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Sammanfattning
Incelkulturen har den senaste tiden blivit allt mer uppmärksammad i Sverige såväl som

internationellt, och oskyldiga människor har avrättats av män som själva sagt sig tillhöra

incelkulturen. Trots uppmärksammandet av incelkulturen som ett växande samhällshot är det

fortfarande ett relativt underforskat fenomen. Denna studie ämnar att undersöka hur

kvinnohat kommer till uttryck under prefixet “Toxic Femininity” på incelforumet incels.is,

tillika analysera hur kvinnohatet kan förstås utifrån genusteori, hegemonisk maskulinitet och

radikalfeministisk teori. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ tematisk

innehållsanalys.

I likhet med Kindblom & Lindmarks studie som undersökte hur incelkulturen

diskuteras bland användarna i en tråd på Flashback Forum, fann denna studie att användarna

på incels.is uttrycker åsikter präglade av antifeminism, kvinnohat och rasism. Detta genom att

både skuldbelägga och förakta kvinnor såväl som människor med annan etnisk tillhörighet.

Olika typer av konstruktioner av maskulinitet kopplat till teorin om den hegemoniska

maskuliniteten urskiljdes, där den hegemoniska maskuliniteten står i stark kontrast till de

underordnade femininiteterna och maskuliniteterna, vilket även resultaten i Kindblom &

Lindmarks studie redogjorde för. Användarna på incels.is betraktar sig själva i stor

utsträckning som offer, och skuldbelägger bland annat kvinnor och feminismen för deras

egna ofördelaktiga situation, likt resultaten som framkom i Wretmans studie. Föreställningar

om genus samt en önskan om ett patriarkalt samhälle var även det frekvent förekommande

och kunde kopplas till den aktuella studiens teoretiska utgångspunkter genusteori respektive

radikalfeministisk teori. Denna studie manifesterar hur användarna på forumet rättfärdigar ett

betydande kvinnohat grundat i föreställningar om att kvinnor är lägre stående, onda

människor som förtjänar att straffas och som på grund av bland annat feminismen och

#metoo rörelsen har tilldelats för mycket fri- och rättigheter. Användarna ger uttryck för en

världsbild av ett feministiskt herravälde där de på grund av bristen på intima relationer anser

sig vara de förtryckta samhällsmedborgarna, vilket de motiverar med att kvinnor är skyldiga

män intimitet.

Nyckelord: incel, misogyni, genusteori, hegemonisk maskulinitet, radikalfeminism,
feminism, våld, maskulinitet, femininitet



FÖRORD

Ett stort tack riktas till vår handledare Kivanc Atak för alla värdefulla synpunkter under

processens gång som bidragit till att felaktigheter kunnat korrigeras och studien förbättrats.

Vidare vill vi passa på att tacka kvinnorna i våra liv för deras eviga stöd, tålamod och

engagemang.

Tack.

Julia Forslund & Elin Johansson, december 2021.

Varning!

Läsare varnas för känsligt innehåll. Studien behandlar explicita ämnen och grova uttalanden

av misogynistisk och rasistisk karaktär. För att kunna framhäva analytiska poänger kommer

inläggen från forumet återges utan att censureras, trots att innehållet kan uppfattas som

stötande då det emellanåt anspelar på våld och hot om våld.



Lista av termer
Studien kommer att innehålla en analys av incelforumet incels.is som präglas av ett

karaktäristiskt och säreget språkbruk vilket för utomstående med obefintlig kunskap om

incelkulturen kan orsaka förvirring. Syftet med att definiera relevanta begrepp är således att

tydliggöra vad som menas och underlätta läsningen av studien (Becker 2008:122).

Betabuxx: En man som blir utnyttjad av en kvinna för pengar, droger, husrum, etc (Incels

Wiki 2021a).

Chad: En man som på grund av sitt utseende och sina framhävande maskulina drag skildras

som den idealiska mannen. Han är sexuellt framgångsrik och behöver inte anstränga sig för

att få kvinnor eftersom de flockas kring honom oavsett (Fernquist et al. 2020).

Cope: En lögn som används som en form av försvarsmekanism för att inte behöva acceptera

den hårda sanningen. Termen används ofta som svar till någon som säger något som indikerar

att hen har tappat verklighetsuppfattningen (Incels Wiki 2021b).

Cuck: En man som tillåter sin fru att vara promiskuös eller otrogen mot honom och som

förespråkar en progressiv socialpolitik (Incels Wiki 2021c).

Incel: En förkortning för engelskans involuntary celibacy (ofrivilligt celibat). Att vara incel

innebär att man är en man som har en önskan om romantiska eller sexuella relationer med

kvinnor men är obenägen att få en sådan relation, alternativt inte har haft romantiskt eller

sexuellt umgänge på mycket lång tid (Fernquist et al. 2020).

Femoid (foid): En nedsättande term som används för att hänvisa till kvinnor. En kombination

av orden ‘female’ och ‘android’ (robot) för att understryka kvinnors påstådda kalla natur.

Används ofta för att avhumanisera kvinnor eller beskriva dem som något onaturligt (Incels

Wiki 2021d).

Hole: En nedvärderande term som används för att referera till kvinnor och/eller vaginor som

antyder att kvinnor kan reduceras till sexuella objekt (Incels Wiki 2021e).



Manosfär: Ett samlingsbegrepp för olika sammankomster online som domineras av män.

Manosfären etablerades i reaktion mot samhällets påstådda apati till mansrelaterade problem

(Incels Wiki 2021f).

Misogyni: En stark hatisk attityd mot kvinnor (Svenska Akademien 2015).

Noncel: Refererar till någon som är sexuellt aktiv eller har tillgång till intima relationer

(Incels Wiki 2021g).

Normie (beta): Används för att referera till den genomsnittliga personen, dvs. icke-incels,

som har ett ordinärt socialt liv, använder sig av s.k. ‘fakestream media’, och som är en

sexhavare (Incels Wiki 2021h).

Redpill: En term som är tagen från filmen The Matrix (1999) inom vilken “taking the red

pill” innebär att acceptera den hårda verkligheten. Inom incelkulturen är den hårda

verkligheten att kvinnor styr samhället genom sin sexualitet. En liten del av männen får en

disproportionellt stor andel av sex av kvinnor. Den kvinnliga naturen karaktäriseras bland

annat av ointelligens, ytlighet, materialism, brist på personlighet, och illojalitet. Kvinnor

attraheras av dominanta, oförskämda män och värderar ett attraktivt utseende högre än

kvaliteter som exempelvis intelligens och omtänksamhet. Män kan dock öka sina chanser till

relationer med kvinnor genom självförbättring, vilken kan ske genom sociala

manipulationstekniker och/eller förbättring av utseendet (Incels Wiki 2021i).

Roastie: En term för att beskriva “olidliga” kvinnor och hänvisar till hur deras blygdläppar

ser ut som rostbiff (Incels Wiki 2021j).

Stacy: En attraktiv kvinna som enbart visar intresse för Chads, som inte behöver arbeta men

trots det får leva lyxliv eftersom män ger dem allt de önskar (Fernquist et al. 2020).

Toilet: En nedvärderande term som refererar till en kvinna (Incels Wiki 2021d).

Volcel: En person som frivilligt väljer att leva i celibat (Incels Wiki 2021k).



Innehållsförteckning

1. Inledning ……………………………………………………………………………..1

1.1. Bakgrund…………………………..……………………………………………...2

1.2. Problemformulering………………………………………………………………3

1.3. Syfte och frågeställningar………………………………………………………...3

2. Teoretiska ramverk ………………..………………………………………………...4

2.1. Genusteori…………………. ……………………………………………………....4

2.2. Hegemonisk maskulinitet ………………………………………………………....5

2.3. Radikalfeministisk teori …………………………………………………………..5

3. Tidigare forskning …………………………………………………………………...6

3.1. Incels…………………...………………………………………….……………...7

3.2. Kvinnohat på internet …………..………………………………………………...8

4. Metod och material ……….…....…………………………..………………………..9

4.1. Kvalitativ metod………………………………….……………………………...10

4.1.1. Kvalitativ innehållsanalys.……………………………...……………………..10

4.2. Urval och insamling av material…….…………………...……………………...11

4.2.1. Avgränsningar..……………………..……………………………...….……….11

4.3. Kategorier.…………………………...………………………….………….........12

4.3.1. Närläsning och underkategorisering…………………….…………………....13

4.4. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter och förförståelse……...………………….14

4.5. Trovärdighet och pålitlighet……………...……………………………………...15

4.6. Forskningsetiska överväganden……………...………………………………… 15

4.7. Metoddiskussion…………………………………………………………………16

5. Resultat och analys …………………………………………………………………17

5.1. Den ondskefulla och underutvecklade kvinnan ………..………………………..17

5.2. Kvinnor är horor………………………………………………………………...20

5.3. Den ultimata mannen……………………………………………………………22

5.4. Underordnade femininiteter och maskuliniteter…………………………………23

5.5. Feminismen har gått för långt…………………………………………………...24

5.6. Kvinnor bör straffas …………………………………………………………….25

6. Diskussion och slutsats ……………………………………………………………..27

7. Litteraturförteckning ………………………………………………..……………..31



1. Inledning

“Women need to be enslaved. Plain and simple. They should belong to their fathers
and husbands. That's the only way they can live meaningful lives and blossom as real
women instead of degraded whores” (Caesercel #7).

Minst åtta attacker som skett i närtid och haft dödlig utgång har begåtts av män som själva

identifierar sig som incels. Det framhöll Center mot våldsbejakande extremism i ett

seminarium år 2020 där incelmiljön och destruktiva maskulinitetsnormer behandlades. På

diverse incelforum online hyllas massmördare för sina våldsdåd motiverade av kvinnohat

(Center mot våldsbejakande extremism 2020). Klas Friberg, i egenskap av chef hos

Säkerhetspolisen, beskrev incelkulturen som ett växande och allvarligt hot som med tanke på

tidigare våldsdåd kräver mer uppmärksamhet av Säkerhetspolisen för att framtida attacker

ska kunna förhindras (Sveriges Radio 2020).

Den I maj 2014 skadade Elliot Rodger totalt 14 personer varav sex avled (Woolf

2015). Han identifierade sig själv som en incel och påstod sig vilja störta det feministiska

herraväldet (Cecco 2019). Innan attacken e-postade han ett omfattande självbiografiskt

manifest till flertalet personer där han berättade om sin uppväxt, psykiska ohälsa och sitt

betydande kvinnohat som härstammade från en överväldigande frustration över sin egen

oskuld. Manifestet avslutades med: "I am the true victim in all of this. I am the good guy.".

Likaså offentliggjordes en YouTube video innan attacken där Rodger beklagade sig över sin

egen oskuld (BBC News 2018; Woolf 2015). Drygt fyra år senare publicerade Alek

Minassian följande inlägg på Facebook: "The Incel Rebellion has already begun! We will

overthrow all the Chads and Stacys! All hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger!" (BBC

News 2018). Därefter körde han en skåpbil genom en tätbefolkad gata i Toronto, tio personer

avled till följd av sina skador och Minassian dömdes för mord samt mordförsök på totalt 26

personer. I likhet med Rodger identifierade Minassian sig själv som en incel och menade att

attackens syfte delvis var att döda människor men även inspirera till ytterligare attacker

(Cecco 2019). I ett polisförhör redogjorde Minassian för hur han och Elliot Rodger hade

kontakt med varandra innan Rodger begick sitt våldsdåd och att det varit bland annat Rodger

som givit honom inspiration till genomförandet av attacken (Center mot våldsbejakande

extremism 2020; Cecco 2019).
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1.1 Bakgrund
På specifika digitala forum samlas främst hetereosexuella cis-män som själva identifierar sig

som incels. Detta framgår enligt såväl diskussionerna som förs men även forumens tydliga

regelverk då incelforum är mansseparatistiska (Cottee 2020; Fernquist et al. 2020).

Tillsammans utgör incels en subkultur som präglas av kvinnohat i synnerhet men likaså hat

mot andra grupper som bland annat sexhavande män och minoritetsgrupper. Incels kan

däremot inte betraktas som en organisation eller rörelse då det inte existerar någon

sammanhängande ideologi som delas av samtliga medlemmar. Incelkulturen skildras som ett

äkta internetfenomen där deltagarna sammanförs genom ett säreget språkbruk, spekulativa

förklaringsmodeller och teorier samt avvikande intressen. Det förekommer bland annat

uppmuntran till incest samt sex med minderåriga. Tidigare forskning hävdar att vissa

världsåskådningar som manifesteras på det största incelforumet incels.me (numera

domännamnet incels.is) uppvisar några av de drag som kännetecknar extremistiska

världsåskådningar. Detta genom att diskussionerna på forumet präglas av föreställningar

bestående av en tydlig hierarkisk social struktur med en uttalad uppdelning i ett “vi” och

“de”, där sammanhållningen förstärks genom en ständig nedvärdering av den andra gruppen

(Baele et al. 2019).

Utmärkande för diverse incelforum är en stark utseendefixering där suicidtankar på

grund av ofördelaktigt utseende öppet diskuteras. Klimatet på forumen präglas av depressiva

och uppgivna sinnestillstånd samt ett betydande missnöje som legitimerar en acceptans för

kvinnofientliga åsikter, och ett bejakande av våld mot kvinnor (Fernquist et al. 2020).

Misogyni skildras som en inneboende egenskap hos incels och dessutom som ett krav då

incels beskyller kvinnor för hur deras situation ser ut. Kvinnor beskrivs bland annat som

ytliga, omoraliska och promiskuösa genom att de visar ett exklusivt intimt intresse för

attraktiva män (Jaki et al. 2019). Att diskussionerna emellanåt karaktäriseras av ett hatiskt

och grovt språk kan exemplifieras genom hur webbsidan Reddit sedan 2017 tvingats stänga

ned flertalet incelrelaterade diskussionstrådar då dessa ansetts uppmana till eller glorifiera

våld. Trots att miljöerna är destruktiva fyller de en positiv funktion för dessa män som känner

sig ensamma då det skapar samhörighet genom att känslor och upplevelser kan delas och

sympatiseras (Fernquist et al. 2020).

Incels framhåller en underordnad ställning på en symbolisk sexuell marknad som

förklaring till sitt upplevda utanförskap och avsaknad av intima relationer. De hävdar att den

sexuella marknaden har en struktur där kvinnor är överordnade män och att detta har
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biologiska förklaringar. Kvinnor väljer partner främst utifrån genetiskt fördelaktiga faktorer

vilket gör att kvinnor besitter makten att bestämma vilka män som får respektive inte får

möjlighet till intima relationer (van Valkenburgh 2018; O’Malley et al. 2020; Witt 2020).

Ytterligare en frekvent använd förklaringsmodell hos incels till deras situation är kvinnors

ökade fri- och rättigheter, där denna ökade självständighet hos kvinnor gör att de inte längre

behöver byta sex mot trygghet. Incels betraktar sig själva som offer i större utsträckning än

andra mansaktivistiska grupper och beskyller den socio-genetiska samhällsordningen samt

kvinnor för att de inte får några intima relationer. Samtidigt som incelkulturen ger uttryck för

idén om traditionella könsroller, kännetecknas den egna mansrollen inom kulturen av

passivitet där utseendefixering och att “tilldelas” en partner står i fokus vilket står i

opposition till de konservativa könsrollerna (Fernquist et al. 2020).

1.2. Problemformulering
Internets uppkomst och utvecklingen av diverse digitala plattformar har möjliggjort en

betydande utbredning av incelkulturen samtidigt som fenomenet fortfarande anses vara

relativt underforskat. Både Texas Department of Public Safety och den svenska

Säkerhetspolisen har nyligen skildrat terrorhot från incels som ett växande och allvarligt

samhällsproblem, vilket gör incelkulturen till ett fenomen värt att undersöka (Fernquist et al.

2020). Tidigare våldsdåd begångna av incels har föranlett mer uppmärksamhet från

myndigheter på förhållandet mellan incel-relaterade online-gemenskaper och våld. Flera

brottsutredningar med kopplingar till detta har genomförts, däribland en i Utah som

resulterade i gripandet av Christopher Wayne som var på väg att delta i ett massmord (Baele

et al. 2019). Med tanke på att de åsikter som uttrycks på incelforumen grundas i ett avsevärt

kvinnohat och att användarna på forumet frekvent uppviglar till brott mot kvinnor, anses

området nödvändigt att studera närmare. Det förekommande online-våldet som riktas mot

kvinnor har även påvisats ha en koppling till det som sker offline, med konsekvenser som

upplevs såväl online som offline (Ging & Siapera 2018:516).

1.3. Syfte och frågeställningar
Genom att studera incelforumet incels.is är förhoppningen att belysa vilka kvinnofientliga

åsikter som män uttrycker på forumet och hur dessa kommer till uttryck. Studien ämnar

således att besvara frågeställningarna:
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- Hur kommer kvinnohat till uttryck under prefixet “Toxic Femininity” på incelforumet

incels.is?

- Hur kan kvinnohatet förstås utifrån genusteori, hegemonisk maskulinitet och

radikalfeministisk teori?

2. Teoretiska ramverk
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, vilka kommer att användas

för att analysera det insamlade materialet i kapitlet som utgör resultat och analys. Studien

utgår ifrån genusteori, hegemonisk maskulinitet och radikalfeministisk teori.

2.1. Genusteori
Ingrid Lander definierar genus som en “analytisk kategori, ett analytiskt verktyg med vars

hjälp man kan belysa och beskriva relationer mellan ‘könen’, konstruktioner av femininiteter

och maskuliniteter i olika sammanhang” (Lander 2003:27). Föreställningar om ‘kvinnligt’

respektive ‘manligt’ betraktas numera som socialt konstruerat och möjliggör den manliga

dominansen i samhället, och skapas samt upprätthålls genom handlingar, språk och media

(Lander 2003:31, 41). Detta står i kontrast till förr då skillnader mellan könen gällande

egenskaper samt beteende- och tankemönster frekvent dedikerades biologiska förklaringar

(Lander 2003:27). Attribut som i synnerhet skildras som och associeras med maskulinitet är

aktiv, överordnad, stark, och rationell, vilket kan ställas i motsats till de feminina attributen

passiv, underordnad, svag, och irrationell (Pettersson 2003:142). Pettersson menar att genus

konstrueras på så vis att det väsentliga i att vara feminin i flera avseenden handlar om att inte

vara maskulin och tvärtom (Pettersson 2003:141). Likt andra kontexter bestäms de “normala”

maskulina respektive feminina attributen utifrån det som definieras som de “onormala”

attributen, således det andra (Lander 2014:76).

‘Kvinnliga’ och ‘manliga’ kroppar skapas och återskapas kontinuerligt genom små

och stora uttryck (Lander 2003:30), med fokus på tolkningen av kroppars olikheter snarare än

likheter (Lander 2003:31). Föreställningar om den ‘goda’ respektive ‘dåliga’ kvinnan

synliggörs i synnerhet genom verbala uttryck, men även genom en kroppslig kontroll,

däribland kontroll över hennes sexualitet (Lander 2003:32). Att en kvinna förväntas bete sig

och vara på ett anständigt sätt ger uttryck för det som benämns normativ femininitet (Lander

2003:33). I konstruktionen av den normativa femininiteten är sexualiteten en av

grundbultarna som även den präglas av kulturella föreställningar om att det finns en ‘naturlig’
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kvinnlig respektive manlig sexualitet (Lander 2003:35). Teorin är användbar i denna studie

eftersom incelforumet som analyseras ger uttryck för vilka maskulina respektive feminina

attribut som anses vedertagna och inte. Kvinnohat på forumet kan urskiljas genom åsikter

präglade av föreställningar kring hur kvinnor bör bete sig.

2.2. Hegemonisk maskulinitet
Begreppet hegemoni beskrivs ursprungligen ha använts för att referera till hur en grupp kan

göra anspråk på och upprätthålla en dominerande roll i samhället, varpå Connell har överfört

och integrerat det med ett genusperspektiv (Lander 2003:81) genom att beskriva hegemonisk

maskulinitet som det övergripande och normativa maskulina ideal som män ständigt relaterar

till men sällan förmås uppnå. Den hegemoniska maskuliniteten kan ses som en praktik och

förstås som något som iscensätts i situationer där det upplevs som betydelsefullt att vara en

“riktig och normal man” (Burcar 2014:114).

Hegemonisk maskulinitet konstrueras alltid i relation till den underordnade

femininiteten och diverse underordnade maskuliniteter. Det är genom detta över- och

underordnade maktförhållande som den hegemoniska maskuliniteten legitimeras.

Genusrelationer skapas således genom ojämlika förhållanden mellan maskuliniteter och

femininiteter samt diverse maskuliniteter sinsemellan (Messerschmidt 2018:28, 75). De

hegemoniska maskuliniteterna erhåller sin legitimitet genom att materiellt förkroppsliga

och/eller genom att symbolisera diskursivt kulturellt stöttade dominerande maskulina

egenskaper i relation till förkroppsligandet/symboliseringen av de underordnade feminina

egenskaperna, i synnerhet de egenskaper som kopplas till femininitet (Messerschmidt

2018:75, 76). Ytterligare centralt begrepp relaterat till hegemonisk maskulinitet är betonad

femininitet, vilken anpassar sig efter maskulin makt genom feminina karaktärsdrag som

foglighet, ombesörjande och empati (Messerschmidt 2018: 28, 29). Hegemonisk maskulinitet

är ett applicerbart perspektiv för denna studie då användarna på forumet frekvent diskuterar

vilka män som dominerar samhället, och förklarar detta utifrån diverse konventionella

hegemoniska maskulinitetsideal, vilket görs i relation till kvinnor samt underordnade

femininiteter och maskuliniteter.

