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Abstract

This thesis is about tattoos and its purpose was to describe the reasons why people have tattoos done, 
and how they feel they are being treated because of those. Through semi-structured interviews answers 
to the following questions were sought: “Why do people have tattoos done?” and “How do they feel 
they are being treated because of their tattoos?” This thesis is based on the theories of attitudes, 
prejudices, and social influence. The results show that the reasons for having tattoos done are to 
express individuality, share personal stories, because tattoos are perceived to stand for beauty and art, 
and to enhance their sexual attraction. The reactions they got because of their tattoos were positive, 
negative, and accepting. 
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Sammanfattning

Detta examensarbete handlar om tatueringar, där syftet var att belysa varför människor väljer att 
tatuera sig och hur de upplever att detta bemöts av andra pga. sina tatueringar. Genom 
semistrukturerade intervjuer söktes svar på frågorna ”Varför väljer människor att tatuera sig?” och 
”Hur upplever respondenterna att andra människor reagerar på tatueringarna?”. Undersökningen 
utgick från teorier om attityder, fördomar och social påverkan. Resultaten visade att anledningen till 
att respondenterna hade tatuerat sig var en önskan om att uttrycka sig individuellt och dela med sig 
av sin personliga berättelse, för att de upplevde att tatueringar står för skönhet och konst, för att visa 
sin grupptillhörighet och för att öka sin sexuella dragningskraft. De reaktioner respondenterna hade 
fått var positiva, negativa och accepterande.

Nyckelord: tatueringar, motiv, bemötande
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Inledning

Ordet tatuering kom till västerlandet från Söderhavet under 1700-talet med James Cooks 
reseskildringar av hans vistelser på Tahiti. Ordets ursprung är troligen polynesiskt, där ”ta” 
betyder teckning och ”toua” står för själ eller personlighet. Tatueringsverktyg finns på gamla 
grottmålningar och i de nordiska bronsåldersgravarna har tatueringsnålar hittats (Grognard, 
1994). Under antiken var tatueringar en utbredd sedvänja för många och förknippades med 
betydande konstnärliga ansträngningar (Svensson, 1998). 

I Sverige hölls år 1886 ett föredrag om tatueringar vid Svenska sällskapet för antropologi och 
geografins årssammankomst av professor von Düben. Hans föredrag fick betydelse för hans 
samtidas syn på tatueringar, men speglade även samhällets syn. Han berättade där att tatuering 
i den tidigare europeiska civilisationens historia hade använts av adel och förnämt folk, men att 
bruket nu förekom i samhällets lägre skikt där tatueringar prydde prostituerade, sjömän och 
kriminella. von Düben beskrev tatueringar som ett uttryck för råhet, barnslig obetänksamhet 
och okynne. Inte långt senare beskrevs tatueringar istället som en modefluga bland både 
societet och sjömän (Svensson, 1998). Tatueringar har även varit associerade med 
motorcykelgäng och kriminella och fick under 80-talet större utbredning genom punken och 
gayvärlden, vilka använde tatueringar som ett sätt att uttrycka sina protester mot konservativa 
mellanklassnormer. Under det sista årtiondet har tatueringar ökat enormt i popularitet, inte 
bara till antalet utan även över sociala klasser (Pitts, 2003).

Det är viktigt för oss att kunna uttrycka oss och vi gör det på så många olika sätt. Kläder, 
hårmode och musikstil kan vara sätt att visa för andra vilka vi är och dessa kan vi anpassa efter 
trender och förändra i takt med vår utveckling genom hela livet. Att vi väljer att göra ett 
permanent avtryck på vår kropp i form av en tatuering har varit ett känt fenomen genom 
historien. Anledningarna har varit många; som invigningsritual, skydd mot ondska, för att visa 
grupptillhörighet, som statussymbol eller som ett minne för att nämna några (Hemingson, 
2009).

Tidigare forskning

Wohlrab, Stahl, och Kappeler (2007) undersökte anledningen till att människor tatuerar sig 
och fann 10 motivationskategorier. Den första handlar om skönhet, konst och mode och där 
en önskan om att smycka kroppen står som grund för tatueringarna. Den andra handlar om 
individualitet, där tatuering ses som ett sätt att själv forma sitt utseende, vilket hjälper till att 
stärka identiteten. Den tredje, personlig berättelse, innebär att tatueringar är ett sätt att 
uttrycka sina värderingar och åsikter. Fysisk uthållighet är den fjärde kategorin, där tatueringar
görs för att visa prov på en hög smärttröskel eller för att öva sin uthållighet mot smärta. Under 
femte kategorin, gruppanknytning, görs tatueringar för att visa tillhörighet till en subkultur. 
Motstånd är den sjätte kategorin, och innebär att tatueringar görs som uppror mot föräldrar 
eller samhället. Sinnlig och kulturell tradition är även en anledning till att tatuera sig. Som en 
åttonde kategori kommer beroende, med vilket menas att den endorfinhöjning som kommer av 
att tatueras skapar välmående, vilket kan leda till ett beroende. Att öka sin sexuella 
dragningskraft genom tatueringar är också vanligt, samt att tatuera sig utan direkt orsak. Av de 
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tio motivationskategorierna är anledningarna att uttrycka sig individuellt och att förbättra sitt 
yttre de absolut vanligaste orsakerna till att låta tatuera sig och detta gäller konsekvent över 
ålder och sociala klasser. I en studie av Millner och Eichold (2001) undersöktes anledningar till 
varför människor låter tatuera sig, vilket visade sig främst vara en önskan om att uttrycka sin 
identitet.

Wohlrab, Stahl, Rammsayer, och Kappeler (2007) undersökte demografiska faktorer och 
personlighetsfaktorer hos tatuerade och piercade och jämförde resultaten med en 
kontrollgrupp bestående av individer utan kroppsmodifiering. Jämförelsen gjordes med hjälp av 
ett frågeformulär som 359 personer besvarade. Frågeformuläret innehöll frågor om 
kroppsmodifiering. I studien erhölls inga skillnader mellan tatuerade och icke-tatuerade vad 
gällde den demografiska jämförelsen. Däremot var skillnaderna stora vid jämförelsen av 
personlighetsdrag, vilket visade att tatuerade i högre grad är sensationssökare än icke-tatuerade 
och att de har en mer avslappnad syn på sex. I en studie av Wohlrab, Fink, Kappeler, och 
Brewer (2009) undersöktes hur tatuerade uppfattas av andra. Resultaten visade att tatuerade 
män uppfattas som dominanta och tatuerade kvinnor som mindre hälsosamma i jämförelse 
med män och kvinnor utan tatueringar.

De studier som tidigare har gjorts om tatueringar har inte undersökt både anledningen till 
varför människor väljer att tatuera sig och hur de blir bemötta på grund av dem. Detta arbete 
genomfördes för att undersöka detta och för att undersöka om tidigare resultat, erhållna i 
andra länder, stämmer överens med de svar svenskar uppger som anledning till att tatuera sig.

Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att belysa varför människor väljer att tatuera sig och hur de 
upplever att detta bemöts av andra. Frågeställningarna är:

- Varför väljer människor att tatuera sig?
- Hur upplever respondenterna att andra människor reagerar på tatueringarna? 
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Teoretisk referensram

Attityder

Attityder är våra positiva eller negativa värderingar av händelser, situationer eller andra 
människor. De kan delas upp i två kategorier, där explicita attityder utgörs av de attityder 
människor medvetet uttrycker när de tillfrågas, medan implicita handlar om det spontana 
sättet att reagera (Ajzen, 1989). Attityder har även en värdeuttryckande funktion, eller social 
identitetsfunktion, vilket innebär att vi med attityder kan uttrycka vårt sanna jag och visa vad vi 
står för, vilket kan leda till samhörighet med andra som har liknande attityder (Hwang, 
Lundberg, Rönnberg, & Smedler, 2007).

Attityder kan uppstå genom direkt erfarenhet, vilket leder till bildandet av en positiv eller 
negativ uppfattning om objektet. Exponeringseffekten är en annan faktor som påverkar 
attityder och innebär att ju mer exponering vi utsättas för av något, desto bättre tycker vi om 
det. Instrumentell betingning innebär belönande av en viss uppfattning och bestraffande av en 
annan, vilket kan påverka attityderna. Modellinlärning betyder att vi observerar attityder och 
reaktioner hos andra i vår nära omgivning, och att vi genom detta skapar oss liknande attityder 
om objekten (Hwang et al., 2007). 

Social identitet och grupptillhörighet.

