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Abstrakt 

Title: “My tattoo does not reflect who I am, I reflect my tattoo” – Young people's perceptions 

about tattoos and identity formation. 

Period: HT 2013 

Author: Linda Romlin 

Tutors: Kenneth Karlsson, Tina Carlsson 

Så långt tillbaka vår kunskap om människan sträcker sig har människan klätt, smyckat och 

utformat sig själv och sin kropp på olika sätt. Tatueringar är i gränslandet mellan nakenhet 

och påkläddhet och har i många år relaterats till något negativt, medan det har utvecklats från 

olika historiska ändamål. Såsom tecken på rang, andliga och religiösa övertygelser, bevis på 

mod, sexuell dragningskraft, kärleksförklaringar, bestraffningar, beskydd och ett sätt att 

märka slavar, utstötta och kriminella har tatueringar med hjälp av den mediala inverkan i 

dagens samhälle blivit en mer accepterad konstform som utövas i alla samhällsklasser. 

   Detta examensarbete handlar om tatueringar, där syftet är att lyfta fram och undersöka olika 

föreställningarna om tatueringar. Utifrån intervjuer med ungdomar i åldern 13-25 år har 

undersökningen baserats på informanternas uppfattningar om fördomar och identitetskapande 

i samband med kroppskonst. 

   Genom denna undersökning söktes svar om hur de intervjuade ungdomarna förhåller sig till 

de fördomar som historiskt förknippats med tatueringar och till dagens ökade popularitet av 

tatueringskonsten? Och hur de intervjuade ungdomarna förhåller sig till att tatueringskonsten 

används som visuellt uttryck för identitetsskapande? 

    Resultatet var bland annat att tatueringar inte är en del av det kulturella identitetskapandet 

utan att informanterna ser den egna kroppen och även om deras tatueringar visas utåt är deras 

synsätt om tatueringar något personligt och privat. 

   I samband med denna undersökning har det även gjorts ett konstnärligt gestaltande arbete. 

Jag har valt att använda mig av fotografi då jag har fotograferat fjorton foton på olika 

personers tatueringar som förstorats upp till ca 55x105 cm. Gestaltningen har utformats så att 

tatueringarnas visuella uttryck genom närbilder och uppförstoring uppmärksammas, 

oberoende av den person som bär dem. Till detta finns även ett antal mindre och mindre 

dominanta fotografier där även de personer som bär tatueringarna framträder. I utställningen 

kan så betraktaren pendla mellan de starkt uppförstorade tatuerade närbilderna av motiven och 

de mindre och men gripbarare bilderna av de som bär tatueringarna. 

Key words: Tattoo, identity, cultural studies, youth, visual culture 

Nyckelord: Tatuering, identitet, kulturstudier, ungdomskultur, visuell kultur 
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Inledning 

Att skapa sig en identitet, att på ett visuellt sätt visa vem man är och var eller vilken ”grupp” 

man tillhör, är något som länge har varit en del av vår kultur. Allt från 50-talets raggartrend 

till punkens genombrott i mitten på 70-talet med dess musik och klädstil till dagens unga som 

kallats allt från generation X, generation Z, MTV-generationen, nätgenerationen och mycket 

mer. 

   En bit in på 2000-talet kan frågor kring ungdomars identiteter, sociala positioner och 

kulturutövande vara mer pressade än för ca femton år sedan. Dagens ungdomar har klivit över 

tröskeln till ett nytt samhälle som kallas informationssamhälle eller nätverkssamhälle där vår 

vardag byggs upp av digitaliserade hjälpmedel såsom datorer, smartphones, Ipads med mera. 

När samhället förändras, förändras även villkoren för ungas identitetskapande då villkoren för 

vuxenblivande tar nya former. Kultur skapas, används och utövas av unga under helt nya 

förutsättningar i jämförelse med tidigare generationer.
1
 Ungdomskulturer förändras och dess 

uttryck kan alltid kopplas till specifika sociala och kulturella sammanhang.
2
 

   Idag har tatueringen blivit en viktig del inom ungas identitetsskapande. Det som tidigare 

ansågs vara udda, farligt och till och med kriminellt då tatueringar varit associerade med 

prostitution, sjömän och motorcykelgäng praktiseras idag av folk från alla samhällsklasser.  

   Tatueringar ses som en permanent praktik, de görs för att bäras resten av livet och skiljer sig 

därmed, trots sin trendkänsliga natur, från exempelvis klädmode, musik eller frisyrer. 

Tatueringens betydelse kommer ofrånkomligen påverkas av hur diskursen kring tatuering, vad 

gäller motiv, placering och i vilket sammanhang den syns, förändras i samhällets ögon, även 

om tatueringen bär en speciell betydelse för den enskilda individen. Den historiska 

kopplingen, det kollektiva utanförskapet, tatueringskonstens upptagande i det som förut 

förknippades med subversiva grupper i samhället räknas nu som populärkultur genom olika 

medier såsom TV-program, tidningar med flera. 

   Jag har själv varit intresserad av tatueringar sedan många år tillbaka samt gjort flertal 

undersökningar inom området med olika infallsvinklar. Mina tankar om tatueringar och 

identitetskapande har bakgrund i att jag själv är en del av tatueringskulturen använder själv 

detta uttrycksmedel. 

  

                                                           
1
 Lindgren, Simon (red.) (2009). Ungdomskulturer. 1. uppl. Malmö: Gleerup s. 7 

2
 Ibid. s. 15 
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Bakgrund 

Tatuering 

Konsten att tatuera har funnits i flera tusen år på varierande platser och i olika tidsepoker. 

Tatueringskonsten, och tatueringen har som fenomen växt fram och blivit en del av den 

visuella kulturen. Liksom olika kulturella sedvänjor och konstnärliga stilar har tatueringar 

genomlevt upp och nedgångar utan att försvinna helt.
3
 Kroppskonsten har existerat i så gott 

som alla kulturer runt om i världen. Arkeologiska studier och fynd av pigment och verktyg 

indikerar att kroppsutsmyckning såsom kroppsmålning och tatueringar har funnits ända sedan 

stenåldern.
4
 Det mest kända exemplet och beviset på tatueringskulturens ålder är den så 

kallade ismannen Ötzi som hittades 1991 infryst i en glaciär i alperna mellan Österrike och 

Italien. På den välbevarade mumien kunde man se mängder av små tatueringar på mumiens 

ryggslut, insidan av vänster knä och vrister. Sammanlagt hade ismannen 57 tatueringar. 

Forskarna uppskattar att ismannen varit bevarad i glaciären i över 5000 år.
5
 

   Tatueringar har använts på olika sätt i olika kulturer för olika ändamål såsom tecken på rang 

och kunglighet, andliga och religiösa övertygelser, bevis på mod och skicklighet, sexuell 

dragningskraft, kärleksförklaringar, bestraffningar, beskydd och ett sätt att märka slavar, 

utstötta och kriminella.
6
 

   Tatueringskonsten blev tabubelagd i när kristendomen svepte över Europa och röjde undan 

alla hedniska trosföreställningar och därmed dog tatueringskonsten ut.
7
 

   Tatueringskonsten återkom till Europa under slutet av 1600-talet då den tatuerade prinsen 

Giolo som blivit såld som slav visade sin vältatuerade kropp för ”det lärda och fina folket” i 

London. Men det var inte förrän åttio år senare som naturforskarna Joseph Banks och kapten 

James Cook under en resa till söderhavet gjorde sina första iakttagelser av den polynesiska 

seden att tatuera sig. Banks och andra i manskapet lät tatuera sig innan de återvände till 

Storbritannien, märkta för alltid.
8
 

   Kroppskonsten blev så småningom återigen ett inslag i den västerländska kulturen. Dock 

berodde det inte bara på upptäcktsresorna Joseph Banks och James Cook gjorde utan på 

vetenskapliga innovationer – i synnerlighet den elektriska tatueringsnålen, som 1891 

                                                           
3
 Hemingson, Vince (2009). Tatuering: handbok i kroppskonst. Göteborg: Tukan s. 8 

4
Nermfors, Linnea (2011). Mycket mer än bara tatueringar: [då och nu, konsten designen och stilen]. 

Karlskrona: Linnea Nermfors s.1 
5 Brousseau, Marcel, Hajeski, Nancy & Purcell Lisa (2010). Tatueringar: konst på hud. Västerås: Ica s. 10 
6
 Hemingson, Vince (2009). Tatuering: handbok i kroppskonst. Göteborg: Tukan s.8 

7
 Brousseau, Marcel, Hajeski, Nancy & Purcell Lisa (2010). Tatueringar: konst på hud. Västerås: Ica s.12 

8
 Ibid. s. 10 
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patenterades av Samuel O´Reilly, en brittisk immigrant i New York, men som uppfunnits 

femton år tidigare av ingen mindre än Thomas Edison. O´Reillys apparat revolutionerade 

tatueringsbranschen och populariserade tatueringen då man innan tatuerade för hand vilket var 

smärtsamt och tidskrävande och var en lyx på grund av den omsorg och de pengar som 

krävdes. I och med tatueringsnålen blev det billigare och snabbare att tatuera vilket skapade 

en nyfikenhet hos människor från lägre samhällsklasser, vilket skrämde bort de rika.
9
  

