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Abstract in english: 

 
Tattoos over time and continents – as art, stigma and identity explores by a litterature 

study  the cultural significance of tattoos’s throughout history. 

   

Tattooing has been practiced by mankind all over the world for thousands of years and 

evidence also suggests that tattooing was practiced in ancient Greece and in Rome. Many 

different cultures have used tattooing for a wide variety of reasons and given the tattoos their 

great cultural and social meaning. Tattoos have been used to mark prisoners, slaves and other 

stigmatisiced groups, but also as a sign of status and a mark of identity and heritage. Is it 

possible to find similarities in different tattoocultures, presented in literature, despite 

differences in both time and place?  

This thesis also explores how tattoos are presented in the field of popular culture today by 

analyzing two reality-shows: Miami Ink and LA Ink.  The thesis seeks to investigate if some 

of the ways tattoos have been presented in history can be seen in the way they are presented in 

popular culture today. The thesis analyses how the tattoos, the tattoo artists and their clients 

are portrayed in popular culture in order to investigate how tattoos are seen today.   

 

Abstract  

  

Denna uppsats undersöker vilket kulturell roll tatueringarna har haft historiskt genom en 

litteraturstudie. 

Tatueringskonsten har praktiserats av människor världen över i tusentals år och man har 

funnit bevis på att man använde sig av tatueringar i antika Grekland och Romarriket. Många 
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kulturer har av olika anledningar använt sig av tatueringar och gett tatuering en stor social och 

kulturell mening. Tatueringar har använts för att markera brottslingar, slavar och andra 

stigmatiserade grupper men har också varit en statussymbol och en identitetsmarkör. Kan man 

se likheter i hur tatueringar blivit framställda i litteraturen trots skillnader i både tid och rum 

hos de som utövat tatueringskonsten? 

Uppsatsen undersöker även hur tatueringar framställs inom populärkulturen idag genom att 

analysera två realitytv-serier; Miami Ink och LA Ink. Uppsatsen ämnar utreda om hur 

tatueringar framställts under historiens gång även kan ses i hur de framställs i populärkulturen 

idag. Genom att titta på hur tatueringar, tatuerare och de som tatuerar sig porträtteras i 

populärkulturen ämnar uppsatsen utröna hur man ser på tatueringar idag.  
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1. Inledning 
 

På varierande platser och i olika tidsepoker har tatueringskonsten, och tatueringen som 

fenomen, växt fram och blivit en del av samhället. Arkeologiska bevis indikerar att 

kroppsmålning utövats ända sedan den äldre stenåldern och de tidigaste bevisen på mänsklig 

tatuering har daterats till den tidiga stenåldern, då tatuerade mumier har hittats i Europa, 

Centralasien, Anderna och Mellanöstern. 

 

Uppsatsen berättar genom nedslag i historien om hur tatueringskulturen växt fram och 

vilken funktion, status och estetisk stil som den haft. Vad som är intressant är vad som 

kopplar alla dessa kulturer samman, förutom tatueringen, trots tidsaspekten och de 

geografiska avstånden. Vad finner man för kopplingar när man gräver djupare i tatueringens 

pyramider, sarkofager, grottor och djupaste vrår? Vad finner man för kopplingar när man tittar 

in i dagens tatueringssalonger, tv-program, tidningar, tatueringsmässor och pratar med den 

tatuerade människan? 

 

Oavsett om du befinner dig en i era där tatueringar inte längre är socialt stigmatiserat, eller 

om du befinner dig i en kultur där tatueringen inte är en del av den sociala acceptansen så är 

det idag ett fenomen som väcker fascination. Intresset finns och tas del av genom dagens 

populärkultur så som tv-program, böcker, tidningar, internet, mässor och genom grannen som 

berättar om sin nya ”gaddning”.  

Denna uppsats blev på så sätt en litteraturstudie som förlitar sig på tidigare forskning och 

fältarbete – en uppsats som kopplar samman kulturer, länder och folkgrupper som har använt 

och än idag använder sig av tatueringar, men som även tittar på hur tatueringsfenomenet 

presenteras inom mediala populärkulturella arenor med fokus på det populärkulturella 

fenomenet reality-tv. 

 

“Not one great country can be named, from the polar regions in the north to New Zealand 

in the south, in which the aborigines do not tattoo themselves.”
1
  

 

 

                                                 
1
 Charles Darwin The Descent of Man, http://www.goodreads.com/book/google_prewievs/6164785 (2010-02-01 

09.20) 479 

http://www.goodreads.com/book/google_prewievs/6164785
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1.1 Syfte 

 

Syftet är dels att undersöka vilken kulturell roll tatueringar har haft historiskt. För detta 

ändamål kommer en omfattande litteraturstudie göras som ska ligga till grund för det andra 

syftet med uppsatsen: nämligen att ställa frågor kring hur tatueringar representeras inom 

populärkulturella tv-mediet idag genom framförallt reality-tv program så som Miami Ink och 

L.A ink.  

 

 

1.2 Frågeställning 
 

Uppsatsen kommer att behandla hur tatueringar representeras, hur de som tatueras 

representeras och vilken social roll tatueringarna får genom främst två utvalda tv-program - 

Miami Ink och L.A Ink i en analysdel. Följande frågor avser vi besvara med vår 

undersökning:  

 

- Vad lyfter man fram inom studier av tatueringars roll historiskt? Kan man hitta 

gemensamma nämnare trots tidsskillnader och geografiska avstånd? 

- Vilken social roll får tatueringarna inom populärkulturen idag och hur representeras 

de som tatuerar och de som blir tatuerade? Här analyser vi främst två utvalda tv-

program - Miami Ink och L.A Ink. 

- Litteraturstudien resulterar i ytterligare en frågeställning som besvaras i analysen; 

Finns det element av hur man historiskt har sett på tatueringar som återkommer 

inom populärkulturen idag? 

 

 

1.3 Metod och avgränsning 
 

Denna uppsats utför en etnologisk kulturanalys av tatueringen som fenomen ur ett 

transkulturellt perspektiv i de länder och kulturer med omfattande tatueringshistoria, som 

återfinns tillgänglig i skrift.  
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Genom att genomföra en sådan litteraturstudie sammanlänkar uppsatsen olika kulturer som 

annars sträcker sig över geografiska och tidsmässiga gränser för att slutligen resultera i en 

analys av hur tatueringen representeras inom det populärkulturella tv-mediet realitytv idag.  

1.3.1 Avgränsning för litteraturstudie 
 

För att avgränsa uppsatsen var först en överblick nödvändig och då kunskapen inom 

tatueringskulturen var begränsad söktes en sammanfattande skrift, för att på så sätt få en 

överblick över de länder, kulturer och begrepp som figurerat kring fenomenet tatuering. En 

tatueringsencyklopedi användes och då den hade studerats, valdes länder, kulturer och begrepp 

ut för ytterligare efterforskningar och en kvantitativ analys genomfördes. Vidare söktesmaterial 

på bibliotek och internet.  

