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1. INLEDNING  
Fördomarna finns fortfarande kvar. Det vi inte är vana vid kan vara skrämmande vid en första 

anblick men lär man känna konsten och personen som bär den så kanske man märker snart att 

det inte bara är kriminella och gamla sjömän som bär tatueringar. Visst finns det kriminella 

som bär tatueringar, men likaså finns det tvåbarnsmammor med chefpositioner som är 

tatuerade. 

  Att tatueringar är en slags konstform, eller ett konsthantverk om man så vill, tar jag 

för givet. Redan när den kom till Europa och USA på 1700-talet ansågs det som en konst. 

Men självklart anser inte alla att tatueringar är konst, men det finns många som anser att 

hantverk eller ett tygstycke på väggen inte är konst. Den diskussionen tänker jag inte gå in på 

mer. Själv har jag inga tatueringar och har inte planerat att göra någon inom den närmaste 

framtiden. Jag har alltid varit relativt kritisk mot tatueringar och aldrig vågat göra det själv för 

att jag är rädd att jag ska ångra mig. Men under de senaste åren så har personer i min närhet 

tatuerat sig och framförallt tatuerat Old School-tatueringar. Det har fått mig att öppna upp 

ögonen för tatueringskonsten. Jag vill fortfarande inte göra någon egen än men jag har fått 

mer förståelse till varför man tatuerar sig. Jag anser att det inte går att förstå tatueringskonsten 

helt och hållet om man inte själv är tatuerad men jag tänker ändå försöka att ge en inblick i 

den fascinerade världen.  

 
1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka Old School-tatueringarnas sociala kontext. Detta 

genom intervjuer med tatuerare och tatuerade personer samt litteratur- och 

tidningsmagasinsstudier. Mina frågeställningar är följande: 

• Hur definieras Old School-tatueringar historiskt och stilmässigt? 

• Är tatueringar mer populära idag än för fem år sedan? 

• Hur är acceptansen gentemot tatueringar idag jämfört med för cirka fem år sedan? 

• Vad betyder Old School-tatueringarna för dess bärare och varför bär dem? 

 

1.3. Avgränsningar 

Jag har valt att bara beröra Old School-stilen och endast kort gå in på andra stilar eftersom 

tatueringar är ett väldigt brett ämne där alla stilar har sin betydelse, teknik, motiv och historia. 

Angående popularitet och acceptans så behandlas både tatueringar i allmänhet och Old 

School-tatueringar. Gällande intervjupersoner har jag bara intervjuat personer i Sverige. Jag 
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intervjuade tatuerade personer som fanns lokalt och tatuerare som fanns runt om i hela landet. 

Varför kommer jag gå in på senare under rubriken Metod & material. Historiken berör 

framförallt Storbritannien, USA och Sverige samt till viss del Japan och jag har avgränsat mig 

från slutet av 1700-talet till idag. Gällande nuläget så har jag valt att mest av allt fokusera på 

Sverige.  

 

1.4. Metod & material 
Jag har valt att göra två olika typer av intervjuer, dessa är kvalitativ och kvantitativ. Jag har 

gjort fyra stycken kvalitativa intervjuer med tatuerade personer och åtta stycken kvantitativa 

intervjuer med tatuerare. Varför jag har valt att göra båda typerna är för att det var mest 

praktiskt. Frågorna jag ställt till de olika hör såklart ihop. Frågorna till de tatuerade 

personerna berörde ”varför” i olika sammanhang och frågorna till tatuerarna handlade om 

popularitet och acceptans. Intervjuerna med de tatuerade finns i bilagan och är redigerade så 

att de ska vara mer lättförståliga. Enkätsvaren från de tatuerade finns vid förfrågan som en 

separat bilaga eftersom den är så stor. Dessa svar är också redigerade så att den ska bli lättare 

att förstå. 

1.4.1. Kvalitativ intervju 

I Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder talar han om en kvalitativ intervjumetod 

som kallas semi-strukturerad intervju. Denna metod har jag valt att använda mig av. Semi-

strukturerad intervju betyder att samtalet är inriktat på bestämda ämnen som forskaren har valt 

i förväg. Man utgår ofta ifrån en så kallad intervjuguide som skrivs på förhand och den 

innehåller frågor eller ämnen som ska beröras under intervjuns gång. Det är en väldigt flexibel 

intervjuprocess, ordningen behöver inte följas och man får lägga till eller ta bort frågor. 

Tyngdpunkten ligger på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna och vad personen 

anser vara viktigt i en förklaring till exempel.1  Hur man väljer ut sin intervjuperson varierar 

men jag har använt bekvämlighets- eller tillfällighetsurval där man väljer ut intervjupersonen 

efter tillgång.2     

  Varför jag valde kvalitativ intervjumetod var för delvis för att det var färre som skulle 

intervjuas och delvis för att jag ville ha mer ingående och utförliga svar och resonemang på 

                                                             

1Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, 2007, s. 301-306. 
2 Ibid., s. 312-313. 
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mina intervjufrågor. De som har intervjuats är två kvinnor och två män mellan åldrarna 20 

och 25 i min bekantskap som bor lokalt. Jag har valt att hålla mina intervjupersoner anonyma 

eftersom de hade lättare för att prata öppet om olika frågor då och var inte lika rädda att säga 

”fel” när de visste att ingen förutom jag skulle veta vilka de var. Intervjuerna har skett i ett 

grupprum på Linköpings Universitet, hemma hos mig och hemma hos en intervjuperson. Allt 

beroende på vad personerna tyckte var bäst eller vad som fungerade mest praktiskt. Jag ställde 

frågorna från min frågeguide,3 om svaren blev för korta så ställde jag ofta följdfrågor som 

”varför?” eller ”vad menar du med det?” för att få ut mer av intervjun. Jag valde mina 

intervjupersoner utifrån att jag vet att de har Old School-tatueringar och ansåg att det skulle 

vara svårt att få tag på andra människor som jag inte kände. Jag ansåg att min bekantskap med 

dessa inte skulle påverka svaren utan eventuellt göra det lättare för dem att prata öppet om 

sina tatueringar. Jag hade velat haft äldre människor också men insåg att det skulle bli för 

mycket jobb och att det fanns för lite tid. Det kan även vara känsligt att bara fråga någon ute 

på gatan och svårt att se om personerna har tatueringar eller inte. Jag har även fått använda 

mig av personernas privata foton på sina tatueringar, där deras ansikten inte syns, och dessa 

finns under bildbilagan.  

1.4.2. Kvantitativ intervju 

Den andra intervjumetoden är kvantitativ intervju i form av enkäter. Den vanligaste formen 

inom enkäter är då man skickar frågor via post till respondenter, i mitt fall elektroniskt post. 

När respondenten fyllt i enkäten ska den skickas tillbaka till sändaren. Det som skiljer denna 

form av intervju åt med andra intervjumetoder är till exempel att intervjuaren inte är 

närvarande och ställer frågor utan respondenten måste själv läsa och besvara frågorna. 

Frågorna måste då vara lätta att förstå och besvara. Enkäter brukar ofta ha färre öppna frågor, 

utformningen ska vara lätt att följa och den bör vara kortare än en muntlig intervju så att det 

inte ska bli för tröttsamt att svara.4      

 Valet av kvantitativ intervjumetod när det gäller tatuerare var dels för att jag skulle 

göra många intervjuer och dels för att jag valde tatuerare runt om i hela Sverige. Jag valde att 

göra mina intervjuer via mail. Detta för att jag bara behövde ha svar på fyra relativt enkla 

frågor med relativt enkla och korta svar och även för att det underlättade arbetet eftersom det 

                                                             

3 Se Bilaga, s. 33. 
4 Bryman, s. 145-146. 
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inte behövdes transkribering vilket skulle behövas göra om jag hade telefonintervjuer. När jag 

valde ut tatuerare så letade jag efter olika tatueringsstudios på internet och hittade en hemsida 

med en länksamling på ”alla” studios i Sverige, vilka inte namnges eftersom mina 

intervjupersoner är anonyma. Jag gick in på alla sidor och kollade i portfolios ifall det fanns 

många typiska Old School-tatueringar. De som jag tyckte hade övervägande mest Old School-

tatueringar, cirka femton stycken, tog jag kontakt med. Jag gav en kort förklaring där jag 

berättade att jag studerade vid Linköpings Universitet och skrev min C-uppsats om Old 

School-tatueringar och sedan frågade ifall de ville ställa upp och svara på några korta frågor 

om Old School-tatueringar och dess popularitet och acceptans. Genast kom en mängd 

entusiastiska svar och nästan alla jag hade skickat till ville ställa upp. När jag sedan fått allas 

godkännande så skickades enkäten5 iväg och jag fick tillbaka mer eller mindre användbara 

svar, men alla av värde, vilka har varit till god hjälp i min analys. Dock såg jag när de flesta 

svar kommit att jag bara fått svar från endast en kvinnlig tatuerare, vilket jag i och för sig inte 

ansåg skulle påverka mina svar. Jag hade frågat fyra stycken kvinnor men bara en svarade. 

Jag såg det som att det finns ett antal kvinnliga tatuerare. De svar jag fått från kvinnan skiljde 

sig inte åt från de andra svaren. Jag beslutade mig därför för att inte gå in på någon 

genusaspekt i detta fall eftersom jag ansåg att det inte var relevant för min undersökning. 

 

1.4.3. Övrig metod och material 

Andra metoder som har använts är litteraturstudier samt tidningsmagasin. Böckerna som 

främst har använts är Tattoo - Secrets of a Strange Art av Albert Parry skriven på 1930-talet 

men som har getts ut i nyutgåva. Den handlar framförallt om historik och amerikanernas syn 

på tatueringar under 1930-talet. Sedan har jag använt Steve Gilberts Tattoo History – A 

Source Book. Boken är en övergripande historiebok uppdelat i olika länder samt psykologiska 

aspekter på tatueringskonsten. Sedan har jag använt mig av tatueringstidningen Nordic Tattoo 

Mag (som kommer att berättas mer om under rubriken Avhandling). Ytterligare böcker finns 

under rubriken Tidigare Forskning som följer på kommande sida.  

 

 

                                                             

5 Se Bilaga, s. 33. 
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1.5. Tidigare forskning 
Det finns en hel del skrivet om tatueringar men i de flesta fall så handlar det om historik, 

biografier om viktiga tatuerare, motivguider och flashböcker.6 På internet finns det mängder 

av sidor som innehåller bilder på människor med tatueringar med olika stilar och motiv. Där 

kan man även själv lägga upp en bild på sig själv och sin tatuering. Dessutom finns det 

mängder av forum och sidor med fakta och symbolik.   

 Jag har funnit tre böcker som berör tatueringar och samhälle. Den tyske 

kulturhistorikern Stephan Oettermann skrev Tecken på huden – Tatueringens europeiska 

historia på 1970-talet. Den handlar främst om tatueringens utveckling i Europa under 1800-

talet där många kopplade tatueringar till kriminella. Den amerikanske professorn i sociologi 

Clinton R. Sanders har skrivit boken Customizing the body – the art and culture of tattooing 

från slutet av 1980-talet och det är en historisk, antropologisk och sociologisk redogörelse 

över tatueringar. Den berör bland annat hur det är att vara en tatuerad människa samt hur det 

är att vara en tatuerare. Inom svensk litteratur så finns Birgitta Svenssons Tatuering – ett 

sinnligt äventyr som utkom år 1998. Det var även en utställning på Nordiska Museet i 

Stockholm. Boken berättar hur synen på tatuerade och tatueringar har förändrats genom 

tiderna. 

2. AVHANDLING 

2.1 Disposition i avhandlingen 
I denna avhandling så har jag valt att börja med en definition av vad Old School-tatueringar 

är. Sedan följer en kronologisk och geografisk redogörelse över den västerländska 

tatueringskonstens framväxt under rubriken Historik. Först i Europa sedan USA, där det även 

kommer att berättas om två viktiga tatuerare som har haft stor betydelse för Old School-

tatueringar idag. Historiken avslutas med Sverige. Där efter följer avsnittet Popularitet där jag 

redogör ifall tatueringar i allmänhet och Old School-tatueringar är mer populärt idag än för 

fem år sedan och i så fall vilka faktorer som har bidragit till detta. I detta avsnitt så tas delar ur 

enkätintervjuerna med tatuerarna och delar ur intervjuerna med de tatuerade. 

Enkätintervjuerna finns att få vid förfrågan medan intervjuerna med de tatuerade finns i 

                                                             

6 Flash är skisser och teckningar på tatueringar. Tatuerare brukar använda dessa som portfolio där de visar vad 
de kan göra, och man kan titta i mappar på tatueringsstudios för att få inspiration till sin tatuering till 
exempel. De brukar ofta vara uppdelade i olika motiv och stilar. Se bildbilaga 2, bild 1. (Bildbilaga 2 är inte 
tillgänglig på grund av copyright) 
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bilagan. Detta på grund av att det skulle bli en för stor bilaga om alla åtta enkätintervjuer 

skulle ha varit med. Jag refererar till de intervjuerna med de tatuerade när något citeras. Efter 

det kommer avsnittet Acceptans där jag talar om tatueringar i allmänhet är mer accepterat 

idag främst med hjälp av intervjuer. Sedan redogörs för huruvida Old School-tatueringar är 

mer accepterat än andra tatueringsstilar. Sist i avhandlingen handlar det om tatuerade och 

deras tatueringar. Där berättas vad som är skrivet om tatuerade människor, i nuläget, och vad 

de personer som har intervjuats anser om sig själva och tatueringar.  

