
”Näsan passar inte in i den jag är”
hur maskulinitet retoriskt görs när män i en svensk kontext 

representeras som konsumenter av estetisk plastikkirurgi

Karolina Tillman

Ämne: Retorik
Nivå: C
Poäng: 15 hp

Ventilerad: VT 2013
Handledare: Ann-Sofie Lönngren

Litteraturvetenskapliga institutionen
Uppsatser inom retorik



Innehållsförteckning
1. Inledning...........................................................................................................................................3
2. Tidigare forskning............................................................................................................................4
3. Syfte och relevans.............................................................................................................................6

Frågeställningar och avgränsningar.................................................................................................7
4. Material och urvalsmetod.................................................................................................................7
6. Teoretiska perspektiv........................................................................................................................8

Maskuliniteter..................................................................................................................................9
Visuell retorik................................................................................................................................10

7. Analys.............................................................................................................................................10
Skönhet och självförtroende..........................................................................................................11
Den sista utvägen...........................................................................................................................15
”Näsan passar inte in i den jag är”.................................................................................................16
Jag behöver återskapas...................................................................................................................20
Ett naturligare utseende.................................................................................................................21
”Ser man snygg ut så har man lättare att ragga snygga babes”.....................................................23
Jag är inte ensam om att genomgå kirurgi.....................................................................................26

8. Sammanfattande diskussion...........................................................................................................28
Litteratur.............................................................................................................................................31

2



1. Inledning
En ung kille står framför en spegel. Han har svarta streck ritade på och runt näsan. Snart ska hans 

efterlängtade näsplastik inledas. Han är nervös men förväntansfull. Näsan passar inte in i mitt 

ansikte säger han. Den är inte som jag. Jag vill att den ska vara mindre. Jag kommer känna mig mer 

självsäker med en annan näsa, våga vara mer öppen. Han ler. En plastikkirurg visar in honom i 

operationssalen. Han är orolig för narkosen, men alldeles strax sover han djupt på operationsbordet. 

Kirurgen lägger det första snittet vid hans högra näsvinge.

Den här uppsatsen kommer, med utgångspunkt i Judith Butlers performativa syn på kön, 

undersöka hur maskulinitet retoriskt görs när män representeras som konsumenter av estetisk 

kirurgi. Butlers performativitet innebär enkelt uttryckt att kön, i det här fallet maskulinitet, betraktas 

som något som argumentativt måste göras för att få och bibehålla sin betydelse. Hur argumenterar 

män för beslutet att lägga sig tillrätta på operationsbordet för att fettsuga hakan, placera ett 

artificiellt inlägg mellan vadmusklerna eller få näsan skulpterad, och hur görs maskulinitet inom 

denna argumentativa kontext? Detta kommer undersökas genom analys av två svenskproducerade 

tv-serier, närmare bestämt Plastikkirurgerna och Skönhetsbubblan.

När en man tar beslutet att lägga sig på operationsbordet, för att få ett skönhetsingrepp utfört 

placerar han sig både inom en skönhetsdiskurs i bred bemärkelse och inom ett snävare sammanhang 

av estetisk plastikkirurgi. Estetisk plastikkirurgi är sådana kroppsförändrande kirurgiska ingrepp 

som görs på basis av en människas vilja att få ett mer tilltalande yttre, det vill säga estetisk kirurgi 

bygger i huvudsak inte på brist på fysisk funktionalitet utan på en önskan om skönhet och 

proportion. Merparten av de människor som väljer att genomgå estetisk kirurgi är kvinnor och 

majoriteten av marknadsföringen inom fältet riktar sig till en kvinnlig publik. Uppfattningen som 

förmedlas är att skönhet och estetiska skönhetsingrepp framförallt är något som kvinnor ägnar sig åt 

och påverkas av. När en man bestämmer sig för att genomgå estetisk plastikkirurgi kliver han 

således in i ett fält som i vår samtid är kvinnligt kodat.

Den estetiska kirurgin utgör en expanderande bransch. Det finns dåligt med tillförlitlig statistik 

på hur många estetiska ingrepp som exakt utförs i Sverige. De senaste decennierna har  dock antal 

operationer och klinikernas omsättning ständigt ökat, och denna ökning sker även ur ett 

internationellt perspektiv. Det innebär att både antalet kvinnor och män som vänder sig till kirurgin 

för att förändra sitt utseende växer stadigt.1

Mitt personliga intresse för estetisk kirurgi har varit starkt sedan jag för några år sedan skrev en 

1 Thomas Johansson, Makeovermani: om Dr. Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget, Stockholm: 
Natur och kultur 2006, s. 146.
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litteraturvetenskaplig kandidatuppsats som rör vid ämnet genom Jeanette Wintersons roman The 

Stone Gods.2 När jag nu har chansen att skriva ännu en uppsats väljer jag att fördjupa mig i ämnet 

från ett retoriskt perspektiv, med utgångspunkt i Butlers performativa syn på kön. Viljan att 

specifikt undersöka kombinationen maskulinitet och estetisk kirurgi är ett resultat av att jag, i en 

svensk kontext, saknar tillfredsställande forskning på området.

2. Tidigare forskning
Den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen kring estetisk kirurgi har till stor del 

fokuserat på hur kvinnor och femininitet representeras samt hur estetisk kirurgi, med kvinnor som 

målgrupp, marknadsförs. Det kan delvis anses motiverat att en fokusering har gjorts av kvinnan och 

hennes kroppsförändrande praktiker, eftersom majoriteten av de som använder estetisk kirurgi varit 

och fortfarande är kvinnor. Den största delen av marknadsföringen av estetisk kirurgi riktar sig 

även, mer eller mindre explicit, till en kvinnlig målgrupp. En stor del av forskningen har dessutom 

gjorts ur ett feministiskt perspektiv och även detta har historiskt sett inneburit ett fokus på 

kvinnokroppen. Forskningen förstår ofta estetisk kirurgi som ett resultat av kvinnors underordning. 

Ibland förstås estetisk kirurgi som en frigörande praktik, som ett motstånd mot denna underordning. 

Ett sätt att ta makt i ett samhälle där skönhet genererar hög status. Kathryn Pauly Morgan för ett 

läsvärt resonemang om dessa olika syn på estetisk kirurgi i sin artikel ”Women and the Knife”.3

Den ensidiga fokuseringen på kvinnor och femininitet inom detta område har emellertid 

kritiserats av bland andra Ruth Holliday och Allie Cairnie samt Kathy Davis, som menar att 

kopplingen mellan ”aesthetic surgery, women and beauty” varit och fortfarande är så pass stark att 

den lägger hinder för att förstå estetisk kirurgi på djupet.4 I den svenska kontexten, som jag 

återkommer till här nedan, har det ensidiga fokuset på kvinnan ifrågasatts av exempelvis 

genusvetaren Kerstin Sandell. Sandell menar att analysen av den estetiska kirurgin alltför ofta 

behandlat kvinnor som en enhetlig grupp, utan att ta någon form av intersektionellt perspektiv, och 

förbisett det faktum att också män använder sig av kirurgi.5 

I den internationella forskningen finns ett fåtal undersökningar av hur män representeras och hur 

estetisk kirurgi säljs till män. Ett exempel på sådan forskning presenteras av Josh Adams, som i en 

2 Karolina Tillman, Beauty Mania and Intellectual Hollowness: How the Obsession of Physical Perfection Leads to a  
Spiritually Disturbed Population in Jeanette Winterson's The Stone Gods, C-uppsats framlagd vid sektionen för 
humaniora, Högskolan i Halmstad 2010.

3 Kathryn Pauly Morgan, ”Women and the Knife: Cosmetic Surgery and the Colonization of Women's Bodies”, 
Hypatia 1991:3.

4 Ruth Holliday och Allie Cairnie, ”Men Made Plastic: Investigating men's concumption of aesthetic surgery”, 
Journal of Consumer Culture 2007:1, s. 58.

5 Kerstin Sandell, ”Att operera kroppen för att bli 'riktig' kvinna?!”, Mer än bara kvinnor och män: Feministiska 
perspektiv på genus, Diana Mulinari, Kerstin Sandell & Eva Schömer (red.), Lund: Studentlitteratur 2003, s. 206-
208.
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amerikansk kontext undersökt representationen i media av män som genomgått estetisk 

plastikkirurgi. Adams menar att representationer i media av estetisk kirurgi ”rely heavily on gender 

sterotypes and normative standards of beauty when reporting on cosmetic surgery, often as a means 

of legitimizing cosmetic surgery”. Han menar att män representeras ”as concerned with virility and 

professional competitivness”.6 Kvinnors motiv för att genomgå estetisk kirurgi formuleras istället 

som förknippat med skönhet och inre välmående, det vill säga det är något de gör ”to look and feel 

better”.7 Kvinnors val att genomgå kroppsskapande praktiker förklaras som ett val knutet till 

personliga vinster, medan mäns val knyts till tillgången på yttre fördelar som exempelvis ökade 

möjligheter att göra karriär.

I Sverige är det Anita Andersson, som disputerade år 2005 vid Tema Hälsa och Samhälle vid 

Linköpings universitet, som gjort den mest omfattande samhällsvetenskapliga forskningen kring 

estetisk kirurgi. Hennes avhandling Estetik på klinik: den estetiska kirurgins legitimerande retorik  

undersöker diskursen kring estetiskt plastikkirurgi i en svensk kontext. Andersson inkluderar 

material från 1980-talet till början av 2000-talet. Materialet utgörs av plastikklinikers hemsidor, 

olika former av reklam, tv-serier om plastikkirurgi samt artiklar i veckopress. Andersson påvisar att 

den absoluta majoriteten av det mediala materialet direkt eller indirekt riktar sig till en kvinnlig 

målgrupp, trots att ett på ytan könsneutralt tilltal ofta används.

