I think it is at least), scars from being overweight before 

(including a gynocomastia I never dared to have surgery to remove and my parents didn't care 
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about me at all) and mentally broken (since day one, was literally sitting alone in silence as a 

8 year old). 

Given how I was a magnet repulser to everyone all my life, I guess I qualify as an incel. 

Sorry I needed to vent.  

 

Kommentar 2: Im sorry you went through that, life is a pure misery for us. 

 

Kommentar 3: I'm fifteen but last year before I moved I asked out this girl named Bree and 

she said that she "Wasn't ready to date anyone right now." And I kid you not like a week later 

she was dating someone and bragging about it. 

 

It's literally over 

 

Kommentar 4: I'm 18. But I got blackpilled when I was a little kid. I'm manlet and I have 

ogre's face. Girls used to run away from me at elementary school. I'm a giga truecel. Like you 

I asked some foids to date but they rejected me and went to Chads. I got brutally insulted 

after rejections. All foids are same. 

 

Tråd 4 

Incel Trait: People are avoidant of you 

I was walking down an alleyway and some bitch was walking her dog clearly about to turn 

into the alley, she was looking down at her dog talking to it (lol) then when she look up and 

saw me about 30yd from her she immediately turned back. LOOOOOOOL 

 

Kommentar 1: Everyone avoids me like I’m the plague 

 

Kommentar 2: You don't say? 

 

Kommentar 3: just follow girls home as a joke to creep them out. 

 

Kommentar 4: Yes. Of-course, I'm avoidant of other people as well. 
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Most people view a stuttering, anxious man with fidgety hands and social cue problems as 

"strange". 

 

Tråd 5 

bluepillers, is there gonna be an incel uprising? 

if you answered no then incels aren't dangerous terrorists the way you portray them to be  

 
 

Kommentar 1: I hope there is one. 

 

Kommentar 2: There will be. Cucks and whores will be forced to submit or exterminated. 

Kommentar 3: Most incels are too cuck to organize ourselves   

 

Kommentar 4: All I know is that we’re definitely going to grow. 

 

Tråd 6 

Normies legit scare me 

Their narcissism. 

Their manipulativeness. 

Their status instinct (kicking down and kissing up) 

The 1000 small and cruel ways in which they let undesirables know how undesirable they are 

(usually people who can't be useful to them), slowly chipping away at their sanity and self-

esteem. 

How absent-mindedly they do it. 

How it comes so natural to them, like some wicked instinct. 

How little REAL empathy they have, only the imitation of empathy. 

Yet despite all this they are still pretty dumb and NPC-like and easily brainwashed. 

They are legit disturbing creatures. I hate them. I hate them so much.  I really don't 

understand them. 
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Kommentar 1: true, they are just like animals  

 

Kommentar 2: They are very evil scum. 

 

Kommentar 3: normies lack awareness. the absent minded cruelty would always disturb me 

 

Kommentar 4: Every normie is somewhat sociopathic. It's just the fact that we live in an 

inherently sociopathic society 

 

Kommentar 5: They know they scare us and they like that. 

 

Tråd 7 

I don’t understand why foids and their soys call us “entitled”. 

When they try to larp like us they always try to do it based on this notion. There was a thread 

recently from a larper saying they want to sue foids for not having sex with him. 

 

I can’t speak for anyone else but my expectations from foids is extremely low. I don’t expect 

kindness, respect or decency from them. Sex is a long way off lol. Foids are cold hearted and 

relentless in their desire for Chad, me expecting sex from them is far fetched. 

 

I am actually surprised and taken aback when a foid displays any modicum of decency 

towards me. It always turns out though that they have some ulterior motive, every single 

time. I’m guessing many incels have had a similar experience. Feeling a sense of entitlement 

after being treated by foids this way does not make sense at all. It’s like a worm expecting a 

joy ride on a bird’s back despite birds trying to eat it all of its life. 

 

I’m 29, never been on a date and am a kissless virgin. I’m pretty sure anyone including foids 

would be angry and upset if they were in my situation. Their lack of empathy and turning it 

back on me and calling me “entitled” just makes me hate them so much more. My blood 

pressure is actually rising, it is beyond the English language to illustrate how much I hate 

them. 
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Kommentar 1: They just want to come up with reasons to justify their hatred towards lonely 

virgins. 

 

Kommentar 2: they're entitled 

 

Kommentar 3: honestly. soys will never understand the mental trauma that comes from 

loneliness 

 

Kommentar 4: Angry is the nicest way to say it. You seen them when they get ignored by 

chad jfl 

 

Tråd 8 

Are normies / anti-incels just against civilization / society? 

I literally have no idea what normies want. I'm starting to suspect they literally don't 

understand any language and just spout out random strings of words in a manner that's 

grammatically correct, similarly to how an AI bot would do it, without any understanding. 

 

The concept of "consent" isn't bad as a rule of thumb, but like all simple deontological rules 

falls apart if you actually want to apply it to every case. Years ago I was fascinated with 

ancap (anarchocapitalism) which is like an extreme version of libertarianism. There are 

probably different formulations of "ancap" but the groups, where I talked about it, would 

basically define it as "do whatever you want as long as you don't affect others without their 

permission". This "golden rule" (you can surely find preciser formulations online) is called 

NAP (Non-Aggression Principle) and it's pretty much the same as normie "consent". 

 

This seems like a reasonable rule, but once you start digging, you'll find endless holes. It's 

simply because the real life isn't reducible to consciously interacting with others. It's not some 

MMORPG where other people may be unaffected by the blows of your sword if you don't 

agree to a fight. The groups I were in talked about endless issues like "if my neighbor is 

having a bbq and the smoke from his grill blows to my home and disturbs me, can I shoot 

him as he violated the NAP?", "how do we handle children? are they their own humans? then 
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we literally can't stop them from leaving our home as infants and killing themselves in the 

streets as stopping them would be imprisonment and a violation of NAP, but if they're 

property, then no laws apply to them" etc. etc. 

 

Anyone who interacts with the real world has to know that asking for a permission for every 

single interaction is impossible. If someone's unconscious, you should perform first aid and 

call an ambulance, even if you technically violate his/her unconscious body. When you're in a 

crammed bus, you will need to touch others and you will have to look somewhere which 

means you'll look at someone without their permission. When you take a photo in a city, there 

will be people in the background and it's impossible to ask everyone for a permission. 

 

The entire concept of a society or a civilization is based on the concept of humans giving up 

some of their natural "freedoms" for the betterment of everyone's well being. Even the 

"consent" principle is entirely made-up, in nature you can kill and rape as you wish, but the 

idea is that you give up the right to do these things and others around you do too, so that you 

can coexist peacefully. 

 

Perhaps the entire idea is wrong and uncle Ted Kaczynski was right, but that's not my point, 

as not many normies or anti-incels would admit to being anarchoprimitivist or anti-civ. The 

issue is… they essentially are. Maybe not full-on anarchoprimitivist, more like 

anarchocapitalist or something, because they want to uphold the holy "consent" as the only 

law. 

 

I'm not sure if extending the society/civilization project to include the right to procreate is the 

right way. I wouldn't hesitate if we had artificial wombs, but right now I'm not sure. I surely 

see it as a possible extension of the existing well-being laws. I don't see how forcing people 

to procreate (for an equal breeding status) breaks the holy law of consent if forcing people to 

give away money (taxation) for others (for an equal economic status) doesn't. 

 

Overall I'd consider enforced monogamy a solution and possibly punishing lookist hate 

crimes, including bullying or open discrimination, in a manner similar to how we punish 

racism. We should strive for equal conditions to breed for individuals. I see that as an 

extension of anti-genocide laws which seek to create equal opportunities to breed for groups 
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of people (UN's definition of genocide includes "deliberately inflicting on the group 

conditions of life, calculated to bring about its physical destruction in whole or in part"). 

 

Portraying the entire concept of people having innate laws as "entitlement" and wanting every 

interaction to require "consent" is simply going against the entire concept of civilization and 

humans grouping together. I don't understand why normies seek further atomization and want 

some sort of a hyper-individualistic dystopia when they can see right before their eyes that it 

leads to misery. 

 

Folks from IT think I shouldn't even be allowed to smile in public or strike a conversation 

with a stranger (and of course, stopping if they don't want to, someone needs to start to talk if 

we're ever supposed to talk).  Effectively they want to make all communication 

impossible, maybe except social media where you need to send some sort of a request or 

invitation to start talking (but I guess sending a request is also "creepy", "violates consent", 

"literal rape" and permits them to call for genociding incels on their forums). 

 

Kommentar 1:  Normies care for stability above everything. They want everyone to conform 

and stay in their little boxes even if it makes no logical sense. I've unfortunately dealt with 

normies enough to know it well. 

 

Kommentar 2: Dont expect things they say to make sense because they are torn apart in 

various directions, they would like to punish us while taking the moral high ground and 

larping as saints, they propagate improving yourself and taking chances but that thing not 

working for incels they explain by putting creepy label on everything, 

 

Kommentar 3: yeah, many normies simply believe in anti-incelism that means they're 

against anything an incel says 

I'm trying to find consequence and patterns in their arguments, but it seems like they're just 

against everything incels say, even if they say different things 

on one hand, they think no one's entitled to anything, we should apply primitive rules of the 

jungle and they think it's fine when they shit on us just for being weaker (not having any 

support or just in general) 
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on the other hand, they can't stop kvetching about our supposed isolation and lack of 

participation (and contribution to) in the society (which isn't even true, NEETs are rare and 

even being NEET doesn't mean you're a full-on hikikomori) and think they're entitled to 

putting us in concentration camps for the crime of looking in the general direction of a foid or 

posting mean words online  

 

Kommentar 4: Dont expect things they say to make sense because they are torn apart in 

various directions, they would like to punish us while taking the moral high ground and 

larping as saints, they propagate improving yourself and taking chances but that thing not 

working for incels they explain by putting creepy label on everything, 

yeah, they don't seem to realize that incels aren't one person and we have different 

expectations, experiences and suggestions for the improvement of the society, they just hate 

us all regardless  

I already know ITcucks either won't post this post or if they do, they won't address my point 

of them making a terrible argument using the "there are no rights in the nature, might makes 

right" logic, instead they'll just skim thru it, find a keyword or two and run their usual line of 

"yikes, crazy inklerino promotes rape using fucked-up logic, how does he expect to find 

friends when he literally rapes children on the playground while literally never going outside" 

 
 

Kommentar 5: You have to remember that most normies don't base their morals on 

deontology, but on utilitarianism (or whatever consequentialist ethic theory there is), which 

would justify why state can take your money without your consent and provide things to the 

people with this money, but not allow someone to rape another person 

 

Kommentar 6: In reality they want civ to slave us 

 

Kommentar 7: yeah most normies spew random shit and just forget about what they said, my 

mother for example even says that he didn’t say some random shit a minute ago, they are 

serious low iq 
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Tråd 9 

Should I try going for an arranged marriage? 

I have been to curryland before and I got zero attention from the women, and I even went to 

westernized places but still nothing. Keep in mind that there's a dating scene so the women do 

have a bodycount. As a result of that, their pair-bonding ability becomes messed up and could 

easily cheat on me once settled here. I know the risks attached to arranged marriages and I 

have heard horror stories of guys getting cucked. Not to mention the woman most likely 

wouldn't be attracted to me and it would be a dead bedroom. Should I give it a try? Chances 

are everyone would turn me down because I'm too unattractive. 

