
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

Socionomprogrammet 

Incels – ett hot för samhället och för individen? 

 

 

En kvalitativ intervjustudie om insatser för män som lever i 

ofrivilligt celibat 

Incels – a threat to society and the individual? 

 

 

 

 

Författare: Elin Carrington & Sara Mörk 

Handledare: Irving Palm 

Examinator: Eva Randell 

Ämne: Socialt arbete 

Kurskod: SA2020 

Poäng: 15hp 

Examinationsdatum: 17 januari 2020

  



 

 

 

 

 

 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i 

DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt 

tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och 

synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information 

på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att 

publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist 

därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags 

känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.  

                                                             Hjalmar Söderberg, 1967 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att belysa professionellas syn på det sociala fenomenet incels. 

Vi ville få fram om incels är ett socialt problem och hur samhället i så fall bör agera. 

För att få svar på dessa frågor genomfördes sex kvalitativa intervjuer med 

professionella som arbetar inom socialt arbete och integrerar jämställdhet i sitt 

dagliga arbete. Insamlad data har sedan analyserats med en tematisk analys. 

Resultatet visar att det finns bristande kunskap hos professionella om incels, och 

även bristande kunskap om orsaker till ensamhet och utanförskap. Resultatet visar 

även att incels är ett socialt problem som löses bäst genom mer forskning och 

förebyggande insatser. Vår studie indikerar att det behövs mer forskning inom 

området för att undvika att fenomen som incels sprids och för att nya extremistiska 

grupper inte ska skapas. 
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate which knowledge professionals have of 

incels. We wanted to find out if incels are a social problem and in that case if and 

how society should act. To obtain answers to these questions, six qualitative 

interviews were conducted with social workers who integrate gender equality into 

their daily work. The collected data has been analyzed with a thematic analysis. The 

results show that there is a lack of knowledge amongst professionals regarding 

incels, and a lack of knowledge about the causes of loneliness and exclusion. The 

results also show that incels are a social problem that is best solved through more 

research and preventative efforts. Our study indicates that more research is needed 

in this area to avoid that the incel-phenomenon will spread, and so that new 

extremist groups are not created. 
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1. Inledning och bakgrund  

Den 22 maj 2014 publicerade 22-åriga Elliot Rodger en YouTube-video där han uppgav att han 

fortfarande var oskuld och att han hade levt hela sitt liv i ensamhet. Han skulle därför hämnas 

på kvinnorna han aldrig fick, och även hämnas på männen som hade flickvän. Sagt och gjort, 

den 23 maj 2014 dödade Rodger sex personer på sin skola och skadade ytterligare tretton. 

Rodger publicerade även ett manifest som var 140 sidor långt där han berättade om sitt liv och 

sitt hat mot kvinnor (Melin & Gustafsson, 2014). Den 1 oktober 2014 dödade Christopher 

Harper-Mercer 10 personer (inklusive sig själv) och skadade ytterligare sju i en skolskjutning. 

Även han lämnade efter sig ett manifest där han uttryckte sin ensamhet i livet och hyllade 

Rodger (Anderson, 2017). Den 23 april 2018 inträffade en terrorattack i Toronto, Kanada, där 

10 personer dödades och 15 personer skadades. Huvudmålet med terrorattacken var att skada 

så många kvinnor som möjligt, och dådet utfördes av 25-åriga Alek Minassian. Bara några 

timmar innan dådet skrev Minassian ut ett meddelande på sin Facebook-sida som 

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

Hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger! (Crilly, Guly & Molloy, 2018). Bara ett halvår 

senare, den 2 november 2018 sköt Scott Paul Beierle sex kvinnor på en yoga-studio i Florida, 

varav två av kvinnorna dog. Anledningen var att ingen kvinna ville ligga med 

honom. Beierle definierade sig precis som Minassian som ”incel”. Lite mindre än ett år senare 

har fenomenet “incels” uppmärksammats i Sverige. Den 21 september 2019 publicerade 

Expressen en artikel om männen Daniel och Jack som definierar sig som ”incels”. De uppger 

att de inte längre bryr sig om kvinnor blir våldtagna, och att de inte heller är säkra på om de 

skulle ingripa om de såg en våldtäkt pågå framför dem (Skoglund, 2019).   

 

Incels (förkortning för ”involuntary celibates”) är män som upplever sig vara socialt isolerade 

och som lever i ett ofrivilligt celibat. Grunden till denna isolering och avsaknad av sex är enligt 

männen kvinnorna och de menar att det till stor del beror på feminismens framfart. Dessa män 

har tillsammans skapat ett gemensamt forum på internet som fyllts av misogyni (en hatisk 

attityd mot kvinnor) och antifeminism (Jaki, De Smedt, Gwózdz, Panchal, Rossa & De Pauw, 

2019). Dessa forum i sin tur växer tack vare att allt fler män delar känslan av att känna sig 

förtryckta av samhället i stort och känner att kvinnorna tar deras makt (Schmitz & Kazyak, 

2016). Schmitz och Kazyak (2016) menar att dessa forum ofta bottnar i en manifestation av 

hegemonisk maskulinitet. Ämnen som ofta diskuteras i dessa forum är våldtäkt och mord, och 
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hur man på ”bästa sätt” våldtar eller mördar en kvinna. Det är dock oklart om sådana extrema 

värderingar kring att mörda och våldta kvinnor enbart är fantasier eller om dessa tankar faktiskt 

skulle kunna utmynna i fysiska handlingar (Jaki et al., 2019). Överläkaren 

Stefan Krakowski skriver att sannolikheten för att incelmännen behöver hjälp från psykiatrin är 

extremt hög. Han uppger vidare att trots att samhället vet väldigt lite om vilka incelmännen är, 

är det troligt att psykiatriska diagnoser är överrepresenterade hos incelmännen. Det som talar 

för det är de få undersökningar som har gjorts i gruppen men även utifrån resultaten från tidigare 

forskning som har gjorts på liknande extrema grupper. Det är därför viktigt att psykiatrin tidigt 

fångar upp dessa män. Krakowski menar att incelmännen har en bristande självinsikt över sina 

problem och har därför svårt att se sitt eget ansvar för att deras liv inte blivit som de hade tänkt 

sig. Samhället behöver därför vara uppmärksamt på de varningstecken som finns (Krakowski, 

2019). Å andra sidan finns det andra som menar på att incelrörelsen kommer att dö ut; i en 

intervju beskriver Lucas Gottzén fenomenet som den patriarkala mannens sista 

dödsryckningar (Lerner, 2019). Gottzén tror inte att vi någonsin kommer att gå tillbaka till en 

kultur där kvinnan gör precis som mannen vill, hur mycket dessa män än försöker få det dit. 

Hatet kommer dock att fortsätta existera på internet en tid framöver, och så länge sexism och 

antifeminism finns kvar inom den politiska sfären så kommer incelmännen att frodas. I värsta 

fall kan det resultera i att fler män begår terrorattentat som en slags hämnd mot kvinnan (Lerner 

2019).  

 

Då det finns lite tidigare forskning kring männens hjälpbehov samt vilka varningssignaler 

samhället behöver vara uppmärksamt på, plus att detta fenomen har blivit allt mer omskrivet 

och problematiserat de senaste åren, ger det oss goda skäl att undersöka fenomenet incels och 

dess problematik. Incels är en ensam och utsatt grupp som vi tror kommer behöva insatser från 

samhället. Krakowski (2019) menar att ensamheten tillsammans med brist på sociala kontakter 

är ett växande problem i samhället och hos incelmännen. Incelmännen lever isolerat och 

ensamma och spenderar nästan all sin vakna tid framför en dataskärm. Denna isolering leder i 

sin tur till ökad psykisk ohälsa (Krakowski, 2019), vilket gör det viktigt att professionella inom 

socialt arbete har kunskap om problematiken för att kunna upptäcka och bemöta den. Våra 

förhoppningar är att den här studien kommer att belysa vad professionella känner till om incels, 

samt synliggöra vad professionella anser att samhället har för ansvar för dessa individer. De 

tidigare studier vi har läst om incels behandlar incelmännens forum men inte det stöd 

som incelmännen behöver från samhället. Vi vill understryka att det inte spelar någon roll hur 
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mycket kunskap vi har om forumen om vi inte kan bemöta männen på ett professionellt sätt. Vi 

anser att det finns en stor kunskapslucka om incelmännens hjälpbehov samt även vilka 

varningssignaler som samhället behöver vara uppmärksamt på. Vi anser att vår studie är aktuell 

eftersom det finns en brist på forskning kring incels men även om ofrivilligt celibat överlag. 

  

1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att belysa professionellas syn på det sociala fenomenet 

incels. Med professionella avser vi personer som arbetar med socialt arbete och integrerar 

jämställdhet i sitt dagliga arbete.  

  

1.2 Frågeställningar   

• Vilken kunskap har professionella om incels?  

• Anser professionella att incels är eller kan bli ett socialt problem?   

• Finns det några åtgärder som professionella anser bör vidtas för att kunna möta 

männen som definierar sig som incels? 

 

1.3 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till män som lever i ofrivilligt celibat och definierar sig som incels, 

detta då det verkar vara ett större problem bland män än bland kvinnor. Tidigare forskning 

uppger att det är möjligt att kvinnor ser ofrivilligt celibat som mindre problematiskt än vad män 

gör (Donnelly, Burgess, Anderson, Davis & Dillarb, 2001). I incelforumen har vi dessutom läst 

att kvinnor inte är tillåtna i dessa forum då männen anser att kvinnor får ha sex när/om de vill, 

och därför inte kan definiera sig som incels. Gällande urvalet av informanter har vi avgränsat 

oss till att intervjua personer som arbetar med jämställdhetsfrågor inom socialt arbete. Detta då 

vi har uppfattningen att dessa personer är mest troliga att ha kännedom om 

fenomenet incels samt kan ha egna erfarenheter av att ha mött dessa män i sin 

verksamhet/profession.  

  

1.4 Centrala begrepp  

Vi har i den här studien valt att använda oss av centrala begrepp såsom “involuntary celibate” 

(“incel”), “ofrivilligt celibat”, ”sociala problem”, och ”projektion”. Nedan kommer vi att 

presentera dessa centrala begrepp för att du som läsare ska förstå vilken innebörd dessa har när 
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de används i den här uppsatsen. Det är viktigt för att förstå för skillnaden mellan begreppen; 

då involuntary celibate (incel) och ofrivilligt celibat inte har samma betydelse. Ofrivilligt 

celibat är något som alla människor kan leva i, medan en “involuntary celibate” (incel) är en 

del av en subkultur på internet (Incel, 2019). I den här studien kommer vi att använda 

förkortningen “incel” när vi talar om “involuntary celibate”. 

 

1.4.2 Involuntary celibate (incel)  

En definition av incel är: en person i ofrivilligt celibat som anser sig sexuellt oattraktiv på grund 

av rådande samhällsvärderingar (Institutet för språk och folkminnen, 2018).  

  

1.4.3 Ofrivilligt celibat  

Ofrivilligt celibat definieras av Donnelly et al. (2001) som en person som önskar att ha sex, 

men har inte kunnat hitta en villig partner de senaste sex månaderna. Personer som lever i ett 

ofrivilligt celibat kan vara gifta eller i en relation där partnern inte längre önskar att ha 

sex, och det kan även röra sig om singlar som aldrig har haft sex eller singlar som har haft en 

sexuell relation tidigare men nu har svårt att hitta en partner. Det är individer som djupt längtar 

efter en sexuell relation, och som känner sig kvarglömda på grund av till exempel deras ålder 

eller utseende. Heterosexuella, bisexuella, homosexuella samt transsexuella kan alla leva i ett 

ofrivilligt celibat (Donnelly et al., 2001), men behöver för den sakens skull inte identifiera sig 

som incels.   

  

1.4.4 Sociala problem  

Nationalencyklopedin definierar “sociala problem” som brister i en befolknings 

levnadsförhållanden som gäller så många människor att staten eller enskilda organisationer 

anses böra ingripa (Nationalencyklopedin, u.å.b). En mer utförlig beskrivning av begreppet tas 

upp i fjärde kapitlet “Teoretiskt ramverk”.  

  

1.4.5 Projektion   

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.a) är den generella innebörden av projektion att alla 

människor har en tendens att subjektivt färga omvärlden, de ser inte sina egna svagheter, 

utan ser dessa istället som problem hos andra. Projektion är en försvarsmekanism som innebär 
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att genom att tillskriva andra sina egna oacceptabla impulser kan individen förbli oklanderlig 

i egna ögon (Nationalencyklopedin, u.å.a).  

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats innehåller sex kapitel och uppsatsens första kapitel behandlar studiens inledning 

samt avgränsningar, kapitlet innehåller även studiens syfte, frågeställningar samt centrala 

begrepp för studien. I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning om incelforumen, 

psykisk ohälsa hos ofrivilliga celibater, psykisk ohälsa bland män överlag, samt vilket stöd det 

finns idag för ofrivilliga celibater. I kapitel tre behandlas studiens teoretiska ramverk och 

perspektiv som kommer ligga till grund för analysen. I det fjärde kapitlet presenteras studiens 

metod. I det femte kapitlet presenteras studiens resultat och analys som kommer att kopplas till 

tidigare forskning samt det teoretiska ramverket. Uppsatsen avslutas med ett kapitel avseende 

diskussion och slutsatser, där vi kommer att presentera vad vi kommit fram till, förslag till 

implikationer i praktiken samt våra egna tankar och förbättringsmöjligheter samt förslag till 

vidare studier inom ämnet. 
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2. Tidigare forskning 

Donnelly et al. (2001) menar att ofrivilligt celibat är ett relativt nytt fenomen inom forskning 

kring sex och sexualitet. Det finns ytterst få studier kring ofrivilligt celibat och den forskning 

som finns har en tendens att fokusera på ofrivilliga celibater som har en kronisk sjukdom eller 

en funktionsnedsättning (Donnelly et al., 2001). Nedan kommer vi att presentera de studier vi 

funnit om incels, psykisk ohälsa hos ofrivilliga celibater och män, samt om vilket stöd som 

finns tillgängligt idag för dessa män. Vi kommer även presentera tidigare forskning som påvisar 

att män och kvinnor som lever isolerade (i ensamhet samt i ofrivilligt celibat) löper större risk 

att drabbas av psykisk ohälsa.  

 

2.1 Incelforumen 

Schmitz och Kazyak (2016) uppger att trots att män idag har en privilegierad social status i 

samhället, finns det män som ser sig själva som underordnade kvinnor och andra minoriteter i 

samhället och som vill etablera resurser för att höja sig själva. En del av de här männen har då 

skapat forum på internet för att uttrycka dessa orättvisor. Dessa grupper/forum brukar kallas för 

“manosfären”. Innehållet i dessa grupper/forum består oftast av ett extremt hat mot kvinnor, 

där männen skyller på feminismen för samhällets påstådda undergång (Schmitz & Kazyak, 

2016). Manosfären tar avstånd från feminismen och menar att dess framfart måste bromsas. 

Männen inom manosfären menar att feminismen leder till att män diskrimineras i olika 

samhällsinstitutioner. Incelmännen är en del av manosfären (Lerner, 2019). Det som skiljer 

incels från resten av manosfären är deras otroligt extremistiska världsbild som de delar med 

varandra (Baele, Brace & Coan, 2019). Incelmännen menar att genom att uppmana till en 

supermaskulin mansroll kan samhället “räddas” så att alla män får ligga med en kvinna. Detta 

i sin tur lär kvinnor att de har en lägre rangordning än män, och att de bör veta sin plats (Lerner, 

2019). Incelmännen har en gemensam politik och ideologi, en filosofi som binder dem samman. 

Denna filosofi rör sig kring konceptet om “the Red Pill”; en anologi som grundar sig i filmen 

The Matrix från 1999 där huvudkaraktären Neo får välja mellan att svälja ett av två piller. Tar 

hand det blåa pillret så stänger han av och lever ett liv i villfarelse, blind för världens alla 

orättvisor, medan om han tar det röda pillret så kommer han att “vakna upp” och inse alla livets 

hårda sanningar. Filosofin kring “the Red Pill” handlar alltså om att män måste vakna upp och 

bli varse om feminismens misandri (manshat) och hjärntvätt (Ging, 2017). Incels är nostalgiska 

och talar ständigt om en svunnen tid då allt var mycket bättre och enklare för männen. De menar 

att i ett idealt samhälle så lever alla efter och följer patriarkatet; monogami är regel, traditionella 
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könsroller accepteras och efterföljs, kvinnor och män gifter sig i tidig ålder, och otrohet är 

förbjudet. På så sätt får alla män ”tillgång” till en kvinna och deras ”rätt” till sex kan aldrig 

nekas (Baele et al., 2019). Nedan följer exempel på inlägg från incelforumen som tydligt visar 

männens syn på könsmaktsordningen: femoids are nothing but sexual objects and thus should 

be second-class citizens, samt: women are for fucking and raising families, not for having 

“rights” (Baele et al., 2019, s. 13). 

 

Jönsson och Hopstadius (2016) menar att många människor som söker sig till extremistiska 

forum delar en känsla av utanförskap – det är personer som inte passar in i skolan, på jobbet 

eller i samhället. Det är personer som kan ha svårt med att upprätthålla och bibehålla sociala 

relationer, och vill inget hellre än att känna tillhörighet. Det är inte ovanligt att de känner makt 

och status när deras grupptillhörighet skrämmer andra (Jönsson & Hopstadius, 2016). Ging 

(2017) menar att det kan vara svårt att ta dessa män seriöst. Deras extrema uttryck av misogyni 

i forumen är en tydlig indikation på en önskan att uppnå en hegemonisk maskulinitet, något 

som de dock aldrig kommer uppnå i verkligheten då de inte uppfyller kraven för denna. Oavsett 

om samhället ser incelmännen som patetiska, sorgsna, löjliga, skrattretande eller annat, så är 

faktumet att män som identifierar sig som incels har dödat människor. De har dödat kvinnor, 

män, och inte minst sig själva. Det behövs mer forskning för att vidare kartlägga dessa forum 

och för en djupare förståelse för dessa män som väljer att kalla sig för incels (Ging, 2017). 

 

2.2 Psykisk ohälsa bland ofrivilliga celibater  

Donnelly et al. (2001) uppger att i de allra flesta industrialiserade samhällen idag finns det 

normaliserade förväntningar och antaganden om att individer kommer att börja dejta och 

experimentera med sex i tonåren.  Därefter antas det att individen eventuellt kommer att gifta 

sig eller ha ett längre förhållande som inkluderar ett aktivt sexliv. Det kan vara psykiskt 

påfrestande att försöka leva upp till dessa förväntade normer när man känner att man avviker 

från dem. Individer som lever i ett ofrivilligt celibat förväntas att följa dessa normer, och när 

dessa individer inte lever upp till dessa förväntningar kan de börja döma sig själva och sina liv. 

Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan ofrivilligt celibat och olycklighet, 

ilska och depression (Donnelly et al., 2001). Författarna menar vidare att ofrivilligt celibat 

definitivt kan bidra till negativa känslor, och dessa negativa känslor i sin tur ger antagligen 

individerna ännu sämre självförtroende. De blir då antagligen mindre öppna för möjligheter till 

sexuella relationer när de väl uppkommer. I själva verket är det så att ju längre tid en individ är 
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i ett ofrivilligt celibat, desto större risk är det att ofrivilliga celibater ser detta som en permanent 

livsstil (Donnelly et al., 2001). Ett ofrivilligt celibat är en isolerad upplevelse som interagerar 

med frågor som rör blyghet och social ångest, och många ofrivilliga celibater är deprimerade 

(Burgess, Donnelly, Dillard & Davis, 2001). Forskare menar att innan fenomenet ofrivilligt 

celibat har blivit helt undersökt och resultaten välkända, så kommer ofrivilligt celibat att vara 

ett ämne som är fyllt av skam och många människor kommer fortsätta att lida i tystnad och 

isolering (Donnelly et al., 2001), något som i sin tur kan leda till självmord (Reeve, 2018).  

 

2.3 Mäns psykiska ohälsa  

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visade i en undersökning att det var fler 

kvinnor än män som under 2016 fick vård för psykisk ohälsa trots att det är fler män som begår 

självmord. Det är även allt fler kvinnor än män som söker hjälp för sin psykiska ohälsa. En av 

anledningarna till att män inte söker hjälp tros vara att den vård som finns inte är anpassad för 

män. Det kan även bero på att män uttrycker sin ohälsa på ett annat sätt eller har svårt att verbalt 

sätta ord på vad de känner eller att männen känner mer skam över sin psykiska ohälsa. Det som 

är viktigt att ha i åtanke är att eftersom män utrycker sin ohälsa annorlunda jämfört med kvinnor 

så kan det leda till att mäns depression döljs av andra diagnoser eller beteenden, vilket i längden 

kan leda till att männen får fel behandling (Region Stockholm, 2018). Det som även är viktigt 

att ha i åtanke är att normer för manlighet påverkar pojkars och mäns sätt att vara, samt påverkar 

hur de förhåller sig till psykisk ohälsa. Till exempel att det finns en traditionell föreställning om 

att män inte ska visa svaghet. För att människobehandlande yrken ska kunna bemöta män och 

pojkar med psykisk ohälsa behövs det ökad kunskap om normer och mäns livsvillkor (Sveriges 

Kommuner & Regioner, 2019).    

 

2.4 Stöd   

Vi har funnit ytterst lite forskning om vilket stöd som samhället kan erbjuda individer som lever 

i ofrivilligt celibat och som ett resultat av celibatet mår väldigt dåligt. Det som vi har hittat är 

det internationella projektet Love Not Anger. Love Not Anger är ett projekt som handlar om att 

öka medvetenheten om dejtingsvårigheter samt vill bidra med mer forskning kring ämnet. 

Projektet har även startat webbplatsen Connect2Hope.net som erbjuder alla individer som har 

liten eller ingen dejtingupplevelse ett positivt stöd. Love Not Anger fokuserar på förebyggande 

insatser, och menar att samhället behöver supporttjänster för att kunna nå människor som är 

ensamma. Detta behövs för att förebygga att ensamma individer blir arga, hatiska eller 
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våldsamma. Love Not Anger är inte inne i incelforumen och engagerar sig. De är väldigt tydliga 

med att de inte är experter på att stoppa misogyni (LoveNotAnger, 2019).    



 

13 

 

3. Teoretiskt ramverk  

I följande kapitel kommer vi att presentera det teoretiska ramverk som vi valt att förhålla oss 

till när vi sedan ska analysera vår insamlade data. Vi har valt att fokusera på teorier om 

maskulinitet och skam då tidigare forskning om incels pekar på att problematiken grundar sig 

i känslor av skam och en nostalgisk maskulinitet. Då vi även vill undersöka huruvida incels är 

eller kan bli ett socialt problem måste vi även kunna definiera vad ett socialt problem är, för att 

sedan kunna analysera vår insamlade data utifrån begreppet “sociala problem”.  

 

3.1 Maskulinitet 

Genus handlar främst om sociala relationer som vi människor agerar inom och hur vi gör 

manligt och kvinnligt. Genus kan betraktas som en blandning av en social struktur och det som 

är knutet till människokroppen och dess faktiska skillnader mellan könen. Hit hör femininitet 

och maskulinitet (Connell, 2009). De maskuliniteter som vi tänkt fokusera på i den här 

uppsatsen är främst Connells (2009) hegemoniska maskulinitet och Johanssons (2000) 

nostalgiska maskulinitet. 

  

3.1.2 Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet kan enkelt förklarat ses som det ideala sättet att vara man på. Idealet 

kräver i sin tur att alla andra män rättar sig efter idealet och på så sätt legitimerar mäns 

underordning av kvinnor (Connell, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2013). Den hegemoniska 

maskuliniteten är ett slags ouppnåeligt ideal fyllt av normer som ingen kan leva upp till 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.). Kimmel (1994) menar att idealet i sin tur 

motsvarar en man som är ung, vit, gift, heterosexuell, välutbildad, har en bra och proportionerlig 

kroppsbyggnad och längd, och som även gärna är aktiv inom en sport. Det är att vara stark, 

framgångsrik, kapabel, pålitlig och att ha kontroll på läget. De män som inte uppnår alla dessa 

kvalifikationer kommer troligen att se sig själva som ovärdiga, misslyckade och underlägsna. 

Manlighet blir lika med makt, och denna makt brukas sedan över andra män och inte minst över 

kvinnor. På så sätt blir strävan efter, och upprätthållandet av, denna manlighet ett livslångt 

uppdrag där mannen ständigt behöver bevisa för alla andra att han är man nog. Det är en ständigt 

pågående tävling mellan männen där varje prestation höjer deras värde. På så sätt blir kvinnor 

en slags valuta som män använder för att öka sin sociala status, då förmågan att få en kvinna på 

fall är något som ses som manligt (Kimmel, 1994).  



 

14 

 

3.1.3 Nostalgisk maskulinitet  

Johansson (2000) påpekar att genom historiens gång så har mannen alltid haft ett maktövertag 

över kvinnan; fram till 1864 hade mannen rätt att slå sin hustru, och inte förrän år 1921 fick 

kvinnan rösträtt. Inpå mitten av 60-talet var det fortfarande lagligt för mannen att våldta sin 

hustru. Under 80- och 90-talet kom det äntligen fler lagar som främjade kvinnors rättigheter. 

Än idag finns det dock stora skillnader mellan män och kvinnor sett till det ekonomiska, sociala 

och kulturella planet. Kvinnor anses fortfarande ha huvudansvaret för hemmet och barnen, de 

har lägre lön och har i allmänhet mindre makt än män. Denna makthierarki genomgår dock just 

nu en förändring i och med att allt fler kvinnor går emot den manliga maktutövningen och 

ifrågasätter den manliga dominansen. Allt fler kvinnor utbildar sig och frigör sig från männen, 

de kräver ut skilsmässor från sina dåliga äktenskap och blir allt mer självständiga. Trots detta 

reproduceras fortfarande könsstereotypa bilder av vad som anses manligt och kvinnligt i media. 

Bilden av mannen som stark, hård och tuff och kvinnan som passiv kvarstår, även fast det idag 

sker stora strukturella förändringar i samhället och en marginalisering av de män som tidigare 

knutit sitt typiskt manliga yrke och andra typiskt manliga identitetsmarkörer till sin identitet 

(Johansson, 2000).  

 

Johansson (2000) uppger att den manliga hierarkin är under omstrukturering, och vad som ses 

som “manligt” och “kvinnligt” är inte längre lika självklart som det var förr. Männen kan då i 

sin tur välja att antingen förändra sin manlighet och rätta sig i ledet, eller försöka försvara sina 

manliga privilegier ända in i döden. Den senare skulle kunna klassas som att tillhöra den 

“nostalgiska maskuliniteten”, en maskulinitet som längtar tillbaka till en slags “urmanlighet”. 

Denna urmanlighet innefattar en tid då män visste vilka de var (läs: de var riktiga män inifrån 

och ut). När den manliga hierarkin hotas vill den nostalgiska maskuliniteten försöka återinföra 

och förstärka den hegemoniska maskuliniteten där en oböjlig och traditionell syn på jämlikhet 

och kön är överrepresenterad. Det är lätt att denna typ av rörelse slår över i antifeminism och 

senare även fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor (Johansson, 2000).  

 

3.2 Sociala problem   

Ett socialt problem uppstår när antingen samhället fungerar dåligt eller är när det finns en kamp 

mellan olika materiella resurser eller olika ideologier (Nygren, 2013). Enligt Meeuwisse och 

Swärd (2013) behöver ett antal kriterier uppfyllas för att något ska definieras som ett socialt 

problem. Ett kriterium som ofta återkommer när det pratas om sociala problem i läroböcker är 
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att ett socialt problem är något som är knutet till samhället och samhällets struktur och 

organisation. Det som också ofta återkommer är att sociala problem ska kunna relateras till 

relationer mellan vad som anses vara normalt och rätt och det som uppfattas som problematiskt 

och onormalt. Det kan till exempel vara normer och levnadsvillkor inom en grupp som bryter 

mot samhällsnormer och majoritetens åsikter (Meeuwisse & Swärd, 2013).  

 

Meeuwisse och Swärd (2013) menar vidare att sociala problem är förknippade med den sociala 

sfären, och med det menas att det ska finnas störda sociala relationer mellan enskilda individer, 

eller grupper, och samhället för att det ska anses vara ett socialt problem. Detta leder i sin tur 

in på nästa kriterium; problemet måste omfatta ett antal individer som kan sägas utgöra en utsatt 

grupp, som i sin tur anses öka i storlek. För att ett socialt problem ska få uppmärksamhet kan 

även problemets synlighet vara ett kriterium; detta då ett problem som tas upp i en offentlig 

arena väcker en större oro hos omvärlden. Det är kanske först när ett negativt problem blir 

synligt som samhället får ett större tryck på sig att hantera problemet, och beroende på 

problemets karaktär så vidtar samhället olika åtgärder som anses möjliga och nödvändiga 

(Meeuwisse & Swärd, 2013). Författarna menar vidare att ibland finns det dock inga självklara 

lösningar på ett socialt problem, men samhället har fortfarande ett ansvar att försöka skapa 

bättre livsvillkor för den utsatta gruppen som omfattas av det sociala problemet. Ett socialt 

problem är alltså något som framställs som ett problem och som borde kunna lösas med olika 

sociala ingripanden. Hur det sociala problemet framställs samt definieras har stor betydelse för 

vilka åtgärder som bör finnas. Strukturella problem som till exempel diskriminering löses bäst 

genom insatser som är förebyggande och samordnade och bestäms av politiker på nationell eller 

lokal nivå. Åtgärderna kan motiveras på olika sätt för att till exempel passa individen eller 

samhällets bästa eller för att förebygga problem som kan uppstå i framtiden. Under samhällets 

utveckling har olika myndigheter och professionella yrken skapats för att passa de sociala 

problem som under åren har skildrats (Meeuwisse & Swärd, 2013). Nygren (2013) menar att 

det finns en förväntning på socialtjänsten i kommunerna att fungera och anpassa sig så att den 

sociala ordningen inte hotas. Det finns även en förväntning att socialtjänsten ska kunna hantera 

nya situationer som skapats efter nya villkor som uppkommit i samhället (Nygren, 2013).  

 

Hydén (2013) uppger att det finns en problematik med att definiera en grupp eller ett fenomen 

som ett socialt problem. Att inte heller definiera fenomenet eller problemet skapar likaså 

konsekvenser. En individ som blir inskriven i en avvikande grupp kan känna sig mer eller 
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mindre nöjd över detta. Att gruppen blir socialt definierad kan bidra till en stark känsla av 

identitetsskapande för individerna i gruppen, den kan både välkomnas samt avvisas (Hydén, 

2013).  

 

3.3 Skamkompassen  

Den sista teorin i vårt teoretiska ramverk handlar om skam. Vad är skam, vad grundar det sig i, 

och hur hanterar vi människor skamkänslor? Skam är ofta något människor känner när 

någonting hemligt avslöjats, ofta personliga eller intima angelägenheter som går emot 

vedertagna normer i samhället. Skam är knutet till ens inre person, snarare än handlingar 

(Nathanson, 1992).  Nathanson (1992) menar att de gånger människor upplever skam så finns 

det fyra försvarsreaktioner, eller strategier, som människor typiskt brukar navigera mellan. 

Vilken strategi personen väljer beror på vad som triggade känslan av skam och hur individen 

lärt sig att hantera skamkänslor. Dessa fyra strategier tillsammans bildar vad han kallar för 

“skamkompassen”. I kompassens norra väderstreck finns “tillbakadragande”; individen känner 

skam och flyr undan, och vill gömma sig från omvärlden. I det östra väderstrecket finns 

“attackerar sig själv”; individen känner skam och nedvärderar sig själv, och ser sig själv som 

inkompetent. I kompassens västra väderstreck finns “attackerar andra”; individen undviker 

känslor av skam och agerar istället utåt, antingen fysiskt eller verbalt, individen skyller på alla 

andra, letar fel hos andra och hånar dem. Slutligen i det södra väderstrecket finns “undvikande”; 

individen undviker känslor av skam och försöker döva skammen genom till exempel alkohol, 

droger och adrenalinkickar, individen skämtar bort det som upplevs obehagligt. I varje 

väderstreck så upplevs skammen annorlunda, och själva syftet med de olika strategierna är att 

få skammen att kännas på ett annat sätt, ett sätt som är hanterbart för individen (Nathanson, 

1992; Schulz, 2017). Nedan presenteras en illustration av Nathansons skamkompass för att ge 

en enkel överblick av modellen. 
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Figuren ovan illustrerar en skamkompass som är baserad på Nathansons teori om skam (Nathanson, 1992; 

Schulz, 2017). Den streckade linjen som går genom kompassen symboliserar gränsen för vilka väderstreck som 

känner skam respektive undviker känslor av skam. 
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4. Metod 

I följande kapitel behandlas studiens design och metodval, urval, tematisk analys, bedömning 

av kvalité, tillvägagångssätt och etik. 

 

4.1 Design och metodval  

Studien hade en abduktiv ansats. En adbuktiv ansats innebär att forskaren skaffar sig en 

teoretisk överblick av det fenomen hen ska studera, för att sedan på grundval av denna överblick 

och de perspektiv hen fått av informanterna ge en samhällsvetenskaplig förklaring för den 

sociala verkligheten som hen har tagit del av (Bryman, 2018). I vår studie valde vi att göra sex 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. I kvalitativ forskning är intervjuer troligen den mest 

använda metoden. Antagligen är det den flexibilitet som kommer med intervjumetoden som gör 

den så pass attraktiv (Bryman, 2018). I kvalitativ forskning kan informanterna avvika från en 

på förhand satt intervjuguide, vilket kan leda till att nya frågor och följdfrågor kan ställas i 

större utsträckning än i kvantitativ forskning (Bryman, 2018). Vi valde att göra semi-

strukturerade intervjuer snarare än ostrukturerade intervjuer, detta då Bryman (2018) menar 

att semi-strukturerade intervjuer har specifika teman som forskarna vill beröra med 

informanterna samtidigt som informanterna har stora möjligheter att fritt formulera sina svar. 

För att vi skulle vara uppmärksamma på vad informanterna sade spelades intervjuerna in så att 

vi inte skulle bli distraherade av att behöva anteckna samtidigt som intervjuerna 

pågick. Kvalitativa forskare vill nämligen veta både vad informanterna faktiskt säger 

och hur det säger det. För att kunna få en fullständig redogörelse över detta använder forskarna 

sig av en bandspelare så att de sedan kan transkribera intervjuerna i efterhand (Bryman, 2018). 

Fem av intervjuerna i denna studie genomfördes ansikte mot ansikte, och en av intervjuerna 

genomfördes över telefon. Vi upplevde inte att de olika tillvägagångssätten gjorde någon 

skillnad i vad som framkom under intervjuerna eller påverkade intervjuernas kvalité i negativ 

bemärkelse.  

  

4.3 Urval  

Vi valde att avgränsa vårt urval till yrkesverksamma inom socialt arbete som integrerar 

jämställdhet i sitt dagliga arbete med människor. Detta eftersom vi ville ha en bredd bland våra 

informanter, och inte bara undersöka en viss yrkesgrupp. Ett snävare urval hade förmodligen 
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begränsat oss i vår undersökning. Om vi valt ut endast en profession så hade kanske inte 

informanterna haft den kunskap vi eftersökte då vårt ämne är ett relativt nytt fenomen. Vi valde 

att avgränsa oss till sex informanter med tanke på tidsramen för studien, då vi ville lägga ner 

mycket tid på studiens kvalité istället för kvantitet. Vi valde att ha ett målstyrt urval som enligt 

Bryman (2018) innebär att forskarna strategiskt väljer ut informanter som är relevanta för 

forskningsfrågan. Detta för att försäkra oss om att informanterna vi valde ut hade rätt utbildning 

samt kunskap om fenomenet vi ville undersöka. Det som är viktigt att påpeka är dock att det 

genom ett målstyrt urval inte går att generalisera urvalet till en population (Bryman, 2018), men 

i och med att vi sökte förslag på lösningar till det här problemet så ansåg vi att 

generaliserbarheten inte utgjorde ett hinder för vår studie.  

 

Informationsbrevet (se Bilaga 2) skickades ut via mail till utvalda organisationer, vilket 

resulterade i att mailen blev vidarebefordrade inom organisationen och vi blev även hänvisade 

till andra organisationer med mer kunskap om fenomenet. Detta uppfyller i sin tur kriterierna 

för ett snöbollsurval, som enligt Bryman (2018) innebär att forskaren väljer ut informanter som 

är för forskningsfrågan relevanta, som sedan hänvisar forskaren vidare till andra informanter 

som är relevanta för studien. Då vi hade svårigheter med att hitta informanter som uppfyllde 

våra kunskapskrav blev snöbollsurval en passande strategi för vår studie. Snöbollsurvalet ledde 

till att vi fick förfrågan ifall internationella informanter var av intresse. Vi valde att tacka nej 

då vi i vår studie valt att avgränsa oss till fenomenets utbredning i Sverige, eftersom vi ville 

undersöka möjliga stödinsatser i Sverige. Under urvalsprocessen kontaktade vi även flera 

mansjourer som avböjde att medverka i studien då de upplevde att de hade för lite kunskap 

kring fenomenet. Vi hade velat se fler män som informanter i vår studie då vi tror att kvinnliga 

professionella inte träffar dessa män i lika stor utsträckning. Något vi lade märke till i efterhand 

var nämligen att våra manliga informanter stött på fenomenet i större utsträckning, medan våra 

kvinnliga informanter inte gjort det. Något som vi ändå vill påpeka är att några av våra kvinnliga 

informanter mött män i liknande situationer eller med liknande problematik.  

  

4.4 Tematisk analys  

Studiens data har bearbetats enligt riktlinjerna för en tematisk analys. Tematisk analys är en av 

de vanligaste databearbetningsmetoderna när det kommer till kvalitativ forskning. En tematisk 

analys går ut på att forskarna söker efter teman i sitt material. Ett tema kan sägas vara en 

kategori som utformats av insamlade data (Bryman, 2018). Vi valde att göra en tematisk analys 
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då vi ansåg att det var den analys som passade vår studie bäst. Detta för att vi ville koppla de 

olika informanternas svar till gemensamma teman då vi var ute efter att få en helhetsbild av den 

hjälp som borde kunna erbjudas dessa män och för att kartlägga om fenomenet är ett socialt 

problem eller ej.  

 

Vi transkriberade varje intervju omgående efter intervjutillfällena för att så snabbt som möjligt 

kunna påbörja kodning och letandet efter teman. För att få fram koder och teman läste vi sedan 

igenom transkriberingarna tillsammans, och markerade viktiga meningar med olika färger. 

Därefter plockades viktiga ord och citat ut som skrevs upp på en whiteboard-tavla för att komma 

fram till teman. Vid denna bearbetning kunde tre teman urskiljas; “kunskap hos professionella”, 

“incels som ett socialt problem”, och “insatser för människor i utanförskap”. För varje tema 

repeterades sedan processen med att hitta citat och nyckelord för att på så sätt 

utgöra subteman och underkategorier inom varje subtema. Nedan kan du som läsare få en 

övergripande bild över detta i form av en figur. 

 

Figuren visar studiens centrala teman, subteman och underkategorier. 

 

Vi är medvetna om att våra teman och subteman ibland går ihop med varandra och att det inte 

finns någon tydlig gräns, men då vi valt att skriva om ett ämne som behandlar människor och 

deras livsvärld där saker och ting ofta går hand i hand så ansåg vi att det inte gick att göra på 

något annat sätt. Det kan även bero på att vi som forskare inte varit tillräckligt kunniga för att 

analysera materialet på ett önskvärt sätt för att uppnå ömsesidigt uteslutande 

teman/underkategorier. Till exempel så förekommer ett behov av mer forskning, maskuliniteter 

och normer, grupptillhörighet och skam i flera teman, då har vi tänkt på följande sätt inom varje 
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tema; i det första temat behandlades professionellas kunskap om fenomenet, rena fakta som de 

var medvetna om tack vare tidigare forskning, samt även deras varierande kunskapsnivå. I det 

andra temat behandlades istället maskulinitet och grupptillhörighet som grund till varför incels 

kan ses som ett socialt problem, medan i det tredje temat tog vi upp genusmedvetenhet och mer 

tillgänglig forskning som en lösning. 

 

4.5 Bedömning av kvalité  

För att säkerställa studiens tillförlitlighet så har vi berört aspekterna trovärdighet, överförbarhet 

och pålitlighet. Enligt Bryman (2018) innebär trovärdighet att forskarna har kontrollerat att den 

bild av det som studerats som återges i resultatet stämmer överens med den sociala verkligheten 

samt att studien har följt de regler som finns. Överförbarhet i sin tur innebär att resultaten ska 

kunna tillämpas i andra sammanhang i en annan miljö. Pålitlighet är ett krav som innefattar att 

forskarna har skapat en fullständig och tillgänglig beskrivning av hur forskningsprocessen har 

sett ut, samt att det finns en diskussion om resultatets pålitlighet. Detta för att studien ska kunna 

göras om med liknande förutsättningar och med möjligheten att nå liknande resultat (Bryman, 

2018). En diskussion kring studiens tillförlitlighet återfinns i kapitel 6.2. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Ett alternativ i valet av metod är att vi istället kunde ha gjort en enkätstudie. Enkäten hade 

kunnat nå fler professionella och kartlagt deras kunskap på ett annat sätt än en intervju, och 

kanske gett en överblick över hur många professionella som känner till fenomenet. En nackdel 

med enkäter är dock att det kan vara svårt att få tillräckligt många respondenter (Bryman, 2018). 

Något annat som var en utmaning i vårt fall med valet av en intervjustudie var att informanterna 

hade möjlighet att ställa motfrågor till oss som intervjuare. Detta i sig brukar innebära något 

positivt då informanterna har möjlighet att få frågorna förklarade ytterligare, men i vårt fall 

innebar det snarare att de ville få vår uppfattning om fenomenet vilket i sin tur kan ha påverkat 

riktningen av intervjun. Vi är dock nöjda med vårt val av metod, då vi var ute efter mer djup än 

vad en enkätstudie hade kunnat erbjuda. Möjligheten att ställa följdfrågor innebar även 

någonting positivt i den bemärkelsen att det ledde till djupare diskussioner och välutvecklade 

svar på våra intervjufrågor. 
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4.7 Tillvägagångssätt  

Då studien hade en abduktiv ansats började vi arbetet med att leta efter tidigare forskning om 

ämnet vi valt att studera. Utefter resultaten som tidigare forskning visat började vi sedan att leta 

efter teorier som vi ville koppla till vår studies resultat, såsom hegemonisk och nostalgisk 

maskulinitet. Under studiens gång uppkom nya begrepp och teorier som vi i efterhand fick lägga 

till i vårt teoretiska ramverk, såsom skamkompassen. Vid skrivandet av teorierna har vi suttit 

tillsammans och skrivit allt ihop, vilket möjliggjorde rådfrågande av varandra vid behov. I vår 

studie har vi använt oss av en kombination av målinriktat urval och snöbollsurval. Vi har 

genomfört totalt sex intervjuer med professionella inom socialt arbete som integrerar 

jämställdhet i sitt dagliga arbete. Intervjuguiden (se Bilaga 3) skapade vi utefter studiens syfte 

och frågeställningar, och delade in den i teman vi ansåg passande. Samtliga intervjuer 

genomförde vi tillsammans och vi turades om att hålla varannan intervju, samt transkriberade 

respektive intervju var för sig. För att säkerställa studiens trovärdighet har sedan den andra fått 

korrekturläsa transkriberingen samtidigt som den lyssnat på inspelningen. Transkriberingarna 

genomfördes direkt efter intervjutillfällena medan de fortfarande låg färskt i minnet. När 

samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade började vi med att bearbeta vår 

insamlade data genom en tematisk analys. De citat vi valde ut för analysen har i vissa fall 

korrigerats (utan att ändra innehållet i citaten) för att undvika för mycket talspråk och för att 

bidra till informanternas anonymitet genom att personliga uttryck och ordval bytts ut. Insamlad 

data har sedan bearbetats utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning i 

analyskapitlet. I studiens sista kapitel diskuteras studiens slutsatser, styrkor och svagheter i 

relation till vald metod. Där diskuteras även möjligheter till förbättringar i studien och vi ger 

förslag på vidare studier inom ämnet.  

  

4.8 Etik  

Då vår studie involverar människor har den etikprövats genom att vi besvarat en blankett 

avseende etisk egengranskning från Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna (se 

Bilaga 1). När det gäller forskning om människor finns det en del etiska riktlinjer och krav som 

måste följas. Vetenskapsrådet (u.å.) tar upp samtyckeskravet, informationskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Samtyckes- och informationskravet innebär att informanterna själva ska få bestämma om sin 

medverkan i studien, de har rätt att avbryta när de vill, samt att de ska vara väl införstådda i vad 
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det är som undersöks och varför (Vetenskapsrådet, u.å.). För att uppnå samtyckes- och 

informationskravet hade vi i vårt informationsbrev som skickades ut informerat informanterna 

om studiens syfte och upplägg, att deras medverkan var frivillig, och de hade rätt att avbryta 

intervjun när som helst. Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) ska forskarna även informera 

informanterna om studiens syfte, hur studien är utformad samt om vilka positiva och negativa 

konsekvenser som deltagandet i studien kan innebära. Genom att följa detta har vi försäkrat oss 

om att informanterna deltog av fri vilja samt försäkrat oss om att de inte skadas av sitt 

deltagande genom att fråga varje informant hur intervjun kändes efter avslutad intervju. Våra 

informanter fick även tydlig information innan intervjuerna om vad studien kommer att handla 

om, samt vad som kommer att hända med insamlad data och de kommer kunna få läsa 

examensarbetet efter publicering. Informanterna fick möjligheten att läsa studiens resultat- och 

analysdel innan publicering. 

 

Konfidentialitet innebär att de uppgifter som samlas in om informanterna i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet, informanterna ska alltså inte kunna identifieras 

av andra genom de uppgifter som redovisas (Vetenskapsrådet, u.å.). Vi har i vår studie därför 

inte tagit med någon information om informanterna som kan kopplas till en enskild individ. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska informanterna godkänna information som potentiellt 

kan avslöja deras identitet, detta eftersom informanterna har rätt till ett privatliv. Vi informerade 

därför våra informanter om att vi i presentationen av intervjupersonerna kommer att redovisa 

deras yrkestitel, utbildning och kön, vilket alla informanter godkänt. Detta då vi ville ge andra 

forskare möjlighet att fortsätta studera ämnet med hjälp av den här studiens resultat genom att 

få chansen att intervjua andra professionella med liknande bakgrund. Alla intervjuer har spelats 

in med diktafon, och har sedan transkriberats ordagrant. Vi valde att inte föra över 

inspelningarna till någon annan elektronisk enhet, detta för att minimera risken att någon 

obehörig skulle komma åt dessa filer. När uppsatsen är inlämnad och godkänd kommer 

inspelningarna att raderas från diktafonen.   

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för 

forskningsändamål, och att uppgifter om enskilda individer inte får spridas vidare till obehöriga 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Insamlad data har därför enbart använts inom ramen för denna studie. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av denna studie utifrån tre teman. Dessa tre teman 

är; ”kunskaper hos professionella”, ”incels som ett socialt problem” samt ”insatser för 

människor i utanförskap”. Dessa teman har i sin tur subteman och underkategorier som 

presenteras i samband med respektive tema. Efter resultaten presenteras analysen där resultaten 

kopplas samman med tidigare forskning och det teoretiska ramverket.  

 

5.1 Presentation av informanter  

Nedan presenteras våra informanter. Informanterna har beskrivits med bakgrundsfakta såsom 

kön, yrkestitel, utbildning samt hur länge de arbetat på sin respektive arbetsplats. Vi har valt att 

presentera dessa bakgrundsfakta då de är av relevans för studien och även för att du som läsare 

ska få en förståelse för informanternas resonemang som kan härledas ur deras respektive kön, 

yrke, utbildning och erfarenhet. 

 

Informant 1. Man. Kurator. Är utbildad socionom och har arbetat som kurator i 8 månader vid 

intervjutillfället.  

Informant 2. Kvinna. Verksamhetschef för kvinnojour. Har en filosofie kandidat i sociologi 

och har arbetat som verksamhetschef i 5 månader vid intervjutillfället.  

Informant 3. Kvinna. Frivårdsinspektör. Är utbildad socionom samt innehar en steg 1-

utbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) och har arbetat som frivårdsinspektör i 7 år vid 

intervjutillfället.  

Informant 4. Man. Psykoterapeut. Är utbildad socionom och sexolog och har arbetat som 

psykoterapeut i 5 år vid intervjutillfället.  

Informant 5. Kvinna. Egenföretagare. Är utbildad socionom och genusvetare och har varit 

egenföretagare i 2 år vid intervjutillfället.  

Informant 6. Kvinna. Kurator. Är utbildad socionom och sexolog och har arbetat som kurator 

i 1 år vid intervjutillfället.  

  

5.2 Kunskap hos professionella – resultat  

Det första övergripande temat vi fann var ”kunskap hos professionella”. Under temat ”kunskap 

hos professionella” fann vi fyra subteman som vi kommer presentera nedan under egna 

rubriker. Vid intervjutillfällena uppgav samtliga informanter liknande beskrivningar av vad 
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en incel är. De var överens om att en incel är en man som lever i ett ofrivilligt celibat och som 

hatar kvinnor. En av informanterna gav en tydlig beskrivning av vad hon tänkte på när hon 

hörde ordet ”incel”:  

 

Det jag vet är att det är män som lever i ofrivilligt celibat och som skapar en form av 

gruppering tillsammans med andra som lever i samma situation och att de skyller det 

på samhället, feminismen och kvinnorna. (Informant 3)  

 

Något som också uppkom under intervjuerna var att informanterna uppgav att de behövde läsa 

på om begreppet innan intervjutillfället.  

  

5.2.1 Projicering  

Det första subtemat vi kunde utläsa handlade om ”projicering”. Informanterna menade 

nämligen att problemet ligger i att männen projicerar över sina upplevda problem på andra 

istället för att ta tag i problemet och göra en förändring. Informanterna uppgav att dessa män 

antagligen har svårt med relationer, och att dessa forum är ett uttryck för en svårighet att ta 

kontakt med andra människor i verkliga livet. De menade vidare att dessa män kanske inte är 

beredda att gå till ett självreflekterande ställe för att göra upp med sina problem, och då istället 

lägger problemet utanför sig själv på något sätt och säger att det är andras fel att det inte 

fungerar.  

 

Informanterna menade även att en orsak till att männen projicerar sina problem på andra kan 

vara på grund av psykisk ohälsa. De uppgav att det kan vara svårt för männen att bli avvisade 

av kvinnor, och att de inte tillåter sig själva att känna negativa känslor då de är män. 

Informanterna menade även att det kan bero på att kärlek och sex är ett grundläggande 

mänskligt behov, och när man inte får det och känner sig ensam så är det lätt att det leder till 

psykisk ohälsa.  

 

Det har alltid funnits män som inte har fått sex, och självklart, det lämnar spår. Och 

man mår dåligt av det och så vidare, men varför det ska bli kvinnohat? Det behöver inte 

bli det. […] Men att bli lämnad om och om igen, det lämnar spår. Vissa lägger det på 
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sig själv, att “jag är ingenting”. Vissa måste projicera vidare, måste överföra för att 

kunna leva. (Informant 4)  

 

5.2.2 Bristande kunskap hos professionella  

Det andra subtemat vi fann var ”bristande kunskap hos professionella”, då samtliga informanter 

uppgav att det finns en brist på kunskap om fenomenet hos professionella, och vidare att det är 

ett komplext fenomen att förstå sig på och att professionella behöver lära sig mer. Enligt 

informanterna är detta en grupp som finns men inte har belysts, och därför är det viktigt att få 

mer kunskap om dem.   

 

Det är ju inte direkt så att de kommer släcka ner internet en dag. Utan internet är här 

för att stanna. Det innebär att alla communityn också är här för att stanna, och om 

nu incel har blivit ett internet-community så har jag svårt att se att det skulle försvinna. 

Jag tänker att man behöver förhålla sig till en verklighet där incels ingår och sen 

försöka gå till botten med vad är det som inte klaffar för de här killarna och hur vi kan 

hjälpa dem. (Informant 1)  

  

En informant uppgav att han inte tog det på allvar första gången han stötte på begreppet.   

 

Jag hörde om det (incel) första gången från en patient. Det var när jag jobbade på en 

mansmottagning för ungefär 8 år sedan, han hade inget arbete, han hade sjukpension, 

och han var bara 39 år. Han nästan krävde att ”du måste hjälpa mig”. Och sen nämnde 

han det här begreppet och sa att han tittade på forum på internet och han var rädd att 

han skulle göra något dumt, det var lite av en ögonöppnare för mig. Jag läste om det, 

det kan ha hänt att jag hade hört det tidigare, men jag tog det inte på allvar. Men då 

kanske det inte var så stort som det är idag heller. (Informant 4)  

  

5.2.3 Tillhörighet och sammanhang  

Det tredje subtemat vi hittade behandlade ”tillhörighet och sammanhang”. Samtliga 

informanter uppgav att de tror att det är tillhörigheten/samhörigheten som gör att män väljer att 

identifiera sig som incels. Det är ingen annan som vill ha dem, och äntligen har de hittat en 
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grupp som de passar in i. En informant menade att det starka utanförskapet som det innebär att 

vara incel är inget som händer från en dag till en annan. 

 

Men det är nog samhörigheten, även om de aldrig träffar en annan incel personligen, 

vad de vet, men den här samhörigheten på nätet “jag är inte ensam, jag är inte den som 

är konstig, det finns fler som är likadana”. […] Samhörighet är så viktigt. Alltså vi ser 

ju att människor dör för att de är ensamma. (Informant 6)  

   

5.2.4 Historia och normer i samhället  

Det fjärde och sista subtemat som vi fann handlade om ”historia och normer i samhället”. Detta 

gäller hur det sett ut genom historiens gång med normer och fenomen, vad som ansetts som 

viktigt för att vara en ”lyckad” person. Informanterna uppgav att de tror att det handlar om att 

det är viktigt för de här männen att ha en partner, att man ska vara på ett visst sätt i samhället 

idag. Perfektionism genomsyrar hela samhället, och historiskt sett har människor alltid velat 

vara vackra. Informanterna uppgav att normerna styr otroligt mycket i samhället idag.  

 

Samhället styrs ju mycket av normer och idag är ju samhället rätt hårt, man ska vara på 

ett visst sätt, man ska se ut på ett visst sätt, man ska vara framgångsrik, man ska vara 

smart, vältränad, socialt kapabel, alltså det är så mycket man ska vara på olika plan, 

för oss alla. Och vissa mäktar inte med, man orkar inte med. Det här är också en sådan 

grupp som drabbas av det. Så allting upprätthålls ju av varandra. Normer skapar 

beteenden som skapar nya normer och så skapar det skam för att vi inte passar in och 

så vidare. Och sociala medier gör det här bara ännu svårare. Om vi tänker förr i tiden 

hade vi vår egen grupp och vårt samhälle och vi förhöll oss till det, nu har vi ju hela 

världen, och vi matas med bilder av perfektionism hela tiden. (Informant 6)  

   

Informanterna menade att ju mer samhället förändras, desto större blir motståndet mot dessa 

förändringar. Detta gäller inte bara inom det politiska området, utan alla områden.  

 

Ja hela tiden går det parallellt processer, så jag tänker att det är en sån ganska 

självklar reaktion […] det är ju en ganska så naturlig reaktion, inte naturlig att den är 

okej men det är en naturlig reaktion på när saker förändras. När det blir en förändring 
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så blir motståndet samtidigt åt andra hållet och här kan man ju se incel som ett 

symptom på att det är en helt horribel motreaktion mot att kvinnor ska kunna äga sina 

kroppar, sitt eget liv, att de inte ska vara en ägodel. (Informant 5)  

 

Samtliga informanter menade att incels inte är något nytt fenomen i sig egentligen, utan bara i 

en ny skepnad. Informanterna menade att kvinnohat alltid har funnits, och att män alltid haft 

liknande tankemönster med skillnaden idag att männen har lättare att hitta likasinnade med 

hjälp av internet.  

   

5.3 Incels som ett socialt problem – resultat  

Det andra övergripande temat vi fann var ”incels som ett socialt problem”. Inom detta tema 

kunde vi finna två subteman. Citatet nedan gör det enkelt att förstå hur temat växte fram då det 

går att utläsa att informanten ansåg att allt som hotar jämställdheten är ett socialt problem. 

 

Det är tydligt att kvinnohat det är inte bra för någon. Det gör samhället osäkrare, det 

är ett hot mot rättigheter som vi har fått hittills i västvärlden, det är ett hot för 

samhällets struktur, det är ett hot på alla plan. (Informant 4)  

 

5.3.1 Negativ grupptillhörighet 

Det första subtemat vi fann var ”negativ grupptillhörighet”. Informanterna menade att de inte 

trodde att det är incels i sig som är hotet då det i dagsläget är en så pass liten grupp som jobbar 

på en alltför lokal nivå för att kunna åstadkomma någonting och bli tagna på allvar. En av 

informanterna menade att hon inte trodde att själva gruppen i sig spelar någon större roll, då 

individer som är fyllda av hat kommer att försöka hitta någon annan grupp, ett annat 

sammanhang att tillhöra för att få utlopp för sina känslor. Det är snarare själva hatet som är 

problemet enligt denna informant. En annan informant hoppades att vi i Sverige idag har 

kommit så pass långt i jämställdheten att just den här gruppen med incels inte kommer att få 

något fotfäste. Informanten menade vidare att om däremot den antifeministiska ideologin 

sprider sig och allt fler börjar rösta på politiska partier med samma ideologi så har vi ett 

problem. Informanterna var även samstämmiga i att inte alla individer i en sådan här grupp är 

benägna till att begå brott, men att det innebär en ökad risk att bara tillhöra en sådan här grupp 

där det inte kommer in några nya åsikter eller luft.  
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Jag tror absolut att de kan påverka samhället genom att, jag menar det är ingen som 

säger att de här personerna inte kan vara makthavare någon gång, att de inte blir 

politiker, att de inte är poliser, och det påverkar ju i sin tur oss i samhället. Eller att 

unga killar och män, eller kvinnor för den delen, också börjar tänka på ett visst sätt om 

andra kvinnor. Hat föder ju hat och det har definitivt effekter. (Informant 6)  

 

Informanterna konstaterade att ensamheten i Sverige ökar, att vi är ett individsamhälle och att 

vi inte behöver varandra lika mycket idag som vi gjorde förr. Samtliga informanter menade att 

en grupptillhörighet är positivt för dessa utsatta individer, men att det blir en negativ 

grupptillhörighet när gruppens fokus är missriktat och blir extremism. Informanterna menade 

att dessa män tar inspiration av varandra, faller för grupptryck och uppmuntrar varandra till att 

begå våldshandlingar. De menade att det blir en normalisering av kvinnofientlighet och annan 

fientlighet mot andra grupper/minoriteter överlag. De hotar och skrämmer människor till att 

passa in i deras världsbild.  

 

Att bara få tillhöra oavsett vad själva tillhörandet är, är extremt destruktivt. […] Det 

ser man ju i sekter och så. Ja, jag tror att för den enskilde personen att tillhöra en, att 

ha en tillhörighet och dessutom kanske få tillhöra något som även om det inte sätter 

status så sätter det skräck. (Informant 5)  

 

Informanterna talade även om utanförskap och dess negativa påverkan på individen. En 

informant menade att unga män i utanförskap utan framtidstro är det verkliga hotet i samhället; 

de är inte till för någon, det är ingen som vill ha dem, de har ingen självklar plats i samhället. 

En annan informant uppgav att de yttersta konsekvenserna av utanförskap blir ju att dessa 

personer mördar eller tar sitt eget liv. Detta kan i sin tur bero på att det värsta som kan hända 

en människa är att bli utesluten ur gruppen enligt en annan informant.  

 

Människor som upplever utsatthet i ett visst tillfälle, med vissa värderingar, de kan bli 

jättefarliga. (Informant 4)  
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 5.3.2 Bakåtsträvande maskulinitet 

Det andra subtemat vi fann var ”bakåtsträvande maskulinitet”. Informanterna menade att dessa 

män inte har hängt med i jämställdheten. De hänger kvar i gamla ideal från 50-talet där mannen 

var överordnad kvinnan, de förstår inte vad jämställdhet är och ser fortfarande kvinnan som ett 

objekt. Informanterna menade att förr var det mannen som skulle försörja familjen, medan 

kvinnan skulle ta hand om hemmet och barnen. Idag dock, menade informanterna, är det 

kvinnorna som det går bra för, de utbildar sig och får höga betyg vilket lett till att de flyttar till 

större städer och ställer högre krav på sina partners, samtidigt som det går mindre bra för 

männen som blir kvar i småstäderna. En informant menade att vi har strukturella mönster i 

samhället som bäddar för att de här grupperna då växer. En annan informant uppgav att det inte 

är så konstigt att männen reagerar på att kvinnan blir mer självständig, då han menade att idealet 

idag är ju trots allt att man inte är en riktig man om man inte får ligga eller får ha en relation, 

och allt som försvårar det bidrar till frustration. En annan informant sammanfattade 

ovanstående i följande citat:  

 

På något sätt kan man ju förstå vart det där kvinnohatet kommer ifrån, och det är klart 

att om det då finns strömningar i samhället som giltigförklarar kvinnohat och att 

feminismen är ett jävla påhitt som finns till för att män ska få skitliv så blir det en 

giltigförklarad analys om varför man inte mår bra i sitt liv. Superlätt att anamma den, 

för den lägger ju också problemformuleringen på andra, men det är inte dit vi är på 

väg, sorry. De här killarna skulle må så mycket bättre att göra upp med de där 

mansidealen om de bara tillåter sig själva att genomlida jobbiga upplevelser och 

godkänna det på något sätt. (Informant 1)  

 

5.4 Insatser för människor i utanförskap – resultat  

Det tredje övergripande temat vi fann var ”insatser för människor i utanförskap”. Inom detta 

tema hittade vi även två subteman och två underkategorier. 

 

5.4.1 Kartläggning och forskning  

Det första subtemat behandlade ”kartläggning och forskning”, detta då alla informanter menade 

att för att kunna få en övergripande bild av fenomenet och för att kunna förstå det på ett djupare 

plan så krävs det att man kartlägger både gruppen och individernas liv. Samtliga informanter 
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var dessutom överens om att det krävs mer forskning inom området, detta för att komma 

underfund med det verkliga problemet – varför har det blivit som det blivit för just dessa män? 

Detta för att kunna förstå varför vissa individer hamnar i utanförskap. Det är dock viktigt att 

inte dra alla i gruppen över en kam. 

 

Men att man inte börjar med etiketten utan man börjar med historiken, individens 

bakgrund. […] Man måste förstå vad enskilda medlemmar i det här communityt har levt 

för typ av liv, vad är det för typ av motgångar, avvisanden, tillkortakommanden och 

försummelse som de har blivit utsatta för som har bidragit till att det här har blivit ett 

legitimt sätt för dem att förklara sin omvärld på, och det måste man vara införstådd i 

för att kunna hjälpa dem på ett bra sätt. (Informant 1)  

 

5.4.2 Lösningar  

Det andra subtemat vi fann var ”lösningar”. Detta kommer i sin tur presenteras i två 

underkategorier.   

 

5.4.2.1 Förebyggande lösningar  

Den första underkategorin handlade om ”förebyggande lösningar” då samtliga informanter 

ansåg att det är viktigt att tidigt börja prata om relationer, genus, könsnormer, jämställdhet och 

inkludering, att alla ska få vara med oavsett olikheter. Informanterna ansåg att det är av stor 

vikt att lära sig att tycka om sig själv, och att vi i samhället överlag behöver arbeta med 

jämställdhet för att kunna bekämpa denna högerextremism, samhället har inte råd att gå tillbaka 

till hur det var förut.  

 

Starta från grunden till att jobba genus koncentrerat med killar, fan låt dem få släppa 

på, vi har hållit på med det här länge nog och stänga ute liksom. (Informant 1)  

 

Men det är ju å fånga upp folk då innan de hamnar där såklart. Om man tänker sig att 

man har mycket diskussioner i skolan. Som till exempel det här med prostitution; ”Ja 

men vi måste fånga upp alla tjejer som riskerar hamna i prostitution”. Ja? Men vi 

måste ju också fånga upp ALLA killar som är potentiella köpare eller 

förövare. (Informant 2)  
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Vidare menade informanterna att professionella måste se tecken på utanförskap bättre, samt att 

man i skolan pratar om att det är okej att söka hjälp om man mår dåligt, oavsett kön. Lära barn 

att det är okej att dela med sig av sina känslor, ofta behöver man öva på det menade en 

informant.  

 

5.4.2.2 Positivt bemötande  

Den andra underkategorin vi fann var ”positivt bemötande”. Alla informanter ansåg att det 

behövs fler, positiva stödgrupper och forum för människor i utanförskap där de kan få någon 

form av skräddarsydd hjälp samt träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Samtliga 

informanter uppgav att det är viktigt att känna tillhörighet och därför behövs stödgrupper av 

något slag där individer kan känna en positiv grupptillhörighet. Det ska vara tydligt att det är 

dit man kan vända sig om man känner sig ensam och utanför, det ska vara låga trösklar in till 

ett första möte menade informanterna. Professionella måste veta hur de ska bemöta de här 

männen/människorna, och framförallt våga fråga om ensamhet.  

 

En av informanterna gav förslag på att vi i Sverige kanske borde ta lärdom av hur de gjort i 

England för att lösa problemet med ofrivillig ensamhet.  

 

Samtidigt har vi en massa ofrivillig ensamhet. Nu har vi en minister i England för 

ensamheten […] och det visar sig depression har sjunkit rejält. Man har åtgärder och 

skapar föreningar, människor som går och träffar dem. (Informant 4)  

  

Informanterna menade att professionella behöver mer kunskap om ensamhet och utanförskap 

och dess konsekvenser, det måste ingå i utbildningsplanerna för människobehandlande yrken 

så att man kan snappa upp det och veta vilka frågor man ska ställa och vad man ska säga. De 

menade att det ställs högre krav på professionella idag eftersom ensamheten i samhället ökar.  

 

Självklart ska det bekämpas, det ska stängas och det ska motarbetas och sen personer 

som mig som ser dem i rummet måste se det med öppna ögon och jobba med 

dem. […] Beroende på vilken individ du har framför dig, vilken ålder, vilka 

bakomliggande orsaker, där ska bemötandet vara. (Informant 4)  

 



 

33 

 

Som professionell kan man förklä det lite, typ ”jag lyssnar, jag hör vad du säger” och 

att inte angripa dem tillbaka, utan mer ”jaha, men förklara mer, hur tänker du kring det 

här?”. (Informant 2)  

 

Informanterna menade även att det antagligen handlar mycket om skam för de här männen, och 

att man som professionell då måste försöka få individen att sluta känna skam då skam hämmar 

förändring. En informant menade att professionella måste få männen att känna skuld istället, då 

skuld är kopplat till handlingar. Informanterna uppgav att dessa män antagligen känner så 

mycket skam att de inte vågar söka hjälp. Detta då de känner att de inte är män nog. Både att 

de känner att ”jag är dålig som inte kan få en partner”, samtidigt som det lätt kan gå över i att 

”det är alla andras fel”. Informanterna uppgav att det även kan handla om att männen inte ser 

själva att de har ett problem. Informanterna menade att då sex och relationer är ett så pass 

tabubelagt ämne så måste professionella inom alla människobehandlande yrken bli bättre på att 

fråga om allt som rör individens liv, som till exempel nätverk, jobb, ekonomi, husdjur, familj 

etcetera.  

 

Vi behöver hitta ett strukturerat sätt att prata med människor i utanförskap kring de här 

sakerna, att sätta ord på det och det här ju komplext, det är ju skitsvårt för 

professionella att ställa frågor kring de här frågorna men om vi systematiserar det och 

har ett frågebatteri kring de här frågorna så underlättar det ju. (Informant 5)  

 

Jag tänker inom de flesta områden, om det nu är sjukvården eller kommunen eller 

vårdcentralen, att man frågar lite mer, det tar inte så jättelång tid egentligen. Och då 

känner ju också personen att “här är det någon som bryr sig”. Man märker ju rätt 

snabbt om det är en person som är ensam, och man vet ju också att ensamhet skapar 

mer somatiska och psykologiska besvär eller förstärker diagnoser. Det gör egentligen 

allting värre. Så det finns ju definitivt ett värde i att bara ställa lite mer nyfikna 

frågor. […] Jag tänker att som socionom eller socialarbetare så ska man ju ändå 

kanske jobba för att människor ska få det bättre. (Informant 6)  

 

Vidare trodde informanterna att dessa män har sökt hjälp tidigare, men att de sökt för andra 
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saker än ensamhet som till exempel för smärta i ryggen, diagnosutredningar eller andra fysiska 

åkommor, och menade att professionella därför måste bli bättre på att ställa riktade frågor.   

 

Jo men jag tänkte också på det här med om vi som professionella inte har någon 

kunskap eller erfarenhet av det här med incels så ställer vi ju inte frågor kring det 

heller och ställer man inga riktade frågor så får man ju ingenting veta heller. […] Det 

kanske är bra att vi också kanske försöker ställa lite riktade frågor kring det här också 

när vi möter de här personerna. (Informant 3)  

 

5.5 Analys 

Som tidigare forskning redan konstaterat är incels män som upplever sig vara socialt isolerade 

och som lever i ett ofrivilligt celibat och som skyller detta på feminismens framfart (Jaki et al., 

2019). Tidigare forskning har även påvisat att det behövs mer forskning för att kunna kartlägga 

incelmännens forum och kunna få en djupare förståelse för dessa män som väljer att kalla sig 

för incels (Ging, 2017). Informanterna menar i likhet med tidigare forskning att det behövs mer 

forskning om incels och manosfären för att kunna kartlägga och förstå fenomenet ytterligare, 

och även för att kunna förstå varför vissa individer hamnar i utanförskap. Det vi kan konstatera 

är att informanterna och tidigare forskning är samstämmiga om att incels är män som lever i 

ofrivilligt celibat och hatar kvinnor för det. Dessa män vägrar se att det kan finnas en möjlighet 

att det är de själva som är ansvariga för sina egna problem och projicerar därför över det på 

andra istället. Som Donnelly et al. (2001) skriver så kan det vara psykiskt påfrestande för 

individen att försöka leva upp till en massa förväntade normer när individen vet att den avviker 

från dem.  

 

Grunden till problemet verkar trots allt vara normerna som råder i samhället idag, att det är så 

viktigt att vara perfekt och att ha en partner. Detta i sin tur menar informanterna inte är så 

konstigt då att få närhet och kärlek är ett grundläggande mänskligt behov. Enligt informanterna 

känner många av incelmännen antagligen skam över att de inte lever upp till samhällets 

förväntade normer och sina grundläggande mänskliga behov, som i sin tur ligger till grund för 

deras hat och handlingar. Detta kan vara en av anledningarna till att de är hotfulla och 

utför/uppmuntrar varandra till våldshandlingar. Det kan förklaras utifrån Nathansons 

skamkompass som menar att individer hanterar skam genom att antingen agera 

tillbakadragande, attackera sig själv, attackera andra eller undvika skammen helt och hållet 
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(Nathanson, 1992). Utefter våra informanters svar är det tydligt att incelmännen hanterar skam 

genom att attackera sig själva genom att ständigt nedvärdera sin egen person, och de ser sig 

själva som inkompetenta då de inte kan få någon partner. De attackerar även andra genom att 

projicera över sina problem på omvärlden med sin antifeministiska ideologi och våldsbejakande 

propaganda. Schmitz och Kazyak (2016) menar att incelmännen är ett växande problem då allt 

fler män väljer att identifiera sig som incels och uttrycker ett allt starkare kvinnohat. De här 

männen försöker normalisera kvinnofientlighet, vilket bryter mot övriga samhällets moral. 

Även om kvinnohat i sig inte är något nytt, så är den här typen av kvinnohat av en annan 

magnitud än vad det varit innan. Detta i sin tur anser informanterna kan bero på att vi idag har 

internet, det har blivit mycket enklare för dessa män som känner sig utanför att hitta varandra. 

Som informanterna sade att även om männen i forumen är anonyma och kanske aldrig träffar 

varandra i det verkliga livet, så betyder inte det att de är osynliga. Problemet blir synligt genom 

att männen begår terrordåd i det offentliga rummet och på så sätt gör sig själva hörda och 

försöker sätta ett tryck på samhället att ta ansvar och hantera deras upplevda problem.  

 

Å ena sidan menar informanterna att Sverige har kommit så pass långt i samhällsutvecklingen 

sett till jämställdhet att den här gruppen inte kommer få något fotfäste. Å andra sidan finns det 

inget som säger att vi inte kan få partier eller makthavare som är bärare av samma ideologi, 

vilket i sin tur kan få förödande konsekvenser för jämställdheten menar de. Då incelmännen 

kan hota jämställdheten framställs det i våra ögon som ett socialt problem. Incels som grupp 

uppfyller därmed alla kriterier för att de ska klassas som ett socialt problem. Enligt det 

teoretiska ramverket krävs det då att gruppen är knuten till samhällets struktur och organisation, 

den bryter mot majoritetens åsikter och samhällsnormer, den är förknippad med den sociala 

sfären, problemet är synligt, och slutligen är det är en grupp som ökar i storlek då allt fler 

individer som upplever utanförskap ansluter sig till den (Meeuwisse & Swärd, 2013). 

Informanterna menar i sin tur att de tror att det verkliga hotet för samhället är män i utanförskap 

utan framtidstro. 

 

Liksom Jönsson och Hopstadius (2016) menar så är det inte så konstigt att människor i 

utanförskap söker sig till extremistiska grupper då själva tillhörandet i sig inte spelar så stor 

roll, och om grupptillhörigheten sätter skräck i andra så är det bara en bonus. I dessa grupper 

menar informanterna att medlemmarna bara bygger vidare på gamla idéer och åsikter som 

grundar sig i tankar om att det var bättre förr när mannen var överordnad kvinnan. Våra 
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informanter uppgav att incelmännen inte har hängt med i jämställdheten och att de hänger kvar 

i gamla ideal. Incelmännen tycks uppvisa en nostalgisk maskulinitet, med den hegemoniska 

maskuliniteten som idealbild. I enlighet med vad Johansson (2000) skriver är det idag inte 

längre lika självklart vad som anses vara ”manligt” respektive ”kvinnligt” som det var förr. Det 

finns då män som förändrar sin manlighet och rättar sig efter tiden, medan vissa män väljer att 

försvara sina manliga privilegier (Johansson, 2000). Det är där vi finner incelmännen som 

fortfarande ser kvinnan som ett objekt, och som vill fortsätta vara överordnade. De blundar för 

jämställdheten och vill återinföra ”urmanligheten” och hegemonin. Detta kan tyckas vara 

paradoxalt då tidigare forskning menar att incelmännen aldrig kommer att uppnå den 

hegemoniska maskuliniteten i verkliga livet då de inte uppfyller kraven för idealen över hur den 

”perfekta mannen” ska vara (Ging, 2017). Detta ideal innebär att männen ska vara snygga, 

vältränade, välutbildade och framgångsrika (Kimmel, 1994).  

 

Våra informanter menar att det inte är konstigt att männen väljer att reagera utåt och bli arga på 

samhället med alla dessa krav som ställs. Förr räckte det med att vara man för att få ligga, idag 

är det inte längre så. Med den sexuella revolutionen och kvinnans frigörelse från mannen under 

slutet av 1900-talet så är även makthierarkin mellan könen under omstrukturering (Johansson, 

2000), vilket har gjort det ännu svårare för männen att få ligga. Informanterna menade att idag 

är det kvinnorna det går bra för i samhället; det är de som utbildar sig och flyttar ifrån 

småstäderna medan männen blir kvar. Samhället har strukturella mönster som bäddar för att de 

här missnöjda grupperna växer. Det tycks istället ske en överkompensation för incelmännens 

brist på sex, detta kan förklaras med vad Kimmel (1994) menar med att strävan efter manlighet 

blir ett slags livslångt uppdrag där männen ständigt försöker bevisa för varandra att de är män 

nog. Varje prestation höjer deras värde och på så sätt blir kvinnor en slags valuta som de 

använder för att höja sin sociala status (Kimmel, 1994). När incelmännen inte får ligga så tar 

de ut sin frustration på omvärlden då de inte kan hantera känslorna av skam av att inte vara man 

nog. Vidare menar Kimmel (1994) att de män som inte uppnår alla kvalifikationer för den 

hegemoniska maskuliniteten troligen kommer att se sig själva som ovärdiga, misslyckade och 

underlägsna. Detta i sin tur är nog det som leder till psykisk ohälsa bland många av 

incelmännen. Tidigare forskning visar nämligen på att personer som lever i ett ofrivilligt celibat 

har en högre risk att bli deprimerade och ha sämre självförtroende. Många individer som lever 

i ett ofrivilligt celibat känner skam och lider av att inte kunna dejta, vilket i längden kan leda 

till att individerna skadar sig själva eller andra (Donnelly et al., 2001; Reeve, 2018).  



 

37 

 

Tidigare forskning visar på att det är färre män än kvinnor som söker hjälp för sin psykiska 

ohälsa och att en av anledningarna till detta kan vara att män uttrycker sin psykiska ohälsa på 

ett annat sätt eller har svårt att sätta ord på vad de känner. Detta kan leda till att vissa män får 

andra diagnoser och i längden kan leda till fel behandling (Region Stockholm, 2018). Det är då 

viktigt att professionella inom människobehandlande yrken har kunskap om normer kring 

manlighet för att kunna förstå hur dessa normer påverkar männen och pojkarna. Det är även 

viktigt för professionella att ha i åtanke att det kan förekomma mycket skam för dessa män 

(Sveriges Kommuner & Regioner, 2019). Flera informanter uppgav att de trodde att männen 

hade sökt hjälp tidigare men för andra orsaker och att professionella inom 

människobehandlande yrken behövde blir bättre på att fråga om ensamhet och utanförskap. De 

uppgav att man behöver ha rutiner för att ställa frågor om ensamhet och utanförskap. 

Informanterna uppgav att det även behövs mer positiva stödgrupper och forum för människor i 

utanförskap, det skulle således behövas fler projekt som Love Not Anger samt 

Connect2Hope.net. Sverige skulle kunna införa projekt som Love Not Anger och fokusera på 

förebyggande insatser såsom supporttjänster där människor som känner sig utanför och 

ensamma kan vända sig för att få allt ifrån dejtingtips till en vän att prata med, detta för att 

kunna nå människor som är ensamma och som rör sig på internet. Tidigare forskning visar 

nämligen att det kan vara psykiskt påfrestande att inte kunna leva upp till dessa förväntningar 

och förväntade normer på att individer ska dejta och experimentera med sex (Donnelly et al., 

2001). Att kunna ge ett positivt samt ett förebyggande stöd gör att samhället kan förebygga att 

ensamma individer inte blir arga, hatiska och våldsamma (LoveNotAnger, 2019). 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens slutsatser som besvarar studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vidare kommer vi att ge förslag på ytterligare forskning som kan bedrivas 

inom området samt implikationer för praktiken. 

 

6.1 Sammanställning av resultat och analys 

Det övergripande syftet med den här studien var att belysa professionellas syn på det sociala 

fenomenet incels. Syftet i sin tur besvaras med hjälp av tre frågeställningar:  

• Vilken kunskap har professionella om incels?  

• Anser professionella att incels är eller kan bli ett socialt problem?  

• Finns det några åtgärder som professionella anser bör vidtas för att kunna möta männen 

som definierar sig som incels? 

 

Vi kan konstatera att de professionella vi har intervjuat inom ramen för denna studie har 

uppvisat olika mängd kunskap om fenomenet incels. Gemensamt för alla var dock att de ansåg 

att det behövs mer forskning kring fenomenet i sig, i likhet med vad tidigare forskning påvisat. 

Detta resultat i sig anser vi inte är något chockerande, då en av anledningarna till att vi valde 

att undersöka det här fenomenet var just att det fanns bristande forskning inom området. Våra 

informanter hade kunskap om vad de ansåg var grunderna till incelmännens uppfattade 

problembild. Dessa grunder bottnar i att männen hanterar sin skam över att inte uppfylla 

mansidealets normer och sina grundläggande mänskliga behov genom att projicera över sina 

problem på omvärlden. Vi kan även konstatera att en annan grund till problemet är att 

incelmännen längtar efter att få känna tillhörighet, även om denna tillhörighet är destruktiv både 

för samhället och individen själv.  

 

Våra informanter menade att det verkliga problemet är unga män i utanförskap. Incelmännen 

utgör dock ett hot genom att deras ideologi bidrar till att motverka samhällsutvecklingen och 

sprider misogyni och antifeminism. Det slutgiltiga resultatet som besvarar vår andra 

frågeställning är att incelmännen som grupp uppfyller kraven för att klassas som ett socialt 

problem, och att människor i utanförskap överlag är något som samhället bör fokusera mer på 

då det går att se att människor faktiskt dör av ensamhet idag. Kanske borde Sverige följa 

Englands exempel och sätta in en ensamhetsminister? Ensamheten leder även till en ökad risk 



 

39 

 

för att utveckla psykisk ohälsa, vilket i sin tur kan leda till ökade krav på psykiatrin där köerna 

bara blir längre. Vården behöver vidare anpassas mer efter mäns behov så att fler män vågar 

söka hjälp, och i grunden behöver samhället arbeta med normerna för att hjälpa pojkar och män 

att kunna uttrycka sina känslor. För att kunna möta männen som identifierar sig som incels 

menade informanterna att det behövs mer forskning kring fenomenet, dels för att kunna förstå 

varför vissa män hamnar i utanförskap, dels för att kunna förstå männens bakgrund för kunna 

veta hur samhället ska kunna hjälpa dem. Det är lätt att skratta åt incelmännen och att inte ta 

deras upplevda problematik på allvar, men faktum är att de är ett hot mot samhället och då har 

samhället och socialtjänsten ett ansvar att hantera dem och skapa bättre villkor för dessa 

individer.  

 

Mot bakgrund av våra resultat i den här studien är det således viktigt att tidigt börja prata om 

genus, könsnormer och jämställdhet så att ingen blir diskriminerad i tidig ålder som sedan kan 

leda till utanförskap. För personer som redan känner sig ensamma och utanför behövs det 

stödgrupper och forum på internet dit de kan vända sig för att få stöd och råd. De ska även få 

möjligheten att kunna prata med andra personer som befinner sig i liknande situationer, men 

utan hatet som finns i incelforumen. Professionella inom socialt arbete måste bli bättre på att 

ställa frågor om ensamhet, sexualitet och relationer på rutin för att kunna fånga upp människor 

som riskerar att hamna i utanförskap eller som redan befinner sig i utanförskap, detta för att 

förhindra att de skadar sig själva eller andra. Det är viktigt att som professionell vara medveten 

om alla olika aspekter som kan göra det svårt för männen att söka hjälp och prata om sina 

problem, och i det försöka avdramatisera och inte lägga över allt ansvar på individen.  

 

6.2 Praktiska implikationer 

Mot bakgrund av det som nämns ovan vill vi som författare ge förslag på praktiska 

implikationer för praktiken. Vi har därför skapat ett frågeformulär (se Bilaga 4) och en enkät 

(se Bilaga 5) för att underlätta för professionella att våga fråga om ensamhet och utanförskap. 

Dessa frågor anser vi är något som bör ställas på rutin inom alla människobehandlande yrken. 

Om professionella tog fem minuter av ett möte för att våga fråga om ensamhet skulle allt fler 

människor fångas upp tidigare och professionella skulle tidigare kunna hjälpa människor som 

känner sig ensamma och utanför. 
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6.3 Styrkor och svagheter med studien 

Nedan kommer vi att presentera studiens styrkor och svagheter, samt reflektera över studiens 

resultat i relation till den metod som använts samt de krav på tillförlitlighet som finns. 

 

Vi anser att en av styrkorna med vår studie är att vi har kunnat anpassa metodval efter studiens 

syfte och frågeställningar. Detta då vi kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar med 

hjälp av den valda metoden. En annan styrka är att vi haft möjligheten att anpassa vårt val av 

teorier efter vad tidigare forskning och våra informanter sagt, vilket har gjort att vi har varit 

flexibla och lyssnat på vad våra informanter ansett vara viktigt vid valet av teorier. Nackdelar 

med metodvalet var att informanternas svar kan ha färgats efter vår kunskap om fenomenet. 

Det kan även ses som en styrka då vår kunskap bidrog till mer intressanta och djupare 

diskussioner. En svaghet med semistrukturerade intervjuer var att alla informanter inte fick 

samma frågor ställda till sig, samt att vi var nya som intervjuare vilket gjorde att vi inte ställde 

så många följdfrågor som vi hade kunnat om vi varit mer erfarna. Samtidigt kan det ses som en 

styrka att vi kunde anpassa följdfrågorna efter varje informant. En styrka var att alla informanter 

fann ämnet intressant, vilket ledde till att de varit engagerade och positiva till sin medverkan. 

 

En svaghet med studien är att flera mansjourer avböjde att medverka då de upplevde att de inte 

hade tillräckligt med kunskap om fenomenet. Detta ser vi som en brist då mansjourer kan vara 

de som troligast kommer i kontakt med män som har denna problematik. Hade vi haft en större 

tidsram hade vi även kunnat bedriva en internationell studie då vi fick erbjudandet om det, 

vilket kanske hade lett till att vi fått tag på informanter som kommit i mer kontakt med 

fenomenet då det är mer utbrett utomlands. Vi är dock tillfredsställda med avgränsningen att 

hålla oss inom Sverige eftersom vi då enbart behövde förhålla oss till ett lands struktur och 

organisation. 

 

Under studiens gång har vi utgått från de bedömningskriterier över tillförlitlighet som 

kvalitativa forskare utgår ifrån, vilka är trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman, 

2018). För att uppnå trovärdighet har vi inom ramen för vår studie informerat våra informanter 

om studiens syfte och innebörd, samt följt de etiska riktlinjer som finns (som presenterades mer 

utförligt i metodkapitlet). Informanterna har fått möjligheten att läsa studiens resultat och 

analys, och på så sätt har vi försäkrat oss om att vi inte misstolkat eller missuppfattat deras 

uttalanden för att på bästa sätt spegla den sociala verkligheten. Vi har även försökt uppnå 
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trovärdighet genom att inte ändra innebörden av citaten, utan snarare låta orden tala för sig 

själva. För att uppnå överförbarhet har vi försökt vara så transparenta som möjligt med 

urvalsbeskrivningen utan att riskera deras anonymitet. För att uppnå kravet för pålitlighet har 

vi försökt att skapa en transparent beskrivning av forskningsprocessen, samt kommer nedan att 

diskutera resultatets pålitlighet. Det kan ses som en svaghet att vi som två kvinnor inte kan sätta 

oss in i incelmännens situation, men vi har förhoppningen om att det samtidigt kan ses som en 

styrka i studien i och med att det lett till att vi istället kunnat återge en så objektiv och rättvis 

bild som möjligt av incelmännen och deras upplevda problematik. Vi har tagit männens 

problematik på allvar då den har allvarliga konsekvenser, samt försökt bidra med förslag på 

insatser som kan hjälpa dem. Att studiens resultat till viss del överensstämmer med tidigare 

forskning ser vi som en indikation på att vår studie är tillförlitlig. 

 

6.4 Slutdiskussion 

Vad bör samhället göra för att hjälpa dessa individer? Vi anser att det behövs mer forskning för 

att förstå varför vissa hamnar i utanförskap, professionella bör få utbildning och verktyg för att 

kunna bemöta och fånga upp individer i utanförskap. Det behövs mer kunskap bland 

professionella om sexualitet och relationer, det ska inte vara något som är tabu att fråga om och 

dessa frågor behöver ställas på rutin (se förslag på formulär i Bilaga 4 och 5). Forskare behöver 

undersöka vidare vad som händer när människans grundläggande behov inte uppfylls, då det 

är inte bara förnedrande utan även förödande ur biologisk synpunkt i och med att människor 

är sociala varelser som behöver varandra. Vi kan ändå förstå att incelmännen känner som de 

gör då det är ett grundläggande mänskligt behov att tillhöra en gemenskap och känna närhet, 

såväl som intim, fysisk och social. Dock vill vi förtydliga att vi inte anser att män har rätt till 

sex och närhet bara för att det är ett grundläggande mänskligt behov, utan att det finns andra 

lösningar på problemet. Samhället behöver lägga mer resurser på forskning och förebyggande 

insatser mot ofrivillig ensamhet. Det är därför ännu viktigare att forska om hur individer hamnar 

i utanförskap, samt om vilket stöd som behövs för att individer ska kunna ta sig ur ensamheten 

och återanpassas till samhället. 
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Bilaga 2 

INFORMATIONSBREV 

 

Hej!  

 

Vi heter Elin och Sara, och vi är studenter som läser sista terminen på Socionomprogrammet 

vid Högskolan Dalarna. Tiden är nu kommen för oss att skriva vår c-uppsats och det 

övergripande syftet med studien är att belysa professionellas syn på det sociala fenomenet 

incels. För att få svar på vårt syfte har vi tänkt hålla intervjuer med 4-6 professionella, och vi 

hoppas att du är en av dem! Det vi vill undersöka i den här studien är hur professionella ser på 

fenomenet incels och få dina erfarenheter och tankar kring just detta. Vi vill även undersöka 

huruvida professionella har förslag på någon lösning för att komma åt problemet. 

 

Incels (förkortning för ”involuntary celibates”) är män som är isolerade och som lever i ett 

ofrivilligt celibat. Grunden till denna isolering och avsaknad av sex är enligt männen 

kvinnorna och de menar att det beror till stor del på feminismens framfart. Dessa män har 

tillsammans skapat ett gemensamt forum på internet som fyllts av misogyni (en hatisk attityd 

mot kvinnor) och anti-feminism. Då detta fenomen blivit allt mer omskrivet och 

problematiserat de senaste åren, ger det oss som framtida socialarbetare goda skäl att 

undersöka diskursen och dess problematik. Vi anser att det här är ett viktigt ämne att skriva 

om då det är ett relativt nytt fenomen utan omfattande tidigare forskning som har stora 

konsekvenser för samhället och inte minst för männen själva.  

 

Vi tror att ditt deltagande i den här studien är en möjlighet för både dig och oss till nya 

tankesätt samt en bra diskussion. Skulle det vara så att du under intervjuns gång upplever 

någon fråga som jobbig att svara på så är det helt okej att hoppa över den frågan. Du kommer 

om du vill få ta del av materialet som gäller dig samt uppsatsen när den är publicerad. Skulle 

det vara så att du delgivit oss information som du inte vill att vi använder oss av så gör vi 

självklart inte det. 

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. För att du ska känna dig trygg så kommer vi vara 

noggranna med att anonymisera materialet samt förvara materialet på ett säkert sätt. 

Inspelning och intervjumaterial kommer förstöras efter att uppsatsen är klar och godkänd. 
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Vi har tänkt genomföra intervjuerna någon gång under vecka 48-50. Intervjun beräknas ta 

cirka 30-40 minuter och kommer att spelas in med diktafon. Intervjun kommer förslagsvis ske 

på din arbetsplats, men kan även ske via telefon eller Skype beroende på avstånd. Vi är 

flexibla med upplägget då vi gärna vill ha med just dig i vår studie. Studien kommer att 

presenteras på Högskolan Dalarnas Forsknings- och utvecklingsmarknad den 15:e januari 

2020. Uppsatsen kommer även att publiceras i Diva-portal efter godkännande. Om du är 

intresserad av att delta i vår studie eller om du har några andra frågor så får du gärna höra av 

dig till Elin Finn (v14elifi@du.se) eller Sara Mörk (h16sarmo@du.se). 

 

_________________________                          _________________________ 

Elin Finn                                                              Sara Mörk  

 

_________________________   

Handledare: Irving Palm (irving.palm@soc.uu.se) 

 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har 

också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid 

frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans 

dataskyddsombud.  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor   

Vad har du för utbildningar?   

När blev du klar med dem?   

Vilken är din yrkestitel?   

Vilka arbetsuppgifter har du?  

Hur länge har du arbetat som [yrkestitel]?  

På vilket sätt integrerar du jämställdhet i ditt dagliga arbete?  

  

Inledande frågor - kunskaper  

Vad tänker du när du hör ordet “incel”?  

Vad har du för kunskaper om incels?  

Om inga kunskaper finns – av vilken anledning tror du?  

Tror du att det behövs mer kunskap om detta fenomen bland professionella?  

Varför?  

Har du några egna erfarenheter av att ha bemött incels?  

Om nej - varför tror du att det är så?  
  

Gruppgemenskap  

Varför tror du att vissa män väljer att identifiera sig som incels?  

Hur skapas en incel?  

Tror du att den här gruppen kan tillföra något positivt till individen?  

Om ja, vad?  

Tror du att den här gruppen kan tillföra något negativt till individen?  

Om ja, vad?  

  

Socialt problem  

Hur tror du att en sådan här grupp kan komma att påverka samhället?  

Anser du att incels kan vara ett hot för samhället?  

Om ja, på vilket sätt?  

Om nej, varför inte/kan det bli?  

Tror du att dessa män någon gång har sökt professionell hjälp?  

Om nej, varför tror du att dessa män inte söker professionell hjälp?  

Kan du se några konsekvenser för samhället/kvinnor om dessa män inte får hjälp?  

  

Lösningar  

Vad bör samhället göra för att kunna hjälpa dessa män på bästa sätt?  

Vad behöver förändras i socialt arbete för att professionella ska kunna bemöta incels?  

Kan du komma på några konkreta lösningar på problemet?  

Hur går det att förebygga detta?  

  

Avslutande frågor  

Finns det något du vill tillägga som vi inte har frågat om?  

Hur kändes intervjun? Har den väckt några tankar?  

Anser du att det här var ett spännande och aktuellt ämne?  
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Bilaga 4 

Våga Fråga om Ensamhet (VFE) 

Ensamhet kan negativt påverka din klients fysiska och psykisk hälsa. Därför är det viktigt att 

du som professionell kan kartlägga din klients nätverk, hens relationer och om klienten är 

utsatt för ensamhet.  

 

Att vara ofrivilligt ensam kan vara oerhört påfrestande för individen och hen kan behöva 

professionell hjälp och därför är det viktigt att du som professionell – VÅGAR FRÅGA om 

ensamhet och utanförskap.  

 

Här nedan kommer ett par exempel på frågor som du kan ställa till alla dina klienter som du 

träffar för att säkerställa att din klient vet att hjälp finns att få.   

 

1. Har du ett nätverk som finns där för dig när du behöver hjälp och stöd?  

2. Upplever du att du har en närstående som du kan prata med om dina känslor?  

3. Upplever du att du kan behålla relationer?  

4. Saknar du att ha en relation?  

5. Känner du att du har en tillhörighet?  

6. Känner du dig ensam?  

7. Känner du dig övergiven? 

8. Känner du dig isolerad? 

9. Vet du vart du kan vända dig om du känner dig ensam?  

 

Datum: ________________________________________ 

Myndighet/Verksamhet:___________________________________________ 

Kön: ___________________________________________ 

Ålder:___________________ 
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Bilaga 5 

Enkät om ensamhet 

Ensamhet kan negativt påverka Din fysiska och psykisk hälsa då att vara ofrivilligt ensam kan 

vara oerhört påfrestande för Dig. Ibland kan Du behöva hjälp på vägen och det finns då 

professionell hjälp att få.  

Nedan kommer ett antal påståenden där Du kan besvara frågorna på en skala mellan 1 till 5 

beroende hur väl påståendet stämmer in på Dig.  

 

Jag känner mig ensam.  

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid  

Jag tycker det är jobbigt att vara ensam. 

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 

Jag saknar att ha någon att umgås med. 

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 

Jag mår dåligt över att vara ensam.  

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 

Jag känner att jag inte har någon att prata med. 

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 

Jag upplever att ingen förstår mig.  

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 

Jag känner mig utanför samhället, familjen och/eller vänner. 

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 

Jag känner att jag inte har någon att vända mig till. 

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 

Jag känner att ingen känner mig. 

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 

Jag känner att ensamheten påverkar mig, kan vara fysiskt och psykiskt.  

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 

Jag känner att det är svårt att skaffa nya vänner. 

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Oftast 5. Alltid 