   Under första halvan av 1900-talet skedde en förändring i syftet med tatueringar. Sjömän och 

soldater var fortfarande stamkunder då de tatuerade in emblem som bevis på sin patriotism 

påminnelser om nära och kära som väntade på dem hemma eller lättklädda skönheter att titta 

på under ensamma nätter till havs. Men med den elektriska tatueringsnålens utveckling föddes 

en ny subkultur där man betraktade den otatuerade huden som en tom målarduk.
10

 

   Tatueringskulturen har förändrats genom tiden, status, funktion och estetisk stil. Allt detta 

har varierat med den sociala acceptansen och att kulturen utvecklats. Idag är tatueringar mer 

populära i den västerländska kulturen än vad de varit på ca tusen år då tatueringskulturen har 

utvecklats och spridit sig till alla samhällsklasser.
11

 Samt har tatueringskulturen fått en 

ordentlig hjälp av dagens medier i form av tidningar som Scandinavian tattoo och olika TV-

program såsom Miami ink, LA ink, Best ink med flera, som visar upp tatueringarna i ett nytt 

ljus där det är fokus på berättelsen bakom branschen, tatueringen och skicklighet hos 

tatueraren. I en undersökning gjord av Metro 2011 är stockholmarna, utöver naturfolken, i 

åldern 18-49 de mest tatuerade i världen.
12

 

 

Ungdomskultur 

Efter andra världskrigets avslut 1945, har ungdomar ofta betraktats som en svårhanterlig och 

problematisk grupp. I mediernas värld har kategorin ungdom i det närmaste fått betydelsen 

pojkar eller unga män, oftast från arbetarklassen, som genom att skapa eller ansluta sig till 

olika former av gäng- och subkulturer, fått svårigheter med att hitta sin plats och tillhörighet i 

ett föränderligt samhälle. 

   Ungdomskulturens födelse förknippas med den rad av nya ungdomskulturella stilars 

uppkomst som var inspirerade av film och rockmusik. Det var under femtiotalet som 

begreppet tonåring blev vanligt i Sverige och till detta begrepp kom också olika 

                                                           
9
 Brousseau, Marcel, Hajeski, Nancy & Purcell Lisa (2010). Tatueringar: konst på hud. Västerås: Ica s.13 

10
 Ibid. s. 15 

11
 Ibid. s. 15 

12
 http://www.metro.se/stockholm/stockholmarna-varldens-mest-tatuerade-folk/EVHkfg!ScAXwXlBtSAk/ 

(2013-09-24) 
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föreställningar om vilka egenskaper och intressen som ”tonåringarna” hade. Att se denna 

tidsperiod som start för att förtydliga ungdomsgruppers existens är dock att förväxla 

uppkomsten av de moderna och kommersialiserade ungdomskulturerna med mönster som har 

förekommit betydligt längre.
13

 

   Det startade med swingpjattar och ”dansbaneländet” redan på fyrtiotalet. Under femtiotalet 

var det rock ’n roll, knuttar och raggare.
14

 Under den första hälften av 1950-talet var det 

raggarna som fick mest uppmärksamhet i den samhälleliga diskursen om dåtidens så kallade 

problemungdom. Det var under denna period som den differentierade stilkartan bland svenska 

ungdomar blir tydlig, de tidsdokument som belyser denna karta visar tydligt att den var 

klassdifferentierad.
15

 På sextiotalet kom mods, hippies och under sjuttiotalet var det punkens 

radikala avståndstagande från alla samhällelig ordning som skapade oro. Sedan mitten av 

åttiotalet har rejvarnas extatiska danskultur, skinnskallarnas våldsfascination och 

hiphopkulturens rappare och graffitimålare stått i centrum för olika moralpaniker. Dessa olika 

grupper eller identiteter, som ofta har sitt stilmässiga ursprung utanför Sveriges gränser, är 

alla exempel på kulturer som skapats av unga människor.
16

 

   De moderna ungdomskulturerna är uttryck för ungas behov att bearbeta sociala, psykiska, 

kulturella och existentiella villkor. Att växa upp i ett idag starkt föränderligt samhälle, kan 

göra det omöjligt att orientera sig i den egna samtiden genom att ta över föräldragenerationens 

kulturer, livsmönster, och identiteter. De olika ungdomskulturerna kan därför ses som 

kollektiva svar eller reaktioner på specifika levnadsvillkor. När man i medierna diskuterar 

ungdomskulturer framställs dessa oftast just på detta sätt – som en förening mellan avvikande, 

lättledda unga och spekulativa, kommersiella intressen.
17

  

   Som man kan se ovan har ungdomen som en specifik och avgränsad social kategori i själva 

verket en avsevärt längre historia än vad man får intryck av om man enbart koncentrerar sig 

på hur ungdomen framträder i relation till massmedier och kommersiella krafter.
18

 

   Med detta som bakgrund, för att ge ett historiskt perspektiv och förförståelse av två ämnen 

som idag tack vare dagens mediala samhälle flätas in i varandra på många olika sätt, vill jag 

undersöka tatueringar i samband med identitetskapande utifrån ett ungdomskulturellt 

perspektiv.   

                                                           
13 Lindgren, Simon (red.) (2009). Ungdomskulturer. 1. uppl. Malmö: Gleerup s. 14 
14

 Sernhede, Ove ur Lindgren, Simon (red.) (2009). Ungdomskulturer. 1. uppl. Malmö: Gleerup s. 79 
15

 Bjurström, Erling (2005). Ungdomskultur, stil och smak. 1. uppl. Umeå: Boréa s. 255 
16

 Sernhede, Ove ur Lindgren, Simon (red.) (2009). Ungdomskulturer. 1. uppl. Malmö: Gleerup s. 79 
17 Ibid. s. 79 
18 Lindgren, Simon (red.) (2009). Ungdomskulturer. 1. uppl. Malmö: Gleerup s. 14 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att lyfta fram och undersöka de olika föreställningarna om 

tatueringar utifrån ett ungdomskulturellt perspektiv. Det övergripande perspektiv som 

genomsyrar denna undersökning är ungdomars tankar kring kroppskonst i form av tatueringar 

i samband med identitetskapande och om man kan koppla tatueringar till dagens 

ungdomskultur.  

   Undersökningens bildpedagogiska kontextualisering är att belysa en konstform och praktik 

som finns utbredd bland ungdomar men som vanligtvis inte behandlas då tatueringar inte är 

konst utifrån en s.k. ”galleri bemärkelse” utan en kroppslig och folklig konstutövning kultur 

som funnits i tusentals år som idag har blivit en del av vår visuella kultur. Som lärare anser 

jag att det är viktigt att känna till alla möjliga visuella uttrycksformer som kan beröra mina 

elevers intressen och inlärning. 

 

För att klargöra och besvara uppsatsens syfte använder jag följande frågeställningar: 

 

Frågeställning 

 

1. Hur förhåller sig de intervjuade ungdomarna till de fördomar som historiskt förknippats 

med tatueringar och till dagens ökade popularitet av tatueringskonsten? 

  

2. Hur förhåller sig de intervjuade ungdomarna till tatueringskonsten som visuellt uttryck för 

identitetsskapande? 
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Empiri 

I min undersökning kommer jag använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod som jag 

baserar på intervjuer som kommer att bilda en bas i denna undersökning. I och med detta ger 

det mig möjligheten att få fram och arbeta med ungdomars och unga vuxnas egna tankar och 

föreställningar kring kroppskonst med inriktning mot tatueringar och identitet. 

  

Kvalitativa intervjuer som metod 

Styrkan i att använda denna metod är att intervjun kan anpassas till ett vardagligt 

sammanhang och lätt kan kännas som ett vanligt samtal. I och med detta strävar man efter att 

låta respondenterna påverka samtalets utvecklig, inom de ramar som lagts fram – men man 

måste samtidigt vara observant på att man inte glider in på sidospår utan får svar på de frågor 

man vill belysa.
19

  

   Varför jag inte använder mig av en kvantitativ studie är för att jag vill lyfta den enskilda 

individens perspektiv och få en djupare förståelse och inte skapa ett statistiskt resultat. 