Social identitetsteori innebär att vi får vår uppfattning om vilka vi är genom medlemskap i en 
viss social grupp. Den sociala identiteten bidrar även till självkänsla, då vi kan uppfatta oss 
själva som bättre om vi upplever att den tillhörda gruppen är bra (Hwang et al., 2007).

Fördomar och stereotyper

Fördomar och stereotyper baseras vanligen på yttre egenskaper hos en person och fördomar 
kan delas in i två grupper; automatiska och kontrollerade. De automatiska är implicita och 
omedvetna, medan de kontrollerade är explicita och medvetna. En fördom innebär en 
förutfattad mening om en grupp och dess individuella medlemmar. Stereotyper är mer 
generaliserande än fördomar och vi använder dem for att förenkla världen. Om fördomar kan 
ses som en negativ attityd, så är diskriminering ett negativt beteende (Hwang et al., 2007).

Stereotyper är kulturellt delade uppfattningar, ofta negativa, om andra grupper. Vi lär oss 
stereotypt tänkande redan vid tidig ålder genom social påverkan och detta utgör sedan en stor 
del av det sociala samspelet. Det stereotypa tänkandet aktiveras automatiskt utifrån yttre 
egenskaper och fungerar som en kognitiv genväg som hjälper oss med att snabbt uppfatta 
situationer. Fördomar är en ofta negativ attityd mot en grupp och dess medlemmar. 
Diskriminering innebär att gå från en negativ attityd till faktisk handling mot den grupp den 
negativa inställningen är riktad mot. Detta kan exempelvis innebära att låta bli att anställa 
någon på grund av hans/hennes sexuella läggning (Hwang et al., 2007). 
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Social påverkan

Social påverkan utgörs av de processer där en persons attityder och åsikter påverkas av andra 
(Hwang et al., 2007). 

Sociala normer.

Sociala normer är en grupps värderingar av vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, och dessa 
påverkar medlemmarnas sociala beteenden. Föreskrivande normer talar om vad som gäller i en 
situation, medan beskrivande normer informerar oss om hur andra agerar i liknande 
situationer, vilket låter oss basera vårt handlande på vad andra har gjort (Hwang et al., 2007). 

Stigmatisering.

Stigmatisering orsakas av de fysiska eller sociala egenskaper som skiljer ut en individ från 
gruppen. Dessa förmodas vara negativa eller förnedrande, vilket resulterar i att individen 
betraktas med misstänksamhet eller fientlighet. Ett stigma är sällan grundat på verkliga 
förhållanden, utan uppbyggda av stereotypa uppfattningar som ofta är falska (Giddens, 2003).

Stigmatisering uppstår när någon gör något som samhället anser vara störande, stötande eller 
hotande. Stigma är ett resultat av andras värderingar och betyder därför att individen och 
beteenden kan avstigmatiseras om samhället omvärderar sitt synsätt. Detta innebär att de 
grupper som kan påverka vad som uppfattas som normalt även har makten att stämpla andra 
(Engdahl & Larsson, 2006).
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Metod

Respondenter

Tio personer med tatueringar, fem kvinnor och fem män i åldrarna 22-37 år, rekryterades till 
studien genom ett snöbollsurval. Respondenternas dagliga sysselsättning var bland annat 
studerande, IT-tekniker, personlig assistent och vårdbiträde.

Material

En intervjuguide som innehöll avsnitten Bakgrund, Bakgrund om tatueringarna, Tatueringarna 
och Reaktioner utformades och användes. Avsnittet Bakgrund innehöll frågor om bland annat 
ålder och yrke. Under Bakgrund om tatueringarna berördes motiven bakom respondenternas 
beslut att tatuera sig. Avsnittet Tatueringarna berörde befintliga och planerade tatueringar och 
under Reaktioner behandlades de reaktioner respondenterna upplevde sig ha fått från andra 
med avseende på tatueringarna (Bilaga).

Procedur

Respondenter erhölls genom kontakt med vänners vänner, genom vilka de tillfrågades om att 
delta i studien. Kontakt mellan författaren och respondenterna skedde därefter via telefon där 
tid och plats för intervjuerna bestämdes. De flesta av intervjuerna genomfördes i 
respondenternas hem, men några gjordes via telefon. Intervjuerna tog mellan 20 och 40 
minuter och anteckningar gjordes fortlöpande av författaren. Respondenterna informerades 
om att de anteckningar som gjordes under intervjuerna enbart ska behandlas av författaren och 
att ingen annan kommer att ha tillgång till materialet, samt att de kommer att förbli anonyma. 

Avgränsning

Endast personer boende i Sverige med flera mindre tatueringar, eller en eller flera större 
tatueringar tillfrågades om deltagande. 

Databehandling

Under intervjuerna gjordes anteckningar som sammanställdes omedelbart efter avslutad 
intervju. Respondenterna fick sedan läsa igenom denna sammanställning för att bekräfta att 
deras svar hade uppfattats korrekt och att de hade blivit rätt citerade. Därefter bearbetades 
materialet och respondenternas svar indelades i generella teman.



6

Resultat och analys

Bakgrund

Fördelningen var jämn mellan de med familjer med en positiv syn på tatueringar och de med 
en negativ och respondenterna hade valt att tatuera sig oavsett familjens åsikter. I 
respondenternas familjer var papporna oftare tatuerade än mammorna och de 
familjemedlemmar som hade egna tatueringar var generellt sett mer positiva till 
respondenternas tatueringar än de familjemedlemmar som inte hade tatueringar. 

Ett flertal av respondenterna uppgav att de alltid hade velat tatuera sig. För de som inte alltid 
hade velat väcktes intresset i tonåren, främst genom att de hade börjat umgås med vänner som 
varit tatuerade. Respondenterna hade gjort sina första tatueringar när de varit i åldrarna 15-23 
år. Motiven varierade mellan tribaler, biomechanic, porträtt, minnestatueringar, mönster, 
dödskallar, text, collage, pinuppor och demoner och täckte varierande ytor hos respondenterna. 
Vissa hade nästan hela kroppen täckt, andra hade en jämn spridning över hela kroppen och 
ytterligare andra hade tatueringarna koncentrerade till ett eller flera områden. Planerade 
tatueringar var att fylla ut redan befintliga tatueringar, att få en hel arm eller ett ben helt täckt, 
att fylla en ryggtavla och en bröstkorg och för att tatuera in barnens porträtt och namn. 

Varför människor väljer att tatuera sig

Personligt uttryck och personlig berättelse.

Respondenterna uppgav att tatuera sig är ett sätt att uttrycka sig på och berätta vem de är. 
Tatueringar uppgavs även representera saker och delar av ens liv:

”För mig är det ett sätt att visa lite vem man är, det känns bra att ha en tatuering som betyder något, 

som berättar något om vem man är.” Kvinna 26 år.

Skönhet och konst.

Respondenterna menade att tatueringar är en konstform, de tyckte att det var coolt, fint, 
häftigt, sexigt, snyggt, en utsmyckning, estetiskt tilltalande och kul. En respondent förklarade 
att hennes syn på tatueringar hade utvecklats och mognat med åren: 

”Förut gjorde jag tatueringar för att dom skulle synas, så folk visste att man tatuerat sig. Folk skulle se 
dom för att få en uppfattning om mig, man identifierade sig så. Nu för tiden kan jag ibland inte förstår 
varför folk tittar på mig, först efter ett tag inser jag att det kan bero på mina tatueringar. Dom är en 
del av mig själv, inget jag tänker på och nu har jag dom för min egen skull för att jag tycker att det är 
så snyggt.”    Kvinna 23år

”Gör man en så blir det fler” var en vanligt återkommande fras hos respondenterna, med 
vilken de menade att de ville fortsätta att tatuera sig när de väl hade börjat. Orsaker till det 
uppgavs vara att smaken hela tiden utvecklas, vilket gör att de hittar nya motiv och att de vill 
utveckla den konst de redan har på sin kropp: 

”Man ser sig själv som ett litet konstverk och det är något man vill utveckla.”



7

Man, 23 år.

”Jag vill utveckla det jag börjat på, man kan alltid göra dom snyggare och coolare för att min stil utvecklas, 

man får nya uppslag till fler tatueringar.”    Kvinna, 27 år.

Sexualitet.

Flera respondenter uppgav att de tycker att tatueringar är sexigt, både på sig själva och andra. 
En respondent förklarade det så här:

”Jag tycker att det är så himla sexigt, en kille med heltatuerade armar är ju bara det bästa som finns! Så 
det är sexigt, ja, och även på mig själv tycker jag att det är det.”            Kvinna, 22 år.