Denna allomfattande och neutralitetssträvande marknadsföringen till trots är det fortfarande under 2000-
talets början i huvudsak kvinnor det skrivs och berättas om, som avbildas och som används som symbol 
inom den estetiska kirurgin. En övervägande del av de reportage och artiklar som finns i vecko- och 
kvällspressen har, under den period som här studerats, handlat om kvinnor. […] Också på klinikernas 
hemsidor framstår kvinnor som den huvudsakliga patientkategorin. Även om man där talar om 
konsumenten utifrån en neutral terminologi, som patient, finns det ändå en dominans av kvinnor i 
presentationen av före- och efterbilder. […] Denna undertext tecknar således fortfarande bilden av 
konsumenten som en kvinna och emblemet för skönhet är till största delen synonymt med det feminina.8

Det på ytan könsneutrala tilltalet till trots är det alltså enligt Andersson tydligt att den estetiska 

plastikkirurgin i Sverige i huvudsak riktar sig till kvinnor och att kvinnor är de absolut vanligaste 

representanterna för estetisk kirurgi i media. Platsen för estetiska ingrepp är en feminint kodad 

plats. Andersson menar att fåfängan, som i den allmänna debatten förstås som  nära knutet till 

estetisk kirurgi, associeras med femininitet. Hon menar att detta tydligt genusbundna motiv till 

estetisk kirurgi skapar ett motstånd kring män som genomgår kirurgi. När det gäller 

argumentationen för estetisk kirurgi framhåller Andersson att den ”bygger på visioner om det goda 

livet” där utseendets betydelse för psykiskt välmående och kroppens funktion som social symbol 

6 Josh Adams, ”Bodies of Change: A Comparative Analysis of Medie Representations of Body Modification 
Practices”, Sociological Perspectives 2009:1, s. 107. 

7 Adams, s. 120.
8 Anita Andersson, Estetik på klinik : den estetiska kirurgins legitimerande retorik, Stockholm: Carlssons bokförlag 

2005, s. 114.
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understryks.9 Valet att genomgå estetisk kirurgi framhålls även som en förlängning av den 

personliga friheten. Det framställs i viss mån som en rättighet att välja sitt utseende.10

I Anderssons material finns män representerade men hon menar att männens närvaro är för liten 

för att kunna möjliggöra en rättvisande analys av hur just män representeras och hur deras val att 

genomgå kirurgi legitimeras. I en svensk kontext saknas i dagsläget undersökningar av hur män 

representeras i anknytning till estetisk kirurgi. Detta skapar en kunskapslucka som denna uppsats 

vill bidra till att fylla.

3. Syfte och relevans
Det är, som vi nämnt ovan, inte rättvisande att betrakta skönhetsindustrin som en enbart kvinnlig 

praktik eller att förklara den som en följd av manlig dominans och kvinnlig underordning.11 Den 

svenska forskningen om estetisk kirurgi har nästintill uteslutande fokuserat på kvinnor och 

kvinnokroppar. Det behövs därför inblickar i hur manliga kroppar representeras för att skapa en mer 

rättvisande bild av fenomenet estetisk kirurgi.12 Med utgångspunkt i detta är min studies syfte att 

undersöka hur män representeras i samband med estetisk kirurgi och närmare bestämt hur 

maskulinitet görs inom dessa representationer. Jag vill skapa kunskap om hur  maskulinitet görs när 

män kliver in på den kvinnligt kodade arena som den estetiska kirurgin utgör, och genom detta 

skapa en inblick i diskursen kring estetisk kirurgi och maskulinitet.

Jag menar, med utgångspunkt i mitt eget material, att berättelsen om den estetiska kirurgin i och 

för sig fortfarande både innehåller en majoritet kvinnor och i huvudsak riktar sig till kvinnor, men 

att männens berättelser idag utgör en inte obetydlig del av diskursen. Med andra ord menar jag att 

representationen av män, sedan Anderssons avhandling publicerades, verkar ha växt och blivit stor 

nog för att undersökas separat. En genomgång av en del av det material som tillkommit sedan 

Anderssons avhandling kan, om fokus läggs på  representationen av män, ge kompletterande 

kunskap om estetisk kirurgi och maskulinitet i en svensk kontext.  

Ett ytterligare syfte med studien är att försöka anlägga ett tydligare retoriskt perspektiv på 

estetisk kirurgi än vad som gjorts i den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen har  till stor 

del gjorts från en genusvetenskaplig och sociologisk horisont. Forskningen har analyserat det språk 

och de argument som förekommer i diskursen kring estetisk plastikkirurgi, men jag hoppas att ett 

mer utpräglat retoriskt perspektiv kommer att bidra till mer specificerad kunskap om hur 

argumentationen retoriskt fungerar.

9 Andersson 2005, s. 91.
10 Andersson 2005, s. 106.
11 Kathy Davis, ”Remaking the She-devil: A Critical Look at Feminist Approaches to Beuty”, Hypatia 1991:2, s. 26.
12 Holliday och Cairnie, s. 76.
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Frågeställningar och avgränsningar
Min övergripande frågeställning är hur maskulinitet retoriskt görs när män representeras på en 

kvinnligt kodad arena? För att bättre förstå detta använder jag mig av två delfrågeställningar. Jag 

frågar mig dels vilka argument som verbalt lyfts fram av män som genomgår estetisk plastikkirurgi 

och dels hur dessa män framställs visuellt? Det vill säga jag frågar mig hur maskulinitet görs genom 

verbal och visuell retorik när män representeras som konsumenter av estetisk kirurgi.

Analysen gör inte anspråk på att redogöra för alla typer av argument som förekommer eller alla 

sätt på vilka maskulinitet görs, utan syftar till att plocka ut och redogöra för de typer av argument 

som framträder som mest centrala och hur maskulinitet görs genom dessa. Undersökningen kommer 

uteslutande behandla hur maskulinitet görs när män representeras och kommer således inte 

innehålla någon jämförelse med hur kvinnor representeras eller hur femininitet görs i liknande 

sammanhang. Sådana jämförelser skulle med all säkerhet vara mycket intressanta, men uppsatsens 

omfång gör det inte möjligt att inkludera detta perspektiv.

4. Material och urvalsmetod
Mitt material hämtas ur två stycken svenskproducerade tv-serier, närmare bestämt säsong ett och 

två av Plastikkirurgerna (2009, 2011) samt miniserien Skönhetsbubblan (2012). Dessa serier har 

valts eftersom serierna fokuserar på människors upplevelser och tankar kring att genomgå estetisk 

kirurgi, samt för att de sänts på Tv 4 och Sveriges television och därför kan antas ha nått ut till en 

bredare publik än liknande program som sänts i mindre kanaler. Ur dessa serier kommer jag 

analysera de delar där vuxna män berättar om varför de planerar att genomgå kirurgi och hur de 

upplever resultatet av den slutförda operationen.

Tv-serierna som undersöks skiljer sig åt i sin karaktär, men centralt i dem båda är att människors 

berättelser om sina motiv för och upplevelser kring estetisk plastikkirurgi. Plastikkirurgerna låter 

oss följa patienterna från första konsultationen på kliniken till återbesök. Serien kan sägas vara en 

fusion av genrerna dokumentär och reality. Reality är ”en genre inom TV som har 'vanliga' 

människor som huvudpersoner och där man gör anspråk på att skildra verkligheten”.13 

Plastikkirurgerna kan inte klassificeras som rent dokumentär då serien innehåller inslag av mer 

eller mindre arrangerade situationer. Serien utspelar sig i huvudsak på en klinik i Stockholm. 

Programmet upplevs som informerande och lyfter fram både för- och nackdelar med kirurgin, men 

på det hela taget är det en positiv bild av kirurgin som framkommer. I serien porträtteras kvinnor, 

män och barn som genomgår estetisk plastikkirurgi. I säsong ett, som består av tio avsnitt, får vi 

13 Hillevi Ganetz, Talangfabriken: iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-reality, Uppsala : Centrum 
för genusvetenskap, Uppsala universitet 2008, s. 14.
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följa tjugoåtta olika personer varav åtta stycken är vuxna män och därför kommer ingå i den här 

undersökningen. I säsong två, bestående av åtta avsnitt, följer vi tjugosju personer varav fyra 

stycken är män och därmed inkluderas i studien.

 Skönhetsbubblan är i sin tur en dokumentär miniserie där personliga berättelser samsas med 

statistik, kommentarer från forskare och andra typer av experter. Skönhetsbubblan representerar i 

större utsträckning än Plastikkirurgerna ett slags efteråt-perspektiv. Det vill säga vi får inte på 

samma systematiska sätt följa personerna från beslut till genomförd operation, utan fokus läggs 

istället framförallt på hur de en tid efter operationen upplever sitt beslut. Skönhetsbubblan består av 

tre avsnitt. Vi får möta fyra stycken personer som genomgått estetisk kirurgi och två av dessa är 

män. Sammantaget utgörs materialet således av representationer av fjorton olika män. 

6. Teoretiska perspektiv
Den här undersökningen utgår från en performativ syn på språk, där språket inte ses som ett 

medium för ett innehåll utan som en förutsättning för att det över huvud taget ska skapas ett 

innehåll. Butler uttrycker det som följer: ”We do things with language, produce effects with 

language, and we do things to language, but language is also the thing that we do”.14 Språket 

reduceras i denna förståelse inte till att vara ett verktyg för förmedling av innehåll, utan betraktas 

istället som en förutsättningen för verkligheten. Det går inte att skilja språkets innehåll från dess 

uttryck och det går därför inte att betrakta kunskap som fördiskursiv. Språket blir förutsättningen för 

kunskap. Detta synsätt innebär att det blir omöjligt att på ett traditionellt sätt skilja på kön och 

genus, eftersom vi då inte kan förstå kön som existerande före kulturen och språket. När det inte 

finns någon fördiskursiv förståelse av kön måste vi ständigt göra kön för att könskategorierna ska 

behålla sina betydelser. Butler beskriver det som att vi ständigt måste argumentera för vår 

könstillhörighet. Görandet av kön är en argumentation.

Performativitet innebär att kön görs genom ständigt upprepande av handlingar. Handlingar 

syftar i det här fallet både på handlingar som utförs verbalt och sådana som utförs kroppsligen. 

Butler menar att det vi kallar ”gender identity is a performative accomplishment compelled by 

social sanction and taboo”, det vill säga att könsidentitet inte är en essentiell egenskap som är 

oberoende av yttre påverkan utan något som skapas i förhållande till sociala strukturer.15 Görandet 

av kön är alltså inte en individuell handling utan något som alltid sker i ett kulturellt sammanhang 

av köngörande.

Undersökningen utgår vidare från en syn på retorik, där studiet av det retoriska inte begränsas 

14 Judith Butler, Excitable Speech: A Politics of the Performative, New York: Routledge 1997, s. 8.
15 Butler 1997, s. 271.
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till kommunikation med ett uttalat argumentativt syfte. Retorik begränsas inte heller till verbala 

yttranden utan omfattar även visuella uttryck. I analysen ses männens individuella argumentationer 

som delar av samma diskurs. Det vill säga analysen förutsätter att männen, när de gör maskulinitet, 

befinner sig inom ett visst kulturellt sammanhang och att deras argumentation därmed är ett uttryck 

för detta sammanhang. Valen av argument ses alltså inte som oberoende och individuella val, utan 

som resultatet av den specifika kulturella kontext som männen befinner sig inom. Undersökningen 

syftar till att ge en inblick i denna diskurs, inte till att beskriva enskilda mäns görande av 

maskulinitet. I undersökningen av maskulinitet innebär detta att den maskulinitet som männen i tv-

serierna representerar inte är någonting givet, utan någonting som de ständigt måste argumentera för 

att bibehålla. För att närmare kunna beskriva och förstå hur maskulinitet görs kommer även R.W. 

Connells begrepp maskuliniteter och Jens E. Kjeldsens syn på visuell retorik användas.

Maskuliniteter
Connells syn på maskuliniteter kommer att användas för att på ett förtydligat sätt kunna beskriva 

från vilka utgångspunkter männen i Plastikkirurgerna och Skönhetsbubblan gör maskulinitet. 

Begreppet gör det möjligt att diskutera hur olika grupper av män gör maskulinitet på olika sätt och 

hur dessa maskuliniteter i sin tur förhåller sig till varandra. Connell menar att det är centralt att 

förstå maskulinitet som något som tar form inom ett större sammanhang av genus. Maskulinitet är 

inte något konstant eller på något sätt enhetligt, utan hon menar i likhet med Butler att maskulinitet 

alltid är föremål för ”internal contradiction and historical disruption”.16 Det är med andra ord inte en 

definition av maskuliniteten som Connell intresserar sig för, utan målet är att beskriva de komplexa 

strukturer inom vilka olika sorters maskuliniteter verkar och att skapa förståelse för de 

maktordningar som råder dem emellan. Connell benämner fyra olika sorters maskuliniteter. Dessa 

kallas, i den svenska översättningen, hegemonisk maskulinitet samt underordnade, delaktiga och 

marginaliserade maskuliniteter. Tre av dessa kommer användas i analysen.

Den hegemoniska maskuliniteten är den som vid en specifik kulturell tidpunkt är den mest 

eftersträvansvärda. Connell skriver att ”hegemonisk maskulinitet kan definieras som den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet”.17 Idén om den hegemoniska maskuliniteten är den föreställning om 

maskulinitet som legitimerar mäns överordning i förhållande till kvinnor. Huruvida denna 

maskulinitet i praktiken representeras av verkliga individer, eller om den enbart gestaltas av fiktiva 

karaktärer, spelar mindre roll. Poängen är att föreställningen om den hegemoniska maskuliniteten 

16 Raewyn Connell, Masculinities,  Berkeley: University of California Press 1995, s. 73.
17 R.W. Connell, Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos 2008, s. 115.
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existerar och att föreställningen i sig bidrar till att strukturera samhället.18

Delaktiga maskuliniteter är sådana som bidrar till att idén om den hegemoniska maskuliniteten 

fortlever, utan att för den skull vara hegemonisk maskulinitet. Dessa maskuliniteter har egenskaper 

som gör att de erhåller fördelar av att leva i ett genussystem som struktureras av idén om den 

hegemoniska maskuliniteten. Detta betyder inte att män som representerar en delaktig form av 

maskulinitet som individer medvetet utnyttjar den överordnande position de besitter. Det betyder 

inte heller att de är överordnade i alla situationer. Med begreppet marginaliserade maskuliniteter tar 

Connell in ett intersektionellt perspektiv, det vill säga hon uppmärksammar att relationerna mellan 

maskuliniteter påverkas av faktorer som klass och etnicitet.19

Visuell retorik
När det gäller den visuella retoriken utgår undersökningen från Jens E. Kjeldsens Visuel retorik och 

hans resonemang om varför begreppet argumentation inte bör reserveras endast för att beskriva 

verbala yttranden. Kjeldsen visar att argument, inom både logiken och retoriken, oftast har knutits 

till att vara verbala yttranden som ordnas enligt en sekventiell struktur.20 Han menar, i kontrast till 

detta, att också visuella element kan vara argumentativa. Han skriver att det retoriskt sett inte är 

”ytringers manifeste struktur som er vigtig, det vigtige er i stedet potentialet for at kunne 

repræsentere de latente retoriske ytringer og funktioner bag disse manifeste strukturer”.21 

Definitionen av vad som är ett argument bör alltså enligt Kjeldsen inte framförallt avgöras av hur 

det tar sig uttryck, dess struktur. Istället bör det betraktas som argumentativt som fungerar på ett 

retoriskt sätt, oavsett vilken typ av uttryck det retoriska förmedlas igenom. Kjeldsen poängterar att 

verbala och visuella argument inte fungerar precis likadant och framhåller att både visuella och 

verbala argumentationer har för- och nackdelar. Analysen av det visuella kommer inrikta sig på den 

typ av bilder och bildelement som används i berättelsen om männen. Det som undersöks är vilken 

typ av bilder som används i presentationen av männen och hur dessa samverkar med den verbala 

argumentationen för att göra maskulinitet.

7. Analys
I följande analys undersöks hur maskuliniteter görs genom verbal och visuell retorik när män 

representeras i samband med estetisk plastikkirurgi  i tv-serierna Plastikkirurgerna och 

Skönhetsbubblan. De argument som i huvudsak används för att legitimera estetisk plastikkirurgi 

delas i analysen in i sex grupper. Argumenten formuleras dels verbalt av männen själva och dels 

18 Connell 2008, s. 115.
19 Connell 2008, s. 117-119. 
20 Jens E. Kjeldsen, Visuel retorik, Bergen: Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen 2002, s. 218.
21 Kjeldsen 2002, s. 225.
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visuellt genom sättet männen presenteras i tv-serien. De olika typerna av argument är olika vanligt 

förekommande, men alla argument som tas upp i den här uppsatsen upprepas i representationen av 

minst två av männen. 

Männens argument för att genomgå estetisk kirurgi och hur männen framställs visuellt beskrivs, 

och denna beskrivning  används sedan för att analysera hur maskulinitet görs. Undersökningen av 

den verbala och den visuella retoriken kommer i analysen integreras. Det verbala och det visuella 

samverkar i tv-serierna och det blir därför naturligt att låta dem samspela även i analysen. Det bör 

även noteras att det naturligtvis inte finns några vattentäta skott mellan de olika argumenten som tas 

upp i analysen. Olika argument smälter i verkligheten samman och det är omöjligt att skilja dem åt 

på ett absolut sätt. Den tematiska uppdelning som analysen sorteras in i ska således inte förstås som 

slutgiltig, utan som ett sätt att underlätta förståelsen av materialet.  Resultaten av hela 

undersökningen sammanfattas och diskuteras avslutningsvis under rubriken sammanfattande 

diskussion. 

Skönhet och självförtroende
Den absolut vanligaste typen av argument som lyfts fram av männen i materialet är olika varianter 

av att förändringen av kroppen kommer generera ökat självförtroende och bättre självkänsla. Den 

estetiska kirurgin förväntas med andra ord få goda konsekvenser i det egna livet. Männen hoppas att 

operationen på olika sätt kommer att förändra deras sätt att leva och betrakta sig själva. De berättar 

att de efter operationen tror att de kommer må bättre och våga mer i sitt vardagliga liv. Det kan 

exempelvis röra sig om en förhoppning om att våga gå klädd i shorts, att känna sig bekväm med att 

visa sig i bar överkropp på stranden eller att hoppas på att kunna bli mindre blyg. Det är inte möjligt 

att skilja de argument som handlar om självförtroende från de som handlar om självkänsla. Dessa 

aspekter hänger helt enkelt ihop, men i en del argument är det självförtroendet som lyfts fram som 

det centrala och i andra är det självkänslan som får mest utrymme. Vi ska se exempel på båda 

variationerna av argumentet i följande stycken.

Gunnar medverkar i Plastikkirurgerna i samband med att han ska få ett implantat inopererat i 

sin ena vad. Han är missnöjd med formen på vaden och anser att den behöver fyllas ut för att bättre 

motsvara hans andra vadmuskel. Han får utgöra vårt första exempel på hur argumenten kring 

självförtroende och självkänsla kan se ut. Gunnar säger att han ”hoppas att den här rädslan för att 

visa sig i shorts kommer gå över så fort som möjligt. Jag får ju pressa mig lite där säkert. Men jag är 

rätt övertygad om att jag fixar det”.22 Hans uttalande tyder inte på en övermåttlig tro på att 

operationen i sig själv kommer åstadkomma självsäkerhet och nya beteenden, utan poängterar att 

22 Plastikkirurgerna, Tv 4, 14/6 2011.
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han själv aktivt måste sträva efter att ändra sina tankar och sitt beteende. Genom att poängtera detta 

påvisar Gunnar att det är han som har den yttersta kontrollen över sitt liv. Han har inte helt hängett 

sig åt kirurgin som lösning på hans problem, utan förmedlar att han ser med nyktra ögon på vad 

operationen kan åstadkomma. Han ser dock kirurgin som en förutsättningen för eller åtminstone 

som en genväg till att detta ska bli verklighet. Denna distansering från en övertro på den estetiska 

kirurgins möjligheter att förändra är möjlig att se som ett görande av maskulinitet. Det blir ett 

avståndstagande från synen på skönhetsoperationer som förknippat med extrem fåfänga och idén att 

konsumenten av kirurgi har just denna övertro på kirurgins resultat.

Ruzbeh, som också han medverkar i Plastikkirurgerna, använder även han denna typ av 

argumentation. Han ska genomgå en näsplastik och presenteras av speakern i inledningen med 

orden: ”Ruzbeh har länge mått dåligt över sin näsa och det har påverkat hans självförtroende”. 

Visuellt introduceras han sittande ensam på en parkbänk vid en lekplats. När Ruzbeh själv berättar 

om sina förväntningar på operationen framkommer det att han hoppas kunna bli mer utåtriktad som 

person. Han säger att han inte tror att hans personlighet kommer förändras efter kirurgin men han 

menar att han ”helt klart [...] kommer våga mer”, det vill säga han förväntar sig att våga mer i 

sociala sammanhang trots att han ”som person är ganska blyg”.23 

Ruzbeh menar i likhet med Gunnar att operationen inte kommer vända upp och ner på hans 

personlighet eller beteende, men att ingreppet definitivt kommer göra att han vågar mer. Den 

estetiska kirurgin är, om inte den direkta lösningen på ett sviktande självförtroende, så åtminstone 

ett steg på vägen till ett mer självsäkert liv. Gunnars och Ruzbehs argument handlar båda om 

strävan efter ökat självförtroende. De vill ta för sig mer av sitt liv, våga mer. Detta kan länkas 

samman med en hegemonisk maskulinitet där att upplevas som självsäker, att våga ta för sig och 

vara aktiv kan sägas vara centrala egenskaper.

Åke och Kjell är far och son och har både genomgått ansiktslyft. När de intervjuas i 

Skönhetsbubblan förekommer ett argument som är mycket närbesläktat med Gunnars och Ruzbehs, 

men här lyfts inre välmående fram snarare än önskan om att våga mer i det sociala livet. Männen 

framhåller båda att kirurgin gett dem bättre psykiskt välmående. Operationen har betytt bättre 

självkänsla. Kjell berättar bland annat att han innan han opererade bort sin dubbelhaka ofta fick 

kommentarer om denna. Det kunde vara tillrop som exempelvis ”du med två hakor, kom hit”. Kjell 

berättar att han visserligen kan bjuda på sig själv, men att han inte hade någon lust att bjuda på 

dubbelhakan och att han därför bestämde sig för att ta bort den. Åke i sin tur, beskrivs av Kjell, som 

att han innan operationen var väldigt ”less på allting” och att han blev nöjd igen när han fick 

23 Plastikkirurgerna, Tv 4, 7/6 2011.
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tillbaka sina forna ansiktsdrag.24 Det beskrivs som att ansiktslyftet gav Åke gnistan tillbaka, det vill 

säga att känslan av inre välmående hängde ihop med ansiktets utseende.

I argumenten som bygger på förhoppningar om självförtroende och självkänsla är tankar om 

proportion och liksidighet återkommande. Kroppslig proportion och balans lyfts fram och det 

framgår att liksidigheten är viktigt för att männen ska känna sig bekväma med sin kropp. Den ena 

sidan av kroppen skiljer sig på ett eller annat sätt från den andra och därigenom legitimeras att den 

missformade sidan behöver justeras för att passa in. 

Roger, som i Plastikkirurgerna får implantat inopererade i vad och rumpa på höger kroppshalva, 

resonerar kring liksidighet. Roger förklarar beslutet att genomgå kirurgi som följer: 

Mina estetiska tillkortakommanden består först och främst av vaden som är helt tillbakabildad. Den är 
mycket smalare än vänstervaden. Och häcken på högersidan har ju kollapsat fullständigt. […] 
Vänstersidan är ju mycket snyggare än högersidan. […] Det ser ju förjävligt ut, anser jag själv. Jag badar 
inte på offentliga badstränder, det är inte att tänka på. Om det går att få det att se liksidigt ut så vill jag ju 
göra det alltså.25

En liksidig kropp framstår som en viktig aspekt av en acceptabel kropp. Det är inte bara något 

eftersträvansvärt utan Roger upplever liksidigheten som en förutsättning för att han ska kunna 

känna sig tillfreds med sin kropp.

24 Skönhetsbubblan, Sveriges television, 24/4 2012.
25 Plastikkirurgerna, Tv 4, 10/11 2009.
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Roger på konsultation med kirurgen som ska operera honom. Vi får höra Roger berätta om det han upplever 
som sina fysiska tillkortakommanden och varför han vill operera sig. Han berättar bland annat att han aldrig 
badar på offentliga stränder på grund av det missnöje han känner inför sin kropp.



Det centrala i männens tankegångar är att den liksidighet som ska uppnås via kirurgi kommer leda 

till ett annat sätt att uppleva sin kropp. Det kommer leda till en annan känsla inför sig själv och sin 

kropp. Målsättningen med kirurgin är även här att få bättre självkänsla och självförtroende. Att prata 

om proportion och liksidighet är ett sätt att beskriva skönhet utan att på ett lika explicit sätt prata om 

att vilja bli snyggare eller vackrare. Även Gunnar, som nämns ovan, eftersträvar proportion. Det 

som förenar Rogers och Gunnars strävan är att de både vill att deras kropp ska ge intryck av att vara 

proportionerligt muskulös. Kroppens sidor ska ha en likvärdig mängd muskelmassa. Det är tydligt 

att en viss sorts kropp krävs för att få känna sig tillfreds i sin maskulinitet och att det inte räcker att 

ha en funktionell kropp, vilket både Gunnar och Roger framställs som att de har.

Maskulinitet görs genom en strävan efter en viss typ av kropp. Gunnar, Ruzbeh och Roger 

eftersträvar alla en lite mer ideal maskulin kropp. De tar genom sina operationer ett steg närmare en 

hegemonisk manskropp och därmed maskulinitet. Det vi kan utläsa ur deras önskemål är att den 

hegemoniska kroppen har en proportionerlig form, en muskulatur som faller inom ramen för det 

normala och en viss typ av ansiktsdrag. I samband med realiseringen av kroppen lyfts även vikten 

av självförtroende fram. I ett samhälle där självförtroende är en åtråvärd egenskap som länkas 

samman både med att vara framgångsrik och att vara maskulin framstår det som ett rationellt val att 

vilja åstadkomma den där strålande självsäkerheten och jag menar att maskulinitet görs även via 

denna strävan efter självsäkerhet.

I anknytning till idén om den ideala manskroppen är det intressant att reflektera över hur 

delaktiga respektive marginaliserade maskuliniteter argumenterar kring vad som är en vacker kropp. 

Det finns ingen absolut skiljelinje mellan hur dessa maskuliniteter argumenterar för skönhet och 

självförtroende. Men vi kan se en antydan till att de förhåller sig olika till den hegemoniska 

kroppen. Ruzbeh får här utgöra ett exempel på en marginaliserad maskulinitet, eftersom han har ett 

utomeuropeiskt utseende. Näsplastiker är en vanlig operation i Mellanöstern och Ruzbehs val att 

genomgå en näsplastik kan betraktas som en del av en tendens inom plastikkirurgin. En tendens 

som innebär att människor med ett ursprung i Mellanöstern genom operation justerar sina näsor för 

att uppnå ett utseende som är mindre förknippat med regionen de kommer ifrån. De önskemål 

Ruzbehs har på sin operation bygger på föreställningen om en vit kropp som ideal. Det som i hans 

argumentation framhålls som skönhet är en föreställning om en typiskt vit, västerländsk eller 

europeisk typ av näsa. Operationen handlar om att överskrida gränsen för hans egna genetiska 

förutsättningar. Operationen korrigerar hans ursprung. Vi kommer återkomma till detta senare i 

uppsatsen. 

I kontrast till detta framställs Gunnars och Rogers, som med sitt typiskt nordeuropeiska 

utseende kategoriseras som delaktiga maskuliniteter, operationer som resultatet av onormala 
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omständigheter. Gunnar har fötts med en skada och Roger har drabbats av en olycka och det är 

dessa onormala omständigheter som mynnat i beslutet att genomgå kirurgi. Det intressanta i denna 

kontrast är kanske framförallt hur Gunnars respektive Ruzbehs berättelse framställs i programmet.

Både det Gunnar och Ruzbeh upplever som sina fysiska tillkortakommanden är sådant som 

funnits med dem hela livet. Gunnars underutvecklade vad är en konsekvens av att han föddes med 

en så kallad klumpfot och Ruzbeh föddes med en viss form på sin näsa. I Plastikkirurgerna 

framställs deras berättelser ändå väldigt olika. I framställningen av Gunnar läggs stort fokus på att 

berätta bakgrunden till operationen. Vi får berättat för oss att Gunnar föddes med klumpfot, att han 

genomgick flera operationer som barn och så vidare. Detta illustreras även med bilder från hans 

barndom. Gunnars val att operera sig framställs som en korrigering till något som borde funnits, 

medan Ruzbehs val framställs som en korrigering för att uppnå ett ideal. Skillnaden blir att Gunnars 

beslut kan uppfattas som mer legitimt, eftersom det stöds av en rejäl bakgrundsbeskrivning. 

Ruzbehs beslut får å andra sidan stå mer för sig själv, utan det gedigna argumentativa stöd som 

Gunnars beslut ges i framställningen. Min poäng är att både Gunnar och Ruzbeh i strikt mening 

genomgår kirurgi som en konsekvens av vissa skönhetsideal, men att framställningen av Gunnar 

döljer det faktum att det handlar om en strävan efter en vackrare kropp.

Den sista utvägen
En del av de män som talar om behovet av ökat självförtroende eller självkänsla framhåller att den 

estetiska kirurgin är den sista utvägen för dem. Männen påvisar att de på olika sätt kämpat för att 

realisera sin drömkropp genom exempelvis träning eller att de genuint försökt att acceptera den 

kropp de har. Den estetiska kirurgin framställs i dessa argumentationer som ett beslut taget efter 

gediget övervägande och som ett sista steg på vägen till den kropp de önskar sig. Det verkar finnas 

en oro över att den estetiska kirurgin ska uppfattas som ett lättvindigt val eller att valet ska 

förknippas med fåfänga. Vi ska titta närmare på två exempel för att illustrera denna typ av 

argument. Roger får utgöra exemplet på att legitimera beslutet genom att poängtera att beslutet är 

väl genomtänkt. Han säger att:

Det här har jag funderat över i, det är sju år sedan det hände [mc-olyckan], så i fem år i alla fall. Jag 
trodde att jag skulle komma över det, och skita i att folk […] att det ser förjävligt ut. Men jag kom aldrig 
över det. Nu efter sju år inser jag att jag måste göra någonting åt det.26

Roger påvisar i detta uttalande att beslutet att genomgå kirurgi har ägnats mycket eftertanke och att 

han till slut kommit fram till att han är tvungen att göra detta. Beslutet är inte lättvindigt taget. På 

sitt återbesök poängterar Roger även att han ”inte vill vara snyggare än alla andra” utan att han bara 

26 Plastikkirurgerna, Tv 4, 10/11 2009.
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vill se ”liksidig och hel ut”.27 Sammantaget vill han påpeka att han inte är någon överdrivet fåfäng 

person utan att han trots sitt beslut att genomgå estetisk plastikkirurgi inte är alltför självupptagen 

eller utseendefixerad.

Det andra exemplet, kopplat till att ha gjort allt annat som står i ens makt, får Jimmy 

representera. Jimmy genomgår i Plastikkirurgerna en fettsugning och en bukplastik för att ta bort 

kärlekshandtagen. Han har gått ned mycket i vikt och har tidigare genomgått en bukplastik för att ta 

bort överflödig hud. Jimmy beskriver hur han förändrat sitt liv och sin kropp rejält.

Det kom en vändpunkt. Det började med att brorsan drog upp mig varje morgon klockan sex. Vi gick ut 
och gick långa promenader och käkade müsli till frukost. Så att det började väl så, och sen efter det så 
fick man ju en kick själv och tränade två-tre pass om dagen. Så jag nästan torterade mig själv. Men det 
gav ju snabbt resultat också. Jag tappade 31 kilo på 11 månader, så det gick väldigt väldigt snabbt att gå 
ner i vikt. Problemet var ju att huden inte hängde med riktigt.28 

Jimmy menar att han har förändrat sin hälsa på egen hand och att bukplastiken endast är det ”sista 

steget till en väldigt stor förändring”.29 Kirurgin är det sista, men de allra största kliven har Jimmy 

tagit genom mer konventionella tillvägagångssätt som exempelvis motion och hälsosammare mat. 

Kirurgin framstår som ett nödvändigt ont för att uppnå det slutgiltiga resultatet som Jimmy 

eftersträvar.

Maskulinitet görs via dessa resonemang genom att männen tar avstånd från den fåfänga som 

estetisk kirurgi och skönhetsindustri i stort förknippas med. Roger gör kanske det mest explicita 

uttalandet mot fåfänga när han säger att han inte vill ”vara snyggare än alla andra” utan att han bara 

vill ”se liksidig och hel ut”.30 Att påvisa att beslutet inte handlar om att vilja bli snyggare än alla 

andra visar att han vill ta avstånd från den skönhetshets som estetisk kirurgi förknippas med. Även 

Jimmy tar avstånd från estetisk kirurgi när han säger: ”generellt sett så tycker jag inte att man borde 

skönhetsoperera sig”.31 Jimmy menar att estetisk kirurgi är en legitim lösning endast under särskilda 

omständigheter där inget annat tycks hjälpa.

”Näsan passar inte in i den jag är”
I männens berättelser finns även argument som bygger på att det finns en skillnad mellan den de är 

och hur deras kropp ser ut. Här tar männen utgångspunkt i definitionen av sig själva och uttrycker 

att det estetiska ingrepp de ska göra kommer att ta bort eller lägga till så att kroppen blir sig själv. 

Den bild männen har av sig själva är, från vår performativa synvinkel, inte utformad på individuell 

basis utan är beroende av samhällelig kontext. Bilden som männen har av vilka de är antas således 

27 Plastikkirurgerna, Tv 4, 10/11 2009.
28 Plastikkirurgerna, Tv 4, 24/11 2009.
29 Ibid.
30 Plastikkirurgerna, Tv 4, 17/11 2009.
31 Plastikkirurgerna, Tv 4, 24/11 2009.
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vara påverkad av exempelvis normer kring maskulinitet. Beslutet att genomgå kirurgi bygger på en 

önskan om att kroppen och upplevelsen av jaget ska motsvara varandra. Andersson menar i Estetik  

på klinik att det är just ”en realisering av självbilden, av den person man upplever sig vara eller den 

man önskar att man vore” som klinikerna i sin marknadsföring utlovar att de estetiska ingreppen ska 

leda till.32 Vi förstår, både genom hennes och mitt eget material, att kroppen fungerar som en 

symbol för jaget.

Ruzbeh ger oss, i argumentationen för sin näsplastik, ett exempel på detta. Han säger att hans 

näsa ”inte passar in i den jag är”, och att han efter operationen ser fram emot att kunna se sig själv i 

spegeln och känna ”ja, det här är jag”.33 Ruzbeh vill korrigera sin näsa så att den bättre stämmer 

överens med den person han anser sig vara. 

Det är självklart svårt att veta exakt vad det är som gör att näsan inte ”passar in”, men någon form 

av konflikt finns uppenbarligen mellan Ruzbehs identitet och sin upplevelse av sin kropp. I en tid 

där näsplastiker uppges vara den vanligaste formen av estetisk kirurgi i Mellanöstern är det 

emellertid inte orimligt att anta att Ruzbehs missnöje med sin näsas utseende är kopplat till en 

vithetsnorm. Den hegemoniska (mans)kroppen är vit och det är denna som Ruzbeh, genom sin 

näsplastik, vill efterlikna.

Vi kan låta Gunnar utgöra ytterligare ett exempel på denna typ av argument. Den operation som 

32 Andersson 2005, s. 117.
33 Plastikkirurgerna, Tv 4, 7/6 2011.
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Ruzbeh beskriver hur han vill förändra sin näsa och säger att en av hans förhoppningar med kirurgin är att 
kunna se sig själv i spegeln och känna ”ja, det här är jag”.



Gunnar genomgår bygger, som sagt, på en strävan efter proportion och förhoppningen om att detta 

ska leda till ökat självförtroende. Men Gunnar uttrycker också att hans platta vadmuskel inte är 

representativ för honom som person. Han beskriver sig själv som en fysiskt mycket aktiv person, 

och detta befästs visuellt via stillbilder där Gunnar ägnar sig åt friluftsaktiviteter som exempelvis 

klättring, paddling och hängflygning.34 Bilderna argumenterar visuellt för att Gunnar är den aktiva, 

äventyrliga person som han verbalt berättar om. Detta är värt att lägga märke till ur ett performativt 

perspektiv eftersom upprepning är centralt för Butlers förståelse av hur kön görs. Maskulinitet görs 

inte en gång för alla, utan behöver upprepas för att behålla sin innebörd. Det räcker inte att Gunnar 

verbalt berättar att han är sportig och så vidare, utan detta befästs genom flera olika bilder som 

berättar samma sak. Sammantaget, visuellt och verbalt, så sägs det åtminstone fem gånger att 

Gunnar besitter de här egenskaperna. Den typ av egenskaper och levnadssätt som framställs 

konnoterar maskulinitet. Det är utan tvekan maskulint kodat att ägna sig åt sportiga aktiviteter och 

att utmana sina fysiska gränser. Gunnars maskulina sida framhävs genom bilderna och detta 

förhindrar att han reduceras till en man som genomgår estetisk kirurgi. Han är mer än så. Bilderna 

visar den maskulina identitet som Gunnar med valet att genomgå estetisk kirurgi vill att hans kropp 

ska motsvara. Gunnar vill att kroppen, genom att se mer proportionerligt muskulös ut, ska förmedla 

hans identitet som en sportig, aktiv individ.

34 Plastikkirurgerna, Tv 4, 14/6 2011.
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En av de bilder som används för att porträttera Gunnar och argumentera för hans sportiga och äventyrliga 
egenskaper.



En liknande kombination av verbal och visuell argumentation ser vi i presentationen av Stefan i 

Plastikkirurgerna. Stefan ska genomgå en fettsugning av hakan och ett ansiktslyft. Han berättar om 

hur han som ung tränat väldigt mycket men att han trots det alltid haft ”en liten kudde här under 

hakan”.35 Han menar att han trots ett aktivt liv alltid haft en liten dubbelhaka. När Stefan nu blivit 

äldre och gått upp en del i vikt har dubbelhakan blivit mer iögonfallande, och han har därför 

bestämt sig för att ta bort den. Vi får i samband med Stefans berättelse se bilder på honom från när 

han var yngre. Det får exempelvis se fotografier på honom iförd badbyxor och vi får även följa med 

till hans nuvarande arbete som simtränare. Bilderna befäster även här, genom upprepning, det som 

sägs verbalt. Det vill säga vi får bildbevis på att Stefan tränat mycket som ung, varit och fortfarande 

är mycket intresserad av sport. Retoriskt upprepas samma argument i olika former.

Gunnar är sportig och äventyrlig och Stefan är eller har åtminstone varit vältränad. En vad som 

nästan helt saknar muskler eller en dubbelhaka fungerar inte som symboler för dem som individer. 

Gunnars kirurgi kommer korrigera vaden, så att hans kropp kommer motsvara den fysiskt aktiva 

person som han identifierar sig som. Stefans ansiktslyft kommer förändra ansiktets konturer så att 

han i större utsträckning kan identifiera sig med en yngre upplaga av sig själv. Liknande 

tankegångar ser vi när Kjell beskriver anledningen till att hans pappa Åke genomgick sitt 

ansiktslyft. Kjell säger att ”du var ju väldigt less på allting då när du såg ut som du gjorde och du 

tyckte det var hemskt att du inte var Åke längre” (min kursiv).36 I Åkes fall hade kroppen åldrats 

och ansiktet blivit så rynkigt att han inte längre kände sig som sig själv. Återigen fungerar inte 

kroppen som en symbol för jaget och det blir därmed nödvändigt att korrigera kroppen. Åke 

identifierar sig, i Kjells beskrivning, som en man utan hängigt, rynkigt ansikte.

Männen, i mitt material, framhäver vikten av att insidan och utsidan motsvarar varandra. 

Kroppen ska representera den de känner sig som. När kroppen inte lyckas med detta upplever 

männen att kroppen begränsar dem. Denna begränsning består inte av en fysisk brist på 

funktionalitet, i Gunnars fall är vaden fullt funktionsduglig, istället handlar det om att kroppens 

utseende skapar en mental begränsning. Denna mentala begränsning leder sedan till att åtminstone 

Gunnar och Ruzbeh begränsar sig fysiskt, i Gunnars fall genom att exempelvis inte bära shorts. Det 

faktum att kroppen uppfattas som avvikande från den egna identiteten gör att männen inte känner 

sig bekväma i den egna kroppen. En kirurgisk korrigering av det avvikande förväntas då leda till att 

den begränsande känslan försvinner eller åtminstone avtar. Maskulinitet görs i samband med 

argumenten som kretsar kring överensstämmelse mellan jaget och kroppen genom att det maskulina 

i männens identitet framhävs. 

35 Plastikkirurgerna, Tv 4, 31/5 2011.
36 Skönhetsbubblan, Sveriges television, 24/4 2012.

19



Jag behöver återskapas
Flera av männen implicerar att deras vilja att göra estetiska ingrepp inte har särskilt mycket att göra 

med fåfänga eller en strävan efter att skapa perfektion. Istället framhåller dessa män att deras val 

bygger på viljan att återskapa den kropp de haft. Den kropp de anser är deras egen. De män som 

använder denna typ av argument kan med Connells termer kategoriseras som  delaktiga 

maskuliniteter. De är vita män som ofta framställs som heterosexuella. Deras kroppar har förändrats 

genom olyckor eller sjukdomar och de vill nu återställa sina kroppar till något som liknar det 

ursprungliga och därmed hegemoniska. Dessa resonemang är varianter av att kroppen inte 

motsvarar männens upplevelse av sig själva. Det utmärkande är att här lyfts en olycka eller sjukdom 

fram som anledningen till att självet och kroppen inte matchar varandra och därmed placeras 

orsaken till männens missnöje med sin kropp utanför dem själva. Estetisk kirurgi framställs som en 

följd av olyckan eller sjukdomen. I kontrast till att framställas som ett resultat av bristande 

självförtroende som skulle kunna sammankopplas med bristande maskulinitet. För att exemplifiera 

denna typ av argument ska vi titta närmare på hur Erik, Roger och Tobias uttrycker sig. Eriks och 

Tobias operationer görs delvis för att skapa funktionalitet, men jag uppfattar det som att även det 

estetiska resultatet är av avgörande betydelse. Alla tre männen gör alltså operationen av estetiska 

skäl, men hur centralt det estetiska är varierar. 

Erik ska operera sin näsa till följd av att han brutit den ett par gånger. Näsan har sjunkit ihop lite 

över näsryggen och hans ena näsborre är delvis blockerad. När kirurgin är genomförd säger Erik att 

”nu ser ju näsan ut som den gjorde innan och det är ju den perfekta näsan för mig” (min kursiv).37 

Det resultat som Erik är ute efter är inte en annan sorts näsa, utan hans mål med operationen är att 

få tillbaka den näsa han hade förut. Kirurgin återställer honom. Liknande tankegånger finner vi hos 

Tobias, som ska operera in en ny muskel innanför kinden eftersom han blivit ansiktsförlamad till 

följd av en stroke. Han beskriver målet med sin kirurgi som följer: 

Min största dröm vad det gäller mitt ansikte är naturligtvis att det inte ska synas alls att jag haft en 
förlamning. Det är ju det ultimata målet naturligtvis. Dit kommer jag inte komma, men jag kommer en 
bra bit på väg med hjälp av operationerna.38

Även för Tobias är anledningen till kirurgin att han vill återgå till hur han såg ut innan.

Ytterligare ett exempel på denna typ av argument ger Roger oss, då han som tidigare nämnts 

pratar om att han inte vill ”vara snyggare än alla andra” utan uttrycker att han med hjälp av 

implantat i benmuskulaturen vill ”återskapa” benen till hur de såg ut tidigare.39 I Rogers fall läggs 

även mycket visuellt fokus på det faktum att han varit med om en motorcykelolycka. Vi får bland 

37 Plastikkirurgerna, Tv 4, 17/11 2009.
38 Plastikkirurgerna, Tv 4, 28/6 2011.
39 Plastikkirurgerna, Tv 4, 10/11 2009.
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annat se bilder från både olycksplatsen och sjukhuset. Bilderna har, med Kjeldsens termer, både en 

ikonisk emotionell och dokumentär funktion.40 Det vill säga bilderna skapar å ena sidan pathos hos 

publiken och å andra sidan skapar de en föreställning om att framställningen är sanningsenlig.

Huruvida  syftet med fokuseringen på Rogers olycka ska förstås som en del i att skapa 

maskulinitet eller som ett sätt att skapa ett sensationsspäckat tv-program är inte möjligt att fastslå. 

Jag menar dock att det, oavsett syftet, till viss del förstärker Rogers maskulinitet. Detta sker genom 

att fokus läggs på en maskulint kodad praktik, det vill säga att åka motorcykel, samt på olyckan, 

vilket gör att Rogers beslut att genomgå kirurgi separeras från idén om den fåfänga konsumenten av 

plastikkirurgi. Maskuliniteten förstärks och görs på nytt genom upprepningar som sker både verbalt 

och visuellt. 

Kirurgin framställs i Eriks, Tobias och Rogers argumentationer som lösningen på ett problem 

som har uppstått i och med onormala omständigheter. Det poängteras att det är yttre omständigheter 

som ligger bakom beslutet att genomgå operation. Dessa yttre omständigheter har visserligen 

påverkat männens inre välmående men om dessa omständigheter inte hade inträffat framstår det 

som att männen varit nöjda med sin kropp. I och med detta resonemang målas bilden av ett före och 

efter olyckan eller sjukdomen. Om männen inte drabbats av detta något framstår det som om att 

estetisk kirurgi inte hade varit ett alternativ för dem. Denna distansering kan förstås som ett 

förtydligande av den egna maskuliniteten. En distansering som förmedlar ett, mer eller mindre 

explicit, avståndstagande från estetisk kirurgi. Det framstår som att dessa delaktiga maskuliniteter 

behöver ta avstånd från alternativt framställas som om de tar avstånd från estetisk kirurgi som 

praktik.

Ett naturligare utseende
Det förekommer även att männen pratar om att de eftersträvar ett mer naturligt utseende. Den 

estetiska kirurgin förväntas skapa ett naturligare uttryck. Denna typ av argument används dels av 

män vars kroppar på olika sätt skadats eller missformats och dels av män som menar att deras 

kropp, trots att den inte skadats, behöver ändras för att vara naturlig. De män som beskriver den 

estetiska kirurgin som följden av en skada menar att deras kroppar behöver återställas till ett 

tidigare läge. Detta återskapande beskrivs i termer av naturlighet. Det naturliga utseendet är det som 

fanns innan det oförutsedda skedde. Tobias, som genomgår ansiktskirurgi till följd av skadorna efter 

en stroke, säger exempelvis att ”drömmen är naturligtvis att [...] jag får ett naturligare ansikte” (min 

kursiv).41 Ett annat exempel är Carl-Jan, som förklarar sin operation av en fettknöl i pannan med att 

40 Kjeldsen 2002, s. 69 och 72.
41 Plastikkirurgerna, Tv 4, 28/6 2011.
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han vill ”se till att pannan får sina naturliga veck”.42 Fettknölen har uppstått under de senaste åren 

och Carl-Jans önskan om att en naturlig panna syftar på hur pannan såg ut innan fettknölen. Vi ser 

att dessa resonemang har mycket gemensamt med de män som anser sig behöva återskapas. Det 

specifika i de här fallen är att ordet naturligt används för att beskriva det som fanns innan.

Kiyam, som inte gör kirurgi till följd av en olycka eller sjukdom, använder också han strävan 

efter naturlighet för att förklara beslutet att göra det estetiska ingreppet. Kiyam har genomgått en 

näsplastik och säger på sitt återbesök att han ”ville ha en lite naturligare näsa och nu känner jag att 

jag har fått det”.43 Kiyam kan sägas utgöra en marginaliserad maskulinitet, då hans etniska ursprung 

innebär en marginaliserade position i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten. Kiyams 

mamma, som intervjuas i reportaget, pratar om att Kiyam har en ”persisk näsa” och det framgår att 

detta inte är en önskvärd typ av näsa.44 När Kiyam sedan pratar om att han eftersträvar en 

naturligare näsa kan vi sluta oss till att det som avses med naturlig inte är en typiskt persisk näsa. 