 

Validitet och reliabilitet 

När man gör en studie behöver man tänka på att det man undersöker skall ha relevans och 

mening för undersökningen. Även innehållet stärks och informationen man väljer blir 

tillförlitlig för läsaren.
20

 Under intervjuerna har jag stött på otydliga svar eller att 

informanterna inte kan ge något svar eller reflektion på någon intervjufråga då de inte har så 

mycket information om ämnet som intervjufrågan belyser. Jag har då diskuterat och försökt 

förklara för mina informanter om det som de har frågetecken kring och även jag har fått 

möjligheten att ställa följdfrågor till dem när jag inte förstår det som sagts. Genom detta har 

jag därmed kunnat få validiteten att höjas i min studie. Jag bifogar även mina intervjufrågor, 

då det är viktigt att man låter läsaren ta del av dem. På detta sätt höjs validiteten i 

undersökningen ytterligare.
21

 

   Reliabiliteten avser däremot studiens tillförlitlighet.
22

 Att jag genomfört intervjuerna med 

informanterna i deras egen miljö där de känner sig trygga har visat sig vara en bidragande 

effekt till att de uttryckte sig mer fritt utan att känna sig obekväma och därmed visa att deras 

åsikter och tankar är av största vikt. 

 

                                                           
19

 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur s. 99 
20

 Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur s. 73 
21

 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 134 
22

 Ibid. s. 134 
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Urval och avgränsning 

Inför denna studie har jag valt att intervjua tolv ungdomar mellan 13-25 år, åtta män och fyra 

kvinnor. Jag har valt att arbeta på detta sätt för att kunna ge ett bredare undersökningsmaterial 

och bredare perspektiv på kroppskonsten då jag även valt att använda mig av ungdomar och 

unga vuxna som inte har och som har tatuerat sig. Detta gör att jag får en djupare förståelse 

över hur tankar och resonemang finns hos ungdomar och unga vuxna i olika åldrar samt hur 

detta kan skiljas åt beroende på ålder och erfarenhet. Jag har använt mig av informanter i min 

direkta närhet men för att kunna höja trovärdigheten hos min studie har även ungdomar som 

jag inte haft någon tidigare bekantskap med intervjuats. Jag fick möjligheten att besöka en 

ungdomsgård och de intervjuade ungdomarna via en nära anhörig som arbetar där. Varför jag 

valde denna möjlighet var att jag kunde få tillgång till ett flertal ungdomar i en miljö som är 

utanför skolan då intervjuer i skolmiljö kan göra att samtalet blir mer formellt och inte lika 

frispråkigt. 

 

Metod och material 

Genomförande och bearbetning 

När jag träffade mina informanter inledde jag kontakten med att informera dem om vem jag är 

och om vad syftet med min undersökning var och att varken deras namn eller annan känslig 

information skulle dokumenteras i min undersökning, samt att allt de sagt i intervjuerna 

endast kommer användas i syfte till denna undersökning. Jag informerade även att deltagandet 

i min undersökning är frivilligt, att personen i fråga kan avbryta samarbetet närhelst de vill 

det. Detta har gjorts i hänsyn till fyra etiska krav i samband med de kvalitativa intervjuerna: 

1. Informationskrav, som innebär att de som intervjuats har informerats om syftet med 

uppsatsen.  

2. Samtyckeskrav, vilket betyder att den som intervjuas har rätt att när som helst avbryta 

sin delaktighet i undersökningen.  

3. Konfidentialitetskrav, innebär att intervjukandidatens anonymitet upprätthålls. 

4. Nyttjandekrav garanterar man att informationsmaterialet enbart samlats in för 

forskningssyfte.
23

 

Jag har formulerat frågorna så att de ska kunna besvara mina frågeställningar. (se 

intervjuguide). Jag har även gett mina informanter chansen att läsa hur jag har formulerat 

deras intervjuresultat innan vi avslutat intervjun. 

                                                           
23

 Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur s. 130 
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  Jag utförde övervägande intervjuer med ungdomar i åldern 13-17 på en ungdomsgård i 

centrala Stockholm som är för dem en viktig mötesplats. Valet av plats är för att de skulle 

kunna prata öppet i en miljö där de känner sig trygga och bekväma i, då jag var ute efter deras 

egna tankar och erfarenheter. När jag intervjuade de äldre ungdomarna i åldern 18-25 höll vi 

intervjun antingen i deras hem eller på en allmän plats beroende på vad som kändes bäst för 

informanterna. Varje intervju var allt från 45 minuter upp till en och en halvtimme långa samt 

att vissa intervjuer utfördes enskilt medan andra utfördes i grupp av 2-4 ungdomar.
24

  

Intervjuerna gick till på det sätt att jag ställde en fråga och sedan fick informanterna prata fritt, 

eftersom jag ville ha tillgång till deras egna tankar och erfarenheter ansåg jag att detta var den 

bästa metoden. Jag ville inte att mina informanter skulle känna sig pressade att ”ge rätt svar på 

frågan”. Genom detta tillvägagångssätt skapar man en djupare diskussion och samtal som kan 

ge mer då ett intervjutillfälle där man endast är ute efter svar på frågorna man ställer kan leda 

till korta och ytliga svar. Jag har inte använt mig av några inspelningsverktyg då jag ansåg att 

informanterna blev störda av detta och inte kände att de kunde prata fritt, därför valde jag att 

anteckna för hand. 

 

  

                                                           
24

 Se under muntliga källor 
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Teori och tolkningsram 

Teori 

I denna undersökning utgår jag från kulturstudier som tolkningsram. Kulturforskning och 

kulturteori är ett expansivt forskningsfält inom samhällsvetenskap och humaniora. 

Kulturstudier kommer ursprungligen från uttrycket cultural studies som skapades av Richard 

Hoggart 1964,
25

 vilket är ett begrepp som inte är enkelt att definiera.
26

 Kulturstudier innebär 

inte en konkret teori, utan är ett samlingsnamn som i sin tur använder sig av ett antal teorier. 

Dock talar benämningen ett väldigt tydligt språk då det handlar om studier av eller forskning 

om kultur, närmare bestämt om samtidskultur.
27

 Det centrala intresset för kulturstudier är 

ungdomliga subkulturer, ungas och äldres upptagenhet av symboler, stilar, kulturella koder 

och konsumtionsmönster. 

   Kategorin kultur är rotad i en förståelse av människan som en meningsskapande, 

meningsbärande och kommunicerande varelse. Kulturella uttryck och kollektiva livsformer 

ses som meningsbärande strukturer som har sin egen sociala grammatik. Vare sig vi studerar 

golfkultur, hiphop eller punk formar klädkoder, frisyrer, musik och dansstilar olika 

meningsbärande mönster som kan liknas vid språk. Kulturforskarens uppgift blir då att söka 

efter ingångar för att läsa kulturens texter. 

   Genom att sätta in stiluttrycken i sina sociala och historiska sammanhang kan man 

undersöka deras betydelser och förstå dem som bärare av mening. Tittar man på 

kulturyttringar genom detta perspektiv, blir de alla möjliga att se som symboliska uttryck för 

hur människan bearbetar olika aspekter av det moderna samhällets livsvillkor.
28

 

   I denna kulturstudie använder jag mig av begrepp som ungdomskultur och identitet som 

utgångspunkt för denna undersökning. Erling Bjurstöm definierar ungdomskultur på följande 

sätt:  

Ungdomskultur kan betraktas som ett begrepp med större logiskt omfång än stilbegreppet. 

Samtidigt täcker begreppen till stor del varandra. Stil och den symboliska 

kommunikationen den är knuten till utgör en viktig dimension av ungdomskulturen. Men 

ungdomskultur innefattar också dimensioner som inte primärt går att hänföra till symbolisk 

kommunikation och stil, som t.ex. värderingar, attityder, och normer. Dessa förutsätter 

visserligen någon form av symbolisk kommunikation både för att internaliseras och 

                                                           
25 Johansson, Thomas, Sernhede, Ove & Trondman, Mats (red.) (1999). Samtidskultur: karaoke, karnevaler och 

kulturella koder. Nora: Nya Doxa s. 9 
26

 Ibid. s. 9 
27

 Ibid. s. 7 
28 http://www.kultur.gu.se/amnen/Kulturstudier/ (2013-10-25) 
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externaliseras, men kan inte uppfattas som liktydiga med den. Ungdomskultur innefattar 

alltid stilaspekter, men kan inte reduceras till dem.
29

 

 

I denna undersökning har jag också mer specifikt utgått från Nils Hammarén och Thomas 

Johanssons definition av identitet ur boken Identitet: 

   I grunden handlar begreppet identitet om gemenskap, emotionella laddningar och kollektiv 

tillhörighet. Det är ingen unik egenskap, utan snarare något som säger en del om vilken 

gemenskap och identifikation som delas med andra människor. Man skulle kunna säga att 

identiteten bildar en övergång mellan vår individuella person och samhället då man pratar om 

social identitet och sociala roller, eller om kulturell identitet och livsstilar, bildas en 

avspegling om hur samhället är strukturerat och uppbyggt.  

   Enligt Hammarén och Johansson finns fyra perspektiv på identitet – som utveckling, roll 

och livsstil och som nationell/kollektiv identitet.
30

 Olika resonemang kring social, kulturell 

och nationell identitet handlar till större del om skillnader och många menar att det är i 

människors olikheter som identitet kan definieras. Dock kan det perspektivet leda till att man 

tilldelas olika stereotyper och kategoriska uppdelningar till exempel invandrare/svenskar, 

manligt/kvinnligt, eller fint/fult. 

   I ett utvecklingspsykologiskt perspektiv talas det mycket om hur identiteten utvecklas och 

får en alltmer stabil form. Enligt detta synsätt ”uppstår” och stabiliseras identiteten i tonåren. 

Dock riskerar detta resonemang att begreppet blir normativt och till och med moraliserande då 

den psykologiska identiteten ganska ofta framställs som något närmast biologiskt medfödd 

och fast. Men även om man inte pratar identitet som en fast grund, innebär det inte att det inte 

finns referenspunkter och en tillfällig stabilitet i människors identitetskapande.
31

 

 

Tidigare forskning 

Ungdomskulturforskning/Kulturstudier 

Forskningen om ungdomar, ungdomskultur, identitet och meningsskapande är ett enormt 

forskningsområde där man kan hitta många olika perspektiv och infallsvinklar. Några som 

forskat om detta är: 

 

                                                           
29

 Bjurström, Erling (2005). Ungdomskultur, stil och smak. 1. uppl. Umeå: Boréa s. 270 
30

 Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2009). Identitet. 1. uppl. Stockholm: Liber s. 41 
31

 Ibid. s. 41 
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Erling Bjurström, forskare och professor vid Lindköpings universitet har framför allt forskat 

och skrivit om kultur och medier. Till hans forskning hör flera böcker bland annat 

Ungdomskultur [stil och smak] som innehåller forskning om och definitioner av 

ungdomskultur utifrån olika referenser/forskare.
32

 Denna bok avser att vara en introduktion 

till ungdomskulturforskningen och med en kritisk granskning av olika teoretiska perspektiv 

som har grundlagts inom forskningen. Ungdomskulturforskningen öppnar upp mot nya 

perspektiv, som tidigare inte givits någon plats eller endast berörts på ett marginellt sätt. 

   Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, och Nils Hammarén universitetslektor och 

forskare i socialt arbete har bland annat arbetat och forskat om ungdomskultur, identitet och 

meningsskapande. I Identitet lyfter de fram de olika perspektiven på och tydliggör de olika 

linjerna i synen på begreppet samt för en diskussion om hur man kan närma sig och besvara 

frågor om identitet och samhälle.
33

 Infallsvinklarna på identitet är många så författarna ger en 

ingående introduktion av identitet utifrån dess likheter och skillnader, och behandlar 

subversiva könsidentiteter, postfeminism, biologi och konstruktion samt postkolonialism och 

intersektionalitet. 

   Ove Sernhede, professor i socialt arbete forskar framför allt om ungdomskultur. Sernhede 

diskuterar i sin bok Ungdomskulturen och de Andra, sex essäer om ungdom, identitet och 

modernitet på att ungdomar genom ungdomskultur och stil uttrycker en längtan efter en mer 

fri livsform än den form som det västerländska samhället har att erbjuda.
34

 Att sökande och 

fascination för det främmande dyker upp främst i ungdomsåren anses bero på önskan att finna 

alternativ för att bryta upp med föräldrakulturen, att finna en identitet och att bli självständig. 

Motsatt effekt, ett motstånd mot det främmande, kan uppstå ur samma tanke då kraven på 

förändring blir för stora. 

    

Tatueringslitteratur 

Inom tatueringskulturen kan det vara svårt att hitta konkret forskning om tatueringar men man 

kan hitta mycket information i bland annat tatueringslitteratur som: 

 

                                                           
32

 Bjurström, Erling (2005). Ungdomskultur, stil och smak. 1. uppl. Umeå: Boréa 
33

 Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2009). Identitet. 1. uppl. Stockholm: Liber 
34 Sernhede, Ove (1996). Ungdomskulturen och de andra: sex essäer om ungdom, identitet och modernitet. 

Göteborg: Daidalos 
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Doralba Picerno, Tatueringar, gamla traditioner, hemliga symboler och moderna trender.
35

 

Boken är illustrerad med foton som ger en bild av nutida tatueringsverk med stilar från ”old 

school” och japansk tatueringskonst till ”biomech” och skräckteman. I denna kan man hitta 

information i form av självutryck, om traditionerna och symbolerna som styr dem. Samtidigt 

kartläggs tatueringskonstens historia och några av de mest vågade och utsökta konstverk som 

någonsin skapats på människokroppen. 

   Brousseau, Marcel, Hajeski, Nancy & Purcell Lisa, Tatueringar: konst på hud.
36

 Trots att 

tatueringar alltid har funnits är det fortfarande en både kontroversiell och mytomspunnen 

konstart. Här i väst har det tills för bara några decennier sedan varit något enbart för sjömän 

och fängelsekunder, men med hjälp av olika medier har intresset fullkomligt exploderat. 

   Birgitta Svensson, Kroppens graffiti (ur Markeringar och maskeringar, att visa eller dölja 

sin kropp av Roger Qvarsell).
37

 Svenssons kapitel handlar om tatueringar som en del av 

gränslandet mellan påklädnad och nakenhet. Hon skriver om hur tatueringar används som ett 

visuellt kommunikationsmedel mellan människor i det sociala rummet. Svenssons studie och 

analys visar en komplexitet i de olika sätt som vi förhåller och använder oss av den visuella 

kommunikationen och hur man kan maskera kroppen som anses vara av privat natur, mindre 

tilltalande eller inte överensstämmande med den egna identiteten. 

 

Uppsatser 

Man kan även hitta forskning om tatueringar via andra källor än litteratur till exempel andra 

studenters undersökningar som berört ämnet: 

   Johan Nohrén, Den här tatueringen definierar mig (inte) - En studie av de diskurser som 

omgärdar den allt populärare praktiken tatuering.
38

 Denna C-uppsats, från sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet, undersöker de diskurser som kan formuleras kring hur 

tatuerade personer talar om sig själva och om tatueringskonsten, utifrån en diskursanalytisk 

studie av intervjuer i Scandinavian Tattoo Magazine. De formulerade diskurserna; 

sexualitetsdiskursen, ironiseringsdiskursen, möjligheternas diskurs, individualitetsdiskursen 

och maskulinitetsdiskursen. 

                                                           
35 Picerno, Doralba (2012). Tatueringar: gamla traditioner, hemliga symboler och moderna trender. London: 

Arctic/Arcturus 
36

 Brousseau, Marcel, Hajeski, Nancy & Purcell Lisa (2010). Tatueringar: konst på hud. Västerås: Ica 
37 Qvarsell, Roger (red.) (2012). Markeringar och maskeringar: att visa eller dölja sin kropp. Stockholm: 

Nordiska museets förlag 
38

 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:589796/FULLTEXT01.pdf 
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   Andreas Abrahamsson, Daniel Ling, Tatueringar, stigma och fördomar - En komparativ 

studie mellan extremt tatuerades syn på sig själva och socionomstudenters syn på extremt 

tatuerade.
39

 I studien har författarna gjort fem semikonstruerade intervjuer med extremt 

tatuerade personer och 55 enkäter med socionomstudenter. Den insamlade empirin analyseras 

utifrån sociologen Erving Goffmans perspektiv på roller och stigma samt med teorier om 

fördomar och hur utseende påverkar interaktion. 

 

Bearbetning och analys  

Denna undersökning har haft som utgångspunkt att ta reda på hur olika föreställningar om 

tatueringar ser ut och hur ungdomar och unga vuxna reflekterar kring kroppskonst i form av 

tatueringar i samband med identitetskapande. Utifrån detta har jag vänt mig till några av dem 

som är bekanta med tatueringar i vår samtida kultur, ungdomar och unga vuxna i åldern 13-25 

då informanterna berätta om sina egna erfarenheter och tankar om tatueringar, 

identitetskapande och allt som tillhör deras uppfattning om att vara ungdom. 

 

Informanter utan tatueringar 

Man 13 år, M13  Kvinna 14 år, K14  Kvinna 14 år, KV14 

Man 14 år, M14 Man 15 år, M15 Man 18 år, M18  

Kvinna 19 år, K19 Man 22 år, M22  

 

Informanter med tatueringar 

Man 17 år, M17 Kvinna 23 år, K23  

Man 23 år, M23 Man 25 år, M25 

 

Fördomar och förutfattade meningar kring tatueringar 

Ingen av informanterna ansåg att de hade några förutfattade meningar gällande tatueringar, 

men ju mer diskussionen fortskred desto mer kom fram att de antingen känner någon med 

starka åsikter eller har, när de var yngre, hört att tatueringar associerades till något negativt. 

De flesta av informanterna hade hört från sina föräldrar att endast ligister eller kriminella 

skaffar tatueringar. Men själva ansåg de enhälligt att om man vill göra en tatuering så ska man 

få göra det, då den egna kroppen är ens egen. 

                                                           
39

 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31655/6/gupea_2077_31655_6.pdf  
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   Däremot hade de olika uppfattningar om hur många tatueringar som är okej. Om man har 

hela kroppen täckt ansåg M15 att det kunde associeras till, som han uttryckte sig, ”pundare 

och cirkusfreaks”
40

 dock ville han inte vidareutveckla svaret. Medan M18 ansåg att man kan 

ha många men inte heller han ansåg att man ska täcka hela kroppen. 

   I synen på vilka som kan tatuera sig och vilka som inte bör göra det, var alla eniga om att 

det var helt och hållet ens eget val om man ville tatuera sig. Ingen av informanterna ansåg att 

de hade några fördomar om tatueringar eller att de skulle få en annorlunda uppfattning om en 

person bara för att den har eller skaffar sig tatueringar. Exempelvis anser ungdomarna inte att 

en tatuering kan påverka hur en person till exempel sköter sitt jobb, det är personen själv som 

gör det, tatueringar betyder inte att en person är en mindre kompetent människa. 

   M25 berättar att när många ser honom och hans tatueringar känns det som människor ser 

ner på honom som om han skulle en väldigt hård person eller möjligen fientlig, vilket M25 

inte tycker stämmer in på honom. Han anser att det dåliga bemötandet han får från folk är från 

dem som har förutfattade meningar om tatueringar eller är allmänt osäkra. Under större delen 

av sin vardag blir han bra bemött men ett flertal gånger har det hänt att människor undviker att 

gå nära eller prata med honom. 

   Liknande upplevelser har M23 fått uppleva när folk sett hans arm som är täckt av 

tatueringar från axel till handled. Han menar att många blir fundersamma och undra vad det är 

egentligen som han har tatuerat in, andra blir nyfikna och vissa förskräckta enligt M23 är det 

främst äldre människor, som blir förskräckta och näst intill "ser ner" på människor med 

många tatueringar. Han menar dock att han inte kan döma dessa människor för deras 

uppfattningar i och med att de är uppväxta under den tiden då det ansågs kriminellt att ha 

tatueringar. Han tror att alla i grund och botten är, oavsett om de visar det eller inte, 

fascinerade när det kommer till tatueringar och vad andra personer väljer att tatuera in. ”Allt 

är beroende på ålder, religion, grupp m.m. Men så länge man kan uppskatta ett bra hantverk 

så spelar det egentligen ingen roll. Tatueringar är ju trots allt en viss sorts konst.”
41

 

 

Tatueringar i relation till kriminalitet 

Associationen mellan tatueringar och kriminalitet har funnits länge. När ungdomar behandlas 

som grupp är det många som relaterar tatueringar till olika kriminella gäng. Även 

informanterna drog paralleller till Hells Angels och andra kriminella grupper i USA som har 

så kallade gängtatueringar som gör att ingen kan gå miste på vilket gäng de tillhör och var de 

                                                           
40

 Intervju med M15, 2013-10-26 
41

 Intervju med M23, 2013-10-12 



18 
 

har sin lojalitet. De omtalade fängelsetatueringarna kom även på tal, en tår under ögat som, 

enligt ungdomarna, har olika betydelser beroende på hur den är gjord men huvudbetydelsen är 

att man har mördat någon. KV14 uttryckte att ”Alla kåkfarare har tatueringar”
42

 och de flesta 

informanterna höll med. När det gäller fängelsetatueringar finns det många motiv med olika 

betydelser. M13 berättar att om man har ett spindelnät tatuerat på armbågen betyder det att 

man har suttit i fängelse, medan M18 menade att det kunde betyda vad som helst beroende på 

vem och var man är.  

   De flesta ansåg dock att föreställningen om tatueringar och kriminalitet är på väg att 

försvinna då tatueringar har blivit något som alla gör. M17 uttryckte att tatueringar är något 

man kan hitta hos ”artister, musiker, konstnärer och andra kreativa människor”.
43

 Han menar 

att man inte behöver vara kriminell för att kunna tillhöra en grupp som relateras till 

tatueringar men tatueringar är främst något som var och en väljer själv om de vill skaffa.  

 

Tatueringar, varför gör man dem? 

Ungdomarna hade olika syn på om tatueringar är en del av ungdomskulturen, vilket kan ha att 

göra med att de hade olika uppfattningar om vad ungdomskultur innebar för dem. K14, KV14 

M14 och M15 ansåg att tatueringar absolut inte tillhörde ungdomskulturen, utan handlade mer 

om mode och att klädmässigt visa sin status. M17 ansåg att det var en viss del av 

ungdomskulturen. Han menade att man kan se ungdomar, i gäng med tatueringar, men att allt 

fler ungdomar tatuerar sig för sin egen skull och då blivit en stor del av deras 

identitetskapande. 

   M13 ansåg att tatueringar inte var en del av ungdomskulturen utan att många unga tatuerar 

sig för att det är som han uttryckte sig ”coolt”. De flesta av de äldre informanterna ansåg att 

tatueringar på ett eller annat sätt tillhör ungdomskulturen. K19 anser att tatueringar inte endast 

tillhör ungdomskulturen i och med att människor i alla åldrar tatuerar sig men att det är en stor 

faktor bland ungdomar. M18 och M25 anser att tatueringars popularitet bland ungdomar ökar 

för varje dag och därmed växer in i ungdomskulturen. 

   Informanterna diskuterade en hel del kring anledningen till varför man tatuerar sig och de 

flesta av dem ansåg att många tatuerar sig för att det är coolt, snyggt, har en speciell innebörd 

för något som hänt i deras liv och för att de vill utsmycka sina kroppar på ett permanent sätt. 

Tatueringar är enligt informanterna något som idag är väldigt vanligt, i och med att 

information och exponeringen av tatueringar ökar är det något som gör att det lockar 

                                                           
42

 Intervju med KV14, 2013-09-26 
43

 Intervju med M17, 2013-10-03 
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ungdomarna att vilja tatuera sig. Men många som tyckte att tatueringar ofta görs av fel 

anledning vilket resulterar i att de ångrar sig när de blir äldre, eller får ta bort eller ändra på 

grund av yrkesval eller av andra omständigheter då tatueringar inte är accepterade.  

 

Den mediala inverkan på tatueringar 

Ungdomarna diskuterade om sina tankar gällande tatueringens utveckling, från något 

rebelliskt och tabubelagt till samhällsaccepterat. De flesta av informanterna tror att 

tatueringskulturen kommer att bli mer utbredd än vad den blivit de senaste femton åren och ett 

skäl är populära TV-program som Miami Ink, LA ink, Best ink, Inkmaster USA med flera. 

Ungdomarna ser tatueringar som något som tillhör dagens samhälle och har inga fördomar 

mot dem. Genom detta mediala inflytande tror ungdomarna att tatueringar blivit mer 

accepterade och att omvärlden idag ser på tatueringar i ett annat ljus än förr.  

   Det mediala synliggör inte bara att tatueringen och dess bakgrundshistorier utan också att 

processen och tatuerarnas skicklighet blir synliga. Dock finns det tatueringar som de själva 

anser inte är okej eller som en uttryckte det ”Man kan få svårt att få jobb om man tatuerar 

ansiktet, händer eller gör en stor synlig text med till exempel A.C.A.B”
44

 (All Copps are 

bastards). Vad ungdomarna menar är att oavsett om tatueringar är mer accepterade idag än 

tidigare så kommer vissa alltid att inte vara accepterbara. 

   Många kändisar som musikartister, fotbollsstjärnor och skådespelare, har tatueringar som 

visas i dagens medier. M23 tror att det bland annat var på grund av dessa som 

tatueringskulturen blev mer acceptera när allt fler kändisar började tatuera sig. I och med att 

"vanliga" människor ser dessa kändisar som förebilder så vill man gärna kopiera det de har för 

att själva öka sitt självförtroende, vilket får dagens ungdom att vilja tatuera sig allt mer och i 

tidigare ålder. Media förstorar upp om en kändis skaffat eller tagit bort en tatuering. K23 

menar att förutom dessa stjärnor kan man inte se ”mer uppsatta personer i till exempel Sverige 

som visar sina tatueringar, utan det är mer arbetarklassen som har eller vågar visa. Om en 

politiker skulle ha en tatuering och visa den tror jag att samhället skulle ändra sin syn på 

människan i dennes arbetsroll.”
45

 Det K23 menar är att oavsett den mediala inverkan på 

tatueringar kommer människor fortfarande anse att vissa personer bör dölja sina tatueringar. 

   Den mediala inverkan gör enligt M25 att allt fler vill skaffa tatueringar men visar också på 

varför folk gör tatueringar och ger en inblick bakom val av motiv. Alternativt visas dåliga 

konsekvenser och olika skräckexempel. ”För ett par år sedan var det en tjej som skulle tatuera 

                                                           
44

 Intervju med M14, 2013-09-26 
45

 Intervju med K23, 2013-09-25 
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in typ tre stjärnor i ansiktet men tatueraren gjorde 52 stycken över hela hennes ansikte!” M25 

anser att man inte får tillräckligt med information om vad en tatuering faktiskt innebär och hur 

viktigt det är att kolla upp tatueraren och studion innan man sätter sig i stolen. Man borde 

också enligt M25 få mer information om vad för åtgärder som finns om något skulle gå fel.  

   Något som diskuterades bland informanterna var att man tatuerar sig för tidigt. Många av de 

yngre informanterna M13, M14, M15, K14 och KV14 villa skaffa sig tatueringar när de blir 

runt 16 år, detta kan vara något som påverkas av mediernas inverkan då åldersgränsen för 

tatueringar är 18 år. M25, K23, M22, och K19 ansåg att reglerna borde bli striktare och att 

alla tatuerare ska ha en så kallad licens för att tatuera och att möjligheten att tatuera hemma 

borde stoppas för att minska risken för infektioner och ”ågren”.  

 

Tatueringen kännetecknar vem du är 

Om en tatuering kan förmedla vem man är som person var något informanterna hade svårt ge 

svar på. M25 berättade att alla hans tatueringar, som täcker ca tjugo procent av hans kropp, 

hade han gjort för sin egen skull då varje tatuering har speciella innebörder ur hans liv.  

Jag är väldigt öppen om varför jag gjort mina tatueringar och jag berättar gärna vad 

de betyder, men att en främling kan se vem jag är som person genom mina 

tatueringar tror jag inte, men för den som frågar kan dock tatueringarna förtydliga 

vem jag är och vad jag gått igenom.
46

 

Som M25 ansåg K23, som har två stora tatueringar på vardera överarm, att en 

främling inte genom tatueringar kan se vem man är som person. Hon anser att 

kroppen är som en tom duk som kan fyllas på alla möjliga vis, och hon ansåg att 

tatueringens innebörd ligger mer hos den som bär tatueringarna än den som betraktar 

då betraktaren ser vackra mönster och inte betydelsen eller personen bakom dem. 

   Informant M17 ansåg att en av hans tatueringar, en smiley, kunde tala för vem han 

är då den för honom själv representerar hans komiska sida. Han kunde däremot inte 

ge ett säkert svar om andra ansåg samma sak. Han menade att vem man är som 

person kan man inte se via det yttre, som en klädstil som hör ihop med en speciell 

musikgenre, det är något man måste lära känna personen för att kunna se. Efter man 

lärt känna personen kan man se hur tatueringarna kan kopplas till personen. 

Däremot anser M23 att tatueringar åtminstone förtydligar lite vem han är idag och vart han 

har sina intressen. Om 40 år menar han dock att tatueringarna kanske inte visar exakt vem han 

är då han kanske blivit en helt annan person då. Men de kommer om inte annat symbolisera 
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den personen som han var en gång i tiden. ”Vem bryr sig om femtio år hur jag ser ut när det är 

nu jag formar vem jag är?”
47

 

   Den övervägande delen av informanterna har inte tatueringar och deras syn på om 

en tatuering kännetecknar vem man är som person var väldigt olik de som hade 

tatueringar. K19 som inte har några tatueringar ansåg att en tatuering, på samma sätt 

som kläder och andra visuella medel, kan förmedla vem man är som person. M22 

uttryckte sig på detta sätt: 

En tatuering kommer alltid att tala om för omvärlden vem du möjligtvis är och vad 

du står för. Medan en klädstil kan vara eller andra medel kan vara så varierande och 

förnybar, t.ex. ena dagen kanske du klär dig i rockabilly stil medan du andra dagen 

klär dig som en ”rocker” vilket inte ger omvärlden en uppfattning om vem du 

egentligen är och/eller vilken ”grupp” du tillhör. En tatuering kan vara ett s.k. 

”statement” då en tatuering inte går att ändra eller byta hur man vill, utan den sitter 

där den sitter. För även när vi är döda och ligger där i kistan kommer våra 

tatueringar fortfarande kunna berätta om oss och vårt liv, vilka vi var som personer. 

Det kan aldrig t.ex. en klädstil göra på den nivån. 

Vad han menar är att en tatuering är permanent och från det att nålen nuddar huden kommer 

den att finnas kvar trots vårt föränderliga samhälle med olika modetrender och ”flugor”. 

 

Förväntningar inför första tatueringen 

De flesta av ungdomarna under 18 år ville skaffa sig en tatuering, men ville inte vänta tills de 

fyllt arton. M15 berättade att han den dagen han fyller sexton ska göra en tatuering som 

kommer att täcka större delen av armen, motivet ska vara fåglar, en för varje syster och en för 

han själv - sammanlagt 5 fåglar. M14 vill tatuera in alla sina familjmedlemmars födelsedatum, 

och även han ville göra det när han fyller sexton för då skulle även hans nya syskon hinna 

födas. Till skillnad från M14 och M15 så vill K14 ha en lite mer diskret tatuering på foten i 

form av ett simpelt hjärta utan några onödiga detaljer, för hon vill kunna dölja den med 

strumporna men även visa den om hon har på sig till exempel klackskor. Hon var tydlig med 

att hon inte ville göra någon tatuering, oavsett motiv, som skulle täcka en stor del av kroppen, 

den ska lätt kunna döljas. 

   Ungdomarna, det vill säga de yngre informanterna som ännu inte har tatueringar, var även 

tydliga med att det fanns motiv de aldrig skulle tatuera in. M18 säger att han aldrig skulle 

tatuera in en religiös symbol då ens trosuppfattning kan förändras och han vill inte ha en 

symbol på kroppen som han inte kan stå för senare i livet. De flesta av ungdomarna tyckte 
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inte att man ska tatuera in namn på till exempel pojkvän eller flickvän eftersom det är svårt att 

få bort om relationen skulle ta slut. 

   De flesta av ungdomarna säger att en tatuering gör ont att göra, och har kunskaper om 

tatueringars läkeprocess trots att de aldrig tatuerat sig. 

 

Den tatuerades syn på den tatuerade kroppen 

Oavsett om tatueringen blir allt mer accepterad finns det fortfarande de som anser att det 

tillhör tabun, kriminallitet och en allmän negativ företeelse. 

   M17 berättar att han inte tagit så allvarligt på sina tatueringar då han aldrig gått till en 

professionell tatuerare. Han skaffade sin första tatuering när han var sexton år och ville testa 

på hur de kändes då en kompis skaffade en egen tatueringsmaskin. 

   M23 anser att tatueringar är hans egna sätt att vara ”fin” och det är något som han hoppas 

förmedlas till omgivningen. Han säger att en tatuering är ingenting som man bara gör, trots att 

många gör så, man måste tänka efter ordentligt innan man skaffar en tatuering då de inte är 

varken enkelt eller smärtfritt att ändra eller ta bort. Han menar att alla vill på något sätt 

dekorera sig själv, vissa använder smycken, andra märkeskläder, många tjejer använder smink 

medan han pryder kroppen med bläck. Enligt M23 finns det ett ordspråk som lyder: "Din 

kropp är ditt tempel, så varför inte dekorera väggarna?" vilket är M23s motto när det kommer 

till att tatuera sig. 

   K23 gjorde sin första tatuering som femtonåring på grund av influenser från vänner. Hon 

ångrar den inte men känner att hon hade kunnat placera den någon annanstans. Det var efter 

den tatueringen som hon började se möjligheterna och med vilka motiv man kunde pryda sin 

kropp. K23 anser likt M23 att man kan använda tatueringar likt andra accessoarer för att göra 

sig vacker. Hon menar att många ägnar mycket tid åt att göra sig vackra på skönhetssalonger 

och liknande, ”Vad är det för skillnad förutom att vårt sätt är permanent?”
48

 Hon menar att 

många lägger ner mycket tid och pengar på att till exempel göra en helkroppstatuering med 

sammanhängande tema och att många av dessa har blivit kända på grund av deras 

engagemang för tatueringar. 

   I många sammanhang, likt parallellen till kriminalitet, kan tatueringar uppfattas som 

provocerande. M25, M23 och K23 ansåg att de inte på något sätt provocerade med sina 

tatueringar då det inte varit något de medvetet sökt när de tatuerade sig. K23 som arbetar som 

socionom säger såhär: ”Det finns folk som blir provocerade över att jag som tjej har stora 
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tatueringar inom det yrket jag har men då är det dem som kommer fram till mig och inte 

tvärtom, men detta beror på att jag jobbar inom ett yrke där tatueringar inte är lika 

accepterade.”
49

 M23 säger att han inte medvetet valt att provocera andra med hjälp av sina 

tatueringar men att vissa blivit de då han har två tatueringar som kan associeras till satanism. 

Han menar att han inte gjort tatueringarna i provocerande syfte men att folk drar förutfattade 

meningar och blir därmed provocerade. 

    

Tatueringars signaler och dekorativa budskap 

K23 berätta att hennes tatueringar och dess betydelser endast var för henne. Hon menade att 

en tatuering både kan och inte kan signalera budskap för den som ser tatueringen, men att det 

är en tolkningsfråga. De flesta informanter med tatueringar ansåg att man inte förmedlar något 

budskap med sina tatueringar om man inte har något som de uttryckte sig var ”övertydligt”. 

Om man har en text tatuerad där det står ”Live fast die young” kan det förmedla budskapet att 

livet är allt för kort och man ska ta vara på tiden man har, medan en tatuering med motivet av 

en delfin inte ger samma tydliga budskap. Man kan på många olika sätt ta reda på vad ett 

tatueringsmotiv har för betydelse till exempel via internet eller litteratur. M25 tycker däremot 

att man inte ska tolka in budskap inom ett så litet område. Han menar att tatueringar förmedlar 

ett budskap och att det är okej att se ut som han gör och hans tatueringar ska kunna accepteras 

på samma sätt som ”en klädstil, ett intresse eller en sexuell läggning.”
50

 

   M23 hoppas att han förmedlar insikt av den person som han är och vissa av hans intressen. 

Han menar att han inte har något annat att signalera med sina tatueringar som många andra 

kan göra. Även om vissa av hans tatueringar föreställer "råa" motiv, så betyder inte det att de 

inte har någon god tanke i sig.  
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Tolkning och resultat 

Hur förhåller sig de intervjuade ungdomarna till de fördomar som historiskt förknippats med 

tatueringar och till dagens ökade popularitet av tatueringskonsten? 

   Förr skrämde det människor när man frivilligt, med hjälp av olika medel, valde att 

permanent märka sin kropp. Man ville inte se kroppen som en ”yta” då kroppen innebar att 

man hade ett dolt inre djup och att motsäga detta genom att ställa ut sin subjektivitet på 

kroppen ansågs omodernt och negativt. Idag är tatueringar enligt Svensson något som används 

för att ge kroppen en slags offentlighet.
51

 Hon menar att människors sociala tillhörighet till 

stor del bestäms av hur kroppen visas i det sociala rummet och bland alla utsmyckningar är 

tatueringen en av de utsmyckningar som är närmast sammankopplad med den fysiska 

kroppen. 

   Ingen av informanterna ansåg att de hade några förutfattade meningar gällande tatueringar 

även om de, när de var yngre, hört att tatueringar associerades till något negativt. 

Informanterna menar dock att det finns de som fortfarande har en negativ syn på tatueringar. 

Dåliga bemötanden lever på förutfattade meningar om tatueringar eller på osäkerhet. Många 

blir fundersamma, förskräckta och avvaktande när de ser tatueringar, medan andra blir 

nyfikna. Det är, enligt informanterna personer, främst äldre människor, som kan visa en 

negativ attityd mot människor med tatueringar. Dock kan inte dessa människor dömas för sina 

uppfattningar, för enligt informanterna är de uppväxta under den tid det ansågs kriminellt att 

ha tatueringar. 

   Svensson skriver att länge har synen på kroppen varit präglad av att den borde döljas, 

disciplineras och kontrolleras, vilket innebär att den egna viljan över den egna kroppen inte 

varit accepterad. Men idag vill vi gärna se vårt sociala medvetande utspela sig på våra kroppar 

och denna kroppsmedvetenhet har gjort det mer acceptabelt att visa sin kropp genom att 

dekorera sitt eget skinn.
52

 

   De flesta av informanterna anser att tatueringskulturen blivit mer utbredd än tidigare på 

grund av populära TV-program som Miami Ink, LA ink, Best ink, Inkmaster USA med flera. 

Ungdomarna uppfattar tatueringar som något vanligt som tillhör dagens samhälle och vardag, 

och att de inte blir förvånade eller stötta när de ser någon med tatueringar. Genom detta 

mediala inflytande har omvärlden fått ett mer accepterande synsätt än förr. Och med denna 

ökade kroppsmedvetenhet har informanternas uppfattning om den egna kroppen stor 
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betydelse. Det personliga en tatuering kan uttrycka genom ett speciellt motiv eller symbolik 

uttrycks som en viktigare del av vem de är som individer än ett kulturellt identitetskapande. 

   I mediala sammanhang kan man läsa om politikers, rockstjärnors och sportstjärnors 

tatueringar, och sannolikt har, menar Svensson, mediernas spridning av tatueringar bidragit 

till deras popularitet och till att ge dem en ny status. Svensson menar att motivvalet bland de 

som tatuerar sig ofta styrs av tatueringar som finns hos idoler och hos andra populära 

influenser, och med mediernas skriverier kan man lätt efterlikna stjärnornas tatueringar.
53

 

   Det finns dock tatueringar som informanterna anser inte accepterbara eller provocerande, till 

exempel tatueringar på händerna eller tatueringar med budskap som A.C.A.B (All Copps Are 

Bastards). De menar att oavsett om tatueringar är mer accepterade idag än tidigare så kommer 

vissa aldrig kunna accepteras. Tatueringar i sig är inget negativt, men motivvalen och 

placering kan vara en anledning till att fördomarna mot tatueringar fortfarande finns kvar. 

Medan man förr skilde på de som var tatuerade och de som inte var det, har tatueringsbruket 

idag blivit så vanligt att skillnaden mellan dem försvunnit i samhället idag visar man inte 

längre samma avståndstagande gentemot tatueringar.
54

 

 

Hur förhåller sig de intervjuade ungdomarna till om tatueringskonsten kan användas som 

visuellt uttryck för identitetsskapande? 

   Så långt tillbaka vår kunskap om människan sträcker sig har hon klätt, smyckat och 

utformat sig själv och sin kropp på olika sätt. Det paradoxala i mode och 

kroppsutsmyckningar är att människor genom att eftersträva det nya och unika också blir en 

del av kollektiva rörelser i tiden.
55

 

   I gränslandet mellan nakenhet och påkläddhet finns tatueringar. Tatueringar är permanenta 

och som dessutom är ett varaktigt mode. Många tatuerade anger just detta som skälet till 

varför de tatuerar sig.
56

 Svensson skriver att tatueringar kanske främst borde ses som en 

symbol eller föremål som ska förstås av andra, lätt att exponera och lätt att avläsa.
57

 Vilket 

inte överensstämmer med informanternas uppfattningar. 

   Informanterna ansåg att deras tatueringar är mer personliga med ett personligt innehåll än 

ett utåtriktat kommunikationsmedel. Informanterna har gjort sina tatueringar för sin egen skull 
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och inte för att provocera eller kommunicera med andra genom dem. Även de informanter 

som ännu inte tatuerat sig visade inte något som tyder på en uppfattning om att tatueringar ska 

kunna förstås av andra.  

   Informanternas svar kan tolkas som att deras begrepp om identitet är kopplat till kulturell 

identitet och med den en viss attityd till samhället. Enligt Hammarén och Johansson handlar 

den kulturella identiteten om något som är flyktigt. Med kulturell identitet menas att 

människor byter stil och ständigt tillägnar sig nya livsstilar vilket innebär en slags förklädnad 

snarare än en permanent markör för vem man är.
58

 Hammarén och Johansson menar att 

begreppet identitet används för att fastställa en individs tillhörighet med betoning på likhet 

och skillnader. De menar att vi enkelt ska kunna hitta mönster som bidrar till en 

kategorisering av människor som ibland uppvisar en stark så kallad identifikation – vilket 

innebär en vilja att tillhöra och förknippas med en viss grupp eller samhällsposition.
59

 

   Informanterna ger inte uttryck för denna kulturella uppfattning om tatueringar och att de 

inte är en identitet, inte heller uppfattar de sig att de genom tatueringar tilldelas en 

kategoriserad grupp eller tillhörighet. För informanterna handlar det om den personliga 

aspekten – den egna kroppen. Som informant M22 uttryckte det är en tatuering något som 

alltid kommer tala om för omvärlden vem du möjligtvis är och vad du står för. Medan en 

klädstil kan vara varierande och förnybar. 

   De menar att en tatuering inte kan berätta för någon annan vem men är som person, det är 

inte förrän man lärt känna personen i fråga som man kan förstå sambandet mellan personerna 

och deras tatueringar. En av informanterna sa ”Min tatuering speglar inte vem jag är, jag 

speglar min tatuering.”
60

 K23 menar att personen som tatuerar sig väljer motiven oftast av en 

privat och personlig anledning vilket innebär att jaget och ens personlighet kan uttryckas via 

bläck i huden men tatueringarna kan ändå i sig inte säga något om personen för någon som 

inte har annan kännedom om personen. Enligt Svensson uppfattas kroppen som reflekterande 

människans inre karaktär vilket gör att varje individ blir ansvarig för utvecklandet av det egna 

jaget. Vilket i sin tur leder till en större kroppsmedvetenhet som gör att man kodifierar både 

sig själv och andra via yttre tecken.
61

 

   Enligt Hammarén och Johansson är det näst intill omöjligt att studera ungdomars 

identitetskapande utan att uttala sig om relationen mellan den inre och den yttre världen vilket 
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kan innebära konsumtion, familj, sexualitet eller andra sociala mönster. De menar att den 

kulturteoretiska forskningen har fokuserat på de olika samhälleliga mönster som ringar in och 

påverkar individen under ungdomsperioden.
62

 Detta innebär att forskningen ägnat mycket tid 

åt att dela in och klargöra viktiga delar av perioden som sträcker sig från tidig barndom fram 

till att man blir vuxen. Vilket i sin tur innebär att skapandet av identitet ska vara något slag av 

mognadsprocess där känsloliv och kognitiv förmåga stegvis utvecklas och att ens identitet 

”uppstår” och stabiliseras i tonåren. Med detta förhållningssätt kan man uttrycka att 

informanterna är en del av denna process och att deras identitet är eller är på väg att 

stabiliseras och att de yttre påverkningarna samhället gör påverkar dem och deras val av 

tatueringar. 

   Trots att tatueringar är en visuell kommunikation, något som visas utåt mot andra och även 

är ett kulturellt medialt fenomen, så uppfattas tatueringar mer som något personligt och privat 

än en del av ett kulturellt identitetsskapande. Att informanterna betonar att tatueringarna är 

personliga och privata kan ha att göra med att de inte ser den kulturella aspekten och att man 

enligt dem inte ser vem man är som person genom dennes tatueringar. Det kan också ha att 

göra med att den egna kroppen inte uppfattas som någon kulturell kroppslighet, en neutral 

”yta”, utan som personlig och privat och eftersom tatueringar fästs direkt och permanent på 

kroppen så uppfattas den som mer personlig, än andra sätt att utsmycka sin kropp som med 

klädsel och smycken som kan vara varierande och förnybara.  

 

Slutdiskussion 

Genom denna undersökning har jag fått mycket information och en inblick i mina 

informanters uppfattningar om tatueringar. Men samtidigt som mina frågeställningar till stor 

del har blivit besvarade har jag stött på flera nya frågor. Kommer vi att se tatueringar som 

något helt vardagligt eller kommer det för alltid ha en negativ efterklang? Hur kommer 

ungdomskulturen och samhället se ut och resonera om kroppsmodifikationer om tio år? Vad 

har nästa generation ungdomar att ge till framtida generationer? I mitt val av ämne hade 

undersökningen, likt många andra undersökningar, kunnat ta flera olika spår och perspektiv 

samt förstorats upp till en okontrollerbar storlek. Jag tror detta är något många upplever när de 

gör ett undersökande arbete, att man måste begränsa sig för annars kan man fortsätta i all 

oändlighet med att försöka besvara frågor, få nya frågor och så börjar det om igen. 

   

                                                           
62

 Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2009). Identitet. 1. uppl. Stockholm: Liber s. 20 



28 
 

Källförteckning 

Tryckta källor 

Bjurström, Erling (2005). Ungdomskultur, stil och smak. 1. uppl. Umeå: Boréa 

 

Brousseau, Marcel, Hajeski, Nancy & Purcell Lisa (2010). Tatueringar: konst på hud. 

   Västerås: Ica 

 

Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2009). Identitet. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Hemingson, Vince (2009). Tatuering: handbok i kroppskonst. Göteborg: Tukan 

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

   kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Johansson, Thomas, Sernhede, Ove & Trondman, Mats (red.) (1999).Samtidskultur: karaoke, 

   karnevaler och kulturella koder. Nora: Nya Doxa 

 

Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Lindgren, Simon (red.) (2009). Ungdomskulturer. 1. uppl. Malmö: Gleerup  

 

Nermfors, Linnea (2011). Mycket mer än bara tatueringar: [då och nu, konsten designen och 

   stilen]. Karlskrona: Linnea Nermfors 

 

Qvarsell, Roger (red.) (2012). Markeringar och maskeringar: att visa eller dölja sin kropp. 

Stockholm: Nordiska museets förlag 

 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

   Studentlitteratur 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Muntliga källor 

Intervju 25 september av Linda Romlin med K19 i informantens hem. 

Intervju 25 september av Linda Romlin med K23 och M25 i informanternas hem. 

Intervju 26 september av Linda Romlin med K14, KV14, M14 och M15 på ungdomsgård i 

Stockholm. 

Intervju 3 oktober av Linda Romlin med M13 och M17 på ungdomsgård i Stockholm. 

Intervju 3 oktober av Linda Romlin med M18, på café i centrala Stockholm 

Intervju 11 oktober av Linda Romlin med M22, på café i norrort. 

Intervju 12 oktober av Linda Romlin med M23, i informantens hem.  



29 
 

 

Internetkällor 

http://www.metro.se/stockholm/stockholmarna-varldens-mest-tatuerade-

folk/EVHkfg!ScAXwXlBtSAk/ (2013-09-24) 

 

http://www.kultur.gu.se/amnen/Kulturstudier/ (2013-10-25) 

 

C-uppsatser 

Abrahamsson, Andreas & Ling, Daniel (2012) Tatueringar, stigma och fördomar - En 

komparativ studie mellan extremt tatuerades syn på sig själva och socionomstudenters syn på 

extremt tatuerade, Göteborgs universitet 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31655/6/gupea_2077_31655_6.pdf  (2013-09-05) 

 

Nohrén, Johan, (2012) Den här tatueringen definierar mig (inte) - En studie av de diskurser 

som omgärdar den allt populärare praktiken tatuering, Uppsala universitet 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:589796/FULLTEXT01.pdf  (2013-09-04) 

  

http://www.metro.se/stockholm/stockholmarna-varldens-mest-tatuerade-folk/EVHkfg!ScAXwXlBtSAk/
http://www.metro.se/stockholm/stockholmarna-varldens-mest-tatuerade-folk/EVHkfg!ScAXwXlBtSAk/
http://www.kultur.gu.se/amnen/Kulturstudier/


30 
 

Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

Är tatueringar en del av ungdomskulturen? Varför? 

Har du några förutfattade meningar om tatueringar? 

Varför skaffar man tatueringar idag tror du? 

Är det en viss grupp av människor som tatuerar sig? Vilka?  

Kan vem som helst skaffa tatueringar? Eller finns det en grupp människor du anser inte bör göra det? 

Kännetecknar en tatuering vem man är som person? 

Kan tatueringar signalera att man tillhör en viss grupp? Motivera. 

När tror du att tatueringar gick från något rebelliskt till en samhällsaccepterad handling? Motivera. 

Hur tror du att ungdomskulturen gällande tatueringar blir påverkade av dagens medier? TV, internet, 

tidningar etc.?  

Tror du att tatueringar kommer bli mer eller mindre accepterade än vad de är idag? 

Har du tatueringar? 

 

Specificerade frågor: svar JA på sista allmänna frågan. 

Förtydligar tatueringarna vem du är som person? 

Hur tror du att folk uppfattar och tänker när de ser dig och dina tatueringar?  

Känner du att de uppfattningarna stämmer? 

Hur känner du att du blir bemött av människor i din vardag? Arbetet/skola, på affären, på ”stan”? 

Hur vill du att folk ska uppfatta/tänka när de ser dig och dina tatueringar? 

Vad anser du själv att du förmedlar för budskap med att ha dessa tatueringar?  

 

Specificerade frågor: svar NEJ på sista allmänna frågan. 

Vad är din första tanke när du ser en person du möter med tatueringar?  

Förtydligar tatueringar vem man är som person? Motivera. 

Tror du att människor i din omgivning skulle se på dig annorlunda om du skaffade tatueringar? 

Arbetet/skolan, på affären, på ”stan”? 

Vad för tatuering skulle du vilja respektive vilja göra? Motivera. 
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Konstnärligt gestaltande arbete  

My tattoo does not reflect who I am, I reflect my tattoo 

Så långt tillbaka som vår kunskap om människan sträcker sig har människan klätt, smyckat 

och utformat sig själv och sin kropp på olika sätt. Tatueringar är i gränslandet mellan 

nakenhet och påkläddhet och har ofta relaterats till något negativt. Men med hjälp av den 

mediala inverkan har tatueringar i dagens samhälle blivit en mer accepterad konstform som 

utövas i alla samhällsklasser. 

   Undersökningen består också av ett konstnärligt gestaltande arbete. Jag har valt att använda 

mig av fotografi. Jag har fotograferat fjorton närbilder på olika personers tatueringar som 

förstorats upp till ca 55x105 cm. Gestaltningen har utformats så att tatueringarnas visuella 

uttryck genom närbilder och uppförstoring uppmärksammas, oberoende av den person som 

bär dem. Till detta finns även ett antal mindre och mindre dominanta fotografier där även de 

personer som bär tatueringarna framträder. I utställningen kan så betraktaren pendla mellan de 

starkt uppförstorade tatuerade närbilderna av motiven och de mindre och men gripbarare 

bilderna av de som bär tatueringarna. 
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