2.2. Definition 
Det kan vara riskabelt att kalla Old School för en stil eftersom motiven kan skilja sig oerhört 

medan det är tekniken som är det väsentliga (vilket jag kommer återkomma till senare). Men 

utgångspunkten är i alla fall att Old School är en teknisk stil inom tatueringar. Stilen kan även 

kallas för klassisk eller traditionell, vilket kanske kan vara en bättre benämning som är lättare 

att förstå. Historiskt så kan det kallas för en traditionell amerikansk stil, eftersom den på 

många sätt härstammar från USA. 

 På tatueringsmässor kategoriseras tatueringsstilarna upp i olika genrer som till 

exempel Old School/Traditional, Realistic, New School, Japanese och Black and grey. Detta 

för att man ska kunna bedöma tatueringar utifrån de olika genrerna eftersom olika stilar har 

olika kriterier för hur det ska se ut. Vissa tatuerare och tatuerade vill inte ens dela upp 

tatueringar i olika genrer, eftersom tatueringar är något väldigt individuellt och det är många 

som blandar stil och teknik, både på gott och ont.  

2.2.1. Begreppet Old School 

För att ytterligare ge en definition på begreppet Old School så betyder det på svenska ”gamla 

skolan”. Exempelvis kan den gamla skolan inom matlagning vara handvisp istället för elvisp. 

Old School används inte bara inom tatueringskonsten. Det finns till exempel Old School-

Hiphop. Med det menas den musik som är ifrån eller låter som den gjorde i sin begynnelse.  

 

2.2.2. Teknik 

Inom Old School-tatueringar så menas det när den elektriska tatueringsapparaten uppfanns av 

Samuel O'Reilly (vilket jag kommer att återkomma till under rubriken Historik) och den 

teknik som man använde sig av då. Typiskt för tekniken är enligt en tatuerare som har 

intervjuats: “Old School är en stil om inbefattar [sic!] flera tekniker, såsom enkla linjer [...] 
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hård svart skuggning och enkla färgscheman.” Detta sammanfattar tekniken på ett bra sätt: 

linjer, skuggning och enkla färger. Självklart finns dessa tre inom nästan alla stilar. Men det är 

sättet man gör det på, själva kompositionen som ska vara enkel. Det är inte realistiskt, som till 

exempel fotolika tatueringar kan vara.7 

 

2.2.3. Motiv 

Motiven inom Old School-tatueringar ska vara enkla, klassiska och tidlösa som hjärtan, 

skepp, ankare, rosor, dolkar, hästskor och avklädda kvinnor. En annan tatuerare säger  ”[...] 

enligt västerländskt bildspråk och tankesätt, appellerar (det) till de stora känslorna som 

kärlek/hat, hämnd/försoning, längtan och saknad eller bara rebellisk fuck you-attityd [...]” 

motiven är lätta att relatera till, det är enkelt och avskalat. Många motiv har symboliskt värde. 

Många associerar ofta Old School-tatueringar till gamla sjömän och soldater vilket är helt rätt 

eftersom det var där det började.8 

2.3. Historik 
Tatueringar har funnits lika länge som människan funnits på jorden. Den äldsta bevarade 

tatueringarna är hittade på 4 000 år gamla mumier från Egypten.9  Människor har alltid velat 

utsmycka sin kropp på olika sätt inom alla olika kulturer i hela världen, framförallt 

Sydostasien, Polynesien och Japan. Bland annat på grund av religion, tillhörighet, vidskepelse 

eller bara för estetiskt syfte. Nedan kommer Europa och USA från slutet av 1700-talet och 

fram till idag att beröras. Under denna tid har Old School-stilen skapats på olika sätt av olika 

tatuerare.  

2.3.1. Europa 

Den europeiska tatueringshistorian kan sägas börja år 1774 då Kapten James Cook och hans 

besättning gjorde en av sina expeditioner och bland annat besökte Söderhavet. Där fann 

Kapten Fourneaux, som var kapten på det andra skeppet som deltog i expeditionen, Omai som 

var en tatuerad urinvånare som de tog med sig hem för att visa upp för beskådning. Det var 

inte bara tatueringens historia som började här utan även ordet ”tattoo” som var beteckningen 

                                                             

7 Se till exempel http://www.checkoutmyink.com/tag/portrait  
8 Se bildbilaga 2, bild 2 och bild 3 för exempel på Old School-tatueringar från 1950- och 1970-talet.(Bildbilaga 2 

är inte tillgänglig på grund av copyright) 
9 http://www.ne.se/ sökord: Tatueringar  2009-01-20 
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på denna kroppsutsmyckning.10 Efter Kapten James Cooks expedition fortsatte brittiska 

sjömän att segla runt om i världen och tog kroppsliga souvenirer, i form av tatueringar, med 

sig hem. Under slutet av 1700-talet hade de flesta hamnar en, för sin tid, professionell 

tatuerare. Under andra hälften av 1800-talet blomstrade tatueringskonsten i Europa. Det var 

inte bara sjömän och soldater som ville bli tatuerade utan även kringvandrande hantverkare, 

fabriksarbetare, säsongsarbetare och marknadsfolk. Flertalet av de europeiska furstehusen, 

både män och kvinnor, var tatuerade.11 År 1862 fick tatueringar en kunglig bekräftelse då 

Prinsen av Wales besökte Jerusalem och fick ett kors tatuerat på sin arm. Senare när han var 

Kung Edward VII tatuerade han ytterligare ett antal tatueringar. 1882 reste hans son, hertig av 

Clarence, till Japan och gjorde en tatuering hos tatueringsmästaren Hiro Chiyo. Många rika 

britter och sjöofficerer blev inspirerade av kungligheterna och skaffade sig egna tatueringar.12  

  Tom Riley var bland de främsta tatuerarna i Storbritannien under 1800-talet. Han hade 

en talang för att teckna och eftersom hans far var en professionell soldat så blev även han det. 

Under sin tid inom militären så tatuerade han mängder av soldater. När han hade lämnat 

armén öppnade han en tatueringsstudio i  London. I USA hade hans kusin Samuel O’Reilly 

uppfunnit den första elektroniska tatueringsmaskinen (vilket jag kommer att återkomma till  

under rubriken USA) som han fick ta del av. Riley blev tack vare detta den första brittiska 

tatueraren att använda sig av denna nymodighet och blev snabbt väldigt populär. Men Riley 

var inte ensam om att vara tatuerare utan han hade bland annat rivalen Sutherman Macdonald 

som liksom han själv hade lärt sig tatueringskonsten i armén. År 1890 öppnade han sin studio 

i London. Macdonald såg sig själv som en värdig man och var alltid klädd i formella kläder 

och han kallade sig för en ”[…] 'tattoist' rather than an 'tattooer' […] on the grounds that 'ist' 

sounden like 'artist' whereas 'er' sounded like 'plumber'”.13  Macdonald var väldigt 

uppmärksammad av tidningar, till exempel Le temps14 menade att han hade upphöjt 

tatueringsformen till en konstform. När Riley och Macdonald hade sina höjdpunkter i sina 

karriärer i början av 1900-talet kom George Buchette. Han var från Brighton och som liten 

fick han höra historier av gamla sjömän och han var väldigt fascinerad av deras tatueringar. 

                                                             

10 Stephan Oetterman, Tecken på huden – Tatueringens europeiska historia, Symposion, 1988, s. 9. 
11 Oettermann, s. 59-60. 
12 Steve Gilbert, Tattoo History – A Sorce Book, RE Search, 2000, s. 103. 
13 Ibid., s. 104. 
14 Fransk konservativ aftontidning som grundades i Paris år 1861 med brittiska Times som förebild. 

http://www.ne.se/ sökord: Le Temps 2009-01-12 
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När han endast var elva år började han tatuera sina vänner med sot och nål. Vid tretton års 

ålder gick han med i den kungliga flottan och fick hjälp av äldre soldater att utveckla sina 

tatueringskunskaper. Han var bland annat fascinerad över de japanska tatueringarna som de 

hade. År 1889 dockade hans skepp i Yokohama och där blev han tatuerad av mästaren Hori 

Chiyo, som tidigare nämnts. Efter tolv år ute på haven återvände han till England där han vid 

28 års ålder öppnade sin första studio i London. Under sin karriär var han med i mängder av 

olika tidningar och tatuerade många olika kungligheter, bland annat Kung Frederick IX av 

Danmark.15  

  Nämnvärt att säga här är att under den tiden som Riley, Macdonald och Burchette 

verkade så var London ett mecka för nytänkande för all form av grafisk konst. Art Nouveau, 

japanska tryck och Arts and Crafts Movement införde nya koncept inom konsten. Dessutom 

så spelade deras resor till bland annat Japan väldigt stor roll i deras tatueringsskapande.16  

 I Slutet av 1800-talet var tatueringar sammankopplat med en farsot, ”förbrytare är 

tatuerade […] den som tatuerar sig är förbrytare”.17 Samtidigt som tatueringar ökade i 

omfattning så skrevs det många vetenskapliga avhandlingar och undersökningar kring 

tatueringar. Det fanns till exempel kataloger över personer som var tatuerade eller tatuerare 

eller de som i själva verket borde bära tatueringar. Ett urval ur dessa är: mördare, 

tukthusfångar, förfalskare, främlingslegionärer, anarkister, maffian,  gatflickor, horor, 

lesbiska, bögar, perversa, dårar, våldtäktsmän, slödder. Alla utom borgare.18  

2.3.2. USA   
År 1870 fick USA sin första tatuerare och tatueringsstudio i New York. Det var den tyske 

emigranten Martin Hildebrant. Hans karriär började redan 1846 då han som ett antal andra 

fick jobb i Washington DC under inbördeskriget. Där tatuerade han flertalet soldater med 

bland annat namnet av deras käraste eller de militäriska gradbeteckningarna. Efter att han 

startat sin tatueringsstudio var det många andra som blev inspirerade att starta eget. Bland 

annat Samuel O’Reilly, som tidigare nämnts, som kom att bli M. Hildebrants största rival. 

O’Reilly öppnade sin studio i Chatman Square i New York år 1875. Chatman Square var ett 

                                                             

15 Gilbert, s. 104-105. 
16 Ibid., s. 105. 
17 Oettermann, s. 66. 
18  Ibid., s. 66-67. 
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samlingsställe för olika nöjen, till exempel salonger, ”burlesques shows”,19 spelhallar, horhus 

och teatrar. O’Reilly hade alltså valt ett bra ställe för att få många kunder eftersom mängder 

av människor besökte de olika nöjesställena dagligen och bland dem var det många som 

stannade i hans studio för att få en tatuering. O’Reilly har stor betydelse för 

tatueringshistorian. O’Reilly var inte bara tatuerare utan även mekaniker och tekniker. 

Tidigare hade man gjort tatueringar för hand: en nål var fäst på ett trähandtag, nålen doppades 

sedan i bläck och fördes i en rytmisk rörelse upp och ner för att ”punktera” huden två eller tre 

gånger per sekund. Detta var en krävande och långsam process som begärde att utövaren hade 

stor skicklighet och erfarenhet. Redan tidigt i sin karriär började O’Reilly arbeta med en 

maskin som skulle snabba på tatueringsprocessen. Hans ambition var att upp och ner-rörelsen 

skulle ske per automatik vilket skulle göra att tatueraren kunde tatuera lika snabbt som han 

kunde teckna. Uppfinnaren Thomas Edisons hade tidigare uppfunnit graveringsmaskin som 

bestod av en liten roterande elektrisk motor med en kamaxel med en rad av nålar som rör sig 

upp och ner i en mässingstub. Med inspiration från denna gjorde sedan O’Reilly olika 

modifieringar på maskinen och gjorde den till den första elektriska tatueringsmaskinen. År 

1891 tog O’Reilly patent på maskinen. Detta gjorde såklart O’Reilly väldigt populär och rika 

män och kvinnor ville att han skulle göra hembesök för att de ville ha hans tatueringar men 

inte besöka Chatman Square. Han tatuerade även många cirkusmänniskor, vilket var väldigt 

vanligt på den här tiden.20 O’Reilly kallade tatueringar för ”tattaugraphs” på grund av just vad 

den är inspirerad av och kommer ifrån, det vill säga graveringsmaskinen. Han fick titeln 

professor av sina lärlingar och började experimentera med kemikalier för att ta bort 

tatueringar. Tidigare fanns teorier om att modersmjölk eller urin skulle fungera till detta 

ändamål att ta bort tatueringar.21  

 Under 1900-talet fanns det tatueringsstudios i nästan alla amerikanska städer. Det 

gjordes reklam för hur man kunde beställa sitt egna tatueringsset och det skrevs flertalet 

artiklar om tatueringar och tatuerare. Den ökande tatueringsverksamheten gjorde det allt mer 

populärt med olika tatueringsdesigner. Tatuerarna hade mer kunder än någonsin och de hade 

inte tid att rita upp tatueringsskisser och en som var väldigt framstående inom detta var 

tatueraren Lew Alberts, eller Lew-the-Jew, som kom till deras räddning. Han var en före detta 
                                                             

19 Brulesque show är en amerikansk underhållningsform som kan innehålla sketcher med fräcka skämt, 
variténummer, striptease och satiriska pjäser. http://www.ne.se/ sökord: Burlesques shows 2009-01-02 
20 Gilbert, s. 125-127. 
21 Albert Parry, Tattoo – Secrets of a Strange Art, Dover Publications Inc, 2006, s. 44-45. 
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reklam- och tapetmakare som så många andra kom i kontakt med tatueringar genom militären. 