Grupptillhörighet.

Några av respondenterna började tatuera sig för att deras vänner har tatueringar och vissa såg 
upp till grupper med tatuerade medlemmar. En respondent uttryckte det så här:

”När jag gick på högstadiet minns jag att det fanns några äldre killar som hade tatueringar, och jag 

tycke dom var jättetuffa. Det var nog i den vevan jag började vilja ha tatueringar själv.”  Man, 37 
år.

Attityder som orsak till att tatuera sig.

Åsikter om något är en del av identiteten. Att tatuera in något som upplevs som snyggt, vackert 
eller coolt speglar dessa åsikter och ger oss därigenom möjlighet att visa vilka vi är. Att 
respondenterna uppgav att de tatuerar sig för att det är ett sätt att uttrycka sig på kan förklaras 
med att vi med hjälp av attityder uttrycker vårt sanna jag, vilket visar andra vad vi står för, en 
s.k. social identitetsfunktion. Social identitet innebär att vi får vår uppfattning om vilka vi är 
genom vårt medlemskap i en grupp (Hwang et al., 2007), vilket en respondent förklarade 
genom att berätta om de äldre grabbarna med tatueringar som han hade sett upp till när han 
var yngre. 

Hur respondenterna upplever att andra reagerar på tatueringarna

Positiva reaktioner.

Respondenternas vänner hade för det mesta uttryckt sig positivt om tatueringarna och hade då 
sagt att de varit bra, awesome, fina, snygga och att motiven är coola:  

”Jag har bra vänner så därför får jag positiv respons.”    Man, 28 år.
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Föräldrar till respondenterna som hade uttryckt sig positivt om tatueringarna hade sagt att det 
är fint, kul, bra, härligt, fränt och snyggt. Släktens positiva reaktioner hade varit att de ansåg att 
tatueringarna varit snygga, fina, coola motiv, spännande och att de passar respondentens stil. 
Flera respondenter uppgav att de aldrig hade haft bekymmer med sin arbetsgivare angående 
tatueringarna. 

Respondenterna tyckte överlag att yngre människor är entusiastiska till tatueringarna, att 
många tycker att det är fint och att det är vanligt att folk har egna. Positiva reaktioner från äldre 
var mer sällsynta, men en respondent berättade om en reaktion från en äldre kvinna: 

”Jag mötte en 80-årig tant på badhuset som tyckte det var coolt och häftigt och ville göra tatueringar 
själv, samt ha piercing i näsan. Hon trodde dock att det skulle se konstigt ut.” Kvinna, 22 år.

De positiva kommentarer respondenterna brukade få var vanligtvis att tatueringarna är snygga, 
coola, att det är många och att de är fina. Människor var även ofta nyfikna på att få se 
tatueringarna och respondenterna fick ofta besvara frågor om hur de hade kommit på motiven, 
hur mycket tatueringarna hade kostat att göra, vem som hade gjort dem, vad de stod för, om de 
hade gjort ont, var det hade gjort mest ont, ungefär hur det hade känts och hur lång tid de 
hade tagit att göra tatueringen. Respondenterna upplevde i allmänhet att folk på arbetsplatsen 
gärna ville titta på tatueringarna och de frågade mycket om hur många respondenterna hade. 

Negativa reaktioner.

De vänner som hade uttryckt mindre positiva åsikter hade oroat sig för att respondenterna inte 
hade tänkt sig för ordentligt, att de skulle ångra sig och att det kan se fult ut när 
respondenterna blir äldre. En respondent berättade att en vän uttryckt sig på följande sätt:

”När du är 80 år ser det där ut som smuts.”    Kvinna, 22 år. 

De föräldrar till respondenterna som hade uttryckt sig negativt över tatueringarna hade sagt att 
de hatar dem, att det inte är snyggt och att respondenten har för många. Släktens negativa 
reaktioner hade varit att det är onödigt och fult och respondenterna hade mötts av 
kommentarer som ”ojojoj” och att äldre släktingar hade hytt med käppen. En respondent 
berättade om morfaderns reaktion: 

”Gör du fler är inte du mitt barnbarn längre sa han, och så började han gråta.”

Kvinna, 22 år.