 

Kommentar 1: f you're from Pakistan you're in luck. Your foids are gorgeous and they will 

certainly settle for arranged marriage betabuxing. Put out some ads on matrimonial sites. 

Hope you're careermaxxed and moneymaxxed. Only problem with arranged marriage 

betabux is the deadbedroom syndrome. 

 

Kommentar 2: No arrange marriage is a scam. The foid will never be truly into you and the 

marriage will be shit. It’ll make your mental state even worse than when you were alone. It’s 

just betabuxxing, it’s better to just get escorts who’ll be more attractive anyway. 

 

Kommentar 3: This is all true, but would it still be a scam if the foid was attractive? In 

curryland foids are ugly but in Pakistan a lot of them are white looking and attractive.  

 

Kommentar 4. I still wouldn’t recommend if she was attractive ngl. She has to be truly 

attracted to him or else she just seems him as a financial provider. Maybe if he stayed in 

Pakistan and could control her it could work out but bringing her to the west? Instant death 

sentence to the marriage. But even staying in Pakistan, I wouldn’t really recommend it. If 

@Incelanvändare wants to then it’s his choice, all we can do is give our opinions. 

 

Kommentar 5: Try rope (skipping) 

 

Kommentar 6: Same here. If you're a NEET, you can't arrangemarriagemaxx in shithole 

countries because foids are all gold diggers there. 
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Kommentar 7: The problem is that even though they are lighter, they often lack harmony. I 

notice Indian women having more harmony even though they are darker. I would take an 

Indian woman with harmony instead if I could. And let's say the woman is attractive, then I 

doubt she would set herself up for an arranged marriage as she would have better, attractive 

suitors.  

 

I'm definitely not going to live there. An attractive woman would never be attracted to an 

unattractive man so basically you're saying I should not do it. I am inclined to agree, I'm 

afraid I would get cucked. 

 

Kommentar 8: Consider tech maxxing. It's most incel curry friendly industry. 

 

Kommentar 9: NEETcels are even more fucked than the average cels. 

 

Kommentar 10: Night watch Security jobs are incel friendly. Some lab jobs and data 

analyst/data entry ones as well. 

 

Tråd 10 

reminder that this is as good as it gets for us 

The biggest mistakes in my life were whining about by my troublesome predicament and 

brooding about it, but forgetting that for 1 I am too sperg to do anything based or better and 2 

the bluepill delusions that made me beat myself up for failing or thinking I could do better 

were false anyway. 

An incel should stick with his current deck because its as good as it gets, at least if ur in the 

west neeting, but universally it seems things rarely get better for us. 

 

Kommentar 1: Yes. It's all downhill from here. 

 

Tråd 11  

Your first “incel” moment? 

I'll start. 
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My first realization that I'm beyond saving was in an elementary school performance where it 

we needed to form a circle, holding the hands of the two people to our respective lefts and 

rights. I was nervous to begin with as it was as I was relatively new to the school, but when I 

realized I also had to hold hands with a girl I didn't know, I damn near threw up. Anyways, as 

I reach for her hand in the most innocuous, least creepy way possible (I was like 8 for fuck's 

sake), she gave me the most scornful look but with a healthy hint of disgust, as if she also felt 

like throwing up. She then acted as if we were holding hands and I followed. Everyone, 

except me, had two people holding their hands. I still remember the look of disgust more than 

a decade on. 

 

Share your pain. 

 

Kommentar 1: i don't even know, I have always been the quiet lonely and rejected kid since 

forever 

 

I suspect I was born this way 

 

Kommentar 2: being born 

 

Kommentar 3: My whole life has been one long incel moment because almost every foid 

heightmogged me and height is a hard requirement for dating. 

 

That is brutal though - more brutal than any single event I've gone through. 

 

Kommentar 4: My whole life has been one long incel moment because almost every foid 

heightmogged me and height is a hard requirement for dating. 

That is brutal though - more brutal than any single event I've gone through. 

It definitely isn't my worst, but it's my first. 

 

Kommentar 5: One of the prostitutes wouldn't let me lick her cunt, although judging by the 

reviews, she gave other clients. 
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Kommentar 6: wouldn't let me lick her cunt 

For me that would be a bullet dodged. Imagine putting your tongue anywhere near the place 

where hundreds of dicks have been.  Still a blackpilling experience. Was it really your 

first though? 

 

Kommentar 7: One of the prostitutes wouldn't let me lick her cunt, although judging by the 

reviews, she gave other clients. 

Almost tempted to say you deserve it for paying a woman for sex, but the memory is brutal 

enough. Sorry, my nigga. 

For me that would be a bullet dodged. Imagine putting your tongue anywhere near the place 

where hundreds dicks have been.  

 

Kommentar 8: For me that would be a bullet dodged. Imagine putting your tongue anywhere 

near the place where hundreds dicks have been.  

Cope 

Almost tempted to say you deserve it for paying a woman for sex, but the memory is brutal 

enough. Sorry, my nigga. 

I just want to have sex 

 

Kommentar 9: I don't even know, I have always been the quiet lonely and rejected kid since 

forever 

I suspect I was born this way 

This. Seems like since kindergarten I’ve been a social outcast 

 

Kommentar 10: Still a blackpilling experience. Was it really your first though? 

I have been bullied since kindergarten, so I did not even approach girls, and in the last 5 years 

I have only a few girls in groups (school, university), and then again, I will never approach 

them. 
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Kommentar 11: My whole life was an incel moment. 

 

Kommentar 12: School dance where boys and girls were told to line up opposite each other 

but I was last to join the line so I simply went to the end row and the girl on the opposite side 

simply saw me and upped and left to be in another part of the line jfl. 

Nother time I didn't even make the list of most attractive boys butt's list which girls were 

rating the asses of the boys in the class but but I didn't even make the list jfl 

Other times just general insults and being treated the usual incel way 

 

Kommentar 13: Birth 

 

Kommentar14: Thought I was a "good boy" as my Christian parents had me to believe, in 

reality it was cause a I was a loser. Blackpilled in 2016, way to late. 

 

Kommentar 15: Group therapy: 

Okay. I'll start: 

Story One: 

I've suffered from Major Depressive Disorder(MDD) and Generalized Anxiety 

Disorder(GAD) since I was nine or ten. This led to me entering a group therapy program 

when I was fourteen, where I met a young girl named Shannon. 

Shannon was anxious and had social anxiety/depression. However, Shannon was treated 

fairly well in the program. I, however, I was denigrated by both psychologists and youth. A 

certain "redhead" psychologist would frequently criticize me because I struggled to make eye 

contact or speak to other youth. I had to use stress balls to control my anxiety, which made 

me a source of amusement for the other youth in the group. They whispered and laughed at 

me, but treated Shannon like a queen. 
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To shorten the story, I'll say this: We were placed into separate therapy groups due to 

"unintended problems"(Negatively "influencing" a female of higher status). Years later, she 

did some "lovely things" to me after volunteering in the psychiatric hospital. 

That situation has always bothered me. Anyway, moving on… 

 

Kommentar 16: Your story made me mad more than anything. Sorry you had to go through 

that, bro. I'm completely serious when I say that I wish the worst for the redhead bitch. 

 

Kommentar 17: A group of popular normies and foids in my class knew I was a kissless 

virgin, they made a fake account of a foid and made it look real, they messaged me on that 

account for 3 days, the account asked me out and I said yes to "her". Next day I came into 

school super happy as I thought I finally ascended, in class that day the people behind the 

account started laughing at me and they told me it was a joke. I just left the class and went 

home crying, that was the one thing that made me want to go on a rampage and kill everyone. 

 

Kommentar 18: When my oneitis (we were living together in a Residential school) started 

kissing some random chad she just met while watching a movie in the cinema while i was 

present. 

She knew how bad it would hurt me but still did it anyway. 

I was in the friendzone for like 5 years and never got a kiss. 

 

Kommentar 19: I had many experiences prior in which i came to conclusion im less worth 

than other kids, when i was 5th grade a girl from my class had to sit with me and she was so 

mad even though she sit with other losers before and she wasnt bothered by it. 

 

Kommentar 20: Being picked last for football at age 6 and a girl bursting into tears and shout 

no eww when another kid dared her to kiss me. 
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Kommentar 21: A group of popular normies and foids in my class knew I was a kissless 

virgin, they made a fake account of a foid and made it look real, they messaged me on that 

account for 3 days, the account asked me out and I said yes to "her". Next day I came into 

school super happy as I thought I finally ascended, in class that day the people behind the 

account started laughing at me and they told me it was a joke. I just left the class and went 

home crying, that was the one thing that made me want to go on a rampage and kill everyone. 

Bro, that's too fucking brutal. Makes me burn in rage 

 

Kommentar 22: When I took my first breath, in kindergarten everyone avoided me 

 

Tråd 12 

It doesn't matter if you're lacking in looks or height... 

...because whatever you're lacking, Chad has both of these and will mog you anyday, even if 

you're god-level statusmaxxed. 

It's LDAR o'clock, boyos.  

 

Kommentar 1: cope height> face. u can always surgery face but not height. in fact if I was tall 

but ugly face, I would have gotten my face fixed by now. but no I had to be a midget shitskin. 

So I have given up 

 

Kommentar 2: leg lengthening surgery?  

 

Kommentar 3: Lately I've started to think that it isn't as simple as this because you can only 

afford plastic surgery when you're well into your 20s or even later, and at that point it's 

already too late to fix the trauma from childhood bullying and loneliness and the lack of 

social skills due to having no one to talk to, and you might already be an oldcel. 

But manletism is a looks modifier by itself in addition to being much more difficult to fix so I 

do agree that height > face overall. My opinion doesn't count much, though, because the 
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facial equivalent of my height is a nuclear bomb victim so of course I'd be biased towards 

height. 

 

Kommentar 4: Cope. I'd rather remain an incel than potentially cripple myself. 

 

Kommentar 5: Just spend a gazzillion shekels to break ur legs and have to learn to walk again 

after the surgery for two extra inches bro 

 

Kommentar 6: When joshua stands next to mayweather, thats when the world crumbles and 

you can see the heightpill in full effect. All that money and fame just to look like a pathetic 

manlet at the end of the day when chad walks in.  height>>>>>>>>>>>>>face  

 

Kommentar 7: This is why I won't do LL. I'm 5'5 barefoot, going from 5'5 to 5'8 or 5'9 

wouldn't do anything. Average height in my country is 5'11.5, below 5'10 is manlet here. 

 

Kommentar 8: So having your legs surgically cut in 1 spot, not broken, and then spending 6 

months in physical therapy, is worse than a life time of inceldom? Yeah youre a retard volcel 

kys faggot 

 

Kommentar 9: You'd have to be a borderlinecel for leg lengthening to be able to help you 

ascend out of inceldom. 

 

Kommentar 10: A subhuman is a subhuman. Rich or poor. Doesnt matter. Short is short, ugly 

is ugly 

It takes one tall good looking man standing next to you to make all your hard work, status 

and money seem worthless because it doesnt protect you from mogging. 
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Tråd 13 

I dont want to be an incel 
I want to be an NT, I want to have friends and girlfriends, I want to be respected, valued, 

considered, validated. I want to leave behind this bitterness, this rottenness, this misery, this 

frustration, this loneliness, this dejection, apathy and depression. It sucks to be like this. IT IS 

FCKING BRUTAL TO NOT BE ABLE TO HAVE A KISS, A CARE, SLEEP WITH A 

GIRL, ONE THAT LOOKS AT YOU AND SMILES AT YOU ... I want to cry and scream, 

I'm sick of this shitty situation. I need to be handsome, to be NT, I need the affection of a girl, 

ENOUGH OF THIS TORTURE PLEASE, ENOUGH NOW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Kommentar 1: Just be Chad. 

 

Kommentar 2: "When you will put sufficient amount of effort you will become chad bro" 

 
 

Kommentar 3: Just be confident bro, girls love confidence 

 

Kommentar 4: Just take a shower and respect women 

 

Kommentar 5: We can't all become what we desire to be. That's the tragedy of life isn't it? All 

of us are bombarded and brainwashed by media dominated with the top 5% of humanity 

when we're young, impressionable and hopeful. Around the same age, we're also told by our 

delusional parents, teachers and society that hard work can make us to achieve anything, 

which leads us to falsely believe that we too achieve the same quality and standard of life as 

the best of humanity, but that's just not reality. Reality is that we are in a prison, shackled by 

our genetics and environment in a way that makes breaking out impossible. 

 

Kommentar 6: work on your personality(jawline) and your confidence(height) bro! Women 

love confident(above 6ft) guys! 

 

Kommentar 7: Noone wants to be an Incel. 
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Kommentar 8: Hold on, brocel. It will pass. 

 

Believe an oldcel. Everything passes. Just relax and let it happen. The pain will decrease after 

a while. 

 

Kommentar 9: Is it really that easy?  

 

Kommentar 10: same, brother. didn't i suffer long enough already? why can't i just experience 

good things in life? why can't i just have something to be happy about? why can't i have 

someone to hold? it's over man.  

 

Kommentar 11: I got bad news for you, son 

 

Kommentar 12: Another victim of female genetic blacklisting. Most females are afraid to 

openly genetically blacklist males based on genetic traits in sexual applications. The FDS 

people and others are exceptions. Don't associate with females or their enablers and try to 

find your own path to happiness. But don't forget what they did to you. 

 

Kommentar 13: I feel you. Sometimes I feel like there's a switch somewhere in my brain and 

somebody just forgot to flip it, and once it's flipped, everything will make sense. 

 

There is no switch. It will never make sense.  

 

Kommentar 14: Hold on, brocel. It will pass. 

Believe an oldcel. Everything passes. Just relax and let it happen. The pain will decrease after 

a while. 

no, pain will not decrease. I struggle not to cry when I see young couples. 

 

Kommentar 15: I want to be an NT, I want to have friends and girlfriends, I want to be 

respected, valued, considered, validated. I want to leave behind this bitterness, this rottenness, 
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this misery, this frustration, this loneliness, this dejection, apathy and depression. It sucks to 

be like this. 

no, pain will not decrease. I struggle not to cry when I see young couples. 

 I really should stop coming here to be reminded of how miserable I am. 

 

Kommentar 16: I AM LIVING IN A NIGHTMARE 

 

Kommentar 17: I don’t want to be trucel either, none of us do 

 

Kommentar 18 I wish I wasn't a 

KHHVHBIJJCTDTMHMSSWDF PERMAVIRGINTRUECEL 

 

Tråd 14 

Elliot Rodgers was an entitled rich boy 
He was not an incel at all,5"9 normie looks he could have easily ascended if he wasn't a 

retarded Stacy chasing autist. I read his manifesto and he talks about blonde haired stacies, so 

he was a standardcel he could have easily bagged a rice foid. He was a cuck too he wrote 

about how he hated how white girls were dating black guys at his college, which had nothing 

to do with him 

 

Last but not least he did not kill a single foid but just killed some random ricecels, what a 

waste of the privileged life he was born into  

 

Kommentar 1: He was locationcel def, but from own experiences noodlewhores are still 

white chad only in western countrys. ER was a framelet with autism, while 5'9 is average 

height its Def not enough 2 get 1 night stands like the culture at isla Vista was. 

 

Kommentar 2: Elliot Mogger 

 

Kommentar 3: Never liked him and what he did justified idiot normies to shit on us even 

more, like we needed it. 
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Kommentar 4: Ah shit, here we go again GrAYwad 

 

The argument here is that Elliot had a mogger life because he had some money and material 

shit like a BMW. But is that true? Let’s compare Elliot’s life to the average ghetto nigga 

Jamal. 

 

Jamal: From the hood, graduated with a 1.0 GPA and 467 absences, spent his teen years 

hanging out with friends, playing basketball, going to parties, drinking alcohol, doing drugs, 

dating and having sex with multiple girls, driving on the freeway at 150 MPH blasting 

gangster rap, and posting on Snap and Insta. He is always surrounded by fun, excitement and 

new highs all day every day 

 

Elliot: Spent his entire life being ostracized, isolated and abused. Constantly bullied and 

harassed at school, always told that he was an undesirable who was beneath everyone else, 

was never able to make any friends, everyone rejected him. No girls, no parties, nobody who 

even cared about him, nothing. Life was like one massive party that he just wasn’t invited to 

no matter what he did. Ended up spending all his time coping with video games as an escape 

because of how miserable he was day in and day out. He had a pretty expensive car tho 

 

Not only is Jamal’s life better than Elliot’s in basically every meaningful way, it is not 

inaccurate to say that he LIVED more in ONE DAY than Elliot ever did in his entire life 

 

Kommentar 5: He was a cutecel. 

He also suffered of bullying. 

He didn't want to date noodlewhores because he didn't want to bring another miserable 

human being like him to life. 

Only an idiot would breed with noodlewhores 

 

Kommentar 6: I have read Elliot's manifesto and he has never mentioned about any girl 

asking him out, so we can't say for sure if he was standardcel. 

 

He wasn't that rich his father often used to be in debt. 
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And he was extremely shy and introverted, and a framelet (although not a Manlet since he 

was 5ft 10), and was literally bullied by junior girls. 

 

Kommentar 7: Eliott lived in California near Los Angeles. Here, being 5'9 and rich is not 

impressive, because everyone is rich chad. He was just mogged by rich chads. 

 

Kommentar 8: He was 5'6,but yeah he was a sheltered,privileged rich retard. 

 

Kommentar 9: What I want is for morons on here to stop treating the Tard as come kind of 

saint  

 

Kommentar 10: saint ER was a framecel, put his face and personality on a wide shoulder 

body and he would easily be a high-tier normie or even a chadlite 

he also had the very authentic dark triad shiet, his videos reek of something purely evil, foid 

would turn wet only by hearing him speak 

someone probably even told him "jsut be confident bro  , while they did not know how 

confident the mfer was (i`m the perfect guy etc) 

 

Kommentar 11: Major autist mentalcel. 

They deserve their rights to inceldom. 

 

Kommentar 12: He always wanted blonde women, which i found weird because if you are 

incel (+sub5) you just take whatever you can. 

 

Kommentar 13: Also drove a BMW coupe and could’ve used his parents status for game, had 

year round vacations to North Africa and Europe and shizz. Fakecel all around. 

 

Kommentar 14: I disagree, he was autistic manlet and hapa 

 

Kommentar 15: thank you so much that you educate these greycels about St. ER 

many incels nowadays have the braincapacity of a peanut, they don't even read more than the 

title of a thread and can't write more than one liners. they are the kind of people who just see 
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the surface of ER, they think just because your face isn't deformed and you drive a car you 

can't be incel. That's just stupid. St. ER suffered his whole life, the dude needed help and 

some friends, just like most of us do. He was mentalcel and locationcel. The guy lived in 

absolute incel-hell with all those tanned, shredded college chads and high tier staceys. His 

suffering must've been brutal. 

He also had something todays greycels lack: intelligence, awareness, thoughtfulness. It's 

absolutly ridiculous seeing some keyboard warriors of this forum shitting on St. ER. He at 

least made very sophisticated posts and videos on the internet talking about the issue. He also 

wrote a manifesto, most ppl on this forum can't even write more than 1 sentence. 

To be clear: I condemn and distance myself from how he ended his life. I think that was not 

okay. I would rather have him here on the forum posting high iq threads. But yeah, I think he 

was pretty based, I liked his sunset driving videos with 80s music, drinking the vanilla latte ... 

good times, I wish I would've known him, maybe I could've prevented him from ending his 

life in such a stupid way. 

 

Tråd 15 

250.000 research on incels. The conclusion of this research: nothing can be 

done 
 

A $250.000 research on a small group of people active on the internet is already too much, 

but I guess that is the amount someone with a PhD is paid when they do so-called research. A 

WIRED Article was posted last month regarding deradicalising incels and the conclusions 

that have been made from research regarding incels. 

 

“It is a big article so I want to point a few things that caught my eye in this article, it is 

basically just another blackpill by the way. They basically admit that if you are an incel then 

you are doomed, you cannot be helped, only arrested or killed. 

At the very least, in the short-term, the justification for deradicalisation for its supporters is 

simple; there is no other choice. There are roughly 25,000 men on the radar of police as 

potential terror threats in the UK. If you were to arrest all of them, not to mention breaching a 

huge number of human rights of many potentially innocent people, you would be increasing 

the overall prison population by around 30 per cent, an impossible burden. Not to mention 
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just arresting people after they commit violence doesn’t go anyway towards preventing those 

attacks from happening and the loss of life that always comes with. 

“We can’t simply arrest our way out of this problem,” explains Horgan. “Disengagement and 

deradicalisation aren’t the soft option, they’re the smart option. The sooner we realise that, 

the sooner we can get on with building the evidence base for doing this stuff in reality.” 

TL;DR: I do not know what to do. 

 

Apparently imprisoning me is actually an option that is considered, but a female going on a 

date with me is completely ludicrous and not an option.  

Having a girlfriend would deradicalise me and I would no longer be an incel, but no, this is 

not a possibility because I possess a particulal set of genes. 

 

Kommentar 1: They'd prefer to put thousands of men in jail instead of just asking women to 

stop chasing fuckboys and get their act together 

 

Kommentar 2: This is why I was never a fan of disengaged "its over" mindset. This is exactly 

what (((they))) want. Incels should actively try to spread the blackpill and be as misogynist in 

real life as possible without sabotaging their personal well being. 

 

Kommentar 3: Was taking away women's rights suggested? 

 

Kommentar 4: They could deradicalize by us by giving us access to escorts for free every two 

weeks. 

 

Kommentar 5: No, this shit is self-destructive in 2021. We should spread the blackpill though 

 

Kommentar 6: I can already answer their "how do you deradicalize an inkwell" question - 

instead of spending $250,000 on BS, invest that money into hiring exclusive lifetime virgin 

escortslaves for all of us. Problem solved.  

terrorists are at the sharp end of problems that affect every corner of society in different ways 
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These idiots actually think what a handful of self-proclaimed "incels" do is a significant 

problem for society.  And not a symptom of how rotten soyciety is.  

 

But it’s a science still in its early days; prone to mistakes and in need of more support. 

They got $250,000 and still couldn't be bothered to read what's in this forum and the wiki, 

and yet they need "more support". 

 

Kommentar 7: Based. The only thing that gives me motivation to stop rotting is that I may be 

able to improve the lives of some fellow brocels as a result. 

 

I don't want to be misogynistic in real life because that would be suicidal, but instead I do my 

best to be as philandrist as possible to balance things out. I mostly ignore foids or treat them 

like I would have treated men back in my bluepill days. 

 

Kommentar 8: Soys want us dead 

 

Kommentar 9: They ultimately want to put us all into labor camps where we will be working 

to death so chads and foids won't be bothered by us anymore and their expensive lifestyle will 

be maintained  ,they have always wanted to eradicate ugly autistic males from 

population but now they are starting to advocate for it openely 

 

Kommentar 10: Yeah, that would actually be a decent solution. Most people will not visit 

prostitutes due to the prices, but being allowed to have sex every 2 weeks would be a decent 

solution to the degrading mental well-being of incels. The government could fund the 

prostitutes for their time, everyone wins. 

 

Real solutions like that will never be considered though, they want to make our lives worse 

while simultaneously they talk about deradicalising us. It is an utter joke. 

 

Kommentar 11: To be serious though, $250,000 towards escorts would not solve it. The 

escorts would probably demand $1,000 each to fuck an incel and then 250 of us would get 1 

escort fuck? 
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The solution to inceldom would be to do structural changes to society: promote monogamy, 

promote earlier marriage (not late 30s used up alpha widows), promote male rights, restrict 

abortion, dis-incentivize one night stands (no to free contaception, no to free STD checks, yes 

to promiscuity-shaming). Hell - simply banning Tinder alone would be a big change. 

 

Of course they (foids) would probably rather die than do the above things… 

 

Kommentar 12: they cant tell foids to date us because telling them to do something is 

oppressive and patriarchy. foids are chad only. actually incels are the least of their problems. 

its the Blackpill that they are afraid of. 

 

Kommentar 13: There is a solution: you can become an ugly and short left wing clown and 

simp for women on Twitter and Reddit. That’s what 99% of Incels do 

 

Kommentar 14: Inceldom is a state of being not an ideology, political movement, or extremist 

group 

 

If someone is paralyzed in a wheelchair it would be ridiculous to say "how to deradicalize 

paralyzed people", that makes no fucking sense 

 

If they really want a "solution" then they can give us incels 2 things: pussy and NEETbux 

 

That won't solve the problem (it won't fix our genetics), but at least that's a way to help incels 

cope in soyciety 

 

Kommentar 15: As I already said, as much as possible without sabotaging yourself. 

 

Not asking anyone to openly call women roasties or go ER. 

 

There's actually a lot one can do. Deny pussy pass wherever you can. Use any position of 

power to sabotage women. Slut shame. Support based policies and politics. Practicing the 

blackpill i your daily life while spreading it to other men could go a long way. Our ancestors 
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have been practicing "misoginy" for 100s of years. That's how they maintained a stable 

society. It was natural to them. Treating women like the subhumans they are 

 

Kommentar 16: It’s crazy because the solution is really simple as opposed to trying to kill us 

or put us in jail. 

 

Kommentar 17: 100% give this man an award. We need to start moving away from nihilism 

to try and blackpill our peers. We’re completely stuck if we stay in a rut the whole time 

 

Kommentar 18: The true end-game goal of today's "feminism" is removing ugly, short and 

older men from society while keeping us working long hours in order to sponsor the lives of 

women, Chad, and their chadspawn. They basically want to turn us into a new servant class - 

unseen, unheard, yet productive for their own personal needs, complete with our own 

"servant ghettos" to live in so they never even have to see us. The labor camps will be for the 

ugly guys who step out of line and dare complain about their assigned lot in life. 

And women would make it so Chad HAS to marry eventually, because if he doesn't, he'll be 

forced to move to the Non-Chad Ghettos and live the rest of his life as a slave once he ages 

and loses his looks. Only MARRIED old former-chads would be allowed to stay in Upper 

Society and keep his full citizenship rights. 

All this sounds so over-the-top right now, but YOU JUST WAIT! Radical feminist bloggers 

will start advocating exactly this. At first they'll claim it's "just satire", but eventually their 

tone will get much more serious, especially once the looks issue gets more mainstream and 

women get more open about the kind of guys they actually want. 

 

Kommentar 19: They could have used that money to give us prostitutes. 

We wouldn't be so bitter after that. 

 

Kommentar 20: Just give us prostitutes and neetbux and leave us alone 

 

Kommentar 21: nothing can be done? 

how about fixing this gynocentric society which overvalues foids and inflates their 

hypergamy to ridiculous levels? maybe that’d solve the incel problem... 

 

but no, ofc not. that would mean holding foids accountable for their shitty behaviour. 
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Kommentar 22: Never forget that the world we live in is where in fact a majority of those 

who are poor or in poverty are in fact men, we are fucking disposable in their eyes. 

Eventually, the winds of the world will change but that is our current reality. The fact of the 

matter is that the world exists as it does today off the majority of the backs of male suffering, 

something of which feminism goes to great lengths to deny or falsify.  

 

Kommentar 23: Soyciety will never realize that it is SOYCIETY that creates Incels in the 

first place through ostracizing Ugly People which makes them Resentful. Soyciety will reap 

what they sow.  

 

Kommentar 24: The State should provide free surgeries and free social and sexual training for 

all incels 

 

Kommentar 25: Honestly we should start with taking away women's rights and destroying 

social media. I know it sounds pathetic and more like a larp (which it is I guess, 'cause there's 

no going back) but it's the only hypothetical way to solve the problem. 

Inceldom problem cannot be solved in the current social system. Inceldom itself is a result of 

modern way in which humanity has decided to go. The more rights, quotas, benefits and 

perquisites will be given to women, the more "Chad only" syndrome will take root in foid's 

minds. 

They already basically don't need any man except for Chad, they need a slave to suck some 

money out of or to receive some gifts from. 

The future is absolutely horrific. It will be filled with millions of adult virgin men and tons of 

coochie slaves who will be more than happy to have "sex" (she will literally just stay still 

thinking of Chad) once a year with their "beautiful 40 yo wife with 3 children from her ex-

hubby". It will be 99%/1%. This is the future humanity has chosen. 

 

Kommentar 26: I can see how that would help many here, honestly the price is cheap for 

patching the problem. I think that is for low IQ incels though, really misogynistic incels 

would rather have the genocide of all women. 
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Kommentar 27: Yeah, absolutely ridiculous. Women are the ones who are responsible for 

creating this problem in the first place, and yet, somehow, we still manage to get the blame 

for it.  The best way to reduce incel numbers is for women to start dating us, in 

spite of our ugliness, or our autism, or whatever. They're the ones who are able to turn this 

around, because it is the women who are the gatekeepers to relationships, contrary to popular 

(i.e. ) belief. 

But god forbid, women be held responsible for something they're responsible for. 

 
 

Kommentar 28: They treat like every incel is a terrorist it's ridiculous how stupid normies are 

to the point of not understanding that incel is a condition and that no one chooses 

Good that most incels understand a lot about this (((deradicalization))) thing 

 

Kommentar 29: it's simple, they literally don't mention that we're unable to be de-radicalized 

because of our faces and sub-human traits. it's not like some moslem going allah akbar death 

to infidels and tryna tell him don't do that and be """normal""". 

we can't be normal because soyciety rejected us. 

so they need to do something about it like give us head or let us pound dat ass 

 

Kommentar 30: imagine wanting to imprison lonely LDAR virgins who simply happen to 

have distrust towards the opposite gender, and with good reason 

Meanwhile ghetto niggers run rampant and kill people everyday 

 

If any whore or glowie is reading this, yeah go fuck yourself in the ass. Can't even hate 

anything or anyone nowadays "teehee sweetie this world be perfect"  

 

Kommentar 31: >its easier for the police to round up and arrest all men who are inkwells then 

to teach women to be less shallow  

 

Kommentar 32: Brouuuutal, guys let's go ER around the world 
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Kommentar 33: There is no hope. Nothing can change the current state of society. We are 

cursed, We have no options but cope with hedonism (in several ways) 

This is ropefuel. Thank you  

 

Kommentar 34: They do not give a single shit about people who don't contribute to society 

regularly, this includes incels (mainly NEETs), mentally ill people, the elderly etc.. They, 

being the government; have the power and money to be able to help others who need it, but 

they would rather have another holiday mansion somewhere in Spain. 

 

10.2 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen i skrivandet har sett ut som följande: Alva hade huvudansvaret för 

inledningskapitlet, med undantag för syfte och frågeställningar samt centrala begrepp, som 

formulerats gemensamt. Även bakgrund och tidigare forskning har Alva ansvaret för. Julia 

skrev om kritisk diskursanalys i teoriavsnittet, Alva om connective action och kollektiv 

identitet skrevs gemensamt. Metodkapitlet skrevs tillsammans. Vid resultat och analys skrev 

Alva om tema ett, två, fem och sex, medan Julia skrev tema tre, fyra och sju. Diskussionen 

och framtida forskning skrevs gemensamt. Båda har ansvarat för uppsatsens språkliga 

utformning. Även om någon har ansvarat för ett visst avsnitt har vi hjälpt varandra. 
 

10.3 Pressmeddelande   
 

Ofrivilligt celibat: en isolerad gemenskap  

 

Den 12 augusti, 2021, mördade den 22 årige Jake Davison fem personer, bland offren en 

3-årig flicka. Davidson tog efter dådet sitt liv. Hans internethistorik avslöjar att han 

spelat in ett flertal Incelrelaterade videoklipp. Incels menar att kvinnor och det 

moderna samhället har fråntagit deras rätt till sex, något som gjort dem både misogyna 

och isolerade från majoritetssamhället. Online sprider de sina kontroversiella åsikter, 

om hur kvinnor inte förtjänar rättigheter, att samhället är riggat till deras förlust och 

om hur ett liv utan romantiska relationer är meningslöst. 
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Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) rapporterar om hur Sverige är ett av de mest Inceltäta 

länderna i världen, något som fångade vårt intresse. Nu har vi, studenter vid Uppsala 

universitet och institutionen för informatik och media, skrivit en kandidatuppsats om Incels 

kollektiva identitet och diskurser. Ämnet undersöks genom en online observation över 

webbsidan Incels.is. Studien undersöker hur Incels främjar en gemensam identitet genom 

språk och symboler, samt hur de de talar om sina liv och samhället.  

 

Forskning kring Incels identitet bidrar till grundläggande kunskap om gruppen. Förståelse 

över vad som skapar Incels gemenskap och kollektiva identiteten, bidrar till kunskapslucka 

kring den våldsbejakande gruppen.  

 

Trådarnas innehåll visade på diskussioner om hur feminism är det värsta som drabbat 

samhället, om hur attraktiva “Stacys” och “Chads” är onda, att våldtäkt är berättigat och 

självmord som den enda utvägen från Incelskap. Även teman av rasism och homofobi 

genomsyrar materialet. Studiens resultat menar att Incels skapar en kollektiv identitet genom 

att relatera till Incelspecifika egenskaper, dela med sig av sina känsloupplevelser, positionera 

sig emot resterande samhälle, dela med sig av sina livserfarenheter, dela sina ideologiska 

uppfattningar kring samhällets konstruktioner, ge och fråga om råd, och att använda slang 

och memes.  

 

Därmed konstruerar Incels en kollektiv identitet genom hur de skriver på Incelforum. Deras 

språk och livsåskådningar skapar en gemensam identitet och utmärker Incels från andra 

grupper. 
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