Efter kriget öppnade han sin egna studio och gjorde mängder av tatueringsskisser även kallat 

flash (som förklarades under rubriken Tidigare forskning). Alberts var den första som började 

använda flash. Han sålde dessa tatueringsutrustningsföretag.22 Hans stil var av hans tid och 

han gjorde om populära bilder genom att använda tjocka flytande linjer och hans stil var 

karakteriserad av kraft och enkelhet. Hans design var väldigt enkel att kopiera vilket gjorde att 

många tatuerare tog till sig och köpte hans design. De klassiska amerikanska motiven bestod 

ofta av sentimentala, religiösa och patriotiska teman och är till exempel hjärtan, rosor, ormar, 

örnar och skepp och dessa härstammar från just Alberts tatueringsskisser.23 Detta betyder inte 

att stilen härstammar ifrån honom men att han kan vara den första som gjorde flash med 

klassiska amerikanska motiv. Motiven utvecklades genom att många tatuerare bytte, 

kopierade, stal eller förbättrade varandras verk. I och med detta utvecklades de stereotypa 

symboler som var inspirerade av tidsandan och framförallt av soldaterna och sjömännen under 

båda världskrigen.24  

 År 1875 föddes Charles Wagner, den mest framstående och begåvade av de tidiga 

amerikanska tatuerarna. Han växte upp i ett New York som stod inför en stor ekonomisk 

tillväxt. Tekniken gick framåt och snart var det massproduktion av bilar, radioapparater, 

flygplan och tatueringsmaskiner. När O’Reilly dog 1908 tog Wagner över hans studio i 

Chatman Square där han hade börjat som lärling. Han gjorde en egen tatueringsmaskin som 

han tog patent på. Hans största kundkrets var sjömän. Under kriget mellan Spanien och USA 

år 1898 var över åttio procent av den amerikanska flottan tatuerade. De ville framförallt bli 

tatuerade med symboler för sin tjänst i kriget. Wagner var även den första amerikanska 

tatueraren som utförde kosmetiska tatueringar, såsom läppar och ögonbryn. Han gjorde även 

”märkningar” på djur så att man skulle veta vem djuret tillhörde. Wagner anses ha haft ett 

stort inflytande på den amerikanska klassiska tatueringsstilen.25 

 Värt att nämna är att det inte bara fanns manliga tatuerare utan Lenora Platt hette en 

kvinna som var den största kvinnliga tatueraren under första kvartalet av 1800-talet i USA.26  

 Under 1900-talet började tatueringar att förlora sin status hos den amerikanska eliten, 
                                                             

22 Parry, s. 48. 
23 Gilbert, s. 127. 
24 Ibid., 125. 
25 Ibid., 129-130. 
26 Parry, s. 48-49. Dock har jag inte funnit någon mer fakta om henne. 
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de blev istället sammankopplat med slummen och skumma människor. Tatueringar fortsatte 

att ha dåligt rykte i USA under hela århundradet. De tillhörde avvikare såsom exempelvis 

cirkusfolk. Sådana kroppsutsmyckningar hade sedan mitten av 1800-talet ansetts ligga utanför 

konstvärlden. Motiven var relativt grymma, som till exempel dödsskallar, pantrar, ormar, 

pinuppor och militärmotiv. Kunderna var ofta unga män från arbetarklassen som ville ha 

någon mindre tatuering liknande emblem utan så mycket tanke bakom. Tatuerarna var ofta 

inte intresserade av något konstnärligt utan det var pengarna som styrde. Ekonomi kom före 

estetik. Under 1950-talet var det nästan endast rebeller som bar tatueringar. Den kortlivade 

tatueringsvågen hos överklassen och kungligheter i USA och Europa existerade inte längre. 

Tatueringar var som en nagel i ögat på de som ville leva enligt lagen, med familj och arbete. 

Tio år senare på 1960-talet fick tatueringar återigen ett uppsving. Personer med akademisk 

och konstnärlig bakgrund började fatta tycke för tatueringar som ett uttryckssätt. Nu gällde 

estetik före ekonomi istället för tvärtom. De ”nya” tatuerarna började experimentera med nya 

färgskalor och nya stilar såsom fantasyillustrationer och porträtt. Nu började konstvärlden att 

intressera sig för tatueringar igen. Museum och gallerier hade utställningar om tatueringar till 

exempel. Man talade om tatueringar som konstverk, visade upp dem som konstverk och 

diskuterade kring det som konstverk.27  

2.3.3. Två viktiga amerikanska tatuerare 
Under 1900-talet då tatueringar både var sedda som något avvikande som tillhörde slummen 

och som något konstnärlig kom Norman Collins, mer känd som Sailor Jerry, och Ed Hardy, 

mer känd som Don Ed Hardy28 och satte sin prägel på vad man skulle kalla den moderna Old 

School-tatueringskonsten. Dessa män kom att senare på 2000-talet även bli ett varumärke 

utanför tatueringskonsten (vilket jag återkommer till under rubriken Popularitet). 

  Sailor Jerry föddes år 1911 och dog 1973, endast 62 år gammal. Som 19-åring blev 

han sjöman och reste runt i hela världen. Han blev intresserad av Sydostasiens konst och 

tatueringar och bar med inspirationen hem. Han öppnade sin första studio i Honolulu på 

Hawaii. Det var den enda tatueringsstudion på ön vid den tiden och det kryllade av hårda 

män, framförallt sjömän, som gärna drack öl, betalade prostituerade och tatuerade sig. De 

                                                             

27 Clinton R. Sanders, Customizing the body – The Art and Culture of Tattooing, Temple University Press, 
1989, s. 16-20. 

28 Don är en beteckning på överhuvudet inom maffian eller adelstitel i Spanien och Italien. 
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ville ha tatueringar som var värda att visa upp för sina vänner när de kom hem. Sailor Jerry 

hade vad sjömännen ville ha. Flertalet av tatueringarna var avklädda kvinnor, eftersom det var 

kvinnor männen saknade när de var ute på sjön. Men ett annat klassiskt motiv var skeppet 

med en banderoll som tyder ”Homeward” (hemåtgående) som kunde ge hopp om att man 

snart var på väg hem. Även minnestatueringar såsom ett hjärta med banderollen av någon 

närstående som hade gått bort var vanligt. Sailor Jerry är kallad ”[...] the man many see as the 

father of the deftly crafted, boldly lined, balls-forward Old School Tattoo.”29   

 Ed Hardy föddes år 1944 och lever än idag. Han blev inspirerad av en av hans vänners 

pappa som hade varit med i andra världskriget och bar flertalet tatueringar. Han hade alltid 

haft ett konstnärligt intresse och började rita i tioårsåldern. Då började han även rita 

tatueringar på sig själv och sina vänner. När han blev äldre började han att studera på en 

konstskola och under den tiden började han ta sina tatueringskunskaper på större allvar. När 

han gick ut skolan öppnade han sin första tatueringsstudio Dragon Tattoo. Därefter 

praktiserade han hos en hel del olika tatuerade och han var speciellt intresserad av den 

japanska tatueringsformen. Under en tid började han ha kontakt med Sailor Jerry som var 

hans guru inom tatueringar och enligt honom själv, den enda tatueraren som gjorde något 

speciellt. De utbytte idéer och Sailor Jerry hjälpe honom att utveckla sina färdigheter. Genom 

sin guru fick Ed Hardy även kontakt med den japanske tatueraren Horihide och 1972 besökte 

han Japan. Då var han den första västerländska tatueraren som blivit inbjuden till Japan. När 

han återvände hem öppnade han ytterligare en studio som kom att bli den första med endast 

tidsbeställning. Han har öppnat flertalet tatueringsstudios under sin verksamma tid. Idag är Ed 

Hardy pensionerad men är som en slags mentor för tatuerarna på hans senaste studio Tattoo 

City.30  

 

2.3.4. Sverige 
Under slutet av 1800-talet blev tatueringar populärt även i Sverige. Det beskrevs som något 

som passade både sjömän och societeten. Fördomarna var dock stora, tatueringar kopplades 

med ”barbarkonst”, prostitution och kriminella.31 Alla som tatuerade sig var kriminella ansåg 

kriminologerna på 1800-talet. Cesare Lombroso, en italiensk psykiatriker och antropolog, 

                                                             

29 http://sailorjerry.com/history.php 2009-02-02 
30 Ed Hardy, Don Ed Hardy, i Modern Primitives, RE Search, 1989, s. 64-65.   
31 Birgitta Svensson, Tatuering – Ett sinnligt äventyr, Nordiska Museets förlag, 1998, s. 26-27. 
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ansåg att om en person var tatuerad var den där med en förbrytare. Tatueringar var det 

”vildaste och mest ociviliserade man kunde tänka sig”.32  Dock försvann den fördomen 

relativt snabbt. På 1920-talet kom den elektriska tatueringsmaskinen till Sverige och den 

gamla tekniken blev sedd som primitiv och var till för amatörer. Den första tatueraren med 

licens var Axel Wilhelm Johanson i Göteborg, han var den första i Sverige som hade rätt att 

tatuera.33 Under 1950-talet var det raggarna i Sverige som gjorde så att tatueringarna fick ett 

uppsving. Senare på 1960- och 1970-talet handlade diskussionerna om tatueringar om att det 

var ett socialt problem för den tatuerade. Det var inte förrän på 1980-talet som tatueringarna 

blev populära på riktigt. Nu kunde även ”Svensson” ha tatueringar och i nästan alla svenska 

städer tillkom det tatueringsstudios.34 Flertalet utställningar gjordes under 1980-talet, detta 

med syftet att minska fördomar och okunnighet kring tatueringar och ge det ett erkännande 

som konstart.35 Sedan under 1990-talet fortsatte tatueringskonsten att blomma, allt fler 

tatuerade sig och dessutom fler kvinnor. Tatueringar hade tidigare främst burits av män.36 År 

1991 startade Sveriges Professionella Tatuerare (S.P.T.). Föreningen hade som uppgift att 

förbättra konstformen artistiskt och hygieniskt. Studion måste bland annat ha 

Hälsovårdsmyndigheternas godkännande och att de måste använda engångshandskar och 

utrustningen måste vara steriliserad.37 Dock ansågs det att den grund som S.P.T. byggde på 

inte var tillräcklig, av vilken anledning har jag inte kunnat tagit reda på, så år 2007 startades 

Sveriges Registrerade Tatuerare (S.R.T.) och den gamla föreningen lades ner. De ska fortsätta 

S.P.T.’s arbete och i högre grad utveckla yrket genom att tillhandahålla information tatuerare 

emellan samt till myndigheter av olika slag. Är man medlem i S.R.T. måste man följa en rad 

minimiregler38 så att de som väljer att tatuera sig hos dem ska känna sig säkra.39  

2.4. Popularitet 
Som nämnt i historikdelen var det under 1980-talet som tatueringar blev riktigt populärt i 

Sverige, efter det så har det bara ökat och ökat. Ifall Old School-tatueringar är mer populära 

                                                             

32 Svensson, s. 44. 
33 Ibid, s. 84. 
34 Ibid., s. 26-27. 
35 Ibid., s. 74. 
36 Ibid., s. 26-27. 
37 http://www.eviltwinstattoo.se/spt 2009-01-03  
38 Minimireglerna finns på  http://www.s-r-t.se/index.asp?sid=5 2009-01-12 
39  http://www.s-r-t.se 2009-01-12 
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än andra stilar råder det delade meningar om. Valet av tatueringar handlar egentligen om tre 

saker: kultur, trend och smak. Old School-tatueringar tillhör vår västerländska kultur. En 

tatuerare berättar i frågan om Old School-tatueringar är mer populärt än andra stilar 

[...] antar att folk går tillbaka till det ursprungliga. Var på Mauritius förra veckan på semester, där 
hade alla människor tribaler.40 Vilket mer härstammar hos dem. Allting har ju givetvis även ett 
mode, samt om några år är nog nåt helt annat populärt. För ca 7-10 år sedan ville ju alla göra stora 
tribaler. 

Några av de tatuerare som har intervjuats menar att det är väldigt individuellt vad personer  

tycker om. Det är svårt att säga huruvida populärt Old School-tatueringar är gentemot andra 

stilar eftersom det handlar om smak. Inom vissa grupper är det alltid populärt, har alltid varit 

och kommer alltid att vara medan andra aldrig skulle kunna tänka sig att ha en Old School-

tatuering oavsett hur populärt det än är. Nedan följer olika faktorer som har bidragit till både 

tatueringar i allmänhet och Old School-tatueringars ökade popularitet. 

2.4.1. Tidningar 

Nordic Tattoo Mag startades i Norge 2004 under namnet Nordic Tattoo Life. Förutom i Norge 

så finns den i Sverige och Danmark idag och den skrivs på alla olika språk. Den utges sex 

gånger per år. 2007 ändrade tidningen logotyp och layout.  

 Enligt Ebba Cronstedt, annonsansvarig på Nordic Tattoo Mag, har tidningens 

försäljning ökat under de senaste fem åren. Detta i samband med ökad popularitet och 

realityseriers framfart i medierna. Hon menar även att Old School-tatueringar och den 

japanska stilen har ökat de senaste åren och detta syns bland annat på tatueringsmässor och 

därmed i tatueringstidningar som rapporterar ifrån alla stora tatueringsmässor. Old School och 

den japanska stilen syns mest och tar mest plats enligt Cronstedt. Hon har dock inte arbetat på 

tidningen så länge men hon menar ändå att hon sett att det skrivs mer om Old School idag än 

tidigare som till exempel artiklar om Old School-tatuerare.41  

2.4.2. Realityserier 

Miami Ink är en amerikansk realityserie från 2005. Här följer vi tatuerarna Ami James, Yojiro 

Harada, Chris Nuñes, Chris Garver och Darren Brass och deras vardag i sin tatueringsstudio i 

Miami.42 Tatueraren Kat Von D har även medverkat i serien och har sedan 2007 en egen 

                                                             

40 Se bildbilaga 2, bild 4. (Bildbilaga 2 är inte tillgänglig på grund av copyright) 
41 Mailkontakt med Ebba Cronstedt annonsansvarig på Nordic Tattoo Mag. 2009-02-02 
42 http://www.tv.com/ sökord: Miami Ink 2009-02-04 
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serie, LA Ink, med främst kvinnliga tatuerare.43 Till tatueringsstudion kommer olika 

människor med olika bakgrund för att få en tatuering. Ofta har tatueringarna en mer eller 

mindre stor betydelse och emotionell mening för kunden och de berättar ofta vad de betyder 

för publiken. Detta kan exempelvis vara en minnestatuering från en skada, någon som har gått 

bort eller något stort som har hänt personen. Tatuerarna brukar ofta kommentera meningen 

med tatueringarna, ibland med egna erfarenheter. Ofta blir det som ett slags terapisamtal 

mellan kund och tatuerare. 

 Enligt flertalet tatuerare som har intervjuats så nämner de flesta Miami Ink och det är 

nästan bara negativa reaktioner. De flesta menar att Miami Ink ger en snedvriden bild av 

tatueringsprocessen. En tatuerare beskrev serien som 

Miami Stink har mera än andra skulden för många missförstånd på senare tid, men är förstås inte 
ensamt. Ett sönderklippt och produktredigerat program som detta med handplockade aktörer samt 
tillförda snaskiga intriger skapar en minst sagt något sned bild av vad det innebär att vara tatuerare. 
Förstås skulle ingen vilja titta om man inte manipulerade tatuerarens vardag till att bli mera TV-
mässig. 

Tatueraren säger ”stink”44 istället för Ink, bara det talar för att personen är negativ till serien. 

Men tatueraren har en poäng i sista raden, då antagligen inte serien skulle få lika stor publik 

om det var realistiskt. Att man fick se en tatueringssession som tar en och en halv timma 

istället för fem minuter som det gör i serien. En kund kan komma in i studion och boka en tid 

och får tatuera sig samma dag, oftast inom en timma. I verkligheten kan det förekomma drop-

in någon dag i veckan då det kan gå till på sådant sätt men ofta får man boka en tid och det 

kan det ta upp till ett halvår innan man får tatuera sig. Studios har ofta bokningsstopp när de 

får för många kunder. När kunderna tatueras i serien är det ofta väldigt fridfullt och ingen rör 

en min eller visar att det gör det minsta ont. I verkligheten gör det ont, människor kan till och 

med svimma av smärtan. Antagligen så klipper de så att man bara får se när kunderna mår 

bra.  

 Men det är inte bara negativa reaktioner till serien,”[...] något gott de gjort är att 

avdramatisera själva innehavet av tatueringar.” Tatueraren menar att en sådan serie kan 

avdramatisera publikens syn på tatueringar och ändra deras inställning. Vilket är troligt då 

karaktärerna inte är några kriminella och farliga personer där utan familjefäder som ger ett 

                                                             

43 http://www.tv.com/ sökord: LA Ink 2009-02-04 
44 Engelska för något som är dåligt, stinker. 
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ödmjukt och vänligt intryck. Kunderna är i alla åldrar och det skulle kunna vara vilken person 

som helst.   

 Stilarna som de tatuerar är allt möjligt. Ofta handlar det om ett speciellt motiv som 

kunden har med sig som inte tillhör någon specifik stil. Det kan till exempel vara ett foto på 

någon närstående, djur eller olika symboler. Självklart förekommer Old School-tatueringar 

men det går inte att säga att det är något dominerande i serien. Det är motiven är som är det 

väsentliga.  

2.4.3. Kändisar 

Kändisar kan ofta bli förebilder, framförallt för yngre människor. Har en kändis en speciell 

frisyr eller klädstil så försöker ofta människor efterlikna dem. Att kändisar har tatueringar är 

ingenting nytt. Redan på 1960-talet kom artister som Janes Joplin med ett armband tatuerat på 

handleden. Senare på 1990-talet var det Pamela Andersons taggtråd runt överarmen eller 

Henrik Schyfferts Sonylogotyp på överarmen.45 Idag har kändisar överlag en eller flera 

tatueringar på mer eller mindre synliga ställen. Internationellt så finns det allt från 

skådespelare som Orlando Bloom till sångerskor som Amy Winehouse till idrottsmän som 

David Beckham. Men det är inte bara musiker och skådespelare som har tatueringar. Ett 

typexempel i Sverige är Jonas Leksell som bland annat är känd från barnprogrammet Myror i 

Brallan som visas i SVT. Han har flera synliga tatueringar och är barnprogramsledare.  

2.4.4. Mässor 

Tatueringsmässor har funnits sedan början av 1990-talet i Sverige. Svenska tatueringsmässan 

i Norrköping, Tattoo Expo i Göteborg och Inkbash i Stockholm är några utav dem. Mässorna 

hålls i två till tre dagar. Evenemanget är till för att tatuerare ska kunna visa upp sig och man 

kan boka tid hos dem och tatuera sig under mässan. Dessutom så hålls tävlingar i olika 

tatueringsstilar, storlekar och dagens bästa. Sedan är det ofta band som spelar och det säljs 

bland annat piercingsmycken, kläder och olika accessoarer.   

2.4.5. Kläder, inredning  och accessoarer  

Enligt engelska Wikipedia, som är den enda källan jag hittat, blev både Sailor Jerry och Ed 

Hardy varumärken utanför tatueringsvärlden under 1990- och 2000-talet. Idag går det att köpa 

tröjor, skor, alkohol, shotglas, parfym, rakvatten, barnkläder och likande med tryck av Sailor 

                                                             

45 Svensson, s. 121-123. 
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Jerry och Ed Hardys flashskisser. År 2004 tog den franske kläddesignern Christian Audigier 

över Ed Hardys märke och har licens på det än idag.46 Ed Hardys produkter är lättare att få tag 

på och det finns nästan i vilken välsorterad affär som helst. Sailor Jerrys produkter däremot 

hittas lättast på tatueringsstudios eller via internet. Idag säljs dessa produkter som aldrig förr. I 

media eller på gatan kan man se alla typer av människor med deras märken. Det är alltså inte 

bara tatuerade eller tatueringsintresserade som konsumerar deras produkter. Dock är det inte 

bara tatuerares märken som säljs. Klädkedjor som till exempel Kappahl har idag barnkläder 

med tatueringsinspirerade tryck. Detta är framförallt Old School-motiv med exempelvis en 

röd ros med en banderoll.47 Det visar på att även om inte alla accepterar tatueringar så är ändå 

motiven intressanta för människor i allmänhet. Det är inte bara klädbranschen som har tagit 

till sig tatueringstrenden, även inredningsbranschen har blivit inspirerade. Idag finns det till 

exempel Old School-motiv som väggtapet i form av rosor och hjärtan med banderoller på, där 

man själv kan skriva ner namnet på sin käraste direkt på väggen.48  

2.4.6. 1950-talet som trend 

Ser man till bland annat inredning, kläder, assessorer, stilar och musik så går det att se att 

femtiotalet är en trend. Ett företag som tagit sig för detta är Sivletto i Stockholm. Där kan man 

köpa femtiotalskläder och olika attiraljer samt få en klippning eller få håret uppsnurrat på 

spolar. De anordnar även evenemang med till exempel Rockabillyband49 och lansering av 

olika femtiotalsinspirerade klädmärken. På hemsidan har de en webshop, där går det att köpa 

allt från hårpomador till barnkläder. Modellerna som visar upp kläderna är nästan alltid 

tatuerade och tatueringarna är oftast i Old School-stil.50 Tittar man på bilder från olika 

evenemang så är det på samma sätt där, den övervägande andelen är människor med Old 

School-tatueringar. Detta tyder på att det hela hör ihop. I och med femtiotalstrenden så har 

även Old School-tatueringar blivit mer trendigt. En tatuerare menar just detta. I frågan om 

varför Old School-tatueringar är populärt idag svarar tatueraren att ”det följer nog med hela 

rockabilly trenden och 50-tals trenden som varit nu ett antal år.” Även en utav kvinnorna med 

tatueringar som intervjuades höll med om att femtiotalstrenden hörde ihop med Old School-

                                                             

46 http://en.wikipedia.org/ sökord: Ed Hardy 2009-02-18 
47 Se Bildbilaga 2, bild 5. (Bildbilaga 2 är inte tillgänglig på grund av copyright) 
48 Se Bildbilaga 2, bild 6. (Bildbilaga 2 är inte tillgänglig på grund av copyright) 
49 Rockabilly är kort sagt den Amerikas motsvarighet till Sveriges raggare på 1950-talet. 
50 http://shop.sivletto.com 2009-02-05 
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tatueringar. Jag frågade henne vad det var som hon tyckte om med Old School-tatueringar och 

hon menade att det passade henne: ”[...] pinsamt nog så är det väl lite på modet att ha sådana 

här tatueringar nu och det är ju främst lite alternativa stilar som har dem också. Lite såhär 

Rock’n’roll-inspirerat och Rockabilly och sådana där saker.”51  

2.5. Acceptans 
2.5.1. Är tatueringar i allmänhet mer accepterat? 

Enligt alla tatuerare som har intervjuats anser de att tatueringar är mer accepterat idag än för 

fem år sedan. Anledningarna är bland annat populariteten som nämnts tidigare. Det syns mer i 

media, kändisar och folkliga personer bär dem och flertalet av befolkningen i Sverige har 

någon i sin bekantskap som bär tatueringar. Det är inte direkt något främmande för människor 

idag. I en intervju med Jessie DeVille, en modell och barägare i Kalifornien, i Nordic Tattoo 

Mag så anser hon samma sak som de flesta av mina intervjuarpersoner. Hon menar att 

tatueringar är trendigt nu och att fler människor har större och flera tatueringar. Många kan ha 

åsikter om kvinnor som är tatuerade men oftast är människor trevliga menar hon. Hon anser 

även, som många av tatuerarna som jag intervjuat, att realityserier har gjort människor mer 

öppensinnade för tatueringar.52 Detta är visserligen i USA men synen på tatueringar är 

antagligen i stort sett densamma i Sverige.  

 I ledarspalten i Nordic Tattoo Mag från 2008, som återigen handlar om realityserier, så 

menar även chefredaktören Zsa Zsa att det ger en snedvriden bild. Men hon ser även det 

positiva, hon skriver 

Det är som att många av de människor som haft fördomar mot tatuerade människor, nu har insett 
att det är helt vanliga människor som tatuerar sig, folk från alla samhällsgrupper. Det är inte längre 
tabu att vara tatuerad. Tvärtom har det blivit ett mode. 53 

Detta faktum som Zsa Zsa belyser att det är ”vanliga” människor och från alla samhällsklasser 

som tatuerar sig är väsentligt. Det är inte längre bara kriminella och busar som har tatueringar. 

Det är tvåbarnsmamman, svärmorsdrömmen, programledaren i barnprogrammen eller 

kassörskan på snabbköpet. Det kan helt enkelt vara vem som helst.  

 Tatueringsstudios ser ofta mer trevliga och välkomnande ut idag än vad de gjorde 

förut menar en tatuerare. Detta kan ge ett bra första intryck på människor. Tatueraren berättar  

                                                             

51 Bilaga, intervju 3 s. 42.  
52 Ebba Cronstedt, Jessie De Ville i Nordic Tattoo Mag 2008: 28, s. 26.  
53 Zsa Zsa, Ledaren i Nordic Tattoo Mag 2008: 27, Ledarsidan. 
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Vi öppnade nyss vår andra studio nära operan i Göteborg och flera grannar, några av dem närmare 
80 år gamla kvinnor, har kommit in bara för att tala om hur fint de tycker vi har det och för att 
hälsa oss välkomna till kvarteret. Det är en ny och mycket trevlig upplevelse.  

Senare i intervjun berättar tatueraren att en kollega hade varit med i ett slags evenemang i 

NK's skyltfönster, detta hade enligt tatueraren inte varit möjligt för bara några år sedan. 

Vidare berättar tatueraren att vid avenyn i Göteborg så fanns det en stor reklampelare med Kat 

Van D i somras vilket inte heller skulle varit möjligt tidigare.  

 Det är inte bara positivt att tatueringar blir allt mer populära. Att vem som helst skaffar 

sig en tatuering kan också vara något negativt. Många som tatuerar sig gör det för att sticka ut 

ur massan. Blir det alldeles för populärt och accepterat så kan mystiken försvinna och kanske 

hela idén med tatueringar. En tatuerare menar att ”tatuering är inte, och skall inte vara för alla, 

då förlorar det sin nedärvda mystik.” Detta är en åsikt som vissa har men andra inte. De som 

vill sticka ut håller med tatueraren. 

 

2.5.2. Är Old School-tatueringar mer accepterat än andra tatueringsstilar? 

Likaså som när det handlar om popularitet så är det lika individuellt när det gäller acceptansen 

gentemot Old School-tatueringar än andra tatueringsstilar. Inom vissa kretsar kan det vara mer 

accepterat med Old School. Det beror helt på vem man frågar. Men generellt är Old School-

tatueringar inte lika stötande som andra tatueringar kan vara. De innehåller inte åsikter och 

värderingar i samma utsträckning som till exempel religiösa eller rent ut av rasistiska 

tatueringar kan ha. Å andra sidan kan någon tolka dödsskallar eller avklädda kvinnor som 

något oerhört stötande. Men detta beror på vilken kulturell bakgrund man har. Det som är 

stötande för vissa är inte stötande för andra.  

 En tatuerare menar att Old School-tatueringar inte intresserar en så kallad ”Svensson” 

utan att det är de som är mer insatta i tatueringsbranschen som uppskattar stilen:  

Svensson [...] är mer inne på andra typer av tatueringar, medan insatta människor antingen har 
oldschool som sin föredragna stil, eller uppskattar den jämte andra stilar för sina unika särdrag.”  
 

Detta är en bidragande faktor till att Old School-tatueringar inte är mer accepterat än andra 

stilar. De personer med Old School-tatueringar som jag har intervjuat är mer eller mindre 

insatta i vad Old School är och varför de tatuerar det de gör. De har alla läst in sig på stilen 

innan de tatuerade sig.  
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Trender inom tatueringar är något riskabelt, både inom Old School och andra stilar generellt. 

En tatuerare förklarar 

De som tror att (man) att [sic!] måste ha en viss slags tatueringar är fel ute, jag tycker man ska 
välja ett motiv man vill ha och sedan välja en tatuerare som man vet kan utföra det motivet på ett 
bra sett [sic!]. Att göra en tatuering bara för att det är inne med den stilen borde aldrig vara ett 
alternativ.  

Detta är väldigt viktigt. Trender finns inom allt i samhället men en tatuering är något 

permanent. Det går att ta bort dem men de efterlämnar fula ärr och det är en väldigt smärtsam 

process. En tröja som man tröttnar på är bara att sluta använda men det går inte att sluta 

använda en tatuering. Man ska aldrig tatuera sig bara för att vänner eller favoritkändisar gör 

det.  

2.6. Tatuerade om sina tatueringar 
Varför man tatuerar sig kan bero på många olika faktorer. Själva tatueringsprocessen kan till 

och med anses som något sexuellt. En slags sexuell handling där kunden är passiv och 

tatueraren aktiv och huden blir ”penetrerad” av nålen. ”There is the courious marriage of 

pleasure and pain.”54 Detta är inget mina intervjupersoner skulle hålla med om men vad som 

märks är att själva processen en upplevelse. Man är full av förväntan och nervositet innan. 

Under själva processen gör det ofta väldigt ont men det blir samtidigt som en slags 

adrenalinkick och när tatueringen är klar och man får se resultatet så är  det oftast värt varenda 

plågsam minut.  

 På 1950-talet menade psykiatrikern Shirley M. Freguson-Rayport att tatueringar kan 

vara en diagnos på psykiska sjukdomar. En tatuerad hästsko med texten ”Good Luck” kan 

betyda att personen är en psykopatisk avvikare som inte är förmögen att styra sitt eget öde och 

omedvetet tror att ödet styr hans eller hennes liv. Det finns till och med ”schizofrena 

tatueringar”. Exempel på detta är stjärnor och bloddroppar. Dessa typer av tatueringar tyder 

på en djup osäkerhet på sig själv och en schizofren personlighet.55  

 I Malcolm Barnards bok Art, design and visual culture så talar han bland annat om hur 

visuell kultur kan delas upp i två olika typer: mänsklig och materiel. Tatueringar tillhör den 

mänskliga typen och används för att kunna kommunicera visuellt. Kroppen kan ses som ett 

medium för  att uttrycka sig, med universell tillgång och äganderätt. Man får rita (tatuera), 

                                                             

54 Parry, s. 2. 
55 Gilbert, s. 159. 
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pierca och posera med sin kropp hur man vill och det krävs ingen förkunskap för att kunna ta 

till sig detta menar Barnard.56 Det handlar om att uttrycka sig visuellt genom sina tatueringar. 

Alla tatuerade gör det medvetet eller omedvetet eftersom de skickar ut visuella koder till 

betraktarna. Det kan handla om tillhörighet, provokation eller bara estetik.   

 Sociologiprofessorn Sanders menar att tatuera sig är en social handling. Hur man 

väljer en tatuering är beroende på hur man definierar sig själv. Det handlar om identifikation 

och genom att tatuera sig så hamnar man i ett socialt fack. Det är ofta vänner, familj eller 

arbetskamrater som interagerar i valet av att tatuera sig. Valet av tatueringsmotiv kan handla 

om relationer till andra människor, hur man definierar sig själv eller en önskan att försköna 

kroppen. Ofta handlar det om en emotionell relation till motivet i fråga eller att man tatuerar 

in namnet på sin käraste.57  

 Nedan följer vad mina intervjupersoner anser om sina tatueringar, varför de har 

tatuerat sig och vad Old School-tatueringar betyder för dem. 

2.6.1 Vad har de för tatueringar, vad betyder dem och ska de göra fler? 

Alla personer som har intervjuats har endast eller flertalet Old School-tatueringar. De tycker 

alla att Old School-stilen är den snyggaste och bästa stilen. Nedan kommer bara deras Old 

School-tatueringar beröras, oavsett om de har fler av annan sort. 

 Intervjuperson nummer ett är kvinna, 22 år som arbetar som vårdbiträde på ett 

servicehus. Hon har en ros på överarmen58 och den valde hon dels för att hon tycker att (Old 

School-)tatueringar är jättefint och valet av motiv fick en betydelse i efterhand då den 

påminde henne om hennes första släkting som gått bort som hette Rosie. Dessutom tyckte 

hennes vänner och hon själv att den verkligen passade henne. ”[…] den var så jag.”59 Valet av 

placering var för att hon både ville ha den synlig men ändå kunna dölja den eftersom det var 

hennes första tatuering. Men nu har hon planerat att göra fler och då vill hon fortsätta på 

armen med ett skepp på överarmen och en pinuppa på underarmen, för att skapa en så kallad 

sleeve.60  

 Intervjuperson nummer två är en man, 23 år som studerar. Han har ett skepp på 
                                                             

56 Malcolm Barnard, Art, Design and Visual Culture, Macmillan Press LTD, 1998, s. 102-104. 
57 Sanders s. 41-46 
58 Se Bildbilaga 1, bild 1. 
59 Bilaga, intervju 1, s. 35. 
60 Sleeve är när hela armen är full av tatueringar. Det finns även halvsleeve, då bara överarmen eller underarmen 

är täckt.  
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ovansidan av underarmen, ovanför har han två stycken rosor, ovanför det ett ankare och 

bredvid ett timglas med vingar och på insidan av armen har han en svala som blir spetsad av 

en dolk samt två stycken kompasser på bröstet.61 Hans tatueringar har inget symboliskt värde 

men han är däremot fascinerad över historien bakom de gamla motiven. Dock har han sina 

föräldrars födelseår i samband med ankaret med en banderoll med texten ”Love” vilket kan ha 

ett visst symboliskt värde. Varför han tatuerat sig är för helt enkelt för att han tycker att det är 

fint. Hans placeringar har han valt utifrån endast estetiska aspekter. Formen på motiven styr 

placeringarna då exempelvis dolken är ett långsmalt motiv som passar på insidan av armen 

där det inte är en så bred yta. Han ska göra fler tatueringar för att fylla ut sin påbörjade sleeve, 

exempelvis en hästsko eller en fyrklöver.  

 Intervjuperson nummer tre är en kvinna, 22 år som också studerar. Hon har två 

stycken diamanter på vardera ankel och en svala vid ena höftbenet.62 Hon har alltid tyckt att 

det är snyggt med tatueringar och att det är ”liksom en konstform”.63 Svalan valde hon dels 

för att det är ett väldigt klassiskt motiv inom Old School och dels för att hon tycker att det är 

väldigt fint. Hon var väldigt intresserad av allt som hade med svalor att göra när hon gjorde 

den. Diamanterna var mest ett spontant infall eftersom hon ville göra en ny tatuering och 

tyckte att diamanter var fint. Hon tycker att det är kul att kunna tänka tillbaka på hur hon 

mådde när hon gjorde de olika tatueringarna och att det är väldigt fint att ha spåren kvar. 

Placeringarna är för att hon vill kunna dölja dem med kläder men att de ska kunna synas när 

hon själv vill. Hon ska göra fler tatueringar och just nu har hon planerat att göra en ros på 

överarmen för att de är klassiska och ingenting man tröttnar på.  

 Intervjuperson nummer fyra är en man, 23 år som är auktionsmedarbetare. Han har 

tatueringar på båda armarna. Det är bland annat svalor, rosor, banderoller, hjärtan och skepp. 

Sedan har han Old School-inspirerade tatueringar i form av en zigenarkvinna, som på själva 

flashen är ett typisk Old School-motiv men tatueraren har gjort den till sin egen, och en 

mexikansk dödsskalle gjord med Old School-teknik.64 Han har alltid varit förtjust i tatueringar 

och tyckt att det är häftigt och snyggt. Han har valt motiven för att han tycker att de är vackra 

och han gillar färgerna. Det är ett djup i motiven och sedan anser han att han har neutrala 

                                                             

61 Se Bildbilaga 1, bild 2. 
62 Bildbilaga 1, bild 3. 
63 Bilaga, intervju 3, s. 40. 
64 Bildbilaga 1, bild 4. 
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motiv. I och för sig så kan dödsskallar vara en symbol för döden ”men det är ju bara 

häftigt”.65 Han har tatuerat ”mamma” på en banderoll över hjärtat och det har en viss 

betydelse. Han ska göra fler tatueringar, alla med Old School-stil. Han funderar på en chest-

piece.66 I framtiden kan han även tänka sig en minnestatuering, om han skulle förlora någon 

eftersom han tycker att det är en fin gest.  

 Varför intervjupersonerna har tatuerat sig är framförallt eftersom de tycker att det är 

fint. Vad de har sagt så handlar det inte om att uttrycka sig i den bemärkelsen att de vill 

framföra något speciellt budskap eller att de symboliserar något speciellt som de har varit med 

om i livet. Det har mest ett estetiskt värde för dem. Läser man mellan raderna så kan man se 

det som att de uttrycker sig på ett sätt, de uttrycker att de tycker att tatueringar är något fint 

som de mer eller mindre vill visa upp.  

 

2.6.2. ”Vad är Old School-tatueringar för dig?” och historik bakom Old School 

Jag började min intervju med frågan ”vad är Old School-tatueringar för dig?” Intervjuperson 

nummer ett gav exemplen att skepp, svalor, pinuppor och stjärnor var Old School för henne. 

Intervjuperson nummer två ansåg att det var ”de gamla traditionella motiven och de gamla 

traditionella färgerna såsom röd, blå, grön och svart.”67 Han nämnde även tekniken: ”de 

skarpa, tjocka linjerna och de fina skuggpartierna”. 68 Både intervjuperson tre och fyra 

nämnde sjömän. Intervjuperson nummer tre menade även att färgerna var viktiga, hur 

färgerna fungerar ihop.  

 Gällande vad de kände till om historiken bakom Old School så svarade den första 

intervjupersonen att hon inte var så insatt men att det antagligen kommer ifrån sjömän. 

Intervjuperson nummer två menade också att det kom ifrån sjömännen och han utvecklade det 

genom att säga ”de åkte runt med sina fartyg i olika länder och stannade till och där fanns en 

tatuerare och de då kände att de ville föreviga sin resa och sitt besök och då tatuerade sig”.69 

Intervjuperson nummer tre kände sig inte heller så insatt men nämnde bland annat Sailor 

Jerry. Hon menade att han var en tatuerare som hade satt en prägel på Old School-stilen och 

hon ansåg sig veta vad som var klassiska (Old School-)motiv. Den fjärde intervjupersonen 
                                                             

65 Bilaga, intervju 4, s. 44. 
66 En stor tatuering på hela bröstet. 
67 Bilaga, intervju 2, s. 36. 
68 Bilaga, intervju 2, s. 36. 
69 Bilaga, intervju 2, s. 38. 
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nämnde den gamla skolan och att det var när man började ”gadda”.70 Även han nämnde att 

man seglade runt bland annat i Polynserna och där fick tatueringar. ”De kom från väst till öst 

där de tatuerade och så plockade de på sig knackningsköret och lärde sig sina egna stilar”.71 

  Överlag så har alla intervjupersoner sagt det jag har kommit fram till i min definition 

av Old School. Det vill säga motiven och tekniken samt att det är sjömansrelaterat. Alla är 

dessutom relativt införstådda med vad historiken handlar om. Detta tyder på att dessa 

personer är insatta i vad de har tatuerat. Det är inga så kallade ”Svenssons” som gör en 

tatuering för tatueringens skull. Alla har kommit i kontakt med tatueringar genom tatuerare, 

vänner och/eller internet och har på ett eller annat sätt läst in sig på ämnet innan de tatuerat 

sig. 

2.6.3. Konsekvenser och fördomar 

Intervjuperson nummer ett hade hört historier från en hudläkare innan hon tatuerade sig men 

var inte rädd för det. Hon arbetar med äldre och har fått höra en hel del, exempelvis att hon 

förstör sin kropp och att hon kommer att ångra sig. Men många äldre tycker även att det är 

fint eftersom det är en ros. Hennes familj blev mest förvånade att hon vågade eftersom hon 

har fobi för nålar. Men annars har reaktionerna mest varit positiva.  

 Intervjuperson nummer två tänker mest på jobbsammanhang eller om han träffar nya 

människor. Om de har några fördomar och vad de ska tänka när de ser honom. Men han har 

inte stött på några direkta fördomar. De flesta som kommenterar hans tatueringar tycker att 

det är snyggt och skulle vilja ha likadana. Dock erkänner de ofta att de själva inte skulle 

tatuera sig på det viset vilket han anser kan vara en slags fördom. Han upplever inte att någon 

av hans familj eller närstående har ändrat uppfattning om honom sedan han tatuerade sig. 

  Intervjuperson nummer tre hade blivit varnad att man kunde vara allergisk mot bläcket 

och att man kan ångra sig. Men hon ansåg att detta är något man tänker igenom innan man 

tatuerar sig. Hon tycker inte att människor har reagerat så mycket 

Eftersom mina inte syns så mycket så blir det ofta att man kanske pratar om tatueringar och sen har 
man sagt att ”jag har tre stycken” och då har folk blivit lite såhär ”oj jaha, har du det” och det blir 
alltid att man uppfattas på ett lite annat sätt kanske . Att man såhär: ”jaha är du en sån som tatuerar 
dig?” men jag tror inte att det är varken negativt eller positivt sådär direkt.72  

                                                             

70 Slang för att tatuera. 
71 Bilaga, intervju 4, s. 45. 
72 Bilaga, intervju 3, s. 42. 
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Hon har även arbetat en del och då har hon mest stött på positiva reaktioner, främst från äldre 

människor ”som man inte tänker har den inställningen till tatueringar annars”.73 När hon 

tänker på framtida yrken så hoppas hon att hon kommer ha ett avslappnat yrke för sådana 

saker och där tatueringar inte är utav betydelse. De tatueringar hon har idag är inte direkt 

synliga så hittills har hon inte haft problem när det handlar om arbetssökande. Hennes 

föräldrar blev dock inte så jätteglada när hon tatuerade sig men ”det är inte så att de hatar 

mig”74 eller att de har ändrat syn på henne sedan hon tatuerat sig. Hon tror dock att vissa har 

en allmän syn på tatuerade människor, hon vet inte precis vad det är men hon kan känna att 

personer kan reagera på ett visst fördömande sätt ”Aha, aha okej du har tatueringar. Okej...”75 

 Intervjuperson nummer tre blev lite chockad när han tatuerade sin andra tatuering på 

insidan av underarmen, ett ganska synligt ställe, men chocken släppte när han såg hur fint 

resultatet blev. Han har tänkt på konsekvenserna ifall han skulle tatuera händerna eller halsen, 

han tycker att det är väldigt snyggt men han har respekt för det. Det handlar främst om att 

söka arbete ”[...] det finns ju vissa som har synpunkter om folk som har tatueringar på tydliga 

ställen. Fortfarande. Men det släpper nog mer och mer.”76 Han anser att de flesta i vår 

generation inte har problem med tatueringar, han menar att det handlar om en 

generationsfråga. I sitt yrke har han däremot stött på fördomar 

Jag är auktionsmedarbetade (och) det är väldigt mycket äldre människor och fisförnäma människor 
som går på auktion. Så på auktionsdagar så måste jag ha långärmat och andra dagar så får jag ha t-
shirt, blotta mina armar. 77 

Han har däremot inte märkt att någon i hans familj eller andra har ändrat syn på honom sedan 

han tatuerade sig. 

  Många tänker på att söka arbete när de tänker på konsekvenser med tatueringar. Det 

finns inga lagar på att man inte får ha tatueringar inom olika typer av arbeten utan det är upp 

till arbetsgivarna. Intervjuperson nummer två berättade till exempel att när han skulle söka 

arbete på OnOff för ett par år sedan så fick han inte arbetet på grund av sina tatueringar. Man 

kan säga att när man tatuerar sig så gör man ett slags medvetet eller omedvetet uttalande för 

                                                             

73 Bilaga, intervju 3, s. 42. 
74 Bilaga, intervju 3, s. 42. 
75 Bilaga, intervju 3, s. 42. 
76 Bilaga, intervju 4, s. 44. 
77 Bilaga, intervju 4, s. 45-46. 
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att man inte kan arbeta överallt. I alla fall inte i dagens samhälle även fast fördomarna inte alls 

finns i samma utsträckning som förr i tiden.  

3. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISSKUSION  
Att definiera Old School-tatueringar har inte varit helt enkelt men jag anser att slutresultatet 

blev bra och koncist. Efter att ha tagit hänsyn till tatuerares och tatuerades åsikter och gått 

igenom historiken så är det primärt tekniken medan motiven kan skilja sig åt och har 

utvecklats genom åren. Men enkla, tidlösa och klassiska motiv är det som de flesta kopplar till 

Old School.  

  Genom historiken så har jag kommit fram till att Old School-tatueringar är vår 

västerländska tatueringskultur. Även fast den härstammar ifrån Söderhavet så har engelska 

och amerikanska män gjort om den till sin egen. Detta genom att bland annat utveckla en 

elektrisk tatueringsmaskin och bytt och kopierat varandras stilar och flashskisser. Det är svårt 

att säga när det blev en stil. Tatuerarna som tatuerade på 1800- och 1900-talet kallade inte det 

de gjorde för Old School-tatueringar och kunderna beställde inte heller en Old School-

tatuering. Då var det bara tatueringar. Inte ens idag kallar alla Old School-stilen för Old 

School. Traditionell, klassisk och liknande förekommer ofta istället. Det går till och med att 

bara vilja ha en traditionell ros med en banderoll med sin kärastes namn på utan att veta att 

det är en Old School-tatuering. Det är till exempel inte som tribaler som bara är tribaler även 

fast de kan se ut på olika sätt i olika storlekar. Old School-stilen är som till exempel Rokoko 

inom bildkonst. Konstnärerna under 1700-talet sa antagligen inte att de gjorde en rokokotavla 

utan stilen har tillkommit senare. Old School kan sägas ha blivit en stil när den börjades 

uppmärksammas i media, på mässor och liknande. Den har alltid varit en stil men kallas olika 

beroende på vem man frågar. Traditionella motiv har alltid funnits inom tatueringskonsten. 

 Tatueringar idag är betydligt mer populära och accepterade än för fem år sedan. Detta 

mycket tack vare medias uppmärksammande, på gott och ont. Det är enligt mig mest positivt 

eftersom det kan avdramatisera synen på tatuerare, tatuerade och tatueringar i allmänhet. Det 

negativa är som sagt att det ger en snedvriden bild av processen. Men antagligen så är det så 

att är man intresserad av att tatuera sig, vilket man kanske lättare blir om det är 

avdramatiserat, så märker man ganska snart att det inte är såsom på TV. De flesta människor 

idag vet ju att verkligheten och media inte alltid går hand i hand. Så jag tror inte att 

realityserier som Miami Ink skadar tatueringsbranschen. Dock är det inte bara positivt att 

tatueringar är mer populära och accepterade. Som jag tidigare nämnt så kan anledningen 
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varför man tatuerar sig vara att man vill sticka ut och att hela idén med tatueringar försvinner 

på så sätt. Idag blir man inte förvånad om man ser någon med tatueringar. Dock är det 

skillnad på någon enstaka tatuering eller sleevar på båda armarna eller varför inte tatueringar i 

ansiktet. Det går fortfarande att sticka ut om man vill, men man måste kanske gå steget längre 

idag än vad man behövde för fem till tio år sedan. Jag tror att många tittar två gånger ifall de 

möter en person med tatueringar i ansiktet.  

 Trender inom tatueringar kan, som tidigare nämnt, vara något farligt. Eftersom det är 

något permanent så vore det tragiskt ifall man ångrar sig när trenden har gått över. Även att 

det skulle vara en fas när man är ung och till exempel vill göra revolt mot sina föräldrar eller 

liknande är lika farligt. Egentligen kanske det borde vara högre åldersgräns på tatueringar än 

18 år eftersom man i den åldern kanske inte kan veta vad man vill leva med resten av sitt liv. 

Å andra sidan kanske man aldrig vet det. Men när man har levt några år så borde man lättare 

veta vad man tycker om och tvärtom, vad man kan stå för. 

 Jämför man vad som går att läsa om tatuerade människor med vad jag har fått reda på 

genom mina intervjuer så skiljer det sig ganska mycket. I de böcker jag har läst har det 

skrivits om olika psykologiska, erotiska och sjukliga anledningar till varför man tatuerar sig 

medan mina intervjupersoner helt enkelt tycker att det är fint. Detta menar dock Sanders att 

när man tatuerar sig så kan man göra det endast för att försköna sin kropp. Detta anser jag 

som något väldigt frigörande, att man kan göra något endast för estetiskt syfte. Självklart så 

går det att spekulera i om mina intervjupersoner indirekt vill tillhöra eller tillhör en viss grupp 

genom att tatuera just Old School-tatueringar. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet så 

skickar personerna olika signaler, visuella koder, till betraktarna. Negativa eller inte, beroende 

på vem mottagaren är. Någon kan tycka att en tatuerad man ser ut som en ”tuffing” och blir 

rädd medan en annan bara tycker att det är snyggt eller inte ens reagerar.  

 Som jag nämnde i inledningen, att det inte går att förstå tatueringskonsten helt och 

hållet om man inte själv är tatuerad anser jag fortfarande vara sant. Det är lätt för forskare att 

skriva ”hur det är” och exempelvis mena att det är något väldigt psykologiskt att tatuera sig 

utan att egentligen inte veta vad han eller hon pratar om eftersom de inte själva har 

tatueringar.  

 I filmer och  på TV förekommer det ofta att de ”tuffa” eller ”onda” bär tatueringar. 
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Till exempel actionfilmen xXx (Trippel X) med Vin Diesel. Där han spelar en tuff hemlig 

agent med flertalet tatueringar, bland annat xxx i nacken.78 I fängelseserier som Prison Break 

har nästintill alla som sitter i fängelset tatueringar. Huvudrollen, Lincoln Burrows, tatuerar till 

och med in en karta på hur man tar sig ut ur fängelset.79 Sådant kan späda på fördomarna om 

att det bara är tuffa, kriminella eller onda människor som bär tatueringar. I verkligheten 

förekommer såklart tatueringar i fängelser men antagligen inte i samma utsträckning som i 

filmer eller TV-serier.  

 Det är lätt att ha åsikter och ha förutfattade meningar om personer med tatueringar. 

Varför är egentligen svårt att säga. I dag känns det nästan fånigt att koppla tatueringar till 

kriminalitet. Det är så pass vanligt idag att väldigt många i samhället skulle vara kriminella 

om man såg det så eftersom vem som helst kan ha tatueringar. Det finns mer förståelse för att 

äldre kopplar tatueringar med kriminalitet eller busar eftersom under 1900-talet så var det 

mestadels raggare, sjöfarare och kriminella som bar tatueringar. Men idag vet de flesta att 

detta inte är fallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

78 http://www.imdb.com/title/tt0295701/ 2009-02-09 
79 http://www.imdb.com/title/tt0455275/ 2009-02-09  
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BILAGA 
 

Enkätfrågor till tatuerare  

1. Är tatueringar mer populärt idag än för ungefär 5 år sedan? I så fall varför? 

2. Är Old School populärt idag? I så fall varför? 

3. Upplever du/ni att tatueringar är mer accepterat idag? I så fall varför? 

4.    Är Old School mer acceptabelt än andra tatueringsstilar? I så fall varför? 

 
Intervjuguide 
 

1. Vad är Old School-tatueringar för dig? 

2. Vad har du för tatueringar? Vart? Varför? 

3.  Har du andra tatueringar än Old School? 

4. Varför tatuerade du dig? 

5. Har du tänkt på konsekvenserna? 

6. När tatuerade du din första tatuering? 

7. Ska du göra för tatueringar? Vad? Var? Placering? 

8. Varför har du valt de motiv du har?  

9. Betyder dina tatueringar något speciellt för dig? 

10. Hur kom du i kontakt med Old School-tatueringar? 

11.  Är det många i din närhet som har Old School-tatueringar? Påverkat dig? 

12. Vet du vad Old School kommer ifrån? Känner du till historiken bakom Old School? 

13. Vad är det du tycker om med Old School och varför? 

14. Hur uppfattas du av andra? Fördomar? Värderingar? 

15. Upplever du att någon ändrat syn på dig sedan du tatuerade dig? 

Vill du tillägga något mer? 
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Intervju 1 – K1 (Kvinna nr 1) 

Kvinna, 22, vårdbiträde på ett servicehus 

S: Vad är Old School-tatueringar för dig? 

K1: Eh, motiven [mummel] ja, speciella motiv såsom klassiska skeppet, svalan, pinuppan,  

stjärnor, ah sådant där. 

S: Vad har du för tatueringar? 

K1: Jag har en ros på överarmen. 

S: Varför just där? 

K1: Ja, det var för att jag både skulle kunna visa den och dölja den. Med tanke på att det är 

min första tatuering så ah, jag var inte riktigt, jag var ju säker men inte riktigt såhär. Jag ville 

ändå ha en möjlighet att både dölja den och visa den. 

S: Har du några andra tatueringar än Old School? 

K1: Jag har bara Old School och skulle bara kunna tänka mig ha det 

S: Varför tatuerade du dig? 

K1: Jag har alltid velat det, och sen är det jättefint. Alltså att man vill utsmycka kroppen och 

sådär. Något jag alltid velat göra. 

S: Har du tänkt på konsekvenserna av tatueringar? 

K1: Ja, jag känner en hudläkare och jag hörde väldigt mycket historier innan jag var och 

tatuerade mig. Men jag var inte rädd för det. 

S: När tatuerade du din första? 

K1: Januari förra året. 

S: Ska du göra fler tatueringar? 

K1:  Ja, det vill jag göra. Men det är när det finns tid och pengar. 

S: Vad? 
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K1: Ett skepp skulle jag vilja göra på överarmen och sen skulle jag vilja göra en pinuppa på 

underarmen. 

S: På samma arm då? 

K1: Ja precis. Eh, åh ja. Fylla en arm eller båda. 

S: Varför just dessa placeringar? 

K1: För att ja, nu när jag har tatuerat mig så har jag känt att jag är redo att visa det här. 

Tatuera fler. Jag vill utsmycka mina armar, jag tycker att det är jättefint. 

S:  Varför har du valt rosen? 

K1: Jaa, det... ja det var ju såhär. Jag hade ju inte bet.. alltså det var inte betydelse från början. 

Utan det var att jag kom på det senare då. I efterhand. Jag hade en moster som dog, det var 

den första som gick bort för mig. Hon hette Rosie, hette hon. Och så har jag ju en ros. Så ja, 

om man får så betyder det så. Har den, den betydelsen för mig. 

S: Kanske dumt att fråga nu men, betyder din tatuering något speciellt för dig? Förutom 

Rosie… 

K1:  Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad man ska säga. Men, när jag hade tatuerat mig så sa några 

av mina vänner att den var så jag. Den passade verkligen mig. Den är färgstark och eh, ja, rätt 

häftig.  

S: Hur kom du i kontakt med Old School-tatueringar? 

K1: Eh, ja. Det var nog mest via internet tror jag. Där allting började. Där jag såg att någon 

hade en Old School-tatuering. Vilket jag då inte jag visste att det var en Old School-tatuering 

utan som jag fick reda på det, eller tog reda på det. Det var körsbär, som var väldigt färgstarka 

med stjärnor omkring och  någon banderoll eller vad det var och jag tyckte att den var jättefin. 

S: Är det många i din närhet som har Old School-tatueringar? 

K1: Mm, det är det.  

S: Kan det ha påverkat ditt val? 
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K1: Ja det kan det ha gjort, men eh, ja, det har det nog gjort. Men jag har alltid velat ha en 

tatuering. Då när jag har sett hur resultatet blev på dom andra, mina vänner så.. ja. 

S: Vet du vart Old School kommer ifrån? Historiken? 

K1: Eh, ja, nej, jag är inte helt insatt på det. Men vad jag kan tänka mig är att det kommer 

ifrån sjömän. Såsom det här med ankare, pinuppor, och ja, liknande. 

S: Vad är det du tycker om med old school? 

K1: Dess motiv. Ja, stilen. Eh, färgerna.  

S: Hur tycker du att du uppfattas av andra? Stött på fördomar eller olika värderingar? 

K1: Jo, ja jag jobbar ju med gamla människor så jag har fått höra väldigt mycket. Såsom att 

man förstör sin kropp och att jag kommer att ångra mig och grejer. Men vissa tycker ju att det 

är fint med tanke på att det är en blomma då och de är ju väldigt förtjusta i blommor. Men 

annars har det bara varit positiva reaktioner bara. 

S: Har du upplevt att någon har ändrat syn på dig sen du tatuerade dig? Familjen? Nära och 

kära? 

K1: Nej det tror jag inte. Inte vad jag har märkt av, dock blev de flesta i familjen förvånade. 

att jag "vågade" med tanke på att jag har nålfobi. 

 

Intervju 2 – M1 (Man nr 1) 

Man, 23, studerande 

S: Vad är Old School-tatueringar för dig? 

M1: De gamla traditionella motiven, och de gamla traditionella färgerna. Såsom röd, blå, grön 

och svart. Det är även dem skarpa, tjocka linjerna och de fina skuggpartierna.  

S: Vad menar du med gamla motiven? 

M1: Ett gammalt traditionellt sjömansmotiv som fartyg, en ros, ett ankare, en svala, en dolk, 

en pinuppa etc. 
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S: Vad har du för Old School-tatueringar? Var och varför?  

M1: På ovansidan av min vänstra underarm har jag ett skepp, ovanför det har jag två stycken 

rosor och ovanför dom har jag ett ankare, och bredvid det har jag ett timglas med vingar. På 

insidan av armen har jag en svala som blir spetsad av en dolk. På bröstet har jag två 

kompasser.  

S: Varför dessa placeringar? 

M1: Enbart estetiska. Det är formen på själva motivet som får bestämma placeringen, som till 

exempel dolken är ett ganska spetsigt motiv. Långsmalt. Och passar då på insidan av armen 

där det inte är en så bred yta. 

S: Har du några andra tatueringar? 

M1: Ja, en papperstrana på högra underarmen och ett katthuvud på högra låret.  

S: Varför tatuerade du dig? 

M1: För att jag tycker att det är fint och eh… för att jaa…  

S: Har du tänkt på konsekvenserna? 

M1:Ja det har jag och det gör jag fortfarande. Eh… och det är ju främst i jobbsammanhang 

och när man träffar nya människor. Hur de ska.. hur de tänker när de ser mig. Om de har 

några fördomar och så vidare. När jag sökte jobb på OnOff för några år sedan så fick jag till 

exempel inte jobbet på grund av mina tatueringar. 

S: När tatuerade du din första tatuering? 

M1: När jag var 19 år, det var papperstranan på min högra underarm. 

S: Ska du göra fler tatueringar? 

M1: Ja, jag ska göra några små motiv till på min vänstra arm för att färdigställa armen. Jag 

har nu armen i stort sett täckt av tatueringar så för att binda ihop alla motiv så ska jag tatuera 

några små motiv. Och det kommer att vara… jag har inte bestämt mig än vad det kan tänkas 

bli men någonting i stil med en hästsko eller en fyrklöver eller något annat. 

S: Betyder dina tatueringar något speciellt för dig? 
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M1: Nej, inget symboliskt värde, men däremot är jag fascinerad över historien bakom de 

gamla motiven. Det enda symboliska värde jag har är mina föräldrars födelsedagsår i 

samband med ankaret till texten LOVE. 

S: Hur kom du i kontakt med Old School-tatueringar? 

M1: På tatueringsstudion där jag gjorde min första tatuering där hängde det tavlor på 

väggarna som illustrerade gammaldags tatueringsmotiv såsom skepp, pinuppor osv. Senare 

tatuerade min bästa vän en stor Old School-tatuering på sin arm och då blev jag mer 

intresserad och började läsa in mig på området genom internet och tidningar. 

S: Är det många i din närhet som har tatueringar, förutom din bästa kompis? 

M1: Jag har 2-3 vänner till som har Old School-motiv tatuerade. 

S: Kan detta ha påverkat dig förutom din bästis? 

M1: Nej, inte så jättemycket då deras tatueringar har tillkommit efter mig, mina egna 

tatueringar. 

S: Vet du vad Old School kommer ifrån? Historiken? 

M1: Ja, jag kan lite historik. Om sjömännen på det tidigare 1900-talet. När de åkte runt med 

sina fartyg i olika länder och stannade till och där fann en tatuerare och de då kände att de 

ville föreviga sin resa och sitt besök och då tatuerade sig.  

S: Vad är det du tycker om med Old School? 

M1: Färgerna och det imponerade skuggarbetet och även de små detaljerna som kan 

förekomma. Jag gillar de enkla motiven som inte behöver vara särskilt avancerade utan kan 

vara som de är 

S: Hur tycker du att du uppfattas av andra? Har du stött på fördomar, värderingar? 

M1: Jag har inte stött på nåra öppna fördomar eller negativa värderingar. Ofta så möts man av 

positiva reaktioner , då människor säger att ”en sån tatuering skulle jag också vilja ha” eller  

”vad snyggt det är”.  Men oftast så erkänner de också att dom själva inte skulle tatuera sig på 

det viset. Och de kan ju visa att de har nån slags fördom. Men jag har inte stött på några 

öppna negativa värderingar. 
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S: Upplever du att någon har ändrat syn på dig sen du tatuerade dig? Familjen, dina nära? 

M1: Nej det upplever jag inte.  

 

Intervju 3 – K2 (Kvinna nr 2) 

Kvinna 22 år, studerande  

 

S: Vad är Old School-tatueringar för dig? 

K2:  Det är… mm… det är lite såhär, jag tänker på… man kan inte undgå att tänka på sjömän 

och sådär. Jag tänker på fina färger. Jag tänker mycket på rött, såhär fina skuggor. Man tänker 

väldigt mycket på hur färgerna fungerar ihop och väldigt gamla fina klassiska motiv som 

funkar jämt tycker jag. 

S: Kan du ge något exempel på motiven? 

K2: En ros är ju väldigt klassiskt. Och det funkar ju jämt, det är coolt. Och ett skepp till 

exempel är också en väldigt klassisk grej. Det är nog typ det jag tänker på mest.  

S: Vad har du för tatueringar? Och vart sitter dem? 

K2: Jag har två stycket diamanter som är placerade på vardera ankel måste det vara och så har 

jag en svala som sitter på, vad heter det, magen, ljumsken.. långt ner på magen. Vid höft 

benen. 

S: Varför dessa placeringar? 

K2: Alla har varit för att jag förut har känt att jag har velat kunna dölja dem med kläder och så 

men ändå att de ska kunna synas ibland när jag vill det. Okej magen kanske inte syns så 

jätteofta men benen syns ju när det är varmt och sådär. Ah, det är för att jag ska kunna dölja 

dem mest. 

S: Har du några andra tatueringar än Old School? 

K2: Nej, det har jag inte. 

S: Varför tatuerade du dig? 
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K2: Jag ville det. Jag har tyckt att det är fint med tatueringar och jag kom äntligen på vad jag 

ville ha och då så ville jag det. Det kändes rätt och jag tycker att det är snyggt att ha 

tatueringar på kroppen. Det är liksom en konstform. 

S: Har du tänkt på konsekvenserna? 

K2: Ja, det har jag. Det är väl att man blir lite såhär varnad att man kan vara allergisk mot 

bläcket, ink. Att man kan vara allergisk mot det och att man kan får problem av tatueringarna 

på grund av det. Och att man kan ångra sig såklart men det är ju nånting man tänker igenom 

innan man tatuerat sig såklart. 

S: Har du tänkt på yrken? 

K2: Jo det har jag, men mina tatueringar som jag har, än så länge, är ju inte sådana som syns 

så mycket så att jag tror inte att de kommer att påverka det. Och jag tror inte att mina 

tatueringar kommer att påverka mina yrken i framtiden heller eftersom jag antagligen kommer 

ha ett förhoppningsvis avslappnat yrke för sådana saker. 

S: När tatuerade du din första tatuering? 

K2: Oj.. jag tror att jag var kanske 20… jag var 19 eller 20 tror jag. 

S: Ska du göra fler tatueringar? 

K2: Ja, jag har en tatuering planerad som jag ska göra… snart. 

S: Vadå? 

K2: Jag ska göra en old school-ros på armen?  

S: Varför? 

K2: För att, det är som jag sa, jag tycker att de är så klassiska och nånting som man inte 

tröttnar på. Jag tycker att den är väldigt fin och nånting man kan göra  till sitt egen så.  Det 

finns många olika versioner av en ros. Så ah, det vill jag ha! 

S: Varför har du valt de motiven du har idag? 

K2: Eh, svalan valde jag... Det var också en sån här klassisk grej att göra inom old school. 

Och jag tycker att de var väldigt fin, jag var väldigt inne på allt som hade med svalor att göra 
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när jag gjorde den här. Det är inte så att den har värsta betydelsen, det är mest att jag tyckte att 

den var väldigt fin. Och diamanterna, vet jag inte, det var mest en spontangrej. Jag  ville ha 

nånting, och så tycker jag att diamanter är fint. Och så ville jag ha i olika färger och så gjorde 

jag dom i olika färger. 

S: Betyder dina tatueringar någonting speciellt för dig? Det har vi redan varit inne på… 

K2: Nej det har de inte, men man tänker tillbaka på hur man mådde när man gjorde en 

tatuering och det är ju väldigt fint att man har de spåren kvar och det tycker jag är kul att 

minnas det. 

S: Hur kom du i kontakt med Old School-tatueringar? 

K2: Eh, jag vet inte, jag tror att det var genom vänner och bekanta då. När jag gjorde min 

första. Och sen att man liksom har sett dem mycket på internet och sådana saker. Ja, det var 

mer så. Kommer inte riktigt ihåg. Det var väl den enda genren som såg snygg ut och som 

passade mig. 

S: Är det många i din närhet som har Old School- tatueringar? 

K2: Det är väl några stycket i alla fall. Jag har inte så jättemånga vänner som är tatuerade. 

Men några har jag. De flesta jag känner som har tatueringar har old school-tatueringar kan 

man säga. 

S: Kan det ha påverkat dig? 

K2: Eh, det kanske har påverkat mina val hur jag tänker nu med framtida tatueringar och så. 

Men jag, i alla fall av de jag umgås med nu så jag en av de första som gjorde old school-

tatueringar, i alla fall som jag umgås med nu så. Så inte så mycket faktiskt. 

S: Vet du vad Old School kommer ifrån? Historiken? 

K2: Eh, nej jag är inte så insatt i det där. Men man känner ju till i alla fall Sailor Jerry som jag 

tror var en av de första gubbarna som tatuerade. Jag vet inte alls. Men han verkar ha satt en 

prägel iallafall på old school-genren.  Men jag är inte så jätteinsatt jag vet väl vad som är 

klassiska motiv… 

S: Vad är det du tycker om med old school? 
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K2: Jag tycker om att det är såhär… Jag tycker om bredden av motiv men att de ändå är såhär 

klassiska och fina och inte alltför krångliga. Eller… De kan ju vara krångliga och väldigt 

detaljerade men det är fina saker och fina motiv. Det finns så mycket man kan tänka sig att ha. 

Såhär som, nu så kunde jag ju inte så mycket historia men man vet ju att det har en fin 

historia, såhär gammalt. Och jag tycker att den passar mig bäst. Fina färger och sådär. 

S: Hur tycker du att den passar dig? 

K2: Den passar väl mig för.. jag eh… pinsamt nog så är det väl lite på modet att ha sådana här 

tatueringar nu och det är ju främst lite alternativa stilar som har dem också. Lite såhär 

rock’n’roll-inspirerat och rockabilly och sådana där saker och jag vill väl ändå se att jag är lite 

så som person och har varit så väldigt länge och därför tycker jag att de passar mig mycket 

bättre än vad en tribal eller något annat skulle göra. 

S: Hur tycker du att du uppfattas av andra? Fördomar? Värderingar? 

K2: Jag tycker inte att folk reagerar så jättemycket.  Eftersom mina inte syns så mycket så blir 

det ofta att man kanske pratar om tatueringar och sen har man sagt att ”jag har tre stycken” 

och då har folk blivit lite såhär ”oj jaha, har du det” och det blir alltid att man uppfattas på ett 

lite annat sätt kanske . Att man såhär:  ”jaha är du en sån som tatuerar dig?” men jag tror inte 

att det är varken negativt eller positivt sådär direkt. Nej jag vet inte. Jag har märkt till och med 

positiva saker när man har jobbat och sådär av äldre personer som man tänker inte har den 

inställningen till tatueringar annars. 

S: Upplever du att någon ändrat syn på dig sen du tatuerade dig? Familjen? Nära och kära? 

K2:  Det är väl mamma och pappa har väl inte varit jätteglada när jag väl gjorde dom men det 

är ju inte så att de hatar mig. Jag tror inte att de har ändrat syn på mig som person bara för att 

jag har tatueringar. Jag tror bara att vissa har en allmän syn på folk med tatueringar, jag vet 

inte vad den är, men det är bara det man kan känna av att folk reagerar lite: ”Aha, aha okej du 

har tatueringar. Okej…” 
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Intervju 4 – M2 (Man nr 2) 

Man, 23 år, auktionsmedarbetare  

 

S: Vad är Old School-tatueringar för dig? 

M2: För mig så är Old School-tatueringar, jag tänker direkt: sjömanstatueringar och färg. 

Gamla skepp. 

S: Vad har du för Old School- tatueringar? Vart sitter dem? 

M2: Jag har Old School-tatueringar och Old School-inspirerade tatueringar. Och jag är 

tatuerad på armarna då. 

S: Vad är det för tatueringar? 

M2: Det är svalor, rosor, banderoller, hjärtan, skepp. Och så har jag en mexikansk döskalle 

som i sig inte är så jätte-Old School, ingen traditionell Old School-tatuering.  En 

zigenarkvinna som utgår från en ganska… Själva flashen är ett gammalt motiv och sen har 

tatueraren gjort om den till sin. Han kör väl lite mera New School:igt. Mycket färger och så. 

Jag har andra tatueringar. En Jolly Roger-döskalle. Den kan vara jävligt metall, rock’n’roll:ig. 

Feta linjer och så. Men samtidigt så är ju Jolly Roger ganska sjörövar-körigt och det har en 

liten segelbåtsanknytning 

S: Varför har du valt att ha tatueringarna där du har dem? 

M2: Jag har dem på armarna för att jag tycker att det är en bra placering. Jag har tatuerat 

nästan hela armen snart klar och så har jag börjat på den armen. Jag tycker att det är fint när 

man har sleeves som det kallas. Det är snyggast och det syns men det går även att dölja. 

S: Varför tatuerade du dig? 

M2: Jag har alltid varit lite förtjust i tatueringar och sen… det primära handlar väl om att jag 

tränade med en som tatuerar folk och så frågade han när jag skulle tatuera mig och ”ja jag ska 

väl göra det jag ska bara komma på något att göra”. Och den första var Jolly Roger-döskallen. 

Men jag har alltid tyckt att det varit häftigt och snyggt. 

S: Har du tänkt på konsekvenserna? 
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M2: Ja det har jag. När jag gjorde min andra tatuering då gjorde jag insidan av underarmen 

och då blev det lite såhär ”OH!” men det släppte ganska snabbt när jag såg hur fint resultatet 

blev. Men sen dess har jag inte tänkt på konsekvenserna det jag tänker på är om man skulle 

tatuera händerna eller halsen. Som jag tycker är jävligt snyggt men som man har respekt för. 

Främst handlar det om när man ska söka ett arbete. För det finns ju vissa som har synpunkter 

om folk som har tatueringar på tydliga ställen. Fortfarande. Men det släpper nog mer och mer. 

Man kanske får söka sig ett jobb när man är 40-50 och sen tatuera sig och se om man får 

jobbet då. Men då kanske man är för gammal i och för sig. 

S: När tatuerade du din första tatuering? 

M2: Det gjorde jag på våren, jag var 18 och ett halvt kan man säga. Det var jolly roger på 

insidan av vänstra överarmen. 

S: Ska du göra fler tatueringar? 

M2: Jag var ju i måndags och fyllde i en tatuering. Med färg. Men jag ska göra fler, på vänster 

arm har jag börjat på lite hos en tatuerare i Stockholm då, där tänkte jag fortsätta. Sen kanske 

det blir en chestpiece, men där vet jag inte riktigt vad för motiv. Men allt ska väl ha en Old 

School-anknytning. Mycket färg, det gör sig så mycket bättre med färg. Mer liv. 

S: Varför har du valt de motiv du har? 

M2: Som sagt för att jag tycker att det är vackra motiv och färger gillar jag. Djup i motiven 

och sådär. Sen har jag ju ganska neutrala motiv, hjärtan, rosor, svalor och sådär. Jag har ju 

tänkt om man skulle tatuera en pinuppa. Jag tycker ju att det är väldigt snyggt samtidigt så blir 

man lite sådär att vissa kanske blir lite stötta. Nakna kvinnor. Men det beror ju på hur man gör 

det. Döskallar kan ju representera döden, men det är ju bara häftigt. 

S: Betyder dina tatueringar något speciellt för dig? 

M2: Nej det har inget speciell… i och för sig har jag tatuerat in ”mamma” på en banderoll 

över ett hjärta och det betyder väl lite grann och det var ju ändå min andra tatuering.  Och det 

var inte så att jag gjorde den för hennes skull men hon grät inte lika mycket när det stod 

”mamma” på den som om det skulle stått ”pappa”. Men annars har de ingen speciell 

betydelse. Utan jag tatuerar mer sådant som jag tycker är snyggt och så där. Men så vet man 



 45 

inte om det kanske blir någon minnestatuering fram i livet, om man förlorar någon eller något. 

Det kan jag tycka är en fin gest. 

S: Hur kom du i kontakt med old school-tatueringar? 

M2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Eller den tatueraren som jag har kört mest hos har ju hört 

väldigt mycket old school, så det är väl där då. Men sen har jag alltid tyckt att de har de 

snyggaste motiven. Så jag vet inte riktigt mer. 

S: Är det många som har old school-tatueringar i din närhet? Kan det ha påverkat dig? 

M2: Jag tycker att alla har old school-tatueringar just nu. Det är väl en fluga. Men så länge 

som man inte har en t-shirt med old school-motiv. Det är några stycken som har sådana motiv. 

Men jag tycke att det blir mer och mer för just nu är det väl old school och japanska stilen 

som är den populära. 

S: Kan din närhet ha påverkat dig? 

M2: Det är väl så att man diskuterar olika motiv och får inspiration med kamrater som är 

likasinnade. Så där påverkar det, ”tycker du att det är coolt?” 

S: Vet du vad old school kommer ifrån? Historiken 

M2: Det är väl den gamla skolan, när man började gadda. Läst lite om dem... Gamla sjömän 

tatuerade i hamn. Det började med att man seglade runt, i polynerserna att man tatuerade. Och 

så tog de upp det där. De kom iväg från väst till öst där de tatuerade och så plockade de på sig 

knackningsköret och lärde sig sina egna stilar. 

S: Vad är det du tycker om med Old School? 

M2: Nej jag tycker att det är ganska häftigt att många grejer har lite såhär betydelse. Svalor – 

frihet och sådär. Men jag tycker om motiven och att jobba med färg och sådär. Det är väl det. 

Det är vackra motiv. 

S: Hur tycker du att du uppfattas av andra? Fördomar? Värderingar? 

M2: De flesta i vår generation har ju inga som helst problem med folk som har tatueringar. I 

så fall på synliga ställen och sådär. Jag är auktionsmedarbetade det är väldigt mycket äldre 

människor och fisförnäma människor som går på auktion. Så på auktionsdagar så måste jag ha 
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långärmat och andra dagar så får jag ha t-shirt, blotta mina armar. Jag tror att det handlar om 

en generationsfråga helt enkelt. Förr i tiden var det bara sjömän och fängelsekunder som hade 

tatueringar. 

S: Upplever du att någon ändrat syn på dig sedan du tatuerade dig? Familjen, nära och kära. 

M2: Nej inte de som känner mig och de andra bryr jag mig inte om… Nej men, nej det gör jag 

inte. 
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