Respondenterna hade varierande erfarenheter från arbetsgivares reaktioner, men många kände 
rädsla för att visa sina tatueringar och flera hade dolt dem på arbetsintervjuer av rädsla för att 
inte bli anställd. En respondent berättade:
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”Jag kommer ihåg en arbetsintervju där jag blev uppläxad, dom sa att tatueringar är något man får 
syssla med privat och inte hålla på med på arbetet. Jag vet inte riktigt vad dom menade med det, men 
jag antar att dom tyckte att det som inte ska märkas på jobbet.”            Man, 29 år. 

En annan respondent hade upplevt en liknande negativ respons hos sina arbetsgivare: 

”En arbetsgivare ville att jag skulle arbeta med långärmad skjorta, en annan ville inte anställa på 
grund av mina tatuerade armar.”   Man, 37 år. 

De flesta av respondenterna upplevde äldres reaktioner som mest negativa och menade att de 
är restriktiva när det gäller tatueringar. De upplevde att äldre ofta tittar fördomsfullt och anser 
att respondenterna har för många tatueringar. En respondent uttryckte det på följande sätt: 

”Alla säger ungefär samma saker, att det var fint, men oavsett ålder så ser alla som inte själv har eller 
vill ha tatueringar väldigt skeptiska ut och verkar bara försöka vara artiga. Jag tror att 40-talisterna är 
den mest skeptiska generationen, föräldrarnas generation, dom som är äldre än så brukar inte 
kommentera tatueringarna alls, och dom som är yngre ser inget fel med att ha dom för det är så många 

som har själv. ”   Kvinna, 28 år. 

Attityder och social påverkan som förklaring till positiva och negativa 
reaktioner.

Det är våra attityder som ligger i botten för hur vi uppfattar tatueringar. De som hade en 
positiv attityd till dem såg inte problem med att tatuera sig, vilket reflekteras i hur de reagerar 
på tatuerade människor. När respondenterna hade fått positiva kommentarer var detta på 
grund av den positiva attityden hos den andra personen, vilket kunde ta sig uttryck i beröm 
över motivet, stöd för valet att göra en tatuering eller ett uppriktigt visat intresse. Detsamma 
gällde för de med negativ attityd till tatueringar, vilket för respondenterna hade inneburit att 
möta reaktioner som oro, ilska eller sorg.

Attityder kan påverkas av exponeringseffekten både i positiv och negativ riktning (Hwang et al., 
2007). Respondenterna hade upplevt att de medmänniskor som själva har tatueringar reagerar 
positivt på tatueringar hos andra. Detta kan, enligt exponeringseffekten, förklaras med att de 
exponerats mycket för dem, både genom sina egna tatueringar och genom vänners. 
Exponeringseffekten kan även förklara den negativa inställningen vissa utan tatueringar har till 
tatueringar, dvs. låg exponering ger negativ attityd (Hwang et al., 2007). 

Sociala normer är de värderingar en grupp har och som styr medlemmarnas sociala beteende 
(Hwang et al., 2007). De grupper som respondenterna uppgav sig kunna identifiera genom 
medlemmarnas likartade reaktioner är äldre, yngre, 40-talister, tatuerade och icke-tatuerade. 
Gruppen äldre uppgavs reagera negativt, yngre var mer öppna mot tatueringar, 40-talister och 
icke-tatuerade sades vara mest skeptiska, medan de med egna tatueringar upplevdes reagera 
positivt. Detta visar att det finns likartade värderingar inom grupperna.
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Fördomar som förklaring till negativ respons.

De negativa reaktioner respondenterna hade fått av sina arbetsgivare antas vara byggda på 
fördomar. Det behöver inte alltid vara chefernas egna fördomar, utan kan även handla om att 
chefen vill skydda sig mot andras fördomar mot tatueringar. De kan av rädsla för att tappa 
kunder välja att inte anställa någon med tatueringar för att de anser att det sänder ut signaler 
som inte passar med vad företaget vill förmedla. Detta kan leda till diskriminering, så som när 
en respondent uppgav att han inte hade blivit anställd på grund av sina tatueringar och att han 
på andra arbeten hade tvingats att dölja dem. 

Stigmatisering som förklaring till negativ respons.

Att våra åsikter går isär på grund av våra attityder mot tatueringar är ett faktum och det är de 
som har en negativ attityd som stämplar den tatuerade individen. Människor som uppfattar 
tatueringar som negativt är påverkade av, men även delaktiga i, stigmatiseringen av tatuerade 
människor. Stigmatiseringen kommer av att någon gör något som samhället anser vara 
störande, stötande eller hotande, vilket i detta fall handlar om att samhället inte kan känna 
igen sig i, eller förstå, önskan att tatuera sig. På grund av associationer till bland annat 
kriminalitet och på grund av okunskap skapar det rädsla för vad tatueringar egentligen innebär 
(Engdahl et al., 2006). Stigmat, som ofta saknar grund i verkligheten, är uppbyggt av stereotypt 
tänkande, vilket visar sig i den negativa respons respondenterna hade upplevt. 

Acceptans.

Respondenternas upplevelse av responsen från sin omgivning var inte alltid svart eller vit. En 
respondent uttryckte det på följande sätt: 

”Det är lite blandat, både positivt och negativt, pappa tyckte att efter min första tatuering att ”hur kan 
du göra det?” men tyckte att den andra var fin. Han ändrade nog åsikt för att han vant sig vid tanken 
på att jag har tatueringar, det berodde nog inte på motivet. Men han tycker att man inte ska göra det 
helst.”   Kvinna, 26 år. 

Flera av respondenterna upplevde att familjemedlemmarna försöker stötta deras val. En 
respondent beskrev det så här: 

”Med mamma är det först gråt, skrik och vrede. Hon har till och med sagt att hon inte älskar mig längre 
och att hon hoppas att jag ångrar mig. Då blir jag arg, och  efter ett tag sansar hon sig. Hon har blivit 
mycket bättre för varje ny tatuering på att hantera det. Jag vet att hon försöker acceptera för att jag 

kräver det, men hon vill nog helst inte tänka på det.”   Kvinna, 28 år.

Förklaringar till acceptans.

Instrumentell inlärning kan påverka människors attityder till tatueringar genom att belöna de 
positiva uppfattningarna och reaktionerna och bestraffa de negativa. Detta kan leda till en 
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positiv attityd, eller till en negativ, i de fall där dessa uppfattningar belönas. Belöningen kan 
vara i form av samtycke i en grupp eller familj och respondentens respons på reaktionen kan 
fungera både som belöning och bestraffning. Det innebär att om den ursprungliga attityden var 
negativ, som i respondenternas familjers fall, kan detta ändras om de positiva attityderna och 
reaktionerna belönas och de negativa bestraffas (Hwang et al., 2007). Detta skedde i den ena 
respondentens fall genom att hon inte accepterade sin mammas omedelbara reaktion, vilket 
ledde till att modern omvärderade sin attityd mot en mer neutral inställning. 

För respondenterna spelade även exponeringseffekten en stor roll, då föräldrarna efter att 
under en tid ha exponerats för tatueringarna hade blivit mer neutrala i sin uppfattning. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion

Syftet med undersökningen var att belysa varför människor väljer att tatuera sig och hur de 
upplever att detta bemöts av andra. Resultaten visar att anledningen till att människor väljer att 
tatuera sig var en önskan om att uttrycka sig individuellt och dela med sig av sin personliga 
berättelse, för att tatueringar upplevdes stå för skönhet och konst, som ett sätt att visa 
grupptillhörighet och för att öka sin sexuella dragningskraft. De reaktioner respondenterna 
hade fått var positiva, negativa och accepterande. 

Resultaten stämmer delvis överens med de resultat som har erhållits i tidigare forskning, där 
individualitet var en av de främsta orsakerna till att låta tatuera sig (Wohlrab et al., 2007). 
Respondenterna i detta arbete uppgav fem av de tio motivationsfaktorerna som har 
framkommit i tidigare forskning som anledningar till att tatuera sig. Att de som deltog i denna 
studie var svenskar kan vara en orsak till att resultaten skiljer sig från tidigare forskning
(Wohlrab et al., 2007) eller så kan det bero på det relativt få antal respondenter som deltog i 
denna studie. De som i Wohlrab et al:s (2007) undersökning hade uppgett fysisk uthållighet, 
motstånd, ingen speciell orsak, sinnlig och kulturell tradition och beroende som anledningar 
till att tatuera sig kan tänkas tillhöra speciella grupper, vilket kan kräva ett större underlag för 
att kunna replikera.

Respondenterna uppgav att olika grupper av människor reagerar olika på tatueringar. Gruppen 
med äldre uppgavs reagera negativt, yngre ansågs vara mer öppna för tatueringar, 40-talister och 
icke-tatuerade sades vara mest skeptiska, medan de med egna tatueringar upplevdes reagera 
positivt. Detta kan dels bero på gruppernas sociala normer, men även på hur mycket grupperna 
exponerats för tatueringar (Hwang et al., 2007). Detta kan tänkas höra ihop och samverka, då 
sociala normer kan avgöra hur exponerade grupperna blir för tatueringar, vilket ytterligare 
förstärker de sociala normer grupperna har. Äldre är antagligen inte lika vana vid tatueringar, 
då det inte var så vanligt att ha tatueringar i deras generation. Hos yngre har det blivit allt 
vanligare att tatuera sig, vilket gör att de exponeras mer för dem. 

Fyrtiotalister är yngre än gruppen "äldre" och har antagligen exponerats mer för tatueringar än 
den gruppen. Det kan vara så att 40-talisterna har stött på tatueringar i fler negativa situationer, 
vilket kan ha lett till deras misstro till tatueringar. Tatueringar började bli allt vanligare när de 
växte upp, men förekom främst hos stigmatiserade grupper som kriminella. Tatueringar 
associeras därför med detta, vilket kan ha dröjt sig kvar som en skepticism mot tatueringar 
idag. 

Intressegraden hos tatuerade och icke-tatuerade kan avgöra exponeringsnivån för tatueringar. 
Som tatuerad finns antagligen ett uppriktigt intresse för detta, vilket leder till att de söker sig 
till likasinnade och situationer som handlar om tatueringar. Detta stärker den sociala normen 
att tatuera sig. Liknande blir det för den icke-tatuerade individen som istället, på grund av lågt 
intresse eller en negativ attityd, väljer att undvika tatueringar. Denna låga exponeringsnivå 
leder till förstärkning av dessa sociala normer (Hwang et al., 2007). 
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Metoddiskussion

Valet av kvalitativ metod med intervjuer var för att ge respondenterna möjlighet att beskriva 
varför de hade tatuerat sig, hur de upplevde att det bemötts av andra med egna ord och för 
att inte riskera att begränsa deras beskrivningar, vilket kan vara en fara vid andra metoder 
(Thurén, 2007). Valet att enbart göra anteckningar under intervjuerna var för att inte 
bandspelare skulle utgöra ett störande moment. Att materialet sedan sammanställdes och fick 
läsas igenom av respondenterna var för att säkerställa att informationen inte hade förvrängts. 

Validitet, reliabilitet och forskningsetiska överväganden.

För att stärka den interna validiteten har forskningsprocessen förklarats genom de frågeteman 
som har använts under intervjun, hur resultatet analyserats och tematiserats. Den externa 
validiteten, generaliserbarheten, kan anses vara ganska hög då tidigare forskning delvis stödjer 
denna undersöknings resultat, men skulle naturligtvis ha kunnat höjas ytterligare om fler 
respondenter hade deltagit (Thurén, 2007). Arbetssättet att efter intervjuerna sammanställa 
respondenternas svar och sedan låta dem ta del av sammanställningen för att kontrollera att 
deras svar och citat inte hade misstolkats torde ha höjt reliabiliteten. Av forskningsetiska skäl 
var alla respondenter över 18 år och de informerades om rätten till anonymitet, frivilligt 
deltagande och möjlighet att dra sig ur studien (Thurén, 2007). 

Framtida forskning

Framtida forskning om tatueringar bör innefatta studier på hur arbetsgivare uppfattar 
tatuerade och hur denna uppfattning påverkar den tatuerades chanser att få anställning för att 
undersöka om diskriminering är ett vanligt problem för tatuerade.
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Bilaga 

Intervjuguide

Bakgrund
Ålder
Yrke
Familj
Utbildning

Bakgrund om tatueringar
Har någon i familjen tatueringar?
Vad tycker familjen om tatueringar?
Har du alltid velat tatuera dig?
Om inte, hur har ditt sätt att se på tatueringar förändrats?

Tatueringarna
När var första?
Nuvarande tatueringar
Planerade tatueringar
Varför?

Reaktioner
Från vänner
Familj
Släkt
Arbetsgivare
Allmänt i yrkesrollen
Skillnad på yngre och äldres reaktioner
Vanliga kommentarer 
Vanliga frågor