Det naturliga är inte heller rätt och slätt en funktionell näsa. En naturligare näsa är en näsa som 

associerar vithet i högre grad än Kiyams ursprungliga näsa. Det är en näsa som i större utsträckning 

matchar det maskulina idealet. Detta resonemang kan givetvis kopplas till Ruzbehs uttalande om sin 

näsa. Ruzbeh menar, som vi tidigare läst, att hans näsa inte passar in i den han är och Kiyam menar 

att hans näsa inte är naturlig. De uttrycker sina önskemål på olika sätt, men det ideal de har som 

målsättning är väldigt lika. De vill ha en mindre, rakare näsa. En näsa som gör att de till större grad 

kan efterlikna en hegemonisk maskulinitet. En tydlig illustration av detta är hur Kiyam skämtsamt 

efter operationen frågar sin familj om han ”ser ut som Brad Pitt nu?”.45

Tobias, Carl-Jan och Kiyam vill alla ändra sin kropp för att likna något som beskrivs som mer 

naturligt. Det naturliga syftar inte bokstavligen på något av naturen givet, på genetiska 

förutsättningar. Det är inte något av kulturen orört som åsyftas. Det naturliga betyder i det här 

sammanhanget snarare motsatsen. Den naturliga kroppen är den kropp som finns efter att en kirurg 

har skurit, tagit bort eller lagt till, stramat till och sytt ihop. Strävan efter det naturliga utseendet 

syftar på en strävan efter ett mer idealt maskulint utseende. De män som eftersträvar ett naturligare 

utseende till följd av en olycka eller liknande är män som inte har ett utomeuropeiskt ursprung. De 

är medelålders män med ett typiskt nordiskt utseende. Det naturliga syftar i deras fall på hur 

kroppen såg ut innan olyckan eller kroppsförändringen inträffade. Det naturliga är den egna 

kroppen så som den såg ut innan, medan det i Kiyams fall syftar på en kropp som aldrig funnits. 

Kiyam förhåller sig till ett ideal som inte är knutet till hur hans egen kropp är utformad.

42 Plastikkirurgerna, Tv 4, 13/10 2009.
43 Plastikkirurgerna, Tv 4, 6/10 2009.
44 Ibid.
45 Ibid.
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”Ser man snygg ut så har man lättare att ragga snygga babes”
När Richard, som ska göra en hårtransplantation, ska förklara varför han vill operera sig så 

konstaterar han med glimten i ögat att ”ser man snygg ut så har man lättare att ragga snygga 

babes”.46 Detta konstaterande fungerar som en tydlig illustration av den typ av argument som 

kommer diskuteras i de närmaste styckena. Det handlar om estetisk kirurgi som ett steg till att 

lyckas på någon form av kärleksmarknad eller i bredare bemärkelse att forma olika typer av 

relationer till andra människor. Det är inte alltid möjligt att urskilja huruvida förhoppningarna om 

relationer syftar till att hitta den stora kärleken eller om det handlar om en mer allmän önskan om 

att uppfattas som mer attraktiv av andra människor. Det är hur som helst inte ovanligt att männen 

pratar om eller implicerar att de hoppas att kroppsförändringen kommer öka deras chanser att träffa 

och inleda relationer med andra människor. 

I de fall där dessa argument lyfter fram möjligheten att bli mer eftertraktad av kvinnor fungerar 

argumenten som ett tydliggörande av den egna heterosexualiteten och därigenom som ett 

avståndstagande från en homosexuell identitet. Åke, som intervjuas i Skönhetsbubblan angående sitt 

ansiktslyft, säger att ”de där kvinnorna sprang så mycket efter mig då [efter ansiktslyftet]. Förut så 

höll de sig mest ifrån mig”.47 Åke menar att ansiktslyftet gjorde att han blev populärare hos kvinnor. 

Åkes son Kjell kommenterar detta med att säga att det innan operationen istället var Åke som 

sprang efter kvinnorna. Detta resonemang framhäver Åkes heterosexuella identitet. Redan innan 

operationen hade Åke ett starkt intresse för kvinnor men i och med ansiktslyftet blev intresset 

besvarat i större utsträckning. Åke uppfattades som en mer attraktiv man.

Gunnar klargör också han i sitt resonemang att hans sexualitet riktar sig mot kvinnor: ”Jag tror 

att det kom mycket där vid sjutton års ålder, sen pubertet, när det blir mer tjejer och hela den biten. 

Då började man liksom tänka att finns det något att göra åt det här, annat än att gå i långbyxor?”.48 

Han beskriver att tankarna på tjejer i puberteten gjorde att han började fundera över estetisk kirurgi 

som ett möjligt alternativ. Gunnar är nu i trettioårsåldern och han framhäver inte att det i dagsläget 

är en förhoppning att uppfattas som mer attraktiv av kvinnor som är anledningen till hans kirurgi. 

Det är dock intressant att notera att Gunnar menar att det är som en följd av sådana tankar som 

estetisk kirurgi blev ett möjligt alternativ för honom.  

Kjell framhäver att ett vackert yttre ger fördelar i mötet med människor och att detta är en av 

anledningarna till hans kirurgi. Han säger att ”folk som ser bra ut blir ju behandlade på ett visst sätt” 

och att människor som ser bra ut får ”mer respekt i samhället”.49 Han vill genom sitt ansiktslyft få 

46 Plastikkirurgerna, Tv 4, 3/11 2009.
47 Skönhetsbubblan, Sveriges television, 24/4 2012.
48 Plastikkirurgerna, Tv 4, 14/6 2011.
49 Skönhetsbubblan, Sveriges television, 24/4 2012.
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en del av den respekt som han menar att människor med ett visst utseende åtnjuter. Även Jimmy 

menar att hans önskan om att ta bort sina kärlekshandtag delvis hänger ihop med att slippa ett visst 

sorts bemötande som han känner att han fått som överviktig. Jimmy menar att han efter operationen 

kommer bli betraktad på ett mindre bedömande sätt och att han kommer våga ta plats i fler sociala 

sammanhang. Det vill säga i längden förväntar han sig att forma nya typer av relationer.

Inga av männen som representeras i serierna framställs explicit som homosexuella. Det är 

intressant att lägga märke till denna brist på representation i sammanhanget estetisk kirurgi, som vi 

ju i inledningen valt att betrakta som en kvinnligt kodad arena. Det är nämligen inte så att sexualitet 

inte får plats i serierna överhuvudtaget, utan heterosexualitet får stort utrymme. Heterosexualiteten 

inte bara benämns utan den förstärks och upprepas systematiskt.

Fanny Ambjörnsson skriver i Rosa: den farliga färgen att ”Män som närmar sig det kvinnligt 

kodade riskerar [...] att associeras med homosexualitet”.50 Att som man röra sig inom kvinnligt 

kodade sfärer, oavsett om det gäller val av yrke, kläder och smink eller estetisk kirurgi, kan antas 

skapa konflikter i förhållande till den egna maskuliniteten. Sociologen Linn Egeberg Holmgren är 

inne på samma spår när hon i sin studie av män som använder smink konstaterar att  ”heterosexuella 

alibin tycks grundläggande för att positionen [som sminkanvändande man] inte ska tolkas som 

marginaliserad eller underordnad”.51 

Många av de män som representeras framhävs som heterosexuella på ett lätt övertydligt sätt. 

Deras heterosexualitet upprepas, mer eller mindre som ett mantra, i både ord och bild. Detta görs, 

som tidigare nämnts, via att fokus läggs på den kvinnliga partnern, att männen pratar om sitt 

intresse för kvinnor eller att bilder av männen med deras kvinnliga partner klipps in. Framhävandet 

av sexualiteten tycks viktigast i de fall där männen representerar en delaktig maskulinitet. 

Det framstår som att de delaktiga maskuliniteterna har mest att förlora på att genom kirurgin 

förknippas med homosexualitet eller femininitet och att de män som representerar denna typ av 

maskulinitet därför framställs med extra tydliga heterosexuella attribut. Maskulinitet görs genom 

förtydligandet av männens heterosexuella läggning. Den sexuella preferens som är en omistlig del 

av den hegemoniska maskuliniteten.

50 Fanny Ambjörnsson, Rosa: den farliga färgen, Stockholm: Ordfront 2011, s. 45. 
51 Linn Egeberg Holmgren, ”Jag känner mig lite manlig när jag bryter mot de manliga normerna”, Kulturella 

perspektiv 2005:3, s. 18.
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Tobias, som genomgår ansiktskirurgi Plastikkirurgerna, presenteras bland annat med bilder på sin familj. Här 
ser vi ett bröllopsfoto, som kan förstås som ett heterosexuellt bildbevis.

Roger tillsammans med sin sambo. Ett exempel på hur maskulinitet visuellt görs via bilder av 
heterosexualitet.



I fallet med Richard, som citerades i rubriken till detta stycke, är det intressant att hans uttalande om 

möjligheten att ”ragga snygga babes” varken kan tolkas som entydigt homo- eller heterosexuellt. 

Jag menar att ordet ”babes” inte definitivt slår fast huruvida begäret riktar sig mot kvinnor eller 

män. Användandet av ordet ”babes” kan givetvis tolkas som ett tecken på heterosexualitet. Det 

intressanta är att Richard är den enda medelålders man som explicit nämner sexuellt begär, utan att 

hans egen sexualitet befästs genom upprepningar. Han är undantaget, där regeln verkar vara att 

delaktiga maskuliniteters heterosexualitet behöver förtydligas mycket noga.

Jag är inte ensam om att genomgå kirurgi
En del av männen stödjer sitt beslut att genomgå kirurgi på argument som kretsar kring att andra 

människor också gör kirurgi och att det går bra för dem. Detta sker  verbalt genom att  männen 

berättar om det, men framförallt genom att vi blir presenterade för männens anhöriga som tidigare 

genomgått kirurgi. Dessa argument styrks också visuellt genom att de anhöriga får mycket plats i 

reportaget och på så sätt får utgöra ett lyckat exempel.

Denna typ av argument uttrycks i vissa fall genom explicita påpekanden om att estetisk kirurgi 

är ett vanligt sätt att förändra sitt utseende. Kjell använder sådana explicita påpekanden vid två 

tillfällen. För det första påpekar han att det ”faktiskt [är] många som har gjort sådana här 

ögonlocksoperationer” och legitimerar genom detta uttalande det faktum att även han bestämt sig 

för att genomgå operation.52 Han är med andra ord inte ensam om detta beslut, utan en del av en 

grupp. För det andra påpekar Kjell, genom referenser till djurvärlden, det naturliga i att sträva efter 

skönhet. Han säger att ”grunden att vilja se bra ut, den är ju lika starkt rotad i alla. Jag menar, gå 

tillbaka bara i urvärlden, hanarna är vackrast, de är färggranna, de är så och så [gestikulerar med 

händerna framför ansiktet]. Det finns där, vi ska vara det [vackra]”.53 Med dessa formuleringar 

framställer Kjell estetisk kirurgi som ett naturligt led i strävan efter skönhet. Det är naturligt och 

behöver därför inte ifrågasättas. 

Den variant på argumentet att andra än mannen själv genomgår kirurgi som är vanligast är 

emellertid att en anhörig som tidigare genomgått estetisk kirurgi representeras i samband med 

männen. Detta sker i representationen av tre olika män. Ett första exempel är Kjell och Åke i 

Skönhetsbubblan. Kjell intervjuas, som vi tidigare sett, tillsammans med sin pappa. Kjells berättelse 

får mest plast i reportaget men de både männens berättelser och funderingar kring kirurgi samspelar 

i programmet. När Kjell berättar om sin pappas operation säger han: ”När man ser att det gått så bra 

för honom, att det blev så lyckat och att det inte var något märkvärdigt så låg det nog där i ens 

52 Skönhetsbubblan, Sveriges television, 24/4 2012.
53 Ibid.
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undermedvetna och gnagde att det var ju inte svårt”.54 Det faktum att Kjells pappa Åke redan för 

tjugofem år sedan genomgått samma typ av kirurgi har gjort att Kjell uppfattar ansiktslyft som en 

möjlig och relativt ofarlig praktik.

Andra exempel är Ruzbeh och Kiyam i Plastikkirurgerna som också de representeras tillsammans 

med anhöriga, närmare bestämt bror respektive mamma, som båda tidigare har genomgått 

näsplastik. Kiyam berättar att hans mamma opererade sig för ”drygt tjugo år sedan” och det 

framstår som att hennes närvaro och stöd är centralt för Kiyams vilja att själv genomgå en liknande 

operation.55 Mamman är med på alla Kiyams besök på kliniken och hon ges mycket utrymme både 

visuellt och verbalt. Samma sak gäller i Ruzbehs fall där hans bror får berätta om sin operation och 

Ruzbeh uttrycker att broderns operation gjort att lite av hans oro över att operationen ska ge ärr har 

släppt.56 Ruzbehs bror får inte lika stort utrymme som Kiyams mamma, men brodern är ändå en 

central person i porträttet av Ruzbeh. Vi får bland annat se bilder från Ruzbehs bror före 

operationen och han ges utrymme att berätta om varför Ruzbeh vill operera sin näsa.

Det faktum att de anhörigas berättelser om sina operationer ens får utrymme i programmet 

fungerar retoriskt genom att visa att mannen som ska operera sig inte är en avvikare. När Ruzbehs 

bror, Kiyams mamma och Kjells pappa visas upp som lyckade exempel på vad estetisk kirurgi kan 

54 Skönhetsbubblan, Sveriges television, 24/4 2012.
55 Plastikkirurgerna, Tv 4, 6/10 2009.
56 Plastikkirurgerna, Tv 4, 7/6 2011.

27

Åke och Kjell, far och son, representeras tillsammans i Skönhetsbubblan. De har båda genomgått ansiktslyft. 
På bilden ser vi dem tillsammans med sina kvinnliga partners.



åstadkomma fungerar detta retoriskt genom att skapa en parallell mellan de operationer som redan 

är avklarade och de som snart ska genomföras. Näsplastiken eller ansiktslyftet avdramatiseras 

genom att personer som redan har genomgått kirurgin visas upp som lyckade exempel. 

Det är även intressant, ur mitt performativa perspektiv, att de släktskapsförhållanden som 

representeras bildar nästan exakta kopior av varandra. Kjell utför, liksom Åke, ansiktslyft och 

Kiyam och Ruzbeh genomgår precis som sina anhöriga näsplastiker. Kroppar görs upprepade 

gånger. De anhörigas beslut att genomgå kirurgi har, utan tvivel, influerat de män som representeras 

i mitt material. Männen kan tyckas härma ett sätt att göra kropp och genus som de snappat upp i sin 

närhet. Ett sätt att göra kropp och maskulinitet som förekommer i deras absolut närmsta sociala 

sammanhang. 

8. Sammanfattande diskussion
I den här uppsatsen undersöks den retorik som används när män representeras i samband med att de 

genomgår estetisk plastikkirurgi. Syftet är att undersöka hur maskulinitet görs när män kliver in på 

den kvinnligt kodade arena som den estetiska kirurgin utgör. Analysen genomförs med 

utgångspunkt i Judith Butlers performativitet, det vill säga kön som en process av argumentativa 

handlingar, R.W. Connells syn på maskuliniteter och Jens E. Kjeldsens perspektiv på visuell retorik. 

Materialet som undersöks består av säsong ett och två av Plastikkirurgerna, som sändes på Tv 4 
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Kiyam på konsultation inför sin näsplastik. Med sig har han sin mamma, som tidigare genomgått en egen 
näskirurgi, som stöd.  Männen i mitt material representeras flertalet gånger tillsammans med anhöriga som 
också de genomgått estetisk kirurgi.



2009 respektive 2011, samt Sveriges televisions Skönhetsbubblan från 2012. Hur maskulinitet görs 

är undersökningens centrala frågeställning och för att nå fram till ett svar på denna analyseras de 

argument som männen verbalt framför samt hur männen framställs visuellt.

Det allra vanligaste argumentet som förekommer i representationen av männen är olika varianter 

av att det kirurgiska ingreppet kommer leda till bättre självförtroende eller självkänsla. Det mest 

centrala skälet till att genomgå kirurgi är att det förväntas leda till att männen mår bättre med sig 

själva och våga mer i sina liv. De andra argumenten som används är att kroppen inte stämmer 

överens med jaget, att männen vill återskapas till hur kroppen sett ut förut och att de vill uppnå ett 

naturligare utseende. Vidare berättar männen att kirurgin förväntas leda till fler och annorlunda 

relationer och att kirurgi genomgås även av andra människor, det vill säga männen är inte ensamma 

om att använda sig av estetisk kirurgi.

Maskulinitet görs i samband med dessa argument framförallt genom att heterosexualitet betonas, 

överdriven fåfänga förnekas och egenskaper som konnoterar hegemonisk maskulinitet accentueras. 

Heterosexualitet lyfts fram genom både verbal och visuell retorik. Verbalt sker detta genom att 

männen pratar om att de hoppas bli mer eftertraktade hos kvinnor eller att de berättar om sina 

heterosexuella förhållanden. När det gäller det visuella påvisas heterosexualitet framförallt genom 

att männens kvinnliga partners närvarar i serierna men även genom att stillbilder, som konnoterar 

heterosexualitet, klipps in i presentationen av männen. Det kan exempelvis röra sig om 

bröllopsfotografier.

Egenskaper som konnoterar maskulinitet lyfts fram verbalt i dels männens egna berättelser och 

dels deras anhörigas uttalanden. Det kan handla om att fokus läggs på männens maskulint kodade 

fritidsintressen, som exempelvis sport. Visuellt lyfts samma typ av argument fram genom att 

fotografier som bevisar dessa egenskaper och intressen visas. Det kan exempelvis vara bilder på 

männens vältränade kroppar eller bilder på när männen ägnar sig åt någon sportaktivitet. Fokus på 

maskulint kodade egenskaper och fokus på heterosexualitet kan sägas hänga ihop så till vida att de 

konnoterar varandra. Sportiga intressen associeras med heterosexualitet och vice versa. De 

maskulint kodade egenskaperna blir på så sätt ett avståndstagande från femininitet och 

homosexualitet.

Avståndstagandet från idén om den fåfänga konsumenten av plastikkirurgi är också framträdande 

i görandet av maskulinitet. Detta sker genom att männen explicit uttrycker att de inte vill bli 

snyggare än alla andra eller implicit genom att den estetiska kirurgin framställs som ett 

återskapande snarare än som strävan mot ett maskulint ideal. Här görs maskulinitet genom 

avståndstagandet från den feminint kodade fåfängan. Männen bemöter även föreställningen att en 

person som konsumerar estetisk kirurgi är fåfäng genom att skämta om detta och därigenom påvisa 
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att de inte bryr sig om att andra människor betraktar dem som fåfänga. Även detta blir ett slags 

görande av maskulinitet, då det förmedlar att mannen i fråga vågar ta avstånd från vissa normer 

kring maskulinitet. Han är självständig och självsäker nog att ta sina egna beslut. En självständighet 

som i sig blir maskulint kodad. 

I framtida forskning vore det spännande att göra en riktig djupdykning i mäns konsumtion av 

kirurgi. Att förstå mäns motiv bakom valet att genomgå kirurgi är idag ett måste för att på allvar 

kunna fördjupa vår förståelse av fenomenet. Det skulle därför vara intressant att se fler studier där 

mäns och kvinnors argumentationer för plastikkirurgi jämförs. Ett mer utpräglat intersektionellt 

perspektiv, där inte bara kön utan även till exempel klass och etnicitet lyfts in i forskningen, på 

estetisk kirurgi är också önskvärt. Att på allvar förstå hur exempelvis etnicitet påverkar människors 

val att förändra sina kroppar skulle tillföra ett viktigt perspektiv.
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