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Abstract.  
Denna C-uppsats skrevs under höstterminen 2019 på Södertörns högskola. Uppsatsens syfte 

var att undersöka hur synen på den egna maskuliniteten uttrycks av män som kallar sig 

incels i en anonym svensk intervjukontext. Min studie belyser en extrem och homogen grupp 

och hur deras syn på maskulinitet uttrycks språkligt utanför deras digitala gruppsammanhang 

där en egen särpräglad diskurs utesluter allmänheten. Det empiriska materialet har varit sex 

mäns svar i två artiklar (Expressen och Dagens ETC) där vardera artikel presenterar 

intervjuer med olika tre män. De intervjuas om sin bakgrund, sin ensamhet och den digitala 

mansaktivismen med likasinnade i internetforum. Alla förutom en av männen berättar under 

alias. Mina frågeställningar var: 

1. Hur uttrycker sig incels om sin syn på den egna maskuliniteten i en svensk 

intervjukontext i media?  

2. Är denna syn på maskulinitet representativ för Connells teori om fyra maskuliniteter? 

Genom en kritisk diskursanalys med textuellt fokus på nominalfraser framkommer 

personbeteckningar och diskursiva perspektiv som skulle kunna beskriva incels egna 

maskulinitet.  

 

Nyckelord: maskulinitet, manlighet, incels, positionering, identitet, sexualitet, ensamhet 
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Ordlista 

Cis  - t. ex cisman. En person som är cis upplever (i motsats till transperson) att hens 

upplevda kön och fysiska kropp är i samklang, samt att detta kön överensstämmer med vad 

som står i folkbokföring och myndighetsdokument. 

 

Manosfär - ett samlingsnamn för mansseparatistiska intressegrupper på nätet med 

antifeministisk diskurs. Exempel på grupper är traditionellt konservativa (TradCons), 

pickup-artists, Men’s Rights Activists (MRA), Men Go Their Own Way (MGTOW) och 

gamers/online spelkultur. Genom en diskursiv korsbefruktning mellan olika grupper händer 

det att undergrupper skapas. Incels är en del av MRA och MGTOW (Ging, 2019). Både 

öppna och stängda grupper förekommer. (se Debbie Gings artikel i avsnitt 3.2) 

 

Nominalfras  - substantiv, dvs namn på saker, personer och pronomen. Kan även ha 

tillhörande beskrivande attribut. T. ex Den gröna bilen stod i garaget. 
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1.Inledning och bakgrund 

Incels, män som definierar sig som involuntary celibate (sv. ofrivilligt celibat) i grupp på 

nätet, har genom grova våldsbrott visat sig vara en mycket extrem form av misogyni och 

upplevelse av berättigande till kvinnokroppen. Ordet incel definieras som ofrivilligt celibat, 

men innebär också en digital mansaktivistisk rörelse där självhatet aldrig är starkare än hatet 

mot kvinnorna som förvägrar dem uppskattning (i form av kärlek men framförallt sex). Detta 

eftersom skulden för deras lidande helt delvis anses ligga på kvinnor - och delvis på staten 

som omgående bör göra något åt det. 

Dessa grupper av män blev kända för allmänheten efter att en ung man begick grova 

våldsbrott (Lovett & Nagourney, 2014) och efterlämnade ett manifest där han identifierade 

sig som incel och visade sig ha en digital gruppgemenskap av unga män som kände samma 

ilska som han själv. Att skriva den här uppsatsen är en del i att ta reda på vad som formar en 

sådan syn på maskulinitet och berättigande. En feministisk språkanalys av deras egna ordval 

i en kontext utanför de digitala nätforumen, utifrån en socialkonstruktivistisk språksyn 

(Norrby & Håkansson, 2016:33), kan ge indikationer på varifrån deras hatiska diskurs och 

berättigande kommer. En större förhoppning är att en sådan analys i ett längre perspektiv 

kanske även hjälpa till med att definiera kopplingar till varför så många män upplever 

svårigheter med mellanmänskliga relationer (Läkartidningen. 2019;116FSA7). 

 

I mitt valda empiriska material (två nyhetsartiklar) medverkar sex intervjuobjekt som alla 

beskriver sig själva som incels, talar svenska och får löfte om anonymitet (varav en valt att 

medverka med sitt riktiga namn och bild). Utöver att det är ovanligt att incels gör offentliga 

yttranden i svensk nyhetskontext är det ovanligt att de berättar i några medier 

överhuvudtaget eller inom kontexter där de inte hetsas av likasinnade i hatiska 

internetforum. Det gör dessa intervjuer till ett intressant material för en närmare förståelse 

för incels som fenomen och identitet. Detta är helt enkelt en vanlig intervjusituation med en 

saklig och professionell journalist som är genuint nyfiken på personens analoga ensamhet 

och digitala grupptillhörighet. 
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Mitt intresse för ämnet grundar sig på hur antifeminism och rasism just nu vinner politisk 

mark. Att incels väljer att vända sig till likasinnade män på digitala forum kan ses som en 

typ av stödforum och därmed en form av konstruktiv handling. Däremot relaterar den 

antifeministiska diskursen inom forumen till en större sådan i samtida samhällelig 

bemärkelse. I Sverige återfinns idag samma sorts antifeminism och upplevelse av 

berättigande till kvinnor inom olika extremist- och antidemokratiska grupper. En större 

social diskurs om destruktiva uttryck av maskulinitet, formad av bl. a #MeToo, kan 

eventuellt identifiera hur sexistiska handlingar får olika konsekvenser och överseende 

beroende på klasstillhörighet och hudfärg. I artiklarna som används som material för den här 

uppsatsen framkommer hudfärg och klass enbart hos den man som valt att framträda med sitt 

riktiga namn och bild (högutbildad och vit).  

Mitt val att göra en studie på intervjuer med incels grundar sig på vetskapen om att gruppen 

incels i huvudsak samtalar i grupp på nätet i en hatisk ton och med egna ord och definitioner 

som liknar ett helt eget språk. Inom dessa grupper förekommer kategorisering (och 

nivågruppering efter yttre egenskaper) av människor, samhällsfenomen och mycket annat, 

även inom den egna gruppen. I den digitala miljön råder konsensus med en egen varietet 

(s.k. incelese) och regelbundet uppdaterade ordlistor. Denna varietet måste dessa män i en 

intervjusituation växla ifrån och välja andra ord, därav mitt val av undersöka denna kontext.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att se hur de intervjuade männens svar konstruerar föreställningar 

om sin egna maskulinitet i en anonym men offentlig mediakontext. Genom utlovad 

anonymitet (endast en framträder med sitt rätta namn och bild) har dessa män från en 

generellt mycket ljusskygg grupp valt att svara på frågor ställda av utomstående reporter där 

de behöver använda en annan typ av språk. Utifrån incels digitala gruppvarietet blir 

intervjuerna som en kodväxling där de klivit ut ur den s.k. manosfären och ska nu istället 

berätta om sig själva i ljuset av nationell nyhetsmedia och använda begrepp som är 

förståeliga utanför deras internetforum. Att det dessutom är i svensk media är 
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anmärkningsvärt och ytterligare en intressant aspekt av något som tidigare främst setts som 

ett amerikanskt fenomen.  

 

Genom att anlägga ett språkvetenskapligt perspektiv på svaren i intervjuerna hoppas jag 

lokalisera strukturer i positionering av intervjuobjektens syn på maskulinitet som annars 

främst uttrycks inom slutna internetforum. Jag vill utifrån nominalfraser se vilka 

personbeteckningar (aktörer) som framgår i deras svar och se om det finns intressanta 

textuella mönster för större diskursiva sammanhang genom en kritisk diskursanalys.  

 

2.1 Frågeställningar 

- Hur uttrycker sig incels om sin syn på den egna maskuliniteten i en svensk 

intervjukontext i media?  

- Är denna syn på maskulinitet representativ för Connells teori om fyra maskuliniteter? 

 

3. Tidigare forskning  

Att närma sig incels ur ett språkvetenskapligt perspektiv är fortfarande något outforskat men 

i detta avsnitt presenteras två studier av Marwick & Caplan (2019) och Myketiak (2016) som 

också undersökt antifeministisk diskurs. Jag presenterar också Gings (2017) studie om 

maskuliniteter inom manosfären, Madfis (2014) intersektionalitetsstudie av amerikanska s.k. 

mass shooters samt till sist Kiesling (2007) som presenterar sin egen och tidigare forskning 

om män, maskulinitet och språk. Avslutningsvis ger jag en sammanfattning om hur min egen 

studies relaterar till dessa. 

Jag är medveten om att det hade varit intressant att inkludera forskning som motsäger sig ett 

feministiskt perspektiv på incels men jag har inte hittat någon som kan relatera till mitt ämne 

språkvetenskapligt. 
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3.1 Antifeministisk diskurs 

I artikeln “Fragile masculinity” görs en kritisk diskursanalys av Elliott Rodgers manifest av 

Chrystie Myketiak (2016). Hon undersöker Rodgers inramning och positionering av kvinnor, 

icke-vita män och sin egna psykiska ohälsa. Rodger är huvudperson i de s.k. Isla Vista 

killings (USA) från 2014, då han sköt ihjäl sex personer och skadade 14 i en s.k. drive 

by-skjutning. Myketiak (2016) förklarar att media porträtterade Rodger som psykiskt labil i 

samband med dådet men att hon däremot via kritisk diskursanalys vill belysa att Rodgers 

mycket väl kan ha haft problem med sin psykiska hälsa, men att detta betonas inte av honom 

själv i sitt manifest. Hon menar att växelvis subjektpositionerar Rodger sig mellan att 

hänvisa till sig själv som en bra kille som är svag och osynlig till en magnifik, överlägsen 

Gud som förutsätter att en attraktiv, blond flickvän kommer att ge honom erkännande från 

andra. När manifestet fortskrider, ger han upp tanken på en flickvän, och tror att kvinnor har 

medvetet mobbat och undvikit honom och planerar hämnd. Myketiaks (2016) syfte med 

studien är att studera sambandet mellan skjutningar och maskulinitet. Hon menar att det 

framgår att Rodgers motiv att döda är att hans egna maskulinitet ter sig bräcklig gentemot 

avvisande kvinnor samt att han upplever män av annan etnisk härkomst som överlägsna 

honom.  

 

I “Alphas, Betas and Incels” har Debbie Ging (2017) undersökt s.k. hybrider av 

maskuliniteter genom en kritisk diskursanalys och identifierat fem viktiga 

kategorier/intressegrupper i den s.k. manosfären. Manosfären beskrivs som den del av 

internet som präglas av en homogen och heteronormativ grupp med missnöjda män vill 

främja sin position i samhället och befrias från feministiska ideal. Centralt i manosfären 

varietet är Red Pill-filosofin, ett begrepp som härrör från filmen The Matrix (1999), där 

karaktären Neo ges valet att ta en av två piller. Att ta det blå pillret betyder att stänga av och 

leva ett liv av villfarelse; att ta den röda pillret innebär att bli upplyst för livets fula 

sanningar. Begreppet används som metafor som avser att väcka män från feminismens 

missförstånd och hjärntvätt, och är nyckelbegreppet som förenar de manosfäriska 

samhällena.  
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Genom att dessa missnöjda män grupperar och mobiliserar sig inom antifeminism visar Ging 

(2017) att dessa nya hybrider av maskuliniteter väcker nya frågor om hur manlig hegemoni 

fungerar off- och online och indikerar att de sociala mediernas tekniska utveckling är väl 

lämpade för att förstärka nya uttryck och grupperingar av förargad maskulinitet och 

mansaktivism.  

 

Artikeln “Drinking male tears” av Alice E. Marwick och Robyn Caplan (2019) är ett 

exempel på en studie om hur trakasserier gentemot offentliga feminister ofta ses som en 

gärning av några få individer som beter sig avskyvärt på nätet. I undersökningen visar 

författarna att det kan handla om koordinering via organiserade grupper i den tidigare 

nämnda manosfären. Som exempel nämner de bl. a den s.k. Gamergate från 2014 där flera 

kvinnliga gamers och speljournalister blev måltavlor för en massiv hatkampanj från 

manosfärens håll. Via kritisk diskursanalys märkte Marwick & Caplan (2019) att gruppernas 

varieteter har många likheter, även om de inte delade samma antifeministiska hjärtefrågor. 

Analysen fokuserar på variabeln “misandry”, vilket kan översättas till motsatsen till 

misogyni dvs manshat, och dess lingvistiska funktion som uttryck för grupptillhörighet. 

 

3.2 Maskulinitet 
I sin artikel “Men, Masculinities, and Language” (2007) diskuterar Scott Kiesling hur andra 

språkforskare undersökt WHMC (white, heterosexual, middle class) män och deras parallellt 

bibehållna osynlighet och standardnorm. I detta forskningsområde tillkommer också studier 

av språklig praxis hos icke-WHMC och språk som uttryck för maskulinitet.  

Kiesling (2007) beskriver män som parallellt både osynliga och dominerande, och 

dominansen beror delvis på den osynligheten: att män utgör den mänskliga 

standardkategorin i språk, samhälle och i flesta studier av språk och kön. Kiesling (2007) 

hänvisar till Connell (1995) som hävdar att det i varje samhälle finns en uppfattning om 

maskulinitet som är dominerande. Han kallar det den hegemoniska maskuliniteten, dvs den 

typ av normerande maskulinitet som de flesta män strävar efter att efterlikna. Detta menar 

Kiesling (2007) är en viktig term eftersom den erkänner flera maskuliniteters existens, men 

samtidigt att en eller en liten del av dessa är dominerande.  
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Kriminologen Eric Madfis (2014) har gjort en intersektionell analys av amerikanska s.k. 

masskyttar. I sin artikel “Triple Entitlement and Homicidal Anger” beskriver han de s.k. 

möjliggörarna av patriarkatet, rasism, specifikt relaterat till amerikanska massmördare 

(skjutningar i skola eller offentlig plats). Madfis har studerat intersektionalitetsperspektivet i 

hur det vita, heterosexuella, manliga privilegiet avstannat och minskat i en amerikansk 

kontext.  

Madfis har för studiens räckvidd omfattat samtliga former av massmord förutom s.k. 

kriminella opportunister (som begår brott när ett annat pågår) samt gängrelaterat våld, 

eftersom motiven i deras brott avviker från de andra masskyttarna.  

Madfis (2014) menar att betydande mönster kan urskiljas i gruppens identiteter, bl. a 

framhåller han att en upplevd statussänkning av maskuliniteten ovanpå olika besvikelser 

genom livet kan driva en del individer till att vilja hämnas. Hämnden sker i vad han kallar 

autentisk hegemonisk maskulin form genom storskaliga handlingar av vedergällningsvåld 

och mord där detta blir en möjlighet för berättigade vita män att återfå förlorad status. I USA 

och Kanada har också flera gärningsmän bevisligen kunnat identifieras som medlemmar i 

digitala incelgrupper. 

 

3.3 Sociologi 

Sociologen Eva Illouz (2013) bok “Därför gör kärlek ont” diskuterar heterosexuell kärlek 

och äktenskap ur historiskt och sociologiskt perspektiv. Genom att samhället förändrats till 

ett mer kapitalistiskt och individfokuserat sådant visar Illouz (2013) mha tidigare forskning 

hur modernitetens romantik också formats av detta. Författaren vänder sig emot att 

psykologisera för mycket kring barndom och trauman och vill istället rikta fokus mot att 

människans känslor är i hög grad en produkt av det marknadiserade samhället.  
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3.4 Sammanfattning 

Ämnet incels är än så länge mycket smalt och lite utforskat ur språkvetenskapligt perspektiv. 

Det har skrivits några C-uppsatser om ämnet ur ett språkvetenskapligt perspektiv men inte 

med fokus på maskulinitet och inte utanför sin digitala gruppgemenskap.  

 

Jag har valt tidigare forskning utifrån vad som kan ge olika indikationer på att ämnet är del 

av en större och växande diskurs. Ging (2017) och Myketiak (2016) studerar exempelvis 

båda antifeministisk diskurs; Ging (2017) genom särskiljande och teoretisering av digitala 

grupperingar och Myketiak (2016) genom kritisk diskursanalys av en incels manifest. Dessa 

artiklar bygger en kontextuell anknytning till min studie. Madfis (2014) intersektionella 

analys av kriminalfall i USA tar upp aspekter om hur berättigande skapas hos unga män, 

vilken också kan kopplas till Myketiaks (2016) aspekt om hur berättigande och sexualitet 

uttrycks av en incel i text.  

Kiesling (2007) är den mest språkvetenskapligt förankrade av artiklarna, som intar ett 

särskilt fokus på studier av hur maskulinitet uttrycks i språk samt mäns språk som parallellt 

både norm och osynligt.  

I min undersökning fokuserar jag likt Ging (2017) på en manosfärisk gruppgemenskap men 

på en specifik mindre undergrupp och deras diskursiva uttryck om sin maskulinitet utanför 

sitt slutna nätverk. Myketiak (2014) har också fokuserat på incels ur diskursivt perspektiv 

men har analyserat ett specifikt manifest på engelska, skrivet av en incel innan han begick 

grova våldsbrott.  

Likt Kiesling (2007) blir det språkliga uttrycket av maskuliniteten ett viktigt fokus i min text 

eftersom incels som grupp har skapats och formats utifrån svårigheter att förhålla sig till 

normer, särskilt angående sexuellt kapital inom maskuliniteten. 

Min studie liknar Marwick & Caplans (2019) i och med det språkvetenskapliga perspektivet 

på manosfärisk och antifeministisk diskurs men mitt fokus kommer att vara på sex 

medlemmar ur gruppen incels samt deras språkbruk i en svensk kontext. Jag kommer också 

se på olika personbeteckningar framkommer och om synen på maskulinitet kan avbildas 

genom dem.  
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Mitt ämne kan också kopplas till Madfis (2014), eftersom han också analyserar män som 

upplever att maskulinitet sjunkit i status vilket leder till ibland en vilja att jämna ut 

maktbalansen med våld, men gör det ur sitt perspektiv som kriminolog.  

Eva Illouz (2013) sociologiska och historiska perspektiv på relationer blir relevanta i hur 

incels beskriver status och sexuellt kapital i relation till dem. 

 

4. Teori 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva Connells (1995) teori om de fyra maskuliniteterna, 

Butlers (2007) teori om genus och performativitet samt Illouz (2013) teorier om samtidens 

kärleksrelationer. Jag kommer att återspegla litteratur där tvåkönsnormen är stark och 

kommer därför i min text utgå från två kön. När jag skriver pronomenet man och när jag 

beskriver maskulinitet syftar jag till cismän (se ordlista). När jag hänvisar till begreppen 

maskulinitet eller manlighet menar jag samma sak, dvs rollen och dess sociala och kulturella 

förväntningar på en person som definierar sig som cisman i ett västerländsk samhälle.  

 

4.1 Connells teori - de fyra maskuliniteterna 

Raewyn. W. Connells (1995) bok “Maskuliniteter” handlar om maskuliniteter ur historisk 

och sociologisk forskningssynpunkt. Boken samlar studier om hur synen på, forskningen om 

och upplevelser av maskuliniteter i en vad författaren kallar “europeiskt-amerikanskt 

samhälle”.  

Connell (1995) lägger också fram egen teori. I min studie kommer jag att använda mig av 

författarens beskrivningar av begreppet “de fyra maskuliniteterna”. Detta begrepp menar 

Connell (1995) skapar en bättre förståelse för inbördes relationer mellan olika maskuliniteter 

bortom samspelet mellan t. ex kön och klass. De fyra maskuliniteterna som Connell (1995) 

beskriver är hegemonisk, underordnad, delaktighet och marginaliserad (1995:115-119). Se 

fig. 1. 

 

(fig. 1. Ohlsson Sandahl, 2019) 
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4.1.1 Hegemonisk 

Den hegemoniska maskuliniteten innebär en auktoritär roll och beskrivs av Connell 

(1995:115) som den yttre formen och gestalten av den genuspraktik som i sin samtid är 

accepterad av en patriarkal förordning. Samtidigt framhåller hon att det auktoritära kan se 

mycket olika ut i olika typer av samhällen och miljöer och handlar främst om dynamik och 

upprätthållande av sin position. Dvs att dessa begrepps innebörder skapas och omskapas som 

del av sin samtid. Egenskaper som förknippas med den hegemoniska maskuliniteten ses som 

positivt laddade, naturligt auktoritära och eftersträvansvärda. Troligast skapas denna 

maskulinitet i samband med kulturella (yttre och inre) ideal och institutionell makt. Detta 

menar Connell (1995) beror på att det då erbjuds en kollektiv och övertygande bild av en 

dominerande maskulinitet. 

 

4.1.2 Delaktighet 

Även om få män lever upp till sin samtida hegemoniska och normativa definition av 

maskulinitet hävdar Connell (1995:117) att majoriteten av män drar fördelar av den 
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patriarkala maktordningen genom att avkodas som män. Här menar författaren att män som 

grupp och individer vinner fördelar på kvinnors underordnade ställning. Att befinna sig i 

denna maskulinitet innebär alltså att erhålla patriarkalisk utdelning utan de spänningar som 

det innebär att befinna sig i någon frontlinje och därmed kallas gruppen delaktighet. 

 

4.1.3 Underordnad 

Den underordnade maskuliniteten handlar om de genusrelationer som måste förhålla sig till 

den hegemoniska. Förtrycket placerar enligt Connell (1995:116) homosexuella män i botten 

av mäns genushierarkier i och med att de upplever reella följder såsom våld och 

uteslutningar (till följd av t. ex heterosexuella mäns dominans och religiösa gruppers 

inriktning) . Genom att vara den mest iögonfallande maskuliniteten utestängs homosexuella 

män från legitimitetscirkeln av maskulinitet. Eftersom en sådan process markeras av en 

särskild typ av verbala hån, t. ex fjolla, menar Connell (1995) att det är det performativt 

feminina hos den underordnade gruppen som utgör grunden för det symboliska nedsolkandet 

av denna maskulinitet. 

 

4.1.4 Marginaliserad 

Medan hegemoni, delaktighet och underordning beskriver inre relationer i 

könsmaktsordningen samspelar genus med andra samhällsstrukturer, där Connell 

(1995:118-119) lyfter rasrelationer i synnerhet. Han menar att till följd av framförallt 

strukturell och institutionell rasism och vithetsnormer blir denna aspekt intressant. I en vit 

supremati kan svarta maskuliniteter tilldelas symboliska roller, ofta i stereotypa format, som 

utdelas av en vit utgångspunkt i sin kontext. Dessa tillåts inom vithetsnormen vara t. ex en 

sportstjärna eller en kriminell. Connell (1995) tillägger att termen marginaliserad inte är 

exemplarisk för att beskriva intersektionella relationer inom maskuliniteter.  

 

Jag kommer använda mig av denna teoretisering av maskuliniteter när jag undersöker hur de 

intervjuade männens positionerar sig i sina intervjusvar.  
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4.3 Butlers teori - performativitet kopplat till kön 

Judith Butlers (2007) beskriver sin teori om att genus utgörs av performativitet. Butler menar 

att det finns en aktör/handlande bakom handlandet i det performativa verbet, t. ex jag lovar . 

Hon understryker att det finns genusperformativa handlingar, dvs sätt att uppträda som 

iscensätter eller “gör” kön (2007:213-214) och framhåller att det är vårt görande och våra 

yttranden som upprätthåller och rekonstruerar våra föreställningar om och kring kropp och 

kön. I likhet med Connells (1995) beskrivning av hegemonisk maskulinitet menar Butler att 

genus gestaltas av våra handlingar och yttranden, dvs performativt. Hon menar också att en 

stor del av konstruktionen av genus upprätthålls av en heterosexuell standardmall (Butler 

2007:214), vilket innebär hur t. ex relationer bör se ut. Eftersom illusionen om 

tvåkönsnormen upprätthålls även diskursivt (Butler, 2007:214) kan stigmat om att behöva 

bekräfta sin heterosexualitet bli ytterligare en dimension hos män som kallar sig incels att 

förhålla sig till. En av intervjuobjekten beskriver det t.o.m såhär:  

 

(...) Män som är incels blir dom riktigt misslyckade i samhället. (Expressen, 2019). 

 

Gemensamt för både Connells (1995) och Butlers (2007) teorier om denna typ av 

grupperingar är en socialt förankrad nödvändighet att positionera sig och förhålla sig till kön 

och/eller sexualiteten. Detta relaterar till incels eftersom deras diskurs präglas av ett affektivt 

språk pga brist på sexuella upplevelser som skulle ge höjd status. Detta beskylls främst 

samhällsstrukturer och kvinnor som grupp för.  

 

4.4 Illouz  - relationers roll i modern tid 

I likhet med Connell (1995) har Eva Illouzs (2013) bok “Därför gör kärlek ont” ett historiskt 

och sociologiskt forskningsgrepp, i Illouz (2013) fall om den moderna kärlekens process. 

Genom samlade studier diskuterar hon historiskt kring (den heterosexuella) kärlekens roll 

och hur (västvärldens) samhällsförändringar rekonstruerat människors relation till den. Bl. a 

resonerar hon kring varför vår självkänsla är så beroende av kärlek och om kärleken 

historiskt förorsakade samma form av lidande som den gör i modern tid. Hon menar att det 
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är kulturellt betingat att att koppla ett komplicerat kärleksliv till att behöva söka i en svår 

barndom och att detta också är missvisande. Illouz vill istället sätta fokus på människans 

förhållande till kärlek ur den sociologiska och historiska kontext människan befunnit och 

befinner sig i. Hennes teori om relationers performativa funktion i vårt nutida förhandlande 

om status och självkänsla skapar en samhällelig förankring till incels affektiva laddning och 

inställning till ämnet, särskilt i förhållande till feminismens framväxt. 

 

4.5 Fairclough - kritisk diskursanalys 

Norman Fairclough är en förgrundsfigur för den kritiska diskursanalysen (hädanefter kallat 

CDA). Han beskriver den som en analys av relationer mellan konkret språkbruk och de mer 

övergripande sociala och kulturella strukturerna (Fairclough, 2010:74). Han tillskriver tre 

dimensioner till varje diskursiv händelse (se fig.2). Dessa är: text (text, tal, bild 

eller/tillsammans med visuella element), diskursiv praktik (produktion, distribution och 

konsumtion av texter) samt social praktik (den språkliga handlingen i sin sociala, kulturella 

och historiska kontext) Se fig.2 för Faircloughs modell av den tredimensionella 

teorimodellen. 

  

(fig. 2. Fairclough, 1992:73) 
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5. Material och urval 

I detta avsnitt ger jag en kort bakgrund till artiklarnas kontext och intervjuobjekten. Jag 

beskriver också hur jag metodiskt gått tillväga för att studera artiklarna. Det empiriska 

materialet är två intervjuer; en artikel i en rikstäckande kvällstidning (Expressen 

2019-09-21) och en mindre nyhetstidning (ETC 2018-05-30). Båda kräver ett digitalt 

användarkonto och en avgift för att få tillgång till dem. I vardera artikel medverkar tre män 

som alla kallar sig incels, varav en av dessa framträder med sitt riktiga namn (samt bild) och 

resterande fem män under andra alias. Intervjuarna, Karolina Skoglund på Expressen och 

Andreas Gustavsson på ETC, är båda erfarna journalister och är anställda på respektive 

redaktion.  

 

5.1 Artiklarna  

Brödtexten är skriven i löpande format där incels som fenomen beskrivs och männen 

intervjuas och citeras. Följdfrågor på resonemang skrivs ut som faktiska frågor i texten. 

Detta förekommer främst i ETC-intervjun där några av männen ger mycket korta svar och 

ombeds av Gustavsson att utveckla sina resonemang. I båda artiklarna ger information och 

bakgrund till incels som fenomen i punktform inom faktarutor. 

 

5.2 Intervjuobjekten 

För att få en överblick över de medverkande männens situation har jag använt mig av en 

tabell utifrån ålder i stigande skala (se tab. 1). Aliaset Daniels ålder beskrivs som “några år 

över 30”. Om jag utgår från att Daniels ålder är 32 blir männens genomsnittliga ålder är 29,3 

år. En tredjedel av dem lönearbetar, medan en av de andra har precis tagit studenten. De 

andra tre beskrivs inte som lönearbetande för tillfället. 

Artiklarna beskriver inte i vilken utsträckning intervjuobjekten är aktiva på incelforum. 

17 



 
 

 
(tabell 1) 

Alias Ålder Yrke Historia av relationer 

Dennis, ETC 18 Nyss tagit studenten Oskuld 

Paul, ETC  28 (ej angivet)  Hade sex i tonåren.  

Ensam sedan 21 års ålder  

Jack, Expressen 29 Drifttekniker i 

värmeverk 

Ej haft sex på 9 år 

Daniel 

(Expressen) 

30+ Fast jobb sen 

gymnasiet 

 

Ej haft sex på 10 år 

Fredrik, ETC 33 (ej angivet) Oskuld 

Leo, Expressen 

(ej alias) 

36 Utbildad ingenjör, 

arbetslös 

Tidigare relation i 8år, 

ensam sedan två år 

 

Incels som grupp är som tidigare nämnt en ljusskygg grupp och att både ETC och Expressen 

fick med tre män vardera är exceptionellt. Pga anonymiteten framgår det inte huruvida 

någon de fem anonyma intervjuobjekten har ställt upp i båda intervjuerna. Jag hade gärna 

studerat fler intervjuer med svenska incels men dessa sex män är vad jag i utgångsläget av 

uppsatsen hade tillgång till. Samtliga män i mitt valda material verkar utifrån min analys av 

deras intervjusvar vara heterosexuella cis-män med svenska som modersmål. Jag grundar 

främst detta på att deras språkhandlingar beskriver kvinnor som något åtråvärt och att deras 

svar har oftast utvecklingssekvenser likt en talare som behärskar ett språk mycket väl likt ett 

modersmål. Detta kan dock mycket väl har redigerats av journalisterna. Det nämns heller 
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ingen annan upplevelse av kultur eller jämförelse med ett annat land, förutom när en av 

männen berättar om Sverige och väst; 

 

 (...) västvärlden är det samhälle där kvinnor aldrig någonsin fått mer frihet av sina 

män och aldrig någonsin varit tryggare jämfört med en majoritet av andra länder 

genom vår historia.  (Expressen, 2019)

  

5.3 Artiklarnas räckvidd 

Detta avsnitt ger en beskrivning av artiklarnas kontext samt omfattning av mottagare och 

struktur. 

 

Artiklarna är publicerade på etablerade plattformar; Bonnierägda Expressen finns i 

pappersformat samt digitalt och når omkring 2,1 miljoner läsare enbart via mobilappen. 

Dagens ETC (hädanefter kallat ETC) ägs av ETC Förlag och har en tydlig vänsterinriktning. 

År 2018 hade ETC ett snitt på 10 200 betalande veckoprenumeranter. Båda tidningarnas 

artiklar ligger bakom betalvägg.  

Två artiklar med sammanlagt sex intervjuobjekt är ett mycket litet material i förhållande till 

hur många incels som beräknas finnas i digitala forum. Enligt Totalförsvarets 

forskningsinstituts rapport om ensamagerande våldsverkare hade forumet incels.is ca 7000 

dagliga besökare (Kaati, Cohen & Akrami, 2019:29). I skrivande stund är detta forum 

nedlagt och har uppstått i nya forum, t. ex incels.co som enligt egen uppgift har omkring tio 

tusentals medlemmar. 

Däremot är det de enda två intervjuerna som gjorts i en rikstäckande (digital och 

papperstidning) svensk mediakontext med män som kallar sig incels och därav är materialet 

just nu unikt. I båda artiklarna förekommer information om bakgrunden till incels som 

fenomen. I ETC intervjuas även forskare och författare om deras egna analys om ämnet.  

 

När journalisterna väver in intervjusvar i brödtext görs detta för att skapa en logisk kontext i 

artikelns narrativ eller för att bygga vidare på ett citat från intervjuobjekten. Dessa har jag 

dock valt att inte ta med i mitt empiriska material. Jag har valt att lyfta ut männens 
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intervjusvar och fokusera min analys på deras citat. I viss mån har jag däremot tagit med 

journalistens fråga för att förstå kontext och hänsyftningar av tidigare information 

(tema-rema). Se utdrag ur ETCs intervju med aliaset Jack: 

 

 

Journalisten: Vad menar du att skattesedeln har med saken att göra?  

Jack : – En kvinna kan idag bli gravid med en man utan att behöva särskilt 

mycket av hans försörjning. Hon kan bli gravid, sen bli singelmamma, bidragen 

kommer göra så att hon klarar sig relativt bra ändå. Bidrag som är ett resultat av 

skatten, som män indirekt bidrar mest till. (ETC, 2018) 
 

Sammanlagt innebär mitt empiriska material drygt tre A4-sidor där ungefär 65%  är rena 

citat som inte vävts in i brödtextens beskrivningar. Ett exempel på detta: 

– Jag hatar kvinnor. Kvinnor hatar mig. Det är ömsesidigt. (ETC, 2018) 

 

Den övriga 35 % av materialet är brödtext där intervjuobjektets språkhandling vävs in men 

återges inte som ett konkret citat med talstreck: 

 

Han berättar att han hade sex i tonåren men att han sedan 21 års ålder varit väldigt 

ensam. (Expressen, 2019) 

 

5.4 Avgränsningar 

Jag valde att inte göra en analys av incels digitala forum och diskussionsinlägg på t. ex 

Reddit och liknande. Detta beror på att dessa antingen är på engelska i en internationell 

kontext eller innehåller en egen varietet med engelska ord för fenomen och personer. Utöver 

de engelska orden förekommer många hashtags av akronymer som uttryck för 

gruppidentitet. I denna uppsats fokuserar jag på den svenska kontexten där språket är 

anpassat för nyhetskonsumenter som mottagare. Däremot gjorde Dagens ETC en kort 

sammanfattning om hur de arbetat med artikeln, vilket jag anser intressant för förståelse av 
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det unika med dessa män som intervjuobjekt. Denna beskrivning finns med i punktform 

under avsnitt 6.2 under Metod. 

 

6. Metod 

6.1 Faircloughs metod - CDA 

CDA har mött tidigare kritik som akademiskt legitim metod. Kritiken brukar bl. a handla om 

ifall undersökningens resultat skulle vara enhetliga om flera forskare genomförde samma 

studie parallellt, dvs att det inte går att utesluta att forskaren som subjekt är präglad av sin 

omvärld och att detta oundvikligen skulle märkas på respektive forskares tolkning av texter 

(Breeze, 2011:503-504). Jag vill därför vara tydlig med mitt val av metod och hur min studie 

har gått till för att stärka den akademiska legitimiteten.  

Jag valde denna metod eftersom Fairclough (1992) menar att analys av de olika 

dimensionerna av diskurs och text separat har vissa konsekvenser för konstruktionen av jaget 

(1992:167). Detta blir relevant i och med att min studie undersöker intervjuobjektens val av 

personbeteckningar och om dessa kan säga något om deras syn på deras maskulinitet, som är 

en del av hur de konstruerar deras jag. Genom att sortera ut och analysera nominalfraser vill 

jag titta på ordval som självständigt kan påvisa en attityd och inställning hos talaren. 

Nominalfraser definieras som ett substantiv eller pronomen med tillhörande attribut. 

Attributen beskriver och/eller hör ihop med substantivet, t. ex adjektiv och artiklar (en man, 

en ledsen man).  

I mitt arbete med artiklarna började jag med att läsa dem noggrant och sammanställde då all 

text som specifikt var citat från de intervjuade männen. För att få en korrekt och logisk 

kontext kring vissa pronomen och syftningar valde jag att ta med frågan innan citatet i 

sammanställningen. Jag tog ut samtliga nominalfraser (se ordlista) i intervjuobjektens citat 

(nominalfraser i journalisternas frågor togs ej ut) för att se om det gick att identifiera några 

gemensamma teman. Efter en tematisk sortering i tabellform kunde några grupper av 

nyckelord och återkommande gemensamma teman märkas. Genom en sortering framkom 
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teman som t. ex jaget, män, kvinnor, sexualitet, incel-communityn/internet, samhället, 

psykatri, tid/utveckling och jämställdhet. Inom dessa framkom flest antal beteckningar inom 

de fyra förstnämnda. Jag valde dessa på grund av kvantitet samt att jag anser att dessa teman 

kan säga något viktigt om de intervjuades syn maskulinitet på ett direkt sätt. De övriga kan 

inom denna kontext kopplas till maskulinitet på ett mer indirekt sätt. 

Under arbetet noterade jag att alla talare producerade inte lika mycket material och det blev 

tydligt att några talare producerade en avsevärd liten mängd i relation till de andra. Främst i 

deras egna intervjusvar men också hur mycket brödtexten vävde in deras yttranden. I ETCs 

artikel är Dennis intervjusvar sammanlagt 63 ord och Fredriks sammanlagt 158 ord. Det 

tredje intervjuobjektet, Pauls intervjusvar, är sammanlagt 348 ord. I Expressens artikel är det 

jämnare men fortfarande ojämnt. Daniels intervjusvar är 208 ord och Leos 311 ord, dock får 

Leo stort utrymme i brödtext och medverkar med sitt riktiga namn och bild. Jacks 

intervjusvar har flest ord av samtliga intervjuobjekt, sammanlagt 485 ord. 

I avsnitt 7.1 har jag strukturerat upp de fyra teman inom nominalfraser som jag menar ger 

viktig information om maskulinitet och positionering. Dessa visas i en tabell för att få en 

överblick över materialet. Även om intervjuobjektens svar separeras och struktureras i 

tabellform så klumpar jag samman allas intervjusvar i min analys av dem. Detta eftersom 

samtliga definierar sig som incels, är aktiva i digitala forum med en antifeministisk diskurs 

och väljer att medverka i en rikstäckande intervju om sin situation. 

6.1.1 Text 

I en CDA fokuserar en (hädanefter använder jag en för generaliserande pronomen) främst på 

textens formella drag som formar textens egenskaper och utformning t. ex grammatik, 

meningsbyggnad och relationer mellan satser. Här analyseras t. ex form, funktion samt 

vilken talare som interagerar med vem. Jag valde att kvalitativt undersöka vilka 

nominalfraser som användes. För detta tog jag ut samtliga nominalfraser i männens 

intervjusvar där varje enskild intervjuobjekts nominalfraser hålls ihop med respektive talare.  

Utifrån dessa benämningar gjorde jag en gruppering där jag sorterade in nominalfraser i 

teman. Inom CDA är tema synonymt med mönster i en tematisk struktur och i denna studie 

anser jag det intressant att undersöka vilka attityder som intervjuobjekten uppvisar i sina 
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ordval. Genom nominalfraserna framkom vilka personbeteckningar som användes och jag 

observerade då följande fyra teman: jaget, män, kvinnor och sexualitet. Ett exempel på hur 

det såg ut under processen, se fig.3. 

I kontexten syftar t. ex aliaset Paul till sig själv som du och dig när han besvarar 

journalistens fråga om varför han tror kvinnor inte vill ha honom.  

– Kvinnor låtsas vilja ha värsta gulliga killen som kan prata om sina känslor, men 

när det kommer till kritan går de bara efter yta. Hur du ser ut, vad du tjänar, var du 

bor, vad du kör, vad du har på dig. (ETC, 2018) 

Ett annat exempel är hur aliaset Dennis personbetecknar sig själv som mig och jag i första 

raden, samt beskriver sig själv som Förlorare, Jag och Född förlorare i tredje raden. 

– (...) Kvinnor vill inte ha mig. De förstår vad jag är. 

(Journalist) - Vad är du? 

– En förlorare. Jag är född förlorare. 

(fig.3)
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6.1.2 Diskursiv praktik 

På nivån av den diskursiva praktiken analyseras textens kontext och syfte. T. ex hur den ska 

läsas, vem som är mottagare och avsändare. Detta kan analyseras på olika nivåer och inom 

detta avsnitt är intertextualitet intressant, dvs hur texten relaterar till andra texter.  

Mitt empiriska material består av texter inom den journalistiska kontexten; två nyhetsartiklar 

med sex separata intervjuer som grund. Det journalistiska fackspråket är journalisternas 

yrkesmässiga redskap som utifrån intervjuerna ger ett fokuserat berättande om det aktuella 

fenomenet och med intervjuobjekten som exempel inom ämnet. Det finns i huvudsak en 

talare i taget i texterna eftersom att journalisten författat brödtext med bakgrundsinformation 

invävd i  berättelsen som bär fram citat från intervjuobjekten. Detta analyseras närmare 

under avsnitt 7.1. 

 

6.1.3 Social diskurs 

I denna dimension av CDA tittar jag på texten i relation till informationen från de tidigare 

nivåerna och till en större diskurs inom ramen för verksamheten. Genom att undersöka en 

texts karaktär i relation till en större kontext kan de normer och attityder som konstrueras 

och rekonstrueras som normerad social praktik belysas. Detta analyseras i avsnitt 7.1.  

ETC valde att relatera fenomenet incels till en större social diskurs på den textuella nivån 

genom att intervjua författare och forskare inom maskulinitet och våld. Detta för att 

informera om fenomenets historik i en större omfattning för läsarna. Deras yttranden har jag 

däremot inte tagit med i min studie av intervjuobjektens språkhandlingar.  

 

6.2 ETCs beskrivning av metod i arbetet med artikeln (citerat) 

• “Direkt efter dådet i Toronto den 23 april började vi följa internationella och svenska forum 

för mansaktivism, specifikt sådana inriktade på incel-identitet. Målet var att etablera kontakt 

med svenska män som ser sig själva som delaktiga i incel- rörelsen för att sedan kunna 
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genomföra intervjuer.  

• Mot löfte om anonymitet har tre svenska incel-män gått med på att tala om hur de ser på 

sexualitet, relationer, kvinnor och feminism.  

• Samtliga intervjuer har skett genom fysiskt möte, alltså inte via mejl, chatt eller liknande.  

• Vi har granskat dessa personers digitala spår, för att få en så heltäckande bild som möjligt.” 

(Dagens ETC, 2019-10-15).  

 

7. Analys- och resultatredovisning 

Jag har genom en kritisk diskursanalys av det empiriska materialet identifierat fyra olika 

teman av personbeteckningar . I samtliga avsnitt ger jag exempel på nominalfraser från deras 

citat som skulle kunna ge indikationer på större och mer utbredda diskursiva och sociala 

praktiker. I tabell 2 visas nominalfraser från intervjuobjektens språkhandlingar i ETCs och 

Expressens artiklar. I de fall nominalfrasen har attribut som sträcker sig längre än en rad i 

kolumnerna har jag satt dem inom situationstecken för att förtydliga vilka ord som hör ihop. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

 

7.1 Kritisk diskursanalys 

Det explicita syftet med artiklarna är att informera och berätta om en för allmänheten 

eventuellt okänd grupp och internetfenomen där rubriksättningen utformas för att locka till 

läsning, s.k. clickbait. Båda  rubrikernas utformning gör en anspelning till 

skvallertidningsrubriker i likhet att dom relaterar om sex och vill avslöja något tabubelagt. 

Det implicita syftet för tidningarna är att få intresserade att bli köpare (att antingen köpa 

tidningen eller skapa ett betalkonto). Genom att erbjuda en artikel om något stigmatiserat där 

svenska män får berätta om en inre konflikt kopplat till sex och relationer kan de också ha ett 

större outtalat syfte om att bidra till ett utökat samtal och förståelse i den aspekten. 

Eftersom båda plattformarna för texterna är väletablerade finns det en synnerligen bred 

målgrupp, särskilt för Expressen som är en kvällstidning medan ETC sannolikt når fler som 
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av ideologiska skäl specifikt valt dem som nyhetskälla. Digitalt är dock båda texterna bakom 

betalväggar vilket skulle kunna vara relevant för Expressen-artikelns distribueringssiffror.  

Som läsare kan du tolka texten på flera olika sätt, beroende på om du upplever ett 

identifierande med intervjuobjekten eller om deras beskrivna situation upplevs som 

besynnerlig, komisk eller kanske vansinnig. Är läsaren också journalist kanske hen t. ex 

tolkar texterna utifrån huruvida journalisterna identifierat ett viktigt och agendasättande 

ämne eller om artikeln bedöms som en välskriven journalistisk text. Är läsaren prenumerant 

kanske hen blir intresserad av den typ av storytelling som kort beskriver incels som 

fenomen. 

Artiklarnas kontextuella plattformar kan också påverka hur mottagarna tolkar dem 

ideologiskt. Jag har valt att inte göra en jämförande undersökning av artiklarna, trots deras 

skillnad i ideologi och omfång. Detta eftersom båda journalisterna närmar sig 

intervjuobjekten med en liknande uppfattning och behandlar ämnet och sina intervjuobjekt 

på ett utforskande och jämbördigt sätt.  

Journalisterna för artiklarna är erfarna skribenter som i dessa fall får intervjua sällsynta 

intervjuobjekt. Som diskursiv praktik är intervjuer en intressant aspekt inom mitt empiriska 

material. ETC deklarerar i en faktaruta (se avsnitt 6.2) att samtliga tre intervjuer har skett via 

fysiska möten, ansikte mot ansikte, vilket i sig skulle kunna vara mycket oangenämt för de 

intervjuobjekt som sällan har mellanmänskliga möten. Expressens intervju med Leo (som 

medverkar med sitt riktiga namn och bild) sker på ett café i närheten av hans hemstad. För 

de andra två intervjuobjekten skapas den ena kontakten via forumet Flashback och den andra 

mailar från en krypterad adress. Huruvida intervjun sker via mail eller fysiskt möte framgår 

inte tydligt i texten, vilket kan vara en del i bevarandet av männens anonymitet i kontexten.  

Möjligheten till anonymitet fanns, trots det valde som sagt en av de intervjuade männen att 

medverka med sitt riktiga namn och bild. Han menar att han vill få bort stigmat kring att 

kalla sig och vara incel. Stigmat och skammen påtalas flera gånger av intervjuobjekten, där 

anonymiteten verkar ha varit en reell förutsättning för att de flesta av intervjuerna ens skulle 

bli av.  
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Journalisterna har följt männens aktivitet på forum och i samband med det lyckats upprätta 

en kontakt. Research och frågor utarbetas innan intervjutillfället som en del av journalistens 

jobb. Under intervjun är det rimligt att journalisten leder samtalet med frågor och 

följdfrågor. I ETCs intervju skrivs ibland följdfrågorna ut i brödtexten, se exempel i avsnitt 

5.1. 

En förbestämd intervjukontext för journalister innebär oftast research och väl förberedda 

frågor och redskap (penna och block eller inspelningsutrustning) men likväl en medveten 

öppenhet för att “haka i” om oväntade svar ges, exempelvis som med följdfrågorna i avsnitt 

5.1. Detta för att kunna styra samtalet och få tillräckligt mycket intressanta svar till en 

intressant artikel för de tänkta mottagarna av texten. Genom en sådan förberedelse kan 

förhoppningsvis journalisten dominera samtalet kvalitativt med frågor för att 

intervjuobjekten ska kunna dominera samtalet kvantitativt genom svar och respons.  

Fairclough (2010) anser att sociala förändringar i samtida socialt liv är omfattande 

diskursledda, dvs att det är diskursen som förändras först. Han menar att nya diskurser kan 

bana väg och etablera nya ramar för hur samtal, beteenden och verksamheter normeras och 

rekonstrueras. När dessa nya diskurser uppnår dominans eller etablering i olika skala inom 

områden eller domäner kan det även införlivas på människors beteenden i sociala identiteter 

(2010:75). 

Att incels kopplas till en diskurs om våld och maskulinitet beror främst på det våldsbrott 

som beskrivs i avsnitt 3.1 av Ging (2019) där gärningsmannen efterlämnade ett 137 sidor 

långt textdokument. Ett manifest som gav information om digitala gruppgemenskaper som 

kallade sig incels och där den huvudsakliga gruppverksamheten var att uttrycka sitt hat mot 

kvinnor för att de inte visade medlemmarna någon uppmärksamhet i verkligheten. Genom 

ETCs och Expressens artiklar är det nu bekräftat att denna gruppverksamhet innehåller 

svenskspråkiga personer och att svenskspråkiga forum förekommer.  

Inom social diskurs blir intervjuobjektens förhållande till identitet och feministisk diskurs 

intressant. Norrby & Håkansson (2015) beskriver s.k. förhandlingsbar identitet som när 

grupper och individer ömsom orienterar sig mot kategorier (t. ex klass, kön och status) och 

ömsom gör motstånd mot dem (2015:34-35). Förhandlandet om identitet sker genom deras 
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val av positionering. Intervjuobjekten vänder på feminismens perspektiv på maktordning 

genom att motsätta sig idén om en manlig dominans och skildrar istället att dem som män är 

i underläge gentemot kvinnor, främst ifråga om sexuell makt.  

Texternas mottagare kan identifiera intervjuobjekten som rigida och snäva i sin 

verklighetsuppfattning, kanske även i sina normer om performativitet inom maskulint språk 

och beteende. Normen om den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1995:115) konstrueras 

hos intervjuobjekten genom ordvalen för hur de positionerar sig själva som del av den 

underordnade maskuliniteten i relation till den hegemoniska samt ordvalen för beteckningar 

av sexualitet. Journalisterna konstruerar sig själva som en ifrågasättande motpol till deras 

rigida synsätt, t. ex i form av följdfrågor som ber om utvecklande svar. Syftet med detta kan 

vara att läsarna ska identifiera sig med dem.  

Deras karaktäriserande attityder kan vara en följd av att det performativa beteendet för en 

normativ maskulinitet (och heterosexualitet, Butler 2007:214) kopplat till sociala relationer 

inte uppnås. Sexualiteten anges som en central komponent för vem du är, detta utvecklas i 

avsnitt 7.2.4. På ett sätt kan en beskriva det som att intervjuobjekten beskyller kvinnor 

diskursivt för att de performativt kan uppvisa heterosexualitet, medan intervjuobjektens egna 

heterosexualitet, och därav maskulinitet, upplevs obekräftad.  

 

7.2 Personbeteckningar 

 

 Här följer en tabell (tab. 2) som strukturerat upp nominalfraser under respektive tema och 

alias från det empiriska materialet. 

 

(tab. 2) 

Alias, 

artikel 

Tema  

Jaget 

Tema 

Kvinnor 

Tema 

Män 

Tema 

Sexualitet 

Dennis, Jag (9 ggr) Kvinnor (2 ggr)  det 
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ETC mig 

Förlorare 

Född förlorare 

mitt DNA 

de något 

det 

allt 

Paul,  

ETC  

Jag (18 ggr) 

inte bara jag 

mig 

du 

dig 

kvinnor (5 ggr) 

Kvinna 

De (9 ggr) 

någon 

pojkvän 

“värsta gulliga 

killen” 

det 

sådana killar 

riktiga svin 

Han, honom 

du 

“ett nedbrytande 

liv” 

“mina vänner i 

gruppern” 

“one night stand” 

känslor 

“den sexuella 

marknaden” 

jämställdhet 

barn 

dröm 

Jack, 

Expressen 

Jag (8 ggr) 

mig 

man 

“galna 

hjärntvättade 

feminister” 

sig 

Kvinnor, kvinna 

de 

hopplösa yrande 

singelmamma 

Hon 

“Unga svenska 

kvinnor” 

man (5 ggr) 

män (6 ggr) 

dessa män (2ggr) 

vita män 

“väldigt hyggliga 

omtänksamma 

varelser” 

dem 

han 

“den mörka sidan 

av manligheten” 

en rik Casanova 

Brad Pitt 

galna oskulder 

“kvinnornas 

traditionella 

maktfaktor” 

patriarkatet 

“belöning för 

mödan” 

det 

våldtäkt 
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beskyddare 

“salig mix av 

galningar” 

“relativt normala 

snubbar” 

“deras roll som 

försörjare” 

beskyddare 

“den manliga 

arbetsmyran” 

några bra män 

Daniel, 

Expressen 

Jag (14 gr) 

kille som mig 

mig 

jag själv 

man 

“en man över 30 

år” 

Kvinnor (6 ggr) 

“våldtäkter och 

sådant kvinnor 

drabbades av” 

dem 

kvinnovåldet 

någon 

man 

män 

svenska män 

 

total omöjlighet 

“diskussioner om 

partner” 

det 

Fredrik, 

ETC 

Jag kvinnor 

“vita kvinnors 

hjärtan och 

kroppar” 

 

Vita män (3 ggr) 

män (2 ggr) 

de 

offer 

“white trash med 

fula kläder och 

idiotiska 

dialekter” 

han 

slutgiltiga beviset 

svart man 

sex 

för många barn 
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Leo  

(ej alias), 

Expressen  

 

Jag (6 ggr) 

man (2 ggr) 

kvinnor (4ggr) 

kvinna  

flickvän 

Disneyfantasi 

män (2 ggr)  

incels 

han 

man 

“toxisk 

maskulinitet” 

“de riktigt 

misslyckade i 

samhället” 

de 

olika måttstockar 

“sexualitet i 

samhället” 

hög status 

det 

“ömsesidig 

attraktion” 

det 

sex 

ofrivilligt celibat 

sexuellt våld 

 

 

I tab. 2 framkommer det att alla intervjuobjekt inte producerar lika mycket material, men 

innehållet indikerar ändå att dessa teman kan vara intressanta för analys. Mest material 

skapar aliaset Paul, medan Dennis producerar minst material och benämner inte temat Män 

överhuvudtaget. Det mest kvantitativa temat vad gäller variationen av representationer är 

Män (32 olika) och därefter Sexualitet (23 olika). Temana Jaget och Kvinnor innehåller 

liknande realiseringar i form av pronomen främst men innehåller flera intressanta 

nominalfraser med flera attribut.  

 

7.2.1 Personbeteckning av jaget 

I tab. 2 under temat Jaget framkommer att det personliga pronomenet jag används i stor 

utsträckning som personbeteckning. Detta är rimligt eftersom intervjuobjekten befinner sig i 

en intervjusituation där de svarar på frågor utifrån dem själva och deras upplevelse av sin 

situation. I samma temagrupp framkommer också en viss distansering i personbeteckning av 

jaget i form av du, inte bara jag samt kille som mig. Den sistnämnda skulle kunna tolkas 

som både upphöjd och nedstämd, medan den i sin kontext är mycket negativistisk. 

Nominalfrasen född förlorare är den som avviker mest som inom denna temagrupp vilket 

uttrycker en synnerligen negativ och nedstämd bild av jaget.  
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En annan intressant negativistisk personbeteckning som förekommer i detta tema är “en man 

över 30 år ”. Det blir intressant att intervjuobjektet syftar till sig själv och använder just 

trettio som gräns. I sin analys av manosfären identifierar Ging (2019) att trettio språkligt 

uttrycks som en vedertagen gräns. Bl. a i form av hashtagen #NMAWOT; en akronym för 

“never marry a woman over thirty” (syftar främst till vikten av reproduktion för män). 

 

Myketiak (2016:6) beskriver positionering som ett sätt att ta maskulinitetens ömtålighet i 

beaktning, dvs att ordet kan användas som en metafor för att förstå social och språklig 

dynamik på olika nivåer. Hon tar bl. a socio-interaktionell nivå som exempel; att människor 

kommunicerar idéer om sig själva (självpositionering) och försöker placera andra. 

Maskulinitet inom positioneringsteori poängterar hur den är konstruerad - dynamisk och 

beroende av situation och kontext (Myketiak, 2016:6-7). Utifrån Gings (2019) och 

Myketiaks (2016) teorier skulle “en man över 30 år ” kunna vara ett uttryck för självhat likt 

kvinnohatet och en upplevelse av att den egna positionen omförhandlas bortom ens kontroll 

(i form av åldrande).  

 

7.2.2 Personbeteckning av kvinnor 

Temat Kvinnor domineras av nominalfrasen kvinnor och dess singularformen kvinna. Under 

temats personbeteckningar förekommer relationella roller så som flickvän och singelmamma. 

I kontexten ses flickvän som något åtråvärt medan singelmamma konstrueras som främst 

bidragstagare. Utifrån Butlers (2007) teori om performativitet positioneras kvinnor här 

utifrån sina roller i relation till män; med en man (flickvän) eller utan en man 

(singelmamma). Detta relaterar också till Illouz (2013) som menar att en av de viktigaste 

aspekterna av vår samtid är att socialt värde skapas performativt i sociala relationer 

(2013:75-80).  

 

Nominalfrasen kvinnovåldet blir också intressant. Affixet kvinno- distanserar män från 

handlingen utifrån nominalfrasen, medan det egentligen handlar om mäns våld mot kvinnor  i 

kontexten. Därav kan denna personbeteckning höra hemma även under temat Män utifrån 

kontext. Jag tolkade däremot denna personbeteckning som tillhörande i temat Kvinnor 
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eftersom att ordvalet av intervjuobjektet uttrycker en medvetenhet om utsatthet som inte är 

aktuell för män i samma form. 

 

Andra nominalfraser som personbetecknar kvinnor i ett negativistiskt uttryckssätt 

förekommer t.ex med attribut; galna hjärntvättade feminister, och genom substantivering; 

deras hopplösa yrande. Negativistiska och distanserande nominalfraser framkommer också i 

form av kvinnovåldet samt våldtäkter och sådant kvinnor drabbades av.  

 

Inom detta tema betecknas kvinnor som vita kvinnor  och vid ett tillfälle som vita kvinnors 

hjärtan och kroppar, vilket kan indikera något om hur synen på marginaliserad maskulinitet 

konstrueras hos intervjuobjekten. Eftersom Connell (1995:118-119) menar att marginaliserad 

maskulinitet innebär de roller som vithetsnormen tilldelar icke-vita män kan betecknandet av 

vithet indikera att inom dessa roller ingår inte partner till vit kvinna. Utifrån detta kan en ana 

att intervjuobjekten ifråga betecknar sig själva som högre upp i pyramiden (se fig. 1) än 

marginaliserad, t. ex som underordnad. 

 

7.2.3 Personbeteckning av män 

Under temat män framkommer olika typer av personbeteckningar och kan delas in i 

generella samt specifika sådana. De mer generella benämningarna visas främst i 

nominalfraserna man, män, samt man över 30 år. Eventuellt skulle även den förekommande 

beteckningen vita män kunna platsa inom den breda benämningen men i och med attributet 

vit bör diskursens relation till antonymen svarta män ses över. Detta laddning framkommer 

inte lika tydligt för ålderism som i man över 30 år  och ett tema som rasism skulle kunna vara 

aktuellt för nya studier av manosfären.  

 

De mer specifika typerna av personbeteckningar kan i detta material tematiseras ytterligare i 

form av traditionell, relationell och negativistisk gruppering. En personbeteckning som 

skulle kunna liknas vid manosfärisk diskurs (Ging, 2014) framkommer genom traditionella 

roller, t. ex den manliga arbetsmyran, roll som försörjare och beskyddare. Dessa 

beteckningar relateras inte till som eftersträvansvärd och hegemonisk maskulinitet, utan 
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främst som att traditionella roller hade högre status för män än vad intervjuobjekten upplever 

att den samtida och egna mansrollen tilldelas. 

En mer relationell personbeteckning framträder i form av t. ex värsta gulliga killen, pojkvän, 

rik Casanova samt  Brad Pitt. De två sistnämnda bör antagligen tolkas som metaforer för en 

normativ och hegemonisk maskulinitet. Dessa blir i kontexten typiska och symboliska 

liknelser för intervjuobjektens betoning av yttre egenskaper. Dessa nominalfraser 

tillsammans med de traditionella kan ge indikation på intervjuobjektens inre och yttre 

idealbild av en i deras ögon attraktiv och framgångsrik maskulinitet.  

 

Kiesling (2007) som, likt Butler (2007) har en performativ syn på kön, menar att dominans 

kan visas genom språkhandlingar. Han resonerar att män är mer benägna än kvinnor att 

positioneras som respektingivande av utomstående innan någon interaktion börjat. Dvs 

tystnad från en man kan tolkas som styrka, medan tystnad från en kvinna kan tolkas som 

svaghet. Denna skillnad menar han gäller också för män i olika samhällsklasser eller status i 

samhället (Kiesling, 2007:663). Intervjuobjekten kan här mena att de upplever en skillnad i 

bemötande innan interaktion börjat med hegemonisk maskulinitet jämfört med sig själva. 

 

Inom de negativistiska finns det både desto fler personbeteckningar och även rikare variation 

av attribut. En viss distansering kan märkas i de negativistiska personbeteckningarna; 

sådana killar, galna oskulder, offer, dom riktigt misslyckade i samhället, salig mix av 

galningar  samt riktiga svin. Dessa personbeteckningar benämns i plural och konstruerar 

demonstrativt gruppen dom andra männen även om syftningen (tema-rema) ibland handlar 

om jaget. Dvs något som en har bevittnat existerar men som en inte vill ha för nära 

förknippat med sin egen person.  

 

Inom temat män uttalas och etiketteras också maskuliniteten i sig av intervjuobjekten; toxisk 

maskulinitet och den mörka sidan av manligheten. Attributen antyder en förståelse för incels 

diskursivt destruktiva ton och kanske även för dess emotionella och konkreta konsekvenser. 

Genom att intervjuobjekten inom kontexten benämner våld som en del av den mörka sidan 

av manligheten är anmärkningsvärt, eftersom det konstrueras som en tråkig men naturlig och 

icke förhandlingsbar del av maskuliniteten.  
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7.2.4 Beteckningar av sexualitet  

I detta tema förekommer beteckningar som kopplas till en relationell sida av sexualiteten. 

Exempel på dessa är känslor, jämställdhet, diskussioner om partner, barn, dejt på Tinder och 

liknande samt ömsesidig attraktion. Parallellt med de relationella beteckningarna 

positionerar intervjuobjekten sig genom att använda beteckningar som skulle kunna skildra 

en sorts marknadsdiskurs eller konkurrens kopplat till kärlek och sexualitet. Exempelvis 

förekommer följande; den sexuella marknaden, kvinnornas traditionella maktfaktor, 

utseende, olika måttstockar  samt hög status .  

 

Att positionera status  med sexualitet och relationer kan kopplas till Illouz (2013:75-80) teori 

om relationers performativitet, dvs att vem du är skapas relationellt. Hon förklarar att 

kärleksrelationer har blivit skådeplats för förhandlingar om självkänslan, vilket kan relatera 

till hur intervjuobjekten betecknar sexualiteten som något förknippat med hög status . Hög 

status  kan också innebära Connells (1995:115) beskrivning om hegemonisk maskulinitet, 

dvs den form som i sin samtid är den mest eftersträvansvärda i pyramiden (se fig. 1). 

 

Utifrån beteckningarna märks en social diskurs kopplat till makt när intervjuobjekten 

beskriver sexualitet som ett sorts samhällsvärde som baseras på huruvida du kan uppvisa en 

heterosexualitet eller sexuellt kapital. Här antyds en sorts liberal marknadsdiskurs och tävlan 

i form av uttryck som “sexuell marknad” och “kvinnornas traditionella maktfaktor”. Dessa 

personbeteckningar kan relateras till Illouz (2013) som beskriver att det idag är en hårdare 

konkurrens än förr eftersom en i modern tid inte behöver gifta sig inom samma sociala status 

(klass) och därmed finns inga formella mekanismer för valet av partner. En är alltså 

utlämnad åt individuell smak och processen får därmed en marknadsmässig prägel 

(2013:82).  

Dessa ordval från intervjuobjekten kan antyda att värdet av sexualitet genomsyrar en stor del 

av deras identitet och maskulinitet. De personbetecknar kvinnor som privilegierade ägare av 

den sexuella makten. I detta tema är också intressant att en analys om t.ex #metoo nämns 

inte en enda gång i någon av artiklarna från vare sig journalist eller intervjuobjekt. 
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7.2.5 Sammanfattning 

Utifrån nominalfraserna och Connells (1995) teori om de fyra maskuliniteterna belyses en 

attityd av en affektiv upplevelse hos intervjuobjekten som skulle kunna lokaliseras till 

gruppen underordnad. Detta utifrån hur kvinnor och sexualitet betecknas som makthavare 

och status samt utifrån Butlers (2007) teori om att kön “görs”, dvs performativt uppträda och 

förhålla sig till heterosexualitetens ramar. I alla fyra teman förekommer en negativistisk 

respons som i vissa teman går över mot depressiv och nedstämd. En idealisering av 

hegemonisk maskulinitet hos intervjuobjekten antyds i form av metaforer medan en 

negativistisk distansering uttrycks i konstruerandet av “andra män”. Det hopplösa strävandet 

och den upplevda konkurrensen med den hegemoniska (och kanske även andra 

maskuliniteter) kan också insinueras i beteckningarna för hur sexualiteten betecknas, främst i 

nominalfrasen den sexuella marknaden, vilket Illouz (2013) menar är en del av samtidens 

marknadsmässiga prägel på processen att hitta en partner. 

 

 

8. Slutsatser och sammanfattning 

Mitt syfte med den här studien har varit att undersöka hur synen på den egna maskuliniteten 

uttrycks hos män som kallar sig incels, och därigenom se om denna syn är representativ för 

Connells (1995) teori om fyra maskuliniteter. Genom att undersöka sex intervjuobjekt i en 

svensk mediekontext ville jag med ett språkvetenskapligt perspektiv undersöka deras 

språkliga anpassning, i en kontext utanför sina digitala gruppgemenskaper. För att se hur 

deras uttalanden positionerade dem använde jag med av en kritisk diskursanalys med fokus 

på nominalfraser.  

I resultatet visade sig olika teman som innehöll olika positioneringar vad gäller 

närhet-distans och högstatus-lågstatus. Inom flera teman förekommer en viss distansering till 

de negativa yttringarna som kopplas till den kultur intervjuobjekten bekänt sig till, såsom 

våld mot kvinnor och grupper av män som begår våld. En upphöjd syn på en traditionell 
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mansroll som beskyddare uttrycks parallellt med en negativism och bitterhet över att de 

upplever att ädelmodiga män tappat status pga feminister som fått större samhälleligt 

utrymme. 

Synen på intervjuobjektens egna maskulinitet kan relateras till Connells (1995) teori om den 

underordnade maskuliniteten som måste förhålla sig till den hegemoniska. Detta eftersom 

intervjuobjektens syn på den egna maskuliniteten skulle kunna liknas vid förtryckt där de 

upplever och ser en reell samhällelig orättvisa. Så som Connell (1995) menar att t. ex 

homosexuella män tvingas uppleva uteslutningar ur olika sociala sammanhang och t.o.m 

hatbrott (1995:116) så finner jag att incels anser sig uteslutna från chanser till relationer med 

kvinnor och ett normalt liv, därav en nedstämdhet i deras beteckningar.  

Jag anser att resultaten inte kan uppvisa en medvetenhet om maktstrukturer hos 

intervjuobjekten. En viss medvetenhet om att offentliga feministiska diskurser om manliga 

privilegier inom en samhällelig maktstruktur pågår medan intervjuobjektens egna 

maktperspektivet ser annorlunda ut. Därav relaterar jag dem till ett av skikten längre ner på 

Connells (1995) pyramid (fig. 1, avsnitt 4.1) Jag anser att det är orimligt att som cisman ha 

en offermentalitet kopplat till sexualitet (utifrån att inga tidigare trauman har berättats om i 

texterna) utan att räkna in av aspekten av vad mäns våld mot kvinnor gör med just kvinnor. 

Istället uttrycks våldet som något oundvikligt, som en “mörk sida av manligheten”, vilket 

liknar språket inom de hybrider av maskulinitet som Ging (2019) identifierat. Dvs en 

antifeministisk, förargad och digital mansrättsaktivism.  

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag anser att materialet är egentligen för litet för att kunna 

dra några större generella slutsatser om en större diskurs om incels generella syn på sin egna 

maskulinitet. Även om sex intervjuobjekt är sex fler än vad jag räknade med att hitta från 

början så är det inte optimalt för vetenskapliga studier och bara vissa antydningar kan 

märkas.  
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9. Förslag till vidare forskning 

I min analys av nominalfraser inom deras citat i en svensk intervjukontext lokaliserade jag 

främst fyra teman som jag ansåg kunde ge intressant information kopplat till incels 

maskulinitet. Med ett större empiriskt material tror jag skulle intressant forskning kunna 

bedrivas om huruvida deras svar kan säga något om varför så många män idag fastnar i en 

ofrivillig ensamhet, utsätter andra för våld eller begår självmord. För detta syfte föreslår jag 

att en då bör titta på fler personbeteckningar, t. ex incelcommunityn, vänskap, och deras syn 

på psykisk ohälsa. Språkvetenskaplig forskning på narrativen i dessa texter skulle kunna 

vara en  intressant korsbefruktning till den studie jag gjort. 

 

Diskurser kopplat till kön och sexualitet i en samtida kontext kan angående incels relateras 

till allt ifrån marknadsdiskurs och sexuellt kapital till hur ensamhet bryter ner en persons 

rationalitet och perspektiv. Språkvetenskaplig forskning skulle även kunna bedrivas på hur 

kvinnor beskylls, inte bara av incels och manosfäriska kretsar. Jag tänker här främst på 

diskursen om hur ansvaret för en manlig partners sociala liv och hälsa konstrueras för 

offentliga kvinnor.  
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