2.3. Radikalfeministisk teori
Utmärkande för radikalfeministisk teori är avfärdandet av den traditionella västerländska

konstruktionen av kvinnor som grupp (Crow 2000:2). De dominerande föreställningarna om
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den normativa femininiteten, rättfärdigade med hänvisning till biologi, som hävdar att

kvinnor är naturligt passiva och drivs av moderliga instinkter förkastas av radikalfeminismen

(Booth et al. 2000:59). Booth et al. (2000) framhåller hur dagens samhälle har skapat en myt

om den ‘moderna frigjorda kvinnan’, som innebär att kvinnans främsta funktion är att behaga

och tjäna mannen. En äkta kvinna är hustru, moder och älskarinna, en playboys dröm. Genom

konstruktionen av den moderna frigjorda kvinnan kan män upprätthålla en könsmaktsordning

där de själva besitter den överordnade positionen utan att uppleva skuld (Booth et al.

2000:60). Kvinnan är mannens ägodel och hon besitter egenskaper som präglas av brist på

agens: hon är svag, försiktig, underkastad, emotionellt instabil och beroende av sin man.

Hennes identitet skapas först genom mannen, därefter via hennes barn som även de är

centrala till hennes identitetsskapande (Booth et al. 2000:60).

Den radikalfeministiska teorin menar att kvinnor systematiskt förtrycks genom en

övertalan om att kvinnan ständigt är underordnad mannen, där han kommer först och hon i

sin tur definieras utifrån honom. Genom att frigöra sig från denna socialt konstruerade myt

och acceptera sig själv som primär så kan kvinnan frigöras (Koedt 2000:64, 65). Kvinnor är

en mångfacetterad social grupp uppdelad i flera undergrupper, men det som förenar kvinnor

till en enhetlig grupp är att de alla utsätts för ekonomisk exploatering, psykologisk

deprivation, och exploatering av sexualiteten. Kvinnor kan därigenom förenas över klass- och

etnicitetslinjer i en kamp mot det systematiska förtrycket (Dixon 2000:73). För att kvinnor

ska frigöras måste föreställningen om den manliga överlägsenheten elimineras, eftersom den

rättfärdigar biologisk samt social underlägsenhet av kvinnor som i sin tur rättfärdigar

institutionaliserat förtryck (Dixon 2000:73). Radikalfeminism är relevant för studien då

trådarna som analyserats på incelforumet innehåller en social konstruktion av den ‘moderna

frigjorda kvinnan’ och ett feministiskt världsherravälde som har gått för långt, vilket i sin tur

rättfärdigar användarnas misogyna uttalanden, och önskan om en könsmaktsordning där män

är överordnade kvinnor.

3. Tidigare forskning
I följande kapitel presenteras tidigare forskning om incels och dess kultur samt tidigare

forskning om kvinnohat och internets betydelse för hur det kommer till uttryck. De tidigare

studierna redogör för den aktuella lägesbilden av såväl incelkulturen som kvinnohat. Även en

positionering av den egna studien till tidigare forskning framhålls.
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3.1. Incels
Kindblom och Lindmark genomförde en netnografisk studie om incels på Flashback Forum

titulerad “Vad är problemet med att inte få ligga?” (2020), där de undersöker vilka diskurser

som framträder vid studiet av incels samt deras eventuella effekter på livet offline (Kindblom

& Lindmark 2020:4). Studiens resultat påvisade att åsikter på forumet präglades av

antifeminism, misogyni och rasism, vilka åskådliggjordes genom att kvinnor och icke-vita

människor positionerades som “de andra” i relation till den vite mannen (Kindblom &

Lindmark 2020: 41). Även konstruktioner av olika typer av maskulinitet framkom, som

möjliggjordes genom konstruktionen av underordnade och ideala maskuliniteter vilket kan

tänkas vara ett resultat av görandet av hegemonisk maskulinitet (Kindblom & Lindmark

2020).

I likhet med Kindblom och Lindmark (2020) så ämnar denna studie att undersöka

uttalanden kopplade till incelkulturen med utgångspunkt ur diskussionstrådar kring det

aktuella ämnet. Studien skiljer sig dock från föregående genom att den undersöker hur

kvinnohat uttrycks på ett specifikt incelforum medan Kindblom och Lindmarks studie

undersöker diskurser på en särskild diskussionstråd som berör incels på Flashback Forum

(Kindblom & Lindmark 2020:4). De diskussionstrådar Kindblom och Lindmark har

analyserat utgörs således inte uteslutande av män som identifierar sig som incels, utan även

“vanliga” användare diskuterar incelkulturen. I denna studie analyseras enbart vad män som

själva identifierar sig som incels uttrycker, i syfte att få en djupare inblick i deras egna

åsikter. Vidare använder Kindblom och Lindmark en kritisk diskursanalys, hegemonisk

maskulinitet samt intersektionalitet som teoretiska utgångspunkter och hjälpmedel i analysen.

I likhet med Kindblom och Lindmark kommer denna studie använda begreppet hegemonisk

maskulinitet i analysen av materialet, men till skillnad från deras studie kommer även

genusteori och radikalfeministisk teori användas som teoretiska utgångspunkter.

I studien “Inte alla män - men” (2021) undersöker Wretman hur samhället framställs,

hur kön och feminism konstrueras samt på vilket sätt våld kommer till uttryck på

incelforumet incels.is (Wretman 2021:8). Wretman använder sig således av samma

incelforum för analys som denna studie ämnar att göra. Studien påvisade hur användarna på

forumet upplever att världen är emot dem och att de inte kan förlikas med den feministiska

och socialistiska världsåskådning som präglar samhället (Wretman 2021:2). Användarna på

forumet menar att feminism och kvinnor bär ansvaret för det förtryck som de hävdar sig vara

utsatta för vilket synliggörs genom att de genomgående uttrycker ett starkt kvinnohat som
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inkluderar våld och hot om våld mot kvinnor. Resultatet visar även några mindre

dominerande diskurser karaktäriserade av självhat, hat gentemot HBTQIA+ personer, rasism

samt en avvikande diskurs som menar att kvinnohat inte alltid behöver vara svaret (Wretman

2021:2).

De teoretiska utgångspunkterna för Wretmans studie är en socialkonstruktivistisk

ansats samt diskursanalys, vilket inte kommer användas i denna studie. Studien tar dock även

avstamp ur genusteori och hegemonisk maskulinitet i likhet med denna studie (Wretman

2021:20). Till skillnad från denna studie som bara inkluderar trådar från “Inceldom

Discussion” , har Wretman valt att inkludera trådar från både kategorin “Must-Read Content”

och “Inceldom Discussion” (Wretman 2021:27). Trådar från “Must-Read Content” har

exkluderats i denna studie då den kategorin innehåller betydligt färre trådar än “Inceldom

Discussion”, och på grund av studiens begränsade utrymme blir det tillräckligt med trådarna

som finns under “Inceldom Discussion”. Wretman använder i likhet med denna studie,

material som inhämtats under 2021, men har gjort en betydligt snävare avgränsning då

empirin består av 28 trådar under tidsperioden 2021-03-01 och 2021-03-31 (Wretman

2021:27, 28), medan empirin i denna studie består av samtliga trådar som uppdaterats mellan

23 november 2020 - 23 maj 2021 vilket utgjorde ungefär 27 trådar.

Jaki et al. (2019) undersöker i studien “Online hatred of women in the Incels.me

forum” incelkulturen och innehållet på incelforumet incels.me (nuvarande domännamn

incels.is), i syfte att studera korrelationen mellan användarnas språkbruk och våldsbejakande

extremism. Med hjälp av en lingvistisk analys studerar författaren hur incelforum producerar

ohälsosamma gruppdynamiker där ett starkt offerskap bland användarna betonas, samtidigt

som kvinnor och andra grupper skildras som farliga. Studien påvisar att uttalandena på

forumet präglas av könsbaserad fientlighet, hat, hot och aggression, där angrepp på kvinnors

utseende och intelligens är frekvent förekommande, men även förolämpningar av grövre

karaktär som hot om våldtäkt samt annat sexuellt våld (Jaki et al. 2019). Till skillnad från

Jaki et al. (2019) som fokuserar på lingvistiken på forumet, ämnar denna studie att identifiera

och urskilja diverse teman. Däremot finns det flera likheter mellan studierna då språket utgör

en central del i huruvida ett uttalande bestäms tillhöra ett specifikt tema.

3.2. Kvinnohat på internet
Ging & Siapera (2018) framhåller i artikeln “Special issue on online misogyny” att kvinnor

och män riskerar att utsättas för online-våld i ungefär samma utsträckning men att karaktären
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på våldet skiljer sig åt, genom att kvinnor betydligt oftare tenderar att uppleva olika typer av

sexuella trakasserier på grund av sin könstillhörighet (Ging & Siapera 2018:515). Det finns

flera termer för att beskriva detta fenomen av misogyni, författarna i artikeln väljer att

fokusera på det bredare begreppet kvinnohat som inte nödvändigtvis inkluderar våld men

alltid någon typ av skada på så vis att det exkluderar kvinnor och skapar ett ojämlikt internet.

Trots att artikeln i synnerhet belyser online fenomen så presenterar författarna kopplingen

mellan online-relaterat och offline-relaterat våld, och menar att det som sker online har en

förankring i det som sker offline. I en undersökning genomförd av Amnesty International

2017 uppgav 41% av kvinnorna som upplevt trakasserier eller övergrepp online även att de

vid minst ett tillfälle känt sig fysiskt hotade. Mellan en femtedel och en fjärdedel av

kvinnorna som upplevt trakasserier eller övergrepp online uppgav att dessa inkluderat hot om

fysiskt eller sexuellt våld (Ging & Siapera 2018:516).

Internet beskrivs ha föranlett ett nytt sätt för misogyni att komma till uttryck, som

troligtvis annars inte hade existerat eftersom män som identifierar sig själva som incels

vanligtvis saknar makt och inflytande i den fysiska världen. Manosfären framhålls som ett

exempel där självbenämda betamän använder digitala plattformar som verktyg för att

propagera olika former av misogyni och rasism (Ging & Siapera 2018:517). Strid (2020)

undersöker i artikeln “Jämställdhet under angrepp: en feministisk analys av våldsamt

motstånd online” hur våldet mot kvinnor online tas i uttryck samt vilka konsekvenser våldet

har. Likt Ging & Siapera (2018) menar författaren att internet har utvecklats till att bli en

alltmer kvinnofientlig plats, detta genom att studien påvisar hur feminister som uttryckt sina

åsikter offentligt även i stor utsträckning utsatts för sexuellt och sexistiskt online-våld.

Författaren argumenterar för att konsekvenserna online-våldet har för de som utsätts skulle

kunna likställas med konsekvenserna som annan typ av våld har, därför bör online-våld

betraktas som lika allvarligt (Strid 2020).

Misogyni på internet har föranlett att begreppet misandri med motsatt betydelse

blivit allt mer utbrett. Begreppet hänvisar till ett hat och förakt mot män och används av män

för att nedvärdera feminister och samtidigt betrakta sig som offer för feministiska angrepp.

Feminismen skildras som något ondskefullt och kvinnor framställs som irrationella och

känslostyrda samtidigt som angrepp mot kvinnors utseende och sexualitet anses vedertaget

(Ging & Siapera 2018:519). Denna studie kommer likt tidigare forskning att analysera hur

online-våld mot kvinnor kommer till uttryck. Till skillnad från tidigare forskning kommer

denna studie undersöka hur online-våldet uttrycks av incels specifikt på incelforumet

incels.is, med visionen att studien ska bidra med en förståelse om hur genusteori, hegemonisk
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maskulinitet och radikalfeministisk teori kan användas i analysen för att förstå det som

uttrycks.

4. Metod och material
I följande kapitel kommer studiens metodologiska ansats att redovisas. Det valda materialet,

tillvägagångssättet vid genomförandet av studien samt analysmetod i form av kvalitativ

tematisk innehållsanalys kommer att presenteras. Det redogörs även för urval, datainsamling

och avgränsning. Kapitlet kommer vidare innehålla diskussioner om vetenskapsteoretiska

utgångspunkter, förförståelse, trovärdighet och pålitlighet, samt forskningsetiska

överväganden.

4.1. Kvalitativ metod
Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver att kvalitativ metod är skapad för att begripliggöra

social interaktion och betydelsen av diverse samhällsfenomen i den kontext inom vilken de

skapas. Till skillnad från kvantitativ metod så syftar kvalitativ metod inte till att mäta saker

med siffror, utan försöker istället förstå sig på olika processer, innebörder och egenskaper,

som exempelvis “hur pratar incels om kvinnor på incelforum?” (Rennstam & Wästerfors

2015:13). Studiens syfte är att analysera just hur-frågor och hur dessa kan förstås inom

kontexten incelforum, därför anses kvalitativ metod som mest fördelaktig och relevant för

studien.

4.1.1. Kvalitativ innehållsanalys
Studiens material har bearbetats med hjälp av en kvalitativ tematisk innehållsanalys.

Tillvägagångssättet innebär att forskaren tolkar materialet genom att söka efter

kodningsenheter som underliggande teman (Bryman 2018: 677), men även annat

betydelsefullt som beskriver texterna, exempelvis utmärkande ord, metaforer eller argument

(Boréus & Bergström 2018:58). Vid sökandet efter teman har förutbestämda kategorier

inledningsvis använts för att navigera i materialet, samtidigt har arbetet präglats av en

öppenhet till eventuella nya begrepp och teman som upptäcks i materialet. Studien har tagit

inspiration från metoden etnografisk innehållsanalys, vilket är varför en kontinuerlig

omvärdering såväl som omkategorisering av materialets urskiljda teman samt en reflexivitet

med teman och begrepp har genomförts då dessa är utmärkande tillvägagångssätt för metoden
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(Bryman 2018:677). Fokus i sökandet efter teman har varit på kategoriseringar och begrepp

kopplade till valda teorier, ordval och ton, samt upprepningar (Bryman 2018:705).

4.2. Urval och insamling av material
Studiens empiriska material består av ett urval av innehållet som finns på det internationella

internetforumet incels.is. När materialet inhämtas utgörs forumet av ungefär 14 000

medlemmar, 7 miljoner inlägg och 300 000 trådar (Incels 2021a). Att det empiriska materialet

består av ett forum som är öppet för allmänheten att ta del av skildras som fördelaktigt för

studien. Detta eftersom forskaren kan ta del av datan utan att själv vara delaktig i dess

skapande, således minskar forskarens påverkan på studiens data (Bryman 2018:671).

Samtliga inlägg som valts ut är hämtade från diskussionssidan på forumet vid namn

“Inceldom Discussion”. På diskussionssidan går det att filtrera trådar efter särskilda “prefix”,

varpå man får fram ett visst typ av tema som diskuteras utifrån valt prefix. För denna studie

har alla inlägg hämtats från trådar som tillhör prefixet “Toxic Femininity” eftersom det

prefixet anses innehålla material som i synnerhet är lämpligt och relevant för studiens syfte,

således att analysera hur kvinnohat kommer till uttryck på forumet.

Vidare kan trådar på diskussionssidan antingen vara renodlade diskussioner

alternativt omröstningar. En ytterligare filtrering har därav skett för att enbart visa de trådar

som tillhör trådtypen “Discussion”, detta då det anses mest relevant för studien. Varje tråd ges

en titel samt ett första inlägg av trådstartaren och behandlar vanligtvis ett särskilt ämne

kopplat till incelkulturen. Därefter är det fritt för registrerade medlemmar att svara på tråden

med egna inlägg. Användarna på forumet är anonyma och använder egna användarnamn som

efterföljs av en underrubrik där de infogar en kort biografi, som exempelvis användaren

Deleted member #27159 vars biografi lyder “Proud advocate of räpe, incest, and pedophilia”.

Vissa användarnamn på incels.is är överstrukna, dock framgår det inte någon förklaring till

varför på forumet. Det är ofta förekommande att användarna har profilbilder som porträtterar

incels som tidigare begått dödliga attacker, exempelvis Elliot Rodger och Alek Minassian.

Det är inte heller ovanligt att de använder “Pepe the Frog” memen, vilket inte enbart är

återkommande på incels.is utan även andra incelforum samt högerextremistiska forum (Da

Costa 2020). Därutöver är karaktärer från porrkategorin Hentai frekvent använda profilbilder

på forumet. Hentai är ett japanskt ord som översätts till “pervers sexuell lust” och utgör en

form av porr som finns i tecknat- manga-, eller animeformat (Louie 2020).
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4.2.1. Avgränsningar
Diskussionerna under prefixet “Toxic Femininity” är av omfattande karaktär, därför har en

nödvändig avgränsning i materialet realiserats. Detta delvis för att underlätta bearbetningen

av materialet men även på grund av studiens begränsade utrymme. Det beslutades att studien

skulle inkludera de trådar som har uppdaterats under ett halvår, från den 23 november 2020

till den 23 maj 2021. Den initiala tanken var att materialet skulle utgöras av trådar som

publicerats under de senaste 12 månaderna men då materialet visade sig mer omfattande än

vid första anblick gjordes denna avgränsning. Tidsramen valdes dels för att få en sådan

aktuell uppfattning om incelkulturen som möjligt, men även eftersom senare trådar

kontinuerligt uppdateras med svar medan äldre trådar inte kommenteras lika frekvent vilket

underlättade bearbetningen av materialet. För att göra datan mer lätthanterlig så har de inlägg

som ansetts relevanta för studiens syfte kopierats in i ett separat Google Docs dokument,

vilka sedan skrivits ut för att möjliggöra fysiska markeringar och för att få en bättre överblick

av materialet. Dessa inlägg utgjorde inledningsvis ett material som omfattade 29 sidor, vilka i

sin tur reducerades till de inlägg som redovisas under resultat och analys då dessa betraktades

som mest relevanta för studiens syfte. Det slutgiltiga analyserade materialet utgjordes av

inlägg från 27 olika trådar.

4.3. Kategorier
Materialet som ska analyseras är i digital form, därtill är det både omfattande med åtskilliga

trådar och uppdelat i flertalet kortare diskussionsinlägg. Samtliga trådar och inlägg har fysiskt

skrivits ut, vilket genererade en tydligare överblick av materialet i dess helhet redan under

materialinsamlingen (Rennstam & Wästerfors 2015b:222). För att få bukt med

oöverskådligheten och oordningen sorterades, och omsorterades, därefter materialet i ett

växande antal högar tills ett mönster synliggjordes (Rennstam & Wästerfors 2015b:226).

Möjligheten att arbeta direkt på det fysiska materialet genom att anteckna, ringa in och

färgkoda betydelsefulla yttranden har varit fördelaktigt eftersom det ökat tillgängligheten och

överblicken av tankarna kopplade till inläggen. Under arbetet antecknades samtliga steg och

tankar detaljerat i en logg vilket sedan utgjorde grundstommen för analys och resultat. Detta

tillvägagångssätt har ansetts som gynnsamt i bearbetningen av materialet för att göra det mer

begripligt. Det har även underlättat arbetet med att navigera i innehållet samt finna

utmärkande och relevanta inlägg (Rennstam & Wästerfors 2015a:68).
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Tre teoristyrda huvudkategorier utgjorde inledningsskedet för sökandet efter teman:

“Genusteori”, “Hegemonisk maskulinitet” och “Radikalfeministisk teori”. Syftet med denna

typ av kontinuerlig etikettering är att samla mönster inom inläggen under ett gemensamt tak

genom att ge dem ett generellt namn (Rennstam & Wästerfors 2015b:232). I kategorin

“Genusteori” hamnade inlägg som uttryckte upplevelser och åsikter kopplade till utmärkande

maskulina respektive feminina attribut. Inlägg som berörde föreställningar om den

hegemoniska maskuliniteten samt underordnade femininiteter och maskuliniteter hamnade i

den andra kategorin “Hegemonisk maskulinitet”. Slutligen sorterades inlägg som uttryckte

‘offerskap’ och ilska gentemot feminismen och dess framsteg såväl som inlägg som på annat

vis anspelade på att kvinnor bör straffas och/eller utsättas för brott in i den tredje kategorin

“Radikalfeministisk teori”. De inlägg som inte passade in i någon av dessa tre kategorier

sållades bort, exempelvis sådant som berörde alltför detaljerad information om enskilda

kvinnor eller uttalanden som inte uppfattades vara av kvinnofientlig karaktär.

4.3.1. Närläsning och underkategorisering
Repetition och reflexivitet i kodningsprocessen beskrivs som fördelaktigt då det kan bidra till

att förutfattade meningar och sedvanliga kategoriseringar undviks. När den första sorteringen

och reduceringen av materialet hade slutförts, bearbetades materialet på ett mer omfattande

sätt. Detta genom att påbörja en detaljerad närläsning av det som var relevant för att besvara

studiens frågeställningar (Rennstam & Wästerfors 2015a:51). I denna fas har en transparens

samt lyhördhet försökt erhållas inför det som användarna på forumet ämnat att förmedla

(Rennstam & Wästerfors 2015b:225). Kategorier och teman ändrades, slogs ihop och

flyttades runt. Inledningsvis användes instinktiva och öppna benämningar motiverade av hur

incels själva uttryckte det på forumet, som exempelvis “Kvinnor kommer undan med allt”

och “Kvinnor är djur”. Med hjälp av mer abstrakta kategorier och selektiva koder samlades

dessa benämningar därefter upp, varav de slutgiltiga temana blev “Feminismen har gått för

långt” och “Den ondskefulla och underutvecklade kvinnan” (Rennstam & Wästerfors

2015a:35; Rennstam & Wästerfors 2015b:232).

De tre teoristyrda kategorierna “Genusteori”, “Hegemonisk maskulinitet” och

“Radikalfeministisk teori” delades således in i underkategorier, som utgör de slutgiltliga

temana. Inom kategorin “Genusteori” identifierades två teman; “Den ondskefulla och

underutvecklade kvinnan” innehåller uttryck där kvinnor refereras till som irrationella och

ologiska, ‘något’ med lägre eller nedsatt mental kapacitet i jämförelse med män. Kvinnor
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utmålas även som ondskefulla, lömska varelser. Detta genom exempelvis yttringar av

följande karaktär:

“they have literally child-like mentality” (Deleted member #24529).

“Women are the Devil's whores, his forked tongue comes out of their mouth.”
(Arthas93 #7).

“Kvinnor är horor” inkluderar uttryck som på olika sätt anspelar på kvinnors sexualitet där

kvinnor frekvent framställs som objekt endast till för att tillfredsställa män, som exempelvis:

“Sex work is work, but it's way overvalued today. Also men give women everything
indirectly through work and taxes so they do owe us sex for "free", actually.”
(BodyFat10orRope #13).

Inom kategorin “Hegemonisk maskulinitet” identifierades två teman. “Den ultimata mannen”

hänvisar till uttryck som beskriver hur män ‘ska’ eller ‘bör’ vara för att motsvara idealet av

att vara man som exempelvis:

“bitches will be bitches, its up to men to put them in their place” (Broly #8).

“Underordnade femininiteter och maskuliniteter” refererar till de grupper som står i motsats

till den ultimata mannen, således olika typer av underordnade grupper av femininiteter och

maskuliniteter som exempelvis kvinnor i allmänhet, barnlösa kvinnor och ‘betamän’/incels.

Följande är ett exempel på detta tema:

“women needs someone to take care of them.” (Deleted member 33615 #8).

Slutligen identifierades två teman inom kategorin “Radikalfeministisk teori”. “Feminismen

har gått för långt” beskriver hur män på olika sätt uttrycker en manlig undergivenhet till följd

av feminismens framsteg, genom exempelvis följande:

“She won't even do time. Women are allowed to kill people now. It is a new right they
gained in the wake of #metoo and extreme feminism.” (CrackingYs #26).

“Kvinnor bör straffas” inkluderar inlägg där incels uttrycker en önskan om att skada kvinnor

alternativt uppviglar till eller anspelar på brott gentemot kvinnor med motiveringen att de

förtjänar det. Följande inlägg är ett exempel:

“I hope she gets gangraped by a group of ugly men with HIV” (Deleted member
27161 #20).
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4.4. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter och förförståelse
Utifrån ett epistemologiskt perspektiv är utgångspunkten att de inlägg som användarna

publicerar på incelforumet redogör för deras syn på verkligheten. Viktigt att ha i åtanke är

dock att utifrån ett ontologiskt perspektiv är denna verklighet enbart en social konstruktion

skapad av användarna på forumet, och således inte en objektiv syn på verkligheten. Vidare är

tolkningen som görs av inläggen i denna studie också sociala konstruktioner och kan inte

heller sägas redogöra för en objektiv realitet (Boréus 2015:177; Bryman 2018:58). Forskare

närmar sig aldrig en text förutsättningslöst, utan använder alltid tidigare kunskaper i form av

förförståelse vid tolkning av omvärlden och olika texter (Gilje & Grimen 2004:183, 187). Det

beskrivs som omöjligt att göra en rimlig tolkning utan förförståelse (Thurén 2019:112).

Därför är det relevant att reflektera över hur kunskapsproduktionen och studien i sin helhet

påverkas av forskarna (Phillips & Earle 2010:361). Exempelvis är båda författare till denna

studie kvinnor med en feministisk värdegrund som inte sympatiserar med de åsikter som

användarna på forumet incels.is uttrycker. Tolkningen av materialet påverkas dessutom av att

båda författare har en akademisk bakgrund som studenter inom kriminologi vilket

aktualiserar problematiken att kunskapsproduktionen försvåras när studier görs av en grupp

man själv inte är medlem av. Därav kan den fullständiga betydelsen av det som uttrycks på

forumet inte antas begripliggöras (Miller & Glassner 2004:128).

4.5. Trovärdighet och pålitlighet
Att nå en förvissad och absolut uppfattning om hur den sociala verkligheten är, beskrivs som

betydligt svårare i kvalitativa studier än vad det är i kvantitativa studier. Det tydliggör vikten

av att resultatet som framställs är trovärdigt (Bryman 2018:467), vilket uppnås genom en god

transparens, det vill säga att forskningen har en öppenhet som möjliggör för kritik och

diskussion. I studien hanteras detta genom att forskningsprocessen presenteras, den valda

metoden motiveras och hänvisning till empirin sker kontinuerligt (Ahrne & Svensson

2015a:25). Att redogöra för forskningsprocessen ökar dessutom studiens pålitlighet (Bryman

2018:468). Det är väsentligt att forskarna förhåller sig till detta eftersom studien utgår ifrån

forskarnas tolkningar av materialet.

4.6. Forskningsetiska överväganden
All samhällsvetenskaplig forskning som bedrivs bör ta hänsyn till Vetenskapsrådets

forskningsetiska principer, vilka innefattar de fyra huvudkraven; informationskravet,
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:5).

Materialet som använts för att besvara studiens frågeställningar har inhämtats från ett

internetforum som är öppet för allmänheten att ta del av, därav har inget samtycke varit

nödvändigt. Däremot förekommer det inlägg på forumet som innehåller åsikter om specifika

privatpersoner vilket kan anses oetiskt att sprida vidare, och då studien ämnar att undersöka

hur kvinnofientliga åsikter kommer till uttryck är uppgifter om specifika personer inte att

anses som relevanta för ändamålet, därför har inlägg av sådan karaktär aktivt valts bort.

Användarna som publicerar inlägg på forumet är anonyma och det går således inte att

identifiera personerna bakom inläggen. Med tanke på transparens och tydlighet har dock

användarnamn tagits med då användarna inte redogör för någon identifierbar information i

sina användarnamn och de behåller därmed sin anonymitet.

4.7. Metoddiskussion
En av studiens utmaningar har varit det omfattande materialet som delvis tagit tid att bearbeta

men även skapat svårigheter vid reduceringen. De trådar och inlägg som valts ut är de som

ansetts mest relevanta för att besvara studiens frågeställningar, varpå vissa inlägg har fått

prioriterats på bekostnad av andra. Kvantitet kan dock ge indikation på temans frekvens och

relevans, däremot är det lätt hänt att en större mängd material blir ohanterligt och

oöverskådligt i en kvalitativ studie som denna. Processen med kategoriseringen och

omsorteringen har gjort att materialet har reducerats automatiskt i takt med att det har

upplevts att empirisk mättnad har uppnåtts (Bryman 2018:501). Ytterligare problem som

uppmärksammades i bearbetningen av materialet var hur ett och samma inlägg emellanåt

kunde ge uttryck för flera olika teman samtidigt. Följande citat skulle exempelvis kunna

placeras i både “Den ondskefulla och underutvecklade kvinnan” och “Kvinnor är horor”:

“Foids are worthless. They don't deserve respect. Nor do they deserve rights of any
sort. They try to fill the void inside of them with cocks, but they always end up being
miserable because they're worthless pieces of shit. They're all the same in that regard.
Boring, shallow, callous, heartless pieces of shit. Foids should not be allowed to vote,
go outside on their own, or make any decisions really. They have the mental and
emotional capacity of a fucking toddler.” (Deleted member 33216 #4).

Temat valdes slutligen utifrån var inläggets huvudsakliga betoning låg, vilket i ovanstående

fall blev “Den ondskefulla och underutvecklade kvinnan” eftersom inlägget främst ger

uttryck för en lägre mental kapacitet hos kvinnor. När materialet har omsorterats har även
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vissa inlägg hamnat i nya teman och helt nya teman har dessutom uppkommit med

processens gång (Rennstam & Wästerfors 2015a:68).

Vidare är det väsentligt att ta hänsyn till faktumet att användarna på forumet är

anonyma, vilket gör att det blir omöjligt att uttala sig om den faktiska könstillhörigheten på

de som publicerar såväl som kommenterar inlägg på forumet. Det är inte heller möjligt att

fullständigt säkerställa att användarna är så kallade “äkta” incels, således finns risken att vissa

användare är aktiva på forumet trots att de inte uppfyller de uttalade villkoren, exempelvis på

grund av att de är kvinnor. De regler som återfinns i tråden “Rules and FAQ” under fliken

“Site Information” på forumet framhäver att varken kvinnor, noncels eller volcels är

välkomna att bli medlemmar (Incels 2021b). Dessutom kan det uppfattas som problematiskt

att vissa inlägg präglas av en betydande sarkasm då det inte går att utröna hur allvarliga

användarna faktiskt är med sina uttalanden. Vissa åsikter som uttrycks skulle likväl kunna

vara ett sätt att producera en form av chockvärde enbart i syfte att provocera eller försöka

inge respekt hos andra forumanvändare genom att formulera så grova uttryck som möjligt.

Det innebär att studiens eventuella antaganden endast kommer vara baserade på tolkningar av

vad som skrivs och signaleras på forumet, och utgå ifrån att användarna menar det de

uttrycker (Boréus 2015:157).

5. Resultat och analys
Inledningsvis kommer kapitlet innehålla en presentation av de resultat som framkommit ur

analysen av studiens material med en redogörelse för hur kvinnohat uttrycks med

utgångspunkt ur den teoristyrda kategorin “Genusteori”, uppdelat i temana “Den ondskefulla

och underutvecklade kvinnan” och “Kvinnor är horor”. Vidare presenteras på liknande sätt

resultatet som framkommit ur analysen av studiens material utifrån de teoristyrda

kategorierna “Hegemonisk maskulinitet” och “Radikalfeministisk teori” med temana “Den

ultimata mannen” och “Underordnade femininiteter och maskuliniteter” respektive

“Feminismen har gått för långt” och “Kvinnor bör straffas”.

5.1. Den ondskefulla och underutvecklade kvinnan
Ett genusteoretiskt perspektiv menar att maskuliniteter och femininiteter är en social

konstruktion som ständigt skapas och återskapas (Lander 2003:31, 41), där attribut som aktiv,

överordnad, stark, och rationell skildras som maskulina medan passiv, underordnad, svag,

och irrationell skildras som feminina attribut (Pettersson 2003:142). I åtskilliga inlägg som

publiceras under prefixet “Toxic Femininity” på incelforumet incels.is kan det urskiljas hur
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kvinnor nedvärderas och refereras till som ‘något’ med mycket låg alternativt obefintlig

mental kapacitet. Kvinnor likställs frekvent med bland annat barn och djur, vilket skulle

kunna ge uttryck för ett synsätt på kvinnor som irrationella, svaga, underordnade och passiva.

Emellanåt beskrivs kvinnor som nästintill omänskliga varelser och användarna ger snarare

uttryck för att barn och djur är mer respektabla, besitter högre mental kapacitet, och är

överordnade kvinnor.

“foids are more subhuman than dogs. I treat dogs with respect but not foids. never
respect foids.” (keksofthebest #4).

“Remind me again why livestock like cows and pigs were never given rights, but these
things have them?” (radishman #4).

“I have seriously interacted with mentally handicapped who were smarter and less
delusional than these creatures, which leads me to believe that even the lowest
intelligence man is still smarter than the average woman is.”  (GermaniaIncelia #1)

Forumet präglas även av återkommande uttalanden om hur kvinnor inte bör få ha några fri-

eller rättigheter, detta med hänvisning till kvinnors påstådda lägre mentala kapacitet i

jämförelse med män. Enligt användarna är kvinnor underordnade män och bör ständigt ha

sina makar alternativt fäder som förmyndare då de på egen hand inte antas kunna fatta

rationella eller ansenliga beslut. Likaså här kan det urskiljas hur egenskaper och beteenden

som aktiv, överordnad, stark, och rationell skildras som maskulina medan passiv,

underordnad, svag, och irrationell framställs som utmärkande för femininitet (Pettersson

2003:142), vilket användarna i stor utsträckning anspelar på för att rättfärdiga en manlig

dominans, och samtidigt uppmuntra till kvinnlig underordning (Lander 2003:31, 41).

“Foids are worthless. They don't deserve respect. Nor do they deserve rights of any
sort. They try to fill the void inside of them with cocks, but they always end up being
miserable because they're worthless pieces of shit. They're all the same in that regard.
Boring, shallow, callous, heartless pieces of shit. Foids should not be allowed to vote,
go outside on their own, or make any decisions really. They have the mental and
emotional capacity of a fucking toddler.” (Deleted member 33216 #4).

“Woman is a weak, fickle and unreliable creature. It can't choose a course of action
and follow it to a reasonable end. (...) Foids NEED to be governed and regulated by
men to even function properly. Otherwise they never grow up mentally.” (slavcel11
#4).

Genom att inläggen på forumet präglas av ett säreget språkbruk där kvinnor snarare hänvisas

till som objekt än riktiga människor eller just kvinnor, exempelvis med termer som ‘foids’,

18



‘whores’, ‘creatures’, ‘it’ och ‘things’, upprätthåller användarna den sociala konstruktionen

av det feminina som passiv, underordnad, svag, och irrationell (Lander 2003:31, 41). Att

vara feminin hävdar användarna vara detsamma som att vara bland annat värdelös, ytlig,

ointelligent, svag, opålitlig, irrationell och oförmögen att ta självständiga beslut. Enligt

Pettersson konstrueras genus på så vis att det väsentliga i att vara feminin i flera avseenden

handlar om att inte vara maskulin, vilket tydligt illustreras på forumet genom att män samt

maskulina egenskaper och beteenden skildras som motsatserna till det som anses feminint

(Pettersson 2003:141) Män framställs som värdefulla människor med ett ointresse för ytliga

ting, som dessutom är både intelligenta, starka, pålitliga, logiska och förmögna att ta beslut

samt förfoga över makt. De förväntas ansvara inte enbart över sig själva utan även över

kvinnor, som den ständigt överordnade parten.

Samtidigt ger flera användare uttryck för att kvinnor är aggressiva, farliga,

diskriminerande, manipulativa, och onda. Kvinnor refereras regelbundet till som ‘snakes’,

således lömska och opålitliga, vilket exemplifieras i ett inlägg där kvinnor beskylls för att

ljuga när de berättar om sin utsatthet för sexuella övergrepp. Denna till synes motstridiga

kvinnosyn skulle kunna tolkas vara användarnas reaktion på hur kvinnor inte beter sig som de

bör för att upprätthålla den normativa femininiteten (Lander 2003:33), och därmed motsvara

en ‘god’ kvinna (Lander 2003:32). Kvinnor bestraffas således genom att utmålas som bland

annat ondskefulla på grund av att de inte agerar eller beter sig i linje med vad användarna

anser vara normativ femininitet.

“Women are the Devil's whores, his forked tongue comes out of their mouth.”
(Arthas93 #7).

“Women are dangerous, don't even help one you see bleeding on the side of the road,
just like a wounded cobra that is when they are at their worst” (refmd #20).

“Nazis and white supremacists are kinder to minorities than foids are to sub 8 males.”
(ElliotRodgerGod #3).

“Foids think only Chads are humans. They treat subhumans even worse than the Jews
that were prosecuted back then (Uglyme #1).”

“Women are snakes. Subhuman parasites. All they can do is deceive. Know that and
you know her who would destroy you.. and when you do you are dangerous.” (FlyFace
#7).

Den frustration och besvikelse användarna ger uttryck för utmynnar i ett kvinnohat så till den

grad att kvinnor emellanåt utmålas som mer ondskefulla än både nazisterna som förföljde
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judarna under andra världskriget och anhängare till vit makt rörelsen. Användarna på forumet

hävdar således att kvinnors avvisande gentemot dem kan likställas alternativt skildras som

värre än folkmord och brott med rasistiska motiv. Incels menar att de på grund av sin brist på

intima relationer med kvinnor är mer utsatta än minoritetsgrupperna under andra världskriget.

Dessa uttalanden skulle kunna tolkas bero på hur kvinnor som inte lever upp till bilden av den

‘goda’ kvinnan och den normativa femininiteten karaktäriseras som ondskefulla och

omänskliga varelser som en bör ta avstånd från. För att upprätthålla den manliga dominansen

måste kvinnor som inte tillgodoser incel-männens behov utmålas som ondskefulla för att

säkerställa kvinnors fortsatta underordning (Lander 2003:31, 41).

5.2. Kvinnor är horor
Enligt genusteori betraktas föreställningar om ‘kvinnligt’ respektive ‘manligt’ som socialt

konstruerat och möjliggör den manliga dominansen i samhället. Dessa föreställningar skapas

och upprätthålls genom handlingar, språk och media (Lander 2003:31, 41). I analysen av

studiens material urskiljs flera uttalanden om att kvinnor enbart existerar för att sexuellt

tillfredsställa män. Kvinnor reduceras till sexobjekt och refereras bland annat till som

‘roasties’, ‘holes’, ‘whores’ och ‘cum dumpsters’. Användarna hävdar att den enda rimliga

anledningen till att ha en relation med en kvinna är för sexuella syften och beskriver kvinnor

som “äckliga horor”. Vidare förekommer det frekvent uttryck som betonar att kvinnor är

skyldiga män sexuellt umgänge. Detta kan tolkas vara ett sätt att göra genus där man genom

språk upprätthåller och återskapar föreställningar om kvinnor som sexobjekt, vilket möjliggör

den kvinnliga underkastelsen, och samtidigt upprätthåller den manliga dominansen i

samhället. Att utmåla den ‘kvinnliga’ kroppen som ett sexuellt objekt skapat för att

tillfredsställa den ‘manliga’ kroppen kan tolkas som ett sätt att göra genus där man fokuserar

på kroppens olikheter snarare än likheter (Lander 2003:30, 31). Ur ett genusteoretiskt

perspektiv kan de kvinnor som benämns som horor tolkas vara kvinnor som bryter mot

föreställningarna om den ‘goda’ kvinnan och tillhör således kategorin den ‘dåliga’ kvinnan.

Eftersom föreställningar om den ‘goda’ kvinnan tar sig uttryck genom bland annat kontroll

över sexualiteten utmålas kvinnor som frigör sig från denna sexuella kontroll per automatik

som ‘dåliga’ kvinnor och horor (Lander 2003:32).

“The only reason to even interact with a roastie is for her hole, that's literally it, she
offers nothing else as she is an emotional black hole otherwise.” (ElliotRodgerGod
#29).
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“Imagine giving rights to talking holes” (Ellviss #2).

“Women aren't worth anything unless they have your dick in their mouths anyway.”
(InMyCellInHell #24).

“Sex work is work, but it's way overvalued today. Also men give women everything
indirectly through work and taxes so they do owe us sex for "free", actually.”
(BodyFat10orRope #13).

Ytterligare ett mönster som urskiljs är hur kvinnors sexuella historik frekvent diskuteras

bland användarna på forumet. Incels menar att kvinnor som har haft många sexuella partners

per automatik även är horor som bör föraktas. Diskussionerna präglas av ingående

påståenden om hur kvinnors genitalier påverkas av hur många penisar som har penetrerat

dem samt det moraliska fördärvet hos de kvinnor som ägnar sig åt vad som anses vara ett

omfattande sexuellt umgänge för en kvinna. Med utgångspunkt ur genusteori så förväntas

kvinnor bete sig samt vara på ett särskilt sätt för att inte bryta mot den normativa

femininiteten (Lander 2003:33). Eftersom sexualiteten är en av grundbultarna inom

konstruktionen av den normativa femininiteten, så bryter en så kallad promiskuös kvinna mot

föreställningar om den normativa femininiteten och den naturliga kvinnliga sexualiteten

(Lander 2003:35), vilket resulterar i att dessa kvinnor anses som ‘dåliga’ kvinnor och horor.

“Would you prefer an old and coomed product, or a new one? For sure a new one.
That’s why everyone prefer virgin foids. Even though i’m never going to have one”
(trying to ascend #4).

“14-16 yo tight pussy VS 30 yo withered meatflaps. Such a difficult pick. I agree
though that we shouldn't invest foids with more than enough sanity and personality so
as to be able fuck them. Look at them realistically: a foid is no kid but only a hole the
quality of which can be measured objectively by its age and amount of dicks that's
been through it.” (slavcel 11 #6).

“Would you respect a man that goes to glory holes and suck random dicks? Then why
would you respect a wuhman with a body count of 5+?” (AbsolutelyBrutal #6).

“This might sound like cope, but even if I had the choice, I would honestly rather be
single than date a woman with an "extravagant" sexual history. That's genuinely
fucking disgusting.” (ordinaryotaku #4).

Användarna på forumet menar att kvinnor bland annat utnyttjar den egna sexualiteten för

ekonomisk vinning och utgår därmed från att kvinnor tenderar att eftersöka en man som kan

försörja dem istället för att själva välja att arbeta. Incels hävdar att kvinnor generellt väljer att

dejta män enbart för att få en gratis middag eller annan finansiell ombesörjning. Sådana typer

av resonemang kan tänkas reproducera rådande föreställningar om ‘kvinnligt’ respektive
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‘manligt’, då kvinnor påstås befinna sig i en beroendeställning till män för att leva ett

fulländat liv (Lander 2003:27, 31, 41). Vidare möjliggör detta den manliga dominansen i

samhället då incels konstruerar män som den överordnade parten med inflytande som kvinnor

är beroende av för en god livskvalité (Lander 2003: 31, 41).

“Plenty of women "date" guys for a easy free dinner or to determine if a betabuxxer is
good enough. What's important is how quick they are to suck and fuck, if they suck
and fuck at all” (Billowel #24).

“You would know if a foid liked you. They make it obvious when they like a guy. Theyll
suck off chad 10 minutes after meeting him.”(Over_this_Life #14).

“The only definitive proof that a girl is into you is when your P is inside her V.
(Blackpill Rage #39).”

Påståenden om att det enda sättet att veta ifall en kvinna är intresserad av en man är huruvida

hon ägnar sig åt sexuellt umgänge med honom fråntar även det kvinnan sin agens och

fokuserar enbart på hennes sexualitet. Att kvinnor endast skulle ta hänsyn till yttre attribut

och inte personliga egenskaper samt att kvinnor ägnar sig åt sexuellt umgänge med första

bästa attraktiva man karaktäriserar kvinnor som irrationella varelser och reducerar dem till

sexobjekt. Denna syn på genus går väl i linje med de attribut som skildras och associeras med

femininitet respektive maskulinitet, då män beskrivs som överordnade, medan kvinnor agerar

på ett irrationellt och underordnat vis i förhållande till mannen (Pettersson 2003:142).

5.3. Den ultimata mannen
I analysen av materialet urskiljdes flera inlägg som uttrycker hur ‘riktiga’ män bör vara

genom att användarna på forumet frekvent uttrycker hur mannens ständigt närvarande uppgift

är att vara den dominerande parten. Detta ger uttryck för hegemonisk maskulinitet då det

hänvisar till normativa maskulina ideal som män alltid relaterar till. Den hegemoniska

maskuliniteten kan ses som en praktik och förstås som något som iscensätts i situationer där

det upplevs som betydelsefullt att vara en “riktig och normal man” (Burcar 2014:114). Det

tolkas som att användarnas påtagliga betoning på hur män ska vara, således uttryck för

maktförhållanden mellan de underordnade femininiteterna/maskuliniteterna och de

överordnade maskuliniteterna, är ett sätt att legitimera den hegemoniska maskuliniteten

(Messerschmidt 2018:28, 75).

“bitches will be bitches, its up to men to put them in their place” (Broly #8).
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“Men are supposed to be sexually dominant. If they fail to be sexually dominant there
are other ways of dominance - intellectual dominance, financial dominance. If men
fail to dominate in these areas, they often resort to violence and generally are viewed
as ‘losers’.” (NorthernWind #6).

“Men don’t want drama, emotional baggage, or to play stupid mind games. All we
want is our basic needs met: food/drink, sleep, sex, and companionship. Foids are just
so damn hysteric and emotionally unstable that they can’t even stand each other.”
(SwordsmanAlt #1).

Män som inte lyckas uppnå de normativa maskulinitetsideal inom ett visst fält som incels

beskriver kan uppnå dessa genom annan typ av överordning. En man som inte är sexuellt

dominant kan istället hävda sin överordning genom exempelvis intellektuell eller finansiell

dominans. För att uppfylla kraven och kunna tituleras som den ultimata mannen måste man

således på något vis vara överordnad, och besitta makt eller inflytande inom åtminstone ett

fält för att hävda sin hegemoniska position gentemot de underordnade femininiteterna och

maskuliniteterna. En man som inte lyckas uppnå denna form av dominans kan heller inte

hävda sin position som den ultimata mannen tillhörande den hegemoniska maskuliniteten

utan blir därmed en så kallad ‘betaman’, vilket kan tolkas tillhöra de underordnade

maskuliniteterna (Messerschmidt 2018:28, 75).

5.4. Underordnade femininiteter och maskuliniteter
I kontrast till föreställningen om “den ultimata mannen” som upprätthålls genom den

hegemoniska maskuliniteten, står de underordnade femininiteterna och maskuliniteterna

(Messerschmidt 2018:28, 75). Användarna på forumet hänvisar till samtliga kvinnor och

femininiteter som underordnade den ultimata mannen när de talar om kvinnor och

femininitet. De underordnade femininiteterna anses vidare befinna sig längre ner i den sociala

hierarkin än de underordnade maskuliniteterna eftersom användarna på forumet ger uttryck

för att all form av maskulinitet är att föredra framför femininitet. Med utgångspunkt i

Petterssons (2003) resonemang skulle detta kunna tolkas som att genus konstrueras på så vis

att det väsentliga i att vara maskulin i flera avseenden handlar om att inte vara feminin och

tvärtom (Pettersson 2003:141). Kvinnor refereras genomgående till som emotionellt instabila

och svaga, några som inte klarar av att ta hand om sig själva och som är i behov av manligt

förmyndarskap genom sina fäder alternativt makar.

“Cope. Females are emotional, weak, coward and pathetic. Nazis are logical, strong,
brave and honorable. Comparing females to Nazis, is an insult to Nazis.” (Deleted
member 20207 #9).
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“Women need to be enslaved. Plain and simple. They should belong to their fathers
and husbands. That's the only way they can live meaningful lives and blossom as real
women instead of degraded whores” (Caesercel #7).

“women needs someone to take care of them.” (Deleted member 33615 #8).

“lul that's one desperate old bitch, she's going insane from a lack of children
this is what happens when you use your best years to suck chad cock and get a gender
studies degree just to be able to slave away for some soulless corporation later on
this is why girls should be married young and have their first child by age 16-17
unfortunately we live in an insane so(y)ciety” (PotatoTomato #7).

“Women all in all are just children: they can be directed to the good (become
housewives, make babies, be loving and chaste wifeys) or evil (dirty whores like in
America and Europe).” (ConservativeCel #9).

Det redogörs för föreställningar om en betonad femininitet, det vill säga att kvinnor ska

anpassa sig efter männen genom typiskt ‘kvinnliga’ attribut som foglighet, ombesörjande och

empati (Messerschmidt 2018: 28, 29). Användarna presenterar en tydlig världsbild där en

‘riktig’ och ‘god’ kvinna ska bete sig på ett anständigt sätt. En ‘god’ kvinna är en gift och

monogam husfru som förser sin make med barn som hon sedan är primärvårdare för. Hon ska

vara en kysk kvinna som enbart förser sin man med kärlek. Inom den världsbild som incels i

huvudsak redogör för när det gäller kvinnor, som gör tydliga anspelningar på den betonade

femininiteten, finns inget utrymme för moderna, självständiga, sexuellt frigjorda, barnlösa

kvinnor som prioriterar karriären framför livet inom kärnfamiljen. Dessa kvinnor blir, som

redogjort för under temat “Kvinnor är horor”, ‘dåliga’ kvinnor.

5.5. Feminismen har gått för långt
En radikalfeministisk utgångspunkt motsätter antagandet om att det finns några naturliga

inneboende egenskaper och beteenden som exempelvis passivitet hos kvinnor (Booth et al.

2000:59). Teorin menar att det systematiska kvinnoförtrycket där män ständigt är

överordnade kvinnor bör förkastas (Koedt 2000:64, 65), vilket det i analysen av materialet

går att urskilja ett betydande missnöje emot då flera användare har en världsbild som

genomsyras av traditionella könsroller. På forumet ger de uttryck för att kvinnors ökade

fri-och rättigheter inte anses vara befogade och därmed bör elimineras, om inte annat vara

begränsade i förhållande till mäns fri- och rättigheter. Användarna hävdar vid upprepade

tillfällen att feminismen har föranlett möjligheten för kvinnor att begå diverse brott utan att få

några allvarligare konsekvenser, åtminstone beskrivs påföljderna vara betydligt mildare än
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vad de är för män. Detta kan tolkas som att användarna vill upprätthålla den manliga

dominansen och könsmaktsordningen i samhället genom konstruktionen av den ‘moderna

frigjorda kvinnan’, där de försöker rentvå sin skuld genom att hävda att feminismens framfart

har givit kvinnor den överordnade makten (Booth et al. 2000:60).

“Female entitlement knows no bounds. Women demanding things they have 0 dserved
claim to is just "wymnzz power" and no one asides from incels calls them entitled.
they get a free ride in life” (FullTimeLoser #6).

“She won't even do time. Women are allowed to kill people now. It is a new right they
gained in the wake of #metoo and extreme feminism.” (CrackingYs #26).

“Women shouldn’t be in college or any of these fields they’re in these days. Feminism
really fucked us” (Reprobus #14).

Feminismen används som syndabock för kvinnors brottslighet grundat i spekulationer om att

kvinnor fritt får begå brott utan vidare bestraffning. Användarna tenderar att beskylla

feminismen för kvinnors akademiska utbildning och liknande framsteg med motiveringen att

det utgör ett hot mot män. Det redogörs däremot inte för några vidare förklaringar för på

vilka sätt som feminismen förstört för män genom att bland annat ge kvinnor jämlik tillgång

till utbildning, likaså beskrivs jämställdhet mellan män och kvinnor som ett hot mot såväl

män som grupp som samhället i stort. Utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv kan

anledningen till denna upprördhet över kvinnors ökade fri- och rättigheter samt feminismen,

ses som ett uttryck för det systematiska och institutionaliserade förtrycket. Att användarna

betonar hur enbart män bör få ha tillgång till exempelvis universitetsutbildning och att

kvinnors rätt till dessa områden upplevs hotfullt, kan tolkas som att dessa män upplever den

manliga överlägsenheten som hotad, och därmed försöker upprätthålla dominansen genom att

vidare rättfärdiga detta maktförhållande med att skildra kvinnor som mindre värda (Dixon

2000:73). Det offerskap som användarna på forumet använder för att legitimera sitt kvinnohat

och hur de beskyller kvinnor samt den socio-genetiska samhällsordningen för sin situation

har i tidigare forskning påvisats vara konventionellt bland incels (Fernquist et al. 2020).

5.6. Kvinnor bör straffas
Åtskilliga användare på forumet yttrar åsikter som präglas av en uppfattning och önskan om

att kvinnor bör och förtjänar att utsättas för olika typer av våld, emellanåt synliggörs inlägg

som ger uttryck för dödligt våld. I synnerhet går det att urskilja ett mönster där det sexuella

våldet frekvent återkommer som något användarna hävdar att kvinnor gjort sig förtjänta av,
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vilket går i linje med det Ging & Siapera (2018) framhåller, således att kvinnor på internet

betydligt oftare upplever en utsatthet för sexuella trakasserier på grund av sin

könstillhörighet. Att kvinnor ska bestraffas enbart för att de är kvinnor som väljer att leva

sina liv som de själva önskar, är ett tydligt uttryck för patriarkala värderingar. Användarna på

forumet formulerar grova uttalanden om att det enda kvinnor förtjänar är att halshuggas,

lämnas i diken för att dö och bli gruppvåldtagna av män. Det är även frekvent förekommande

att användarna uttrycker att det enda sättet att förmedla ett budskap till en kvinna och få

henne att respektera sin man är genom hot och våld.

“The only thing she "deserves" is to be decapitated and left in a ditch.” (Deleted
member 27161 #15).

“I hope she gets gangraped by a group of ugly men with HIV” (Deleted member
27161 #20).

“Foids deserve their dumb hybristophilia, because violence and abuse is the only
language they understand. If you're not violent and abusive, they'll almost invariably
disrespect and possibly cuck and leave you.” (Mainländer #1).

Vidare uttrycks det frekvent hur det spenderas för mycket skattepengar på kvinnorelaterade

problem och frågor, samt att kvinnor som blir utsatta för våld själva bär skulden och förtjänar

det våld de blir utsatta för. Dessutom uttrycks det hur kvinnor som blir utsatta för våld inte

förtjänar adekvat vård just på grund av att de är kvinnor. Dessa påståenden visar på det

rättfärdigade institutionaliserade förtrycket som radikalfeministen Dixon (2000) belyser. Det

institutionaliserade förtrycket rättfärdigas av den manliga dominansen, vilken är tydligt på

forumet då det aldrig uttrycks att män förtjänar att utsättas för brott. Tvärtom avskrivs

våldsutövande män allt ansvar, och incels snarare hyllar den våldsutövande mannen och

skuldbelägger samtidigt kvinnan för hennes utsatthet. Användarna på forumet hävdar att det

är en rättighet att utsätta kvinnor för våld med motiveringen att kvinnor är lägre stående och

således bör tillrättavisas för att samhället ska fungera. Detta skulle kunna tolkas ge uttryck för

en världsbild som präglas av att män är systematiskt överordnade kvinnor (Dixon 2000:73).

“5.8 billion dollars of taxpayer money down the drain every year, because women
want to date psychopathic dark triad Chads who beat the shit out of them (...) these
whores should be banned from receiving medical treatment at all” (shii410 #1).

“foids are sluts who like being abused and raped because deep down, they know it's
what they deserve.” (Deleted member 33216 #4).
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Det förekommer även inlägg som ger uttryck för uppfattningen om att kvinnor njuter av att

bli utsatta för olika typer av sexuellt våld. Detta är ytterligare ett sätt att skuldbelägga kvinnor

för sin egen utsatthet för brott, och därigenom hävda kvinnor som förtjänta av att straffas.

Användarna redogör inte för några utvecklade förklaringar till varför kvinnor förtjänar att

utsättas för brott, mer än det faktum att de bör bestraffas för att de inte vill vara intima med

incels. Jargongen på forumet är att kvinnor förtjänar att bestraffas för sin enbara existens i

egenskap av kvinna, och det är underförstått bland användarna att kvinnor förtjänar att bli

utsatta för brott, i synnerhet sexual- och våldsbrott. Dessa uttalanden kan därmed tolkas som

uttryck för det systematiska förtrycket (Dixon 2000:73).

6. Diskussion och slutsats
Studiens syfte har varit att analysera hur kvinnohat kommer till uttryck under prefixet “Toxic

Femininity” på incelforumet incels.is, och hur detta kvinnohat skulle kunna förstås utifrån

genusteori, hegemonisk maskulinitet och radikalfeministisk teori. Denna studie har

synliggjort flera likheter mellan den världsbild användarna på incelforumet ger uttryck för

och den världsbild som användarna på Flashback forum i Kindblom och Lindmarks (2020)

netnografiska studie om incels framhäver, samt även det Jaki et al. (2019) i analysen av det

incelforumet incels.me betonar. Likaså belyser studien hur användarna genomgående

betraktar sig själva som offer och beskyller kvinnor såväl som feminismen för sin situation i

livet, vilket även resultaten i Wretmans (2021) studie påvisat. Liknande resultat framkom

således trots att de teoretiska utgångspunkterna som använts i de olika studierna i viss

utsträckning har skiljt sig åt, exempelvis har ingen av de tidigare nämnda studierna använt sig

av radikalfeministisk teori. Denna studie har vidare synliggjort hur kvinnor tenderar att

utsättas för online-våld som i synnerhet anspelar på våld och hot om våld av sexuell karaktär,

vilket går i linje med vad Ging & Siapera (2018) såväl som Strid (2020) betonat i respektive

artiklar.

Sammanlagt framkommer sex stycken teman utifrån de tre valda teorierna, vilka

samtliga ger uttryck för en gemensam världsbild och kvinnosyn. Studiens resultat påvisar hur

kvinnor kontinuerligt framställs som lägre stående människor som bör omyndigförklaras och

på olika sätt styras av män. Fri- och rättigheter är något som enbart bör tillfalla rationella,

autonoma personer, således män, då kvinnor inte anses kunna fatta självständiga vettiga

beslut. Denna kvinnosyn som användarna ger uttryck för rättfärdigar i sin tur en manlig

dominans och ett betydande kvinnohat. Detta tolkas som konstruktioner av genus, då

användarna hänvisar till föreställningar om hur det anses maskulint att vara en dominant
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‘alfahane’ medan det anses feminint att vara undergiven och osjälvständig, eller åtminstone

inte alltför frigjord sexuellt, politiskt, eller socialt (Pettersson 2003:141, 142). Dessa

konstruktioner av genus resulterar i ett kvinnohat grundat i föreställningar om att män är

överordnade kvinnor kan ge upphov till diskriminering, och emellanåt våld samt hot om våld

gentemot kvinnor, vilket rättfärdigas med att kvinnor och kvinnliga attribut är sämre och

lägre stående än män och manliga attribut.

Resultatet påvisar genomgående hur användarna på incels.is redogör för

konstruktioner av vad det innebär att vara “en riktig man”, således den typ av dominerande

maskulinitetsnormer som alla män strävar att efterleva. Uttrycken ger sken av idén om

traditionella könsroller, vilket även tidigare forskning påvisat vara utmärkande för

incelkulturen (Fernquist et al. 2020). Detta görs i motsatsförhållande till en konstruktion av

vad det innebär att tillhöra de underordnade femininiteterna och maskuliniteterna, som

karaktäriseras av svaghet och passivitet i förhållande till den så kallade “ultimata mannen”.

Utifrån teorin om hegemonisk maskulinitet tolkas detta som ett sätt för användarna att

legitimera den hegemoniska maskuliniteten samt dess överordnade status i samhället, och

genom detta legitimerande kan i synnerhet de underordnade femininiteterna, men i viss

utsträckning även de underordnade maskuliniteterna, förtryckas och diskrimineras. Detta

genererar ett kvinnohat grundat i konstruktioner av den eftersträvansvärda och hyllade

hegemoniska maskuliniteten, tillika de nedvärderade och föraktade underordnade

femininiteterna (Messerschmidt 2018:28, 75).

Användarna på forumet anser att feminismen har gått för långt i och med kvinnors

ökade fri- och rättigheter. De redogör för en världsbild där tyranniska kvinnor härskar över

missgynnade män. Kvinnors rätt till likvärdiga möjligheter och förutsättningar som män

skildras som ett samhällshot och bör således förhindras. Denna typ av kvinnohat rättfärdigas

av incels genom att de utmålar sig själva som offer för feminismens framsteg, då de menar att

de systematiskt missgynnas av kvinnors framgångar. De påstår att kvinnor numera har

möjlighet att exempelvis begå brott eller diskriminera män obehindrat. Genom att utmåla

feminismen som ett samhällshot som förtrycker och diskriminerar män kan kvinnor beskyllas

för diverse samhällsproblem vilket rättfärdigar det djupgående kvinnohatet som användarna

ger uttryck för. Med utgångspunkt i radikalfeministisk teori tolkas detta som att incels önskar

upprätthålla den manliga dominansen och könsmaktsordningen i samhället, och de försöker

upprätthålla denna dominans genom att rättfärdiga en världsordning där kvinnor är

underordnade män då de beskrivs vara mindre värda (Booth et al. 2000:60; Dixon 2000:73).

Detta görs genom att skildra en uppblåst bild av ett samhälle där kvinnor är de som
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egentligen besitter all makt, trots att samhället och mainstream media hävdar motsatsen.

Feminismen och andra rörelser som exempelvis #metoo beskylls därmed för detta matriarkat

som användarna på incels.is redogör för.

Ging och Siapera (2018:516) betonade kopplingen mellan online-relaterat och

offline-relaterat våld med att belysa hur det som sker online har en förankring i det som sker

offline, vilket denna studie följaktligen framhäver genom att det har urskiljts hur användarna

frekvent på forumet formulerar grova uttalanden med anspelningar på våld eller hot om våld

mot kvinnor, i synnerhet sexuellt våld. Dessutom präglas forumet av återkommande

hyllningar till tidigare massmördare som identifierat sig som incels, främst Elliot Rodger och

Alek Minassian, emellanåt även i kombination med en uppmuntran till andra att utföra

ytterligare liknande våldsdåd mot kvinnor. Att incels på olika sätt uttrycker en vilja om att

straffa kvinnor genom att skada dem kan tolkas härstamma från frustrationen över en egen

oskuld alternativt brist på intima relationer med kvinnor, och åsikten att kvinnor är skyldiga

män intimitet. En form av skuldbeläggning av kvinnor resulterar i åsikter om att kvinnor

förtjänar att straffas oavsett omständigheter, och att män har rätt att utöva denna bestraffning.

Dessa resonemang ger uttryck för deras världsbild om kvinnan som ständigt underordnad

mannen, och att det är mannen som är primär. I linje med det radikalfeminismen hävdar,

exploateras kvinnors sexualitet i syfte att behaga mannen och bestraffning är både påtaglig

och hård om kvinnan inte är mannen till lags (Koedt 2000:64, 65; Dixon 2000:73). Åsikterna

används följaktligen som ett rättfärdigande av det våld präglat av kvinnohat, i synnerhet

sexuellt våld, som uttrycks på forumet.

Resultatet och analysens slutsats är att samtliga tre teoretiska utgångspunkter påvisar

hur inläggen på incels.is är präglade av ett djupgående kvinnohat som rättfärdigas med

diverse tillvägagångssätt. Resultaten indikerar en snedvriden världsbild och extremistiska

åsikter hos användarna. Incelforumet används som en grogrund för radikalisering där

användarna inom en skyddad miljö uttrycker starka misogynistiska åsikter samt önskningar

om att begå grova brottsliga handlingar med kvinnor som de främsta måltavlorna. Utifrån

studiens resultat kan man argumentera för att incelkulturen utgör ett hot mot såväl kvinnor

som samhället i stort, i synnerhet med tanke på de uttalanden som anspelar på grovt våld. De

åsikter som uttrycks på forumet ger anledning till vidare studier av incelkulturen då sådana

typer av resonemang kan resultera i diskriminering, förtryck, trakasserier och våld, då främst

gentemot kvinnor.

I analysen av materialet urskiljdes hur flera användare i åtskilliga inlägg använde både

feminism och rasism för att legitimera sina kvinnofientliga åsikter. Studien utgick däremot

29



inte från ett intersektionellt perspektiv vilket i efterhand hade kunnat vara en relevant och

användbar teoretisk utgångspunkt. För att få en mer omfattande och komplex analys av hur

kvinnohat tas i uttryck och samverkar med andra faktorer som exempelvis rasism på

incelforum som incels.is vore ett intersektionellt perspektiv därav relevant för framtida

forskning, således inte enbart genusteori, hegemonisk maskulinitet samt radikalfeministisk

teori. Detta eftersom intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som uppmärksammar hur

överordnade- och underordnade maktförhållanden skapas och upprätthålls i interaktion

mellan bland annat etnicitet och kön/genus (Nationalencyklopedin 2021). Vidare forskning

inom hur kvinnofientliga och främlingsfientliga åsikter uttrycks och samspelar hade därmed

varit betydelsefullt för att öka kunskapen om problematiken med incelkulturen.
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