När den slutgiltiga avgränsningen för litteraturstudien utfördes togs uppsatsens begränsade 

antal sidor till hänsyn samt relevansen i materialens information.  

Med det utvalda materialet och litteraturen studerades texterna utifrån den teoretiska 

metodanalysen.  

 

 

1.3.2 Avgränsning för analys 
 

 

Utifrån resultatet av litteraturstudien väcktes frågeställningar kring hur tatueringsfenomenet 

är representerat i populärkultur idag. Avgränsningen för vilket populärkulturellt fenomen, i 

vilket uppsatsen letar efter dessa svar, gjordes genom att först välja ett populärkulturellt 

område; vilket fick bli tv-mediet. Ytterligare avgränsning gjordes efter att undersökningar 

gjorts för att utröna vilka typer av tv-program som sänds med fokus på tatueringsfältet. 

Resultatet kom att bli reality-tv då dessa visar en dokumentarisk aktuell bild av 

tatueringsfenomenet – de som tatuerar och de som blir tatuerade. 
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1.4 Teoretisk metodanalys 

 

Då uppsatsen ämnar genomföra en etnologisk kulturanalys används metoderna för analys 

och tankegången kring tolkning som presenteras i Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv 

(1982) samt Kulturanalyser (2001) skrivna av Billy Ehn och Orvar Löfgren.  

Ehn och Löfgren redovisar dels en övergripande redogörelse av forskningsfältet, men också 

hur deras forskning har bedrivits. De båda etnologerna har försökt att hitta en metod för 

analys och tolkning men menar att trots spännvidden av materialet kring kulturanalyser fann 

de inget tillfredsställande och utvecklade därför arbetsmetoder med hjälp av teoretiska 

verktyg från flera forskningstraditioner. Det finns flera kulturanalytiska traditioner och 

underrubriken Ett etnologiskt perspektiv anger att det är deras sätt att forska: ”Ett 

grundläggande drag i den etnologiska forskningsprofilen är ju kombinationen av kulturstudier 

i både nutid och historisk tid.”
2
  

 

Enligt Ehn och Löfgren innebär en kulturanalys att man ”plockar isär” verkligheten för att 

komma åt dess beståndsdelar. Man studerar sitt material, lyfter ord och handlingar ur sina 

sammanhang, för att beskåda dem närmare.
3
 Ett vanligt misstag i all kulturforskning är att 

man allt för starkt understryker harmoni, enighet, sådant som människor kan tyckas dela och 

som gör dem lika.
4
 ”Kulturanalys handlar visserligen om att upptäcka mönster och strukturer, 

men i praktiken bör det vara lika viktigt att bestämma graden av oberoende som graden av 

sammanhang, lika viktigt att kartlägga klyftor som broar.”
5
 

 

”Men som vi har sett handlar kulturanalys också om att sätta samman delar till nya helheter, att skapa 

synteser, att tolka. […] I ena stunden undersöker vi ett yttrande, en gest, ett föremål; i nästa frågar vi 

oss vad det betyder i ett större sammanhang. […] Man går från del till helhet och helhet till del.”
6
 

 

Vad gäller tolkning presenterar Ehn och Löfgren svårigheten med dels begreppet och dels 

med den praktiska tolkningen. Ehn och Löfgren menar att allt socialt liv bygger på tolkning 

men det är först när vi inte förstår som tolkningen blir medveten. Vidare säger de att det är 

först när något verkar obegripligt eller människors beteende blir konstigt som man börjar 

fundera över dess mening. Att göra sig oförstående och att inte ta det invanda tolkningssättet 

                                                 
2
 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv, LiberFörlag (LiberTryck; 

Stockholm;1982) 11 
3
 Ibid 95 

4
 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, Kulturanalyser, Gleerups Utbildning AB (Malmö: Elanders Berlings AB; 2001) 

12 
5
 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv 16 

6
 Ibid 95 
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för givet, är ett centralt kulturanalytiskt sätt att angripa problemet. Allt kan även tolkas på 

olika sätt beroende på vilken teoretisk utgångspunkt man har.
7
  

 

”Ett tolkningsmål är att förstå människors avsikter och motiv, ett annat att fördjupa kunskapen om 

yttre orsaker och funktioner i samhällslivet. Men syftet kan också vara att, som vi sett, att finna – eller 

snarare skapa – meningsstrukturer som ligger långt ifrån medvetna och konventionella synsätt.” 
8
 

 

Gränsen mellan det medvetna och omedvetna är i mångt och mycket luddig och svår att 

urskilja. Många av forskningens tolkningar är ska nog snarare betraktas som gestaltningar av 

något som människor redan anat. Det mänskliga beteendet är mångtydigt och har fler lager än 

man kan hålla reda på. Om man ser det på detta vis så blir kulturanalysen en attack på det 

sunda förnuftet. När man analyserar hittar man fler likheter och fler skillnader än vad som 

ursprungligen trodde finna.
9
 Ehn och Löfgren menar att tolkning är en slags hypotes om 

vilken innebörd och saker och ting har, forskaren tyder tecken, anger betydelser och frilägger 

mening.
10

 Man kan uppdaga att motsatser är beroende av varandra eller till och med 

sammanflätas.
11

 

 

 

1.5 Källkritik samt underlag för etnologisk kulturanalys 

 

I vissa länder och i vissa tidsepoker var tatueringen kontroversiell och stigmatiserad, därför 

läses material med medvetenheten om svårigheten att skriva om ett kontroversiellt ämne.  

Både en kvantitativ och en kvalitativ analys har genomförts av det material som innefattas av 

denna litteraturstudie. Den kvantitativa analysen utfördes för att bekräfta den påstådda fakta 

som påträffades och en kvalitativ analys genomfördes för att avgränsa materialet som även 

nämns under metod och avgränsning. 

 
 

                                                 
7
 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv 96-97 

8
 Ibid 97 

9
 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv,) 104 

10
 Ibid 96 

11
 Ibid 104 
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1.5.1 Fokus på tryckta källor 

 

Nedan presenteras de böcker som huvudsakligen används i uppsatsen. För att kunna ge 

läsaren en inblick i överblicken av hur tatueringen som fenomen sträcker sig över både ett 

geografiskt och tidsmässigt avstånd så är också spännvidden av materialet relativt stor. Den 

etnologiska kulturanalysen behandlar böcker som dels är smalt inriktade på enskilda kulturer 

men också de publikationer som sträcker sig både över ett geografiskt avstånd men också över 

en tidsmässig period.  

Övriga skriftliga källor som ej figurerar i samma utsträckning kommer att presenteras 

under källhänvisning med kortare beskrivning. 

 

Horiyoshi III – The Art of the Japanese Tattoo  

 

Boken är skriven av Takahiro Kitamura, Petra Holmberg och Matti Sedholm. Utgiven av 

Koala Press (HaHa Print, China; 2005). Horiyoshi III – The Art of the Japanese Tattoo 

handlar om, som titeln indikerar, den japanska tatueringskonsten och med fokus på Horiyoshi 

III, en känd tatuerare. Materialet som hämtas från denna bok är i största möjligaste mån den 

faktabaserade texten om traditionell japansk tatuering och historiken kring Japan och japansk 

tatueringstradition. Texter som kan verka subjektiva handlar om tatueraren Horiyoshi III, då 

denna kan komma att idoliseras men detta används ej för uppsatsen. Källan anses vara 

tillförlitlig dels då påståenden och beskrivningar som uppkommer även har förekommit, 

oberoende av denna bok, på flera andra ställen.   

 

Encyklopedia of Body Adornment 

 

Boken är skriven av Margo De Mello, utgiven av Greenwood Press (Westport, CT; 2007). 

Detta är en encyklopedi som behandlar tatueringskulturer, tatueringsbegrepp och länder där 

tatueringen har varit ett framträdande fenomen. De Mello presenterar sina källor tydligt och 

då dessa har undersökts finnes ingen anledning att misstro den fakta som presenteras under 

varje rubrik. Vid uppsatsens början användes denna bok som en grundläggande 

orienteringskarta och rubrikerna har fortsatt att ha en betydande roll vid avgränsningen för 

uppsatsen. Det faktabaserade materialet som används för uppsatsen från denna encyklopedi är 

dels tillsammans med ytterligare källor, som befäster, förstärker och utvidgar informationen.  
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Tattoo History a source book 

 

Boken är en antologi - en sammanställning av skrifter, publikationer och artiklar som binds 

samman med texter skrivna av Steve Gilbert. Utgiven av Juno Books (Hong Kong, Colorcraft 

Ltd; 2000). Då detta är en sammanställning av texter skrivna vid olika århundraden, av olika 

författare och behandlar olika ämnen granskas endast Steve Gilbert och de texter som används 

för uppsatsen. Till exempel används en text skriven av Cesare Lombroso, i detta fall har den 

ursprungliga publikationen inte kunnat spåras och därför läggs tillförliten på Gilberts 

kompetens att korrekt återpublicera texten skriven av Lombroso. 

 

 

1.4.2 Fokus på övriga källor 

 

Under några av rubrikerna hänvisas läsaren till avsnitt inom tvmediet, till exempel till 

filmen Eastern Promises eller till tv-progammet Miami Ink, där tatueringen har figurerat. Dessa 

referat fungerar snarare som en förstärkning av presenterade uppgifter eller som en 

tankeställare. I uppsatsen används även projektet Ink Revelations och andra medier såsom 

internetkällor. Den kritiska granskningen är därför inte av programmet, filmen eller projektet i 

sig utan snarare av händelsen som återberättas i uppsatsen. Vad gäller internetkällor granskas 

materialet och hemsidans skapare. Även dessa källor har en stor spännvidd vad gäller 

geografiskt och tidsmässigt avstånd. 

 

Eastern Promises 

 

Eastern promises är en film från 2007, regisserad av David Cronenberg, utgiven av 

Serendipity Point Films. Filmen handlar om en barnmorska, Anna, som jobbar på ett sjukhus i 

London. En natt kommer en ung, höggravid och oidentifierad kvinna in på sjukhuset. Kvinnan 

är allvarligt skadad och överlever inte förlossningen dock så överlever barnet. I den avlidna 

kvinnans väska hittar Anna en dagbok på ryska och även ett visistkort från en restaurang, hon 

åker dit i hopp om att de på restaurangen vet vem den unga kvinnan är. När hon kommer till 

restaurangen får hon prata med Semyon, ägaren till restaurangen, och han erbjuder sig att 

översätta dagboken. Det visar sig snart att Semyon är ledare för den ryska maffian Vor V 

Zakone i London och att han i hög grad är inblandad i den unga kvinnans liv och död.  
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I filmen får man även följa Nikolai, han försöker komma in i Vor V Zakone och vi får följa 

hans väg och kamp för att bli accepterad. Anna och Nikolais vägar korsas och det visar sig att 

allt inte är som man tror. I filmen får man följa vägen in i den ryska maffian och även se hur 

den fungerar. 
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2. Litteraturstudie 

 

Olika tatueringskulturer har växt fram runt om i världen i tusentals år. En av dessa 

tatueringskulturer är den japanska. Den räknas som en av de äldsta i världen och är också känd 

som en av de mest sofistikerade traditionerna när man talar om motiv, stil och teknik. 

Arkeologer har hittat artefakter som är daterade till 5000 år f. Kr som visar på att det japanska 

folket använde sig av tatueringar. Artefakterna är mänskliga lerfigurer med markeringar runt 

ögonen, på hakan och pannan som indikerar tatueringar.
12

  

Den japanska tatueringskulturen har fyllts av motiv inspirerade av mytologiska väsen, 

hjältar och naturen. En stil, kultur och teknik som än idag anses tillhöra de kunnigaste 

tatuerarna med motiv som betraktas vara de mest komplicerade och avancerade inom 

tatueringskulturerna runt om i världen. Tatueringens sammankopplingar till konstmotiv är 

starkast inom den japanska kulturen men på grund av ett socialt erkännande och ett kulturellt 

uppsving har det även i väst kommit att kopplas till de estetiska konstarterna på flera sätt. I dag 

är tatueringen mer synlig än någonsin och framförallt inom populärkulturen. 

 

Japan har inte bara en historia med dekorativa tatueringar utan har även använt sig av 

strafftatueringar, vilket har medfört att tatueringar har blivit socialt stigmatiserat. 

Strafftatueringar kommer från de kinesiska influenser som fanns i Japan under den Konfunska 

perioden då Kina styrde Japan. Strafftatueringarna användes för att tatuera brottslingar och ge 

dem ett märke för livet. Tatueringen fungerade på två plan, dels fungerade det avskräckande 

gentemot andra medborgare och dels så var det ett socialt stigma för brottslingen som inte 

kunde undkomma sitt brott. På grund av detta har tatueringar sammankopplats med kriminalitet 

i Japan.
 13

  

En annan faktor som förstärkt bilden av att tatueringar och kriminalitet hör ihop i Japan är 

att Yakuza använder sig av tatueringar, Yakuza är den japanska maffian och de är kända för 

sina helkroppstatueringar.
 14

 Även många andra kulturer har använt sig av strafftatueringar, till 

exempel romarna och grekerna som under antiken tatuerade både brottslingar och slavar.
 15 

 

Runt om i världen har alltså kulturer och samhällen använt sig av tatueringar för att straffa 

kriminella, markera slavar och tvångstatuera soldater med identifikationsmärken.
 

                                                 
12

 Gilbert, Steve, Tattoo History – a source book, Juno Books (Hong Kong, Colorcraft Ltd; 2000). 77 
13

 Ibid 77 
14

 De Mello, Margo, Encyklopedia of Body Adornment, Greenwood Press (Westport, CT; 2007) 295-296 
15

 Gilbert, Steve, Tattoo History – a source book 15 



10 

 

Denna historiska sammankoppling av kriminella och tatueringar har påverkat den 

västerländska synen på tatueringar. Länge ansågs tatueringar enbart tillhöra de lägre 

samhällsklasserna som just kriminella eller sjömän och prostituerade – vilket blir särskilt 

tydligt om man slår upp ordet tatuering i något av de äldre uppslagsverken: ”såsom indianer, 

vissa negrer o. a. vilda folkslag samt sjömän pläga göra.”
16

  

 

Vi kan se att det dock har skett ett ”paradigmskifte” minst två gånger i historien när det 

gäller tatueringens användande. Den första parallellen dras till när de kristna tvångstatuerades i 

det antika rom då det ansågs vara fult att vara kristen, men när sedan Konstantin (på 300-talet) 

införde kristendomen började de kristna att tatuera sig frivilligt för att visa på deras religiösa 

tillhörighet. Den andra parallellen kan dras till dagens samhälle då många interner tatuerar sig i 

fängelser frivilligt för att till exempel visa sin tillhörighet till ett gäng eller för att manifestera 

sina åsikter. (Förr tvångstatuerades brottslingen på grund av att han var kriminell). Med hjälp 

av gängtatueringar, slagord och motiv med starkt symbolisk mening kan internerna ge uttryck 

åt sina åsikter, politiska och geografiska tillhörighet och vilka brott de begått.
17

 Det som enbart 

varit stigma eller konst får en delvis förändrad social och kulturell roll. 

Fängelsetatueringar och kriminella markörer används över hela världen och symbolsystemet 

varierar beroende på landet, kulturen och gängen. Tatueringarna fungerar som 

identitetsmarkörer och kan vara skillnaden på liv och död i fängelset, även polisen använder sig 

av de kriminellas tatueringar i identifikationssyfte.  

 

På ön Samoa i Polynesien har man i hundratals år använt sig av tatueringar som en 

identitetsmarkering, där den sociala identiteten visas på genom just tatueringen och den främsta 

tatueringen kallas för Pe´a och sträcker sig från höfterna ner mot knäna. 
18

 Om en samoansk 

man inte hade en Pe´a sågs man som en social paria och fick inte gifta sig, hade ingen 

klasstillhörighet, fick inte prata i närheten av vuxna män och var tvungen att leva hela sitt liv 

som en pojke med de sysslor som tillhörde. Karl Marquardt skriver i sin bok The tattoing of 

both sexes in Samoa (utgiven år 1899) att det finns vissa män som väljer att inte tatuera sig på 

Samoa men att de behandlas väldigt dåligt, kvinnor vill inte ha med dem att göra och 

hövdingar vägrade ta emot mat från deras händer.
19

 

                                                 
16

 Ekbohrn, C.M. Förklaringar over 100, 000 främmande ord och namn m.m. i svenska språket - tillika med 

deras härledning och uttal, Senare delen L-Ö, Albert Bonniers förlag (Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri; 

1936) 1304. Se tatue´ra 
17

 De Mello, Margo, Encyklopedia of Body Adornment 224 
18

 Ibid 232-233 
19
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Även på Nya Zeeland har maorierna i hundratals år använt sig av tatueringar för att markera 

sin sociala tillhörighet, sin släkts historia och för att visa sin sociala status. Den mest frekventa 

tatueringen är en ansiktstatuering som kallas för Moko.
 20

 Förutom slavar och medlemmar av 

den lägsta sociala klassen var alla män tatuerade. En sofistikerad moko var en källa till stolthet 

hos en krigare och gjorde även att kvinnorna fann honom attraktiv.
21

    

 

Litteraturstudien har så här långt resulterat i att man kan urskilja tre tydliga och 

återkommande begrepp – konst, identitet och stigma. Dessa återkommande teman 

sammankopplar tatueringskulturer världen över oavsett dess geografiska och tidsmässiga 

placering. Det faller sig därför naturligt att dela in litteraturstudien i tre delar, där begreppen 

konst, stigma och identitet går som en röd tråd och i kommande kapitel går uppsatsen djupare 

in på dessa tre delar för en mer överskådlig blick av hur tatueringsfenomenet sett ut under 

historiens gång.  

 

 

2.1 Tatuering som konst 
 

I kapitlet om tatuering som konst vill uppsatsen visa och berätta om de länder och kulturer 

där, som titeln antyder, tatueringen är starkt sammankopplat med begreppet konst och estetik. 

Varför uppsatsen väljer att använda sig av ordet konst istället för estetik är på grund av ordets 

breda tolkningsområde.   

 Att tatueringen som fenomen skulle kunna klassas som konst är omdebatterat i många 

skrifter, framförallt då tatueringen länge ansågs tillhöra de lägre klasserna i väst. ”Konsten” 

tillhörde de högre samhällsklasserna och begreppet ansågs tillhöra finkulturen, tatueringen 

däremot ansågs tillhöra de kriminella och ”fulkulturen”.
22

 Då ordet konst har kommit att 

debatteras, diskuteras och flera försök till definiering har gjorts, har det lett till att ordet såväl 

som begreppet innefattar alla estetiska uttryckssätt. ”Skönheten ligger i betraktarens öga”  

 

I detta kapitel visar vi hur tatueringen länge användes, just för sina estetiska tilltalande 

motiv, framförallt i öst. Där utvecklades de dekorativa tatueringarnas form från 

                                                 
20
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21
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22
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träblockskonsten och även de första tatuerarna som fokuserade på dekorativa tatueringar tros 

ha varit träblockskonstnärer.
23

  

Hur har föreställningen om tatueringen som konst kommit att utvecklats? Kapitlet ämnar 

fokusera på, hur förhållandet mellan tatueringen som fenomen och konstbegreppet har sett ut i 

väst och öst men också att titta på hur det ser ut idag. 

Den japanska tatueringspraxisen är en av de äldsta tatueringstraditionerna i världen och 

den är också känd för att vara den mest sofistikerade när man talar i termer om motiv, stil och 

teknik. Arkeologer har funnit mänskliga lerfigurer som har markeringar runt ögonen, hakan, 

pannan och läpparna som kan indikera tatueringar, dessa är daterade till 5000 år f.Kr. Under 

den Kofunska-perioden (300-600 år e.Kr.) var Kina det styrande landet över regionen. I 

kinesiska texter från denna tid återfinns texter om japanska tatuerade pojkar och män, som 

benämns i negativa sammanhang. Den kinesiska attityden ledde till att tatueringar i Japan 

förknippades med kriminalitet bland annat på grund av att Kina utövade tatueringar i 

straffsyfte.
 24

 Dessa strafftatueringar kan vara kopplade till ursprunget för de dekorativa 

tatueringarna i Japan då medlemmarna i underklassen började modifiera sina tatueringar och 

dölja dess ursprungliga syndiga mening.
25

 

 

Under Edo-perioden (1603-1868),
26

 dock inte förrän den senare Edo-period (år 1804-

1868), kan man med säkerhet kan säga att de moderna dekorativa tatueringarna, även kallade 

Horimono, utvecklades i Edo (Tokyo) som under den tiden upplevde en slags kulturell 

revolution. Innan denna era tatuerade älskare, svärmare och prostituerade ofta in namnet på en 

älskare med en Kanji
27

 eller tecknet för Inochi
28

 på den övre delen av armen.
29

  

 

Utvecklingen av de sofistikerade japanska tatueringarnas form influerades till största delen 

av träblockstryck, eller Ukiyo-e (Ukiyo-e kommer från orden ukiyo som betyder flytande 

värld och –e:et betyder bild)
30

, färgglada och komplexa designer som senare kom att ses i 

tatueringar.
31

 Den Ukiyo-e-artisten som har varit mest betydelsefull för utvecklingen av 
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24
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Bilden föreställer Roshi Ensei 

som lyfter en tung bjälke 
Bildnot 1

 

tatueringar i Japan var Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) och det är framförallt hans 

illustrationer av Suyikoden
32

 (år 1827) som utgör de mest kända och kopierade motiven.
33

 

Från dessa bilder och från de träblockstryck som utformades på 1800-talet, av bland annat 

Ukiyo-e-artisterna Hokusai och Yoshitoshi, skapades en ikonografisk vokabulär för de 

japanska tatueringarna. Det var dessutom förmodligen 

Ukiyo-e-artisterna som kom att bli några av de första 

dekorativa tatuerarna och det var även de som utvecklade 

tatueringstekniken som än idag används av japanska 

mästare.
34

 Tatueringstekniken, som kallas för Tebori
35

 

innefattar ett knippe av stålnålar som är fastsatta vid änden 

av en bambustav som trycks in i huden.
 
Trycket som leder 

till punktering av huden görs för hand till skillnad från 

polynesiska tekniker, där man använde hammare för att 

perforera in nålarna i skinnet.   

 

Vid slutet av Edo-perioden var den moderna japanska 

helkroppstatueringen, Irezumi
36

, färdigutvecklad, den täcker 

fram- och baksida av torso förutom en otatuerad ”flod” på bröstet vilket innebär att en 

uppknäppt skjorta inte avslöjar tatueringen. Motiven i en Irezumi varierade från traditionella 

teman och heroiska karaktärer till stiliserade och symboliska motiv av karpar, drakar, 

blomdesigner samt religiösa ikoner och alla motiven innehar en symbolisk mening i Japan. 

Irezumi tog mellan 2-5 år att färdigställa och tatuerandet var en praxis som utövades till stora 

delar av de lägre klasserna och var inte accepterat av japanska auktoriteter.
37

  

 

Under flera perioder var tatueringar förbjudet i Japan och också under Meji-perioden 

(1868-1912) som följde Edo-perioden. Förbudet hindrade dock inte många europeiska och 

amerikanska dignitärer som dels reste till Japan för att införskaffa exotiska och detaljerade 

tatueringar men som också bjöd in japanska tatuerarkonstnärer till deras hemland.  

                                                 
32

 Suyikoden: en kinesisk novell som översattes till japanska och inkluderade kraftigt tatuerare krigare med 

mystiska hjältar, legendariska slagscener och djur såsom karpar, drakar och tigrar tatuerade på deras kroppar, 

dessa motiv omgavs av stilistiska vågor, vind och blommor såsom körsbärsblommor, krysanter och pioner. 
33

 Gilbert, Steve, Tattoo History – a source book  80 
34

 Kitamura, Takahiro, Holmberg, Petra, Sedholm, Matti, Horiyoshi III – The Art of the Japanese Tattoo 6, 45, 

86 
35

 Att karva in för hand  
36

 Irezumi - betyder att sätta in tusch, syftade ursprungligen på de statliga strafftatueringar men innebörden kom 

att ändras med tiden. Horiyoshi III – The Art of the Japanese, 6  
37

 De Mello, Margo, Encyklopedia of Body Adornment 168 
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Den engelska kungen Georg V, tsar Nikolaj II, grekiske prinsen Georgios och tyske 

kejsaren Vilhelm II var några av den tatuerade skaran. Tatueringarnas detaljerade mönster 

passade smaken i väst under 1800-talet, för ornament och mönster var estetiskt välbekant och 

genom den japanska tatueringen kunde man ikläda sig djärva mönster som något kittlande och 

exotiskt.  Dessutom fanns historiskt en något annan syn på tatueringar i Europa och Amerika 

än i Japan.
38

 ”Kopplingen mellan den mönstrade kroppen och andra mönster är stark. Genom 

tatueringen kan man ju sägas ta på sig ett andra lager och i det japanska fallet gärna 

heltäckande och ornamenterat.”
39

  

 

Den extraordinära artistiska bildkompositionen, de detaljerade motiven och bakgrunden till 

de japanska tatueringarna är tack vare många av de kända ukiyoe-artisterna. Den japanska 

tatueringskonsten är än idag starkt influerade från dessa träblockstryck. Några av de yngre 

tatuerarna har lånat tekniker och modifierade västerländska motiv, men många av de japanska 

arbetarna och yakuza-medlemmarna bär fortfarande motiven från de mest kända och klassiska 

träblocksmönstren från Suyikoden.
40

   

 

När Japan öppnade upp portarna 1854 åkte många västerlänningar, såsom tidigare nämnda 

kung George V och Tsar Nicholas II, dit för att införskaffa tatueringar och lära sig mer om 

denna konstart. Ironiskt nog var det fortfarande förbjudet för japanska medborgare att tatuera 

sig. En av de västerlänningar som åkte till Japan för att lära sig mer om tatueringskonsten var 

den engelske tatueraren George Burchett, han använde sig av de kunskaper han fått som 

sjöman i Asien när han arbetade som tatueringsartist i London år 1900-1953
41

 

 

 

2.1.1 Tatuering som konstform 
 

Tatueringen är en slags konst som har många användningsområden och inom detta kapitel 

ligger fokus på tatueringen som konstform i dels underhållningssyfte och också kommersiellt 

intresse. Det symbiotiska förhållandet mellan tatueringar och det kommersiella 

underhållningsvärdet, kan vara svårt att skriva om i kronologisk ordning och samtidigt ur ett 

                                                 
38
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geografiskt perspektiv då flera framsteg och bakslag skedde på olika kontinenter i samma era. 

Överhoppen mellan kontinenter och tidsperioder kan därför ske, i förhoppningen om att 

förtydliga och beskriva det symbiotiska förhållandet. 

När kapten James Cook reste till Söderhavet på 1700-talet beskrevs resorna och mötet med 

de tatuerade invånarna i hans reseskildringar.
42

 Kapten Cook införde på så sätt ordet tattoo i 

Storbritannien, genom det tahitiska ordet tatau.
43

 På en av sina resor träffade Cook prins Omai, 

som han förde med sig tillbaka till England och presenterade för societeten. Prins Omai blev 

genast känd och populär, han figurerade i både tidningar, avmålades av konstnärer och det 

skrevs pjäser om hans livshistoria.
44

 

Under samma tidsperiod utvecklades intresset för tatueringar i väst, då dessa kom att anses 

tillhöra det exotiska och mystiska. Många västerlänningar betalade gärna inträden till mässor 

där ”importerade” tatuerade infödingar ställdes ut och europeiska män som sa sig ha 

kidnappats av stammar för att bli tvångstatuerade talade om sina erfarenheter med barbarerna. 

(Tvångstatueringarna bland dessa stammar var dock en motsägelsefull myt, då tatueringar 

endast utfördes på dem som hade förtjänat det, det vill säga de som stammen hedrade).
45

  

 

En av de mest kända tatuerade européerna var John Rutherford, som var fängslad i tio år av 

maorierna på Nya Zeeland. Rutherford blev utsatt för tvångstatuering och blev accepterad av 

stammen, befordrad till hövdingstatus och när han återvände till den västerländska 

civilisationen (1828) publicerades hans historia. Rutherford reste runt med ett kringresande 

underhållningssällskap, visade upp sina tatueringar och berättade sin historia.  

Kringresande underhållningssällskap och cirkusen hade en stor betydelse för tatueringar, då det 

inte bara var de som uppträdde var tatuerade utan även de som arbetade med sällskapet. I och 

med tatueringens exponering ökade också intresset för tatueringar bland folkmassorna som 

besökte karnevalerna, cirkusen och kringresande underhållningssällskapen och följaktligen 

reste därför också tatuerare med för att kunna tjäna ett levebröd under turnén. Arbetare och 

artister fungerade som referenser till tatuerarens skicklighet.  

 

1841 öppnas dörrarna till Phineas T. Barnums utställning med exotiska och ovanliga 

individer, så som siamesiska tvillingar, skäggiga damer, albinos, dvärgar, kannibaler och 

exotiska djur.
46

 ”Some were real, some were fake, and all were introduced with preposterous 
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stories about their exotic origins and adventures.”
47

 Utställningen visades på Barnum’s 

American Museum och växte snabbt till att bli den mest besökta och vinstinbringande 

utställningen i New York.
 48

  

P.T. Barnum beslutade sig, 1871, att förena två av de största kringresande cirkusarna för att 

på så sätt skapa världens största cirkusupplevelse. (Detta var möjligt då järnvägen 

revolutionerade cirkusens resmöjligheter, genom att sammankoppla öst- och västkusten.) 

Cirkusen kom att heta: P.T. Barnums Great Traveling Exposition, och stoltserade med ett 

museum, en djurpark och över 30 mänskliga attraktioner. Först efter två år, anslöts sig en 

tatuerad attraktion vid namn Constantine som Barnum hade upptäckt. Constantines egen utsaga 

om sin historia påminde om Rutherfords. Han påstod sig ha blivit tillfångatagen, gift med en 

prinsessa och tvångstatuerad.  

Om sig själv sade Constantine att han var;”the greatest rascal and theif in the world, and 

always much admired by the ladies.”
49

 Det visade sig senare att Constantines historia var 

felaktig. Constantine var av grekisk härkomst och spenderat en tid i Burma där han tatuerat sig 

frivilligt i syfte att komma in i underhållningsbranschen. Constantines framgångar berodde 

dock inte bara på hans historia utan även på att hans tatueringar var mer sofistikerade och 

välgjorda än något man sett innan.
50

  

 

Runt 1920 beräknas det att det fanns över 300 heltatuerade människor anställda inom 

cirkusbranschen. Cirkusdirektörerna tävlade sinsemellan för att hitta den underligaste och mest 

speciella tatueringsakten. Det fanns tatuerade svärdslukare, eldslukare, tankeläsare, dvärgar 

och till och med tatuerade cirkusdjur. Vissa av de anställda tatuerade attraktionerna fick så 

mycket som 200 dollar i veckan, vilket var en stor summa vid denna tid.
51

          

 

En av de mest kända tatuerade attraktionerna var Horace Riddler (1886-1969), även känd 

som The Great Omi. På 1920-talet bestämde sig Riddler för att bli en cirkusartist och skaffade 

sig ett fåtal tatueringar. 1922 började han sin karriär på The Odditorium men det visade sig 

snabbt att en man med ett fåtal tatueringar inte längre var spektakulärt nog för att kunna tjäna 

sitt leverbröd som en tatuerad attraktion. Därför skrev Riddler 1934 till den engelske tatueraren 

George Burchett och bad Burchett att förvandla honom till en mänsklig zebra. Till sist var hela 

hans huvud, händer och största delen av kroppen täckt med svarta, tjocka linjer. För att 
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ytterligare utveckla sin stil filade han sina tänder så att de blev vassa och piercade sitt septum 

(mittenbryggan av näsan) för att kunna sätta in en elfenben-bit. Han skaffade sig även en hel 

uppsättning med extravaganta kostymer (till exempel ett par guldstövlar) och tog sig ett nytt 

namn; The Great Omi. 

Under ett av sina första jobb, som var för en liten cirkus i Frankrike, blev han dock väldigt 

illa behandlad. Han upptäckte att han var anställd som och avlönad som ett djur. Under 1900-

talets första del var det inte längre tillräckligt uppseendeväckande med en man som var helt 

tatuerad så för att locka allmänheten utan The Great Omi presenterades i början som en 

blandning mellan människa och djur. Senare presenterades The Great Omi med en uppdiktad 

berättelse som liknande den som många andra tatuerade attraktioner berättade, han berättade 

om hur han blivit tillfångatagen och tvångstatuerad på Nya Guinea. 1950 drog sig The Great 

Omi tillbaka och flyttade, tillsammans med sin fru, Omette, till en liten by i England där han 

bodde fram till sin bortgång vid en ålder av 77 år.
52

   

 

En av anledningarna till att cirkusen började dö ut i slutet av andra världskriget var när den 

medicinska branschen började kritisera cirkusen, då den ansåg att cirkusen utnyttjade 

människor som led av sjukdomar eller missbildningar för att tjäna pengar. Den medicinska 

vetenskapen var nu så pass långt utvecklad ansåg man att man kunde behandla och operera de 

flesta av de sjukdomar och missbildningar som de mänskliga cirkusattraktionerna led av.  

Men även publikens reception hade förändrats, de hade nu blivit mer medvetna och kände 

nu empati för de som ställdes ut istället för fascination. En annan faktor som minskade 

cirkusens intäkter var att de fick konkurrens från televisionen och biograferna. Samtidigt som 

intäkterna minskade ökade utgifterna då transportavgifterna ökade och många cirkusartister 

och cirkusarbetare gick med i fackföreningar och krävde högre lön. Många av de små 

cirkusarna gick i konkurs och de större kunde inte längre överleva själva utan gick ihop för att 

bilda ännu större cirkusar och fick på så sätt monopol på cirkusbranschen.
53

 

 

 

2.2 Tatuering som stigma 
 

I kapitlet tatuering som stigma ämnar uppsatsen att undersöka tatueringens stigmatisering i 

allmänhet men i väst i synnerhet. En stigmatisering av något är enligt samhällsvetenskapen en 
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term för en social stämpling.
54

 Sammankopplingen mellan stigma och tatuering går långt 

tillbaka, ordet stigma härstammar från grekiskan och betyder brännmärkning. En psykologisk 

men framförallt en fysisk brännmärkning som de styrande makterna utövade på personer som 

begått brottslig handling. Kopplingen mellan tatuering (som permanent markering) och 

brottslingar återfinns i texter från antikens Grekland.
55

 Tatueringen ansågs länge tillhöra de 

kriminella och lägre klasserna i vissa delar av världen, detta bidrog till tatueringens 

stigmatisering. I detta kapitel besvaras frågeställningen om hur tatueringen har stigmatiserats i 

allmänhet men i väst i synnerhet. Hur ser man på tatueringen idag?    

 

Kroppslig bestraffning såsom tatueringar, brännmärkning och stympning har använts av 

olika kulturer så långt tillbaka i tiden som antiken.
56

 Vissa menar dock att denna praxis går 

tillbaka till begynnelsen – när de första människorna vandrade på jorden – till den bibliska 

berättelsen om när Gud straffade den första mördaren, Kain.
57

 Kain, som var bonde, och hans 

bror Abel, som var en herde, var söner till de första människorna Adam och Eva.  

En dag offrade Kain en del av sina grödor till Gud och Abel offrade de förstfödda djuren i 

sin flock. Gud såg på Abels gåva med tacksamhet men inte på Kains. Kain blev då förargad 

och lurade med sin bror ut på fälten där han överföll och dödade Abel. Gud såg detta och sa 

till Kain att han inte längre skulle få bruka jorden utan skulle vandra rastlös och rotlös i resten 

av sitt liv. Kain blev förtvivlad och sa att hans straff var hårt och att vem som helst som mötte 

honom skulle kunna döda honom. Gud svarade med att säga att den som mördade Kain skulle 

bli straffad 7 gånger om, för att försäkra sig om att ingen skulle döda Kain satte Gud sitt 

märke på honom.
58

  

 

Tatuering nämns av många grekiska och romerska historiker som till exempel Herodotos 

(485 f. Kr.- 424 f. Kr.)
59

, Platon (427 f. Kr. – 347 f. Kr.)
60

, Galenos (131 e. Kr – 200 e. Kr)
61

 

och Aristoteles (384 f. Kr. – 322 f. Kr.)
62

. Platon skrev till exempel att människor som gjorde 

sig skyldiga till hädelse skulle bli tvångstatuerade och sen deporterade från republiken. 

 I det antika Grekland och i Romarriket var det inte vanligt att människor tatuerade sig 

eftersom tatueringar associerades med barbarism. Grekerna lärde sig av perserna att tatuera 
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brottslingar och slavar så att man kunde identifiera dem om de försökte fly. Romarna blev 

inspirerade av grekerna och använde sig av tatueringar för att märka sina soldater så att även 

de lättare kunde bli identifierade.
63

  Denna praxis kallades för stigma, som på latin betyder 

markeringar på huden. Det latinska ordet stigma anses komma från det grekiska ordet Stig 

som härrör från ordet Stizein som betyder att märka.
64

 

 

Vid den tid när kristna människor var förföljda av romarna, blev de kristna ofta markerade 

för sitt brott (- att vara kristna) eller straffet som följde detta brott. Även slavar blev 

tvångstatuerade i ansiktet med en tatuering som symboliserade deras brott eller straff. 

Under 300-talet efter Kristus blev det romerska imperiet, under ledning av Konstantin, kristet 

och då upphörde förföljelsen av kristna. Vid denna tid upphörde också tvångstatuering av 

slavar och brottslingar i ansiktet eftersom Konstantin ansåg att människans ansikte var en 

avbildning av Gud och att det vore hädelse att tatuera människor i ansiktet. Det romerska 

imperiet fortsatte dock att använda sig av strafftatueringar men valde istället att tatuera andra 

kroppsdelar såsom till exempel benen.  

De kristna fortsatte att tatuera sig, men frivilligt, för att visa sin tro. Såsom perserna 

tatuerade slavar för att visa vem deras ägare var tatuerade kristna sig för att visa att de var 

slavar under Gud.
65

 

 

Även i det antika Kina nämns tatueringar i flera skrifter, men där nämns det alltid i en 

negativ kontext och på 600-talet hade de kinesiska attityderna spridit sig till Japan. De första 

skriftliga bevisen på att tatueringar använts i straffsyfte i Japan är daterade år 720 efter 

Kristus, i de skrifterna står det att Kejsaren omvandlat ett straff från döden till att brottslingen 

skulle bli tvångstatuerad i stället. 

 I början på 1600-talet var det vida känt i Japan att tatueringar användes för att identifiera 

och straffa brottslingar. Tatueringarna som användes varierade från region till region, i en viss 

region tatuerade man till exempel in tecknet för hund i brottslingens panna. I slutet på 1600-

talet hade tvångstatueringen av brottslingar nästan helt försvunnit, en anledning till detta var 

att strafftatueringarna förlorade sitt syfte då de dekorativa tatueringarna började bli populära 

och många brottslingar använde sig av dessa för att täcka över sina strafftatueringar. 
66

 

Förutom att använda sig av strafftatueringar har även den japanska statsmakten förbjudit 

dekorativa tatueringar under vissa tidsperioder. Under vissa delar av Edo-perioden (1603 – 
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Heltatuerade Yakuza-

medlemmar. Bildnot 2 

1868) förbjöds tatueringar då de hade en historia som sammankopplade dem med kriminalitet. 

Regimen sa att tatueringar kunde vara förvirrande för folks moral.
67

  

 

Även under Meji-eran (1868 – 1912) var det förbjudet för japanska medborgare att tatuera 

sig och än idag förbjuder vissa japanska bad tatuerade människor inträde.
 68 

Den japanska 

maffian, Yakuza, är kända för sitt användande av tatueringar. Yakuza har förmodligen sitt 

ursprung i Edo-perioden då de var samurajer i kejsarens tjänst. När kejsaren senare inte längre 

hade ett behov av deras tjänster blev de arbetslösa och drevs till den kriminella världen. 

Yakuza själva hävdar dock ofta att deras ursprung finns 

bland Machiyokko (stadens tjänare), som skyddade staden 

från inkräktare och brottslingar. Det senaste århundradet har 

det uppskattas att cirka 73 % av yakuza-medlemmarna har 

varit tatuerade. Den japanska maffians tatueringar täcker 

ofta hela överkroppen med en otatuerad del på bröstet så att 

man kan bära traditionella kläder utan att tatueringen syns, 

tatueringarna återfinns även på underkroppen. 

 

 Men när man befinner sig på badhuset eller spelar kort så 

tas kläderna av för att visa tatueringarna för varandra. Även 

när tatueringar var förbjudet för japanska medborgare använde sig yakuzas medlemmar av 

tatueringar vilket ännu mer stärkte förhållandet mellan kriminalitet och tatueringar.
69

   

 

När den spanske upptäcktsresaren Cortez och hans följe kom till Mexicos kust 1519 blev 

de förskräckta när de upptäckte att invånarna där inte bara dyrkade djävlar i form av statyer 

och idolbilder utan även tatuerade in bilder av dessa på sin egen hud. Spanjorerna som aldrig 

hört talas om tatueringar ansåg genast att det var djävulens verk.
70

   

Även när Indien var en engelsk koloni (efter 1797) användes strafftatueringar. Indiska 

brottslingar fick då en tatuering med sin kriminella status. Många av dessa försökte dölja sina 

tatueringar genom att låta sitt hår eller skägg växa ut eller försökte täcka dem med turbaner. 

Det hinduiska ordet för tatuering kom även att betyda ”markering av brottsling” på 1800-talet. 
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En överlevare från Auschwitz 

visar sin tatuering. 
Bildnot 3

 

Den engelska kolonialmakten använde sig på 1800-talet av tatueringar för att se vilka 

människor och grupper som kunde tänkas begå brott. De delade den då allmänna synen att 

brottslighet var genetiskt nedärvt och trodde att de kunde använda sig av olika folkgruppers 

tatueringar för att se vilka som var mer benägna att begå brott.
71

 

 

I början på 1800-talet var det populärt bland franska sjömän, arbetare och kriminella att 

införskaffa sig tatueringar. Medlemmar ur medel- och överklassen ansåg dock att det var 

under deras värdighet att tatuera sig. En av anledningarna till att de högre klasserna hade den 

attityden i Frankrike var att den katolska kyrkan fördömde tatueringar då de förknippande 

dem med övernaturlighet och hedendomen.
72

  

När det i slutet av 1800-talet blev en trend bland överklassen i England att tatuera sig 

kunde man klassmässigt se en tydlig skillnad på hur tatueringen införskaffades. Den rika 

överklassen införskaffade sina tatueringar i fina, hygieniska studios med hjälp av den nya 

tatueringsmaskinen, som tillät mer detaljerade tatueringar med finare linjer och skuggor, 

medan underklassen fortfarande fick handgjorda tatueringar.
73

 

 

På 1890-talet hade tatueringar spridit sig till överklassen i USA och hade till och med blivit 

sett hos medlemmar på den exklusiva klubben New York Racquet club. Aristokraten Ward 

McAllister klagade till pressen och sa att det var den mest vulgära och barbariska praxisen 

som någonsin varit modernt. Han fortsatte med att tatueringar kanske dög för sjömän men inte 

för medlemmar i aristokratin.
74

 

 

Under andra världskriget använde sig den tyska 

rikskanslern Hitler av tatueringar i koncentrationslägret 

Auschwitz. Koncentrationslägret bestod av tre avdelningar; 

Auschwitz I, Auschwitz Birkenau och Monowitz. Innan 

Hitler startade upp koncentrationslägerna var judar i 

Tyskland tvungna att bära en Davidstjärna, med ordet jude 

skrivet i, i tyg på bröstet som ett identifikationsmärke. På samma sätt användes tatueringarna i 

Auschwitz, där fick krigsfångarna en tatuering med sitt identifikationsnummer på vänstra 

underarmen.  När Auschwitz började användas som ett koncentrationsläger för krigsfångar 
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sydde man in fångens nummer, status, nationalitet och religion på deras dräkt. Men när 

dödstalet i lägret ökade drastiskt blev det svårt för vakterna att identifiera alla döda kroppar 

och man började då skriva in fångens nummer på dess arm.   

 

När Auschwitz, 1941, tog emot många ryska krigsfångar började man tatuera in 

identifikationsnummer istället. Först använde man tatueringar enbart för de ryska 

krigsfångarna men efter 1943 tatuerade man alla fångar. Från början använde fångvaktarna ett 

verktyg som stämplade in numret med hjälp av nålar för att sedan gnida in bläck i såret men 

senare började man handtatuera varje nummer. Förutom sitt nummer fick många fångar även 

en symbol intatuerad, zigenare fick ett Z och judar en triangel och efter 1944 ett A eller B. 

A:et eller B:et stod för den serie av nummer man använde för tillfället. Man hade olika 

numreringssystem för män och kvinnor och fångar som direkt fördes till gaskammaren blev 

inte tatuerade. I Birkenau-lägret las de döda kropparna ut så att man lätt kunde se 

identifikationsnumret på fångens vänstra arm. Efter andra världskriget blev tatueringar mer 

stigmatiserat för judar då man inte längre endast hade det bibliska förbudet utan nu även 

förknippade tatueringar med nazismen. Men för vissa judar är tatueringar i dag ett minne över 

förintelsen och de bär tatueringar med stolthet över sitt arv.
75

  

 

Det första nedskrivna beviset på att fångar i fängelser tatuerade sig självmant kom från den 

italienska psykiatrikern och antropologen Cesare Lombroso. Lombroso la fram en tes om att 

kriminella personer är en tillbakagång till den ociviliserade människan och att de är mer 

primitiva och handlar passionerat, utan eftertanke och har en undermålig moral.  

Enligt Lombroso är den kriminella mannen grym, feg och empatilös. Lombroso hävdade 

att man kunde känna igen den kriminella mannen på vissa fysiska egenheter, såsom låg panna, 

liten hjärna och stora käkar.
76

 Enligt Lombroso var dock det enklaste sättet att se om en man 

var kriminell att titta efter tatueringar, enligt honom var tatueringar det mest ociviliserade och 

vildaste en man kunde företa sig. Genom detta samband kunde man enligt Lombroso avskilja 

och utmärka de som hörde hemma i fängelset.
77

 

Lombroso ägnade ett kapitel i sin L´Úmo Deliquente (utgiven år 1876, svensk titel: 

Förbrytarmänniskan) till kriminella som var tatuerade. Han undersökte 5343 kriminella män 

och fann att ungefär 10 % av dem var tatuerade. Han listade och organiserade hundratals 

tatueringar och hävdade att de skulle hjälpa mänskligheten att förstå det kriminella psyket. 
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Lombroso ansåg att motiv som uttryckte förakt för auktoriteter, hämndlystnad, obscena 

bilder och texter, tatueringar på penisen och tatueringar på ett kryptiskt språk (de var, enligt 

Lombroso, ett vanligt sätt att sprida dolda budskap på) utgjorde en stor chans att den tatuerade 

var kriminell. Lombroso förespråkade att man när man undersökte en kriminell skulle 

anteckna tatueringarna.
78

 

Den kriminologiskt inriktade sociologen Gabriel Tarde kritiserade Lombrosos påstående 

att tatueringar var ett säkert tecken på en född förbrytare utan menade att vanan att tatuera sig 

i fängelset snarare berodde på den isolering som de intagna utsattes för. Tarde jämförde de 

intagnas isolering med den som sjömän och soldater befann sig i.
79

  

 

”Den moderna människan, som tatuerar sig, är en förbrytare eller degenererad. Det finns fängelser, 

i vilka åttio procent av fångarna är tatuerade. De tatuerade som inte sitter i fängelser, är latenta 

förbrytare eller degenererade aristokrater. När en tatuerad dör i frihet, beror det på att han dog, 

innan han hann begå ett mord.”
80

 

 

Så skrev arkitekten och kulturkritikern Alfred Loos. Loos var starkt influerad av Lombroso 

och de första raderna i citaten är i mångt och mycket direkt tagna från Lombrosos bok 

Förbrytarmänniskan (originaltitel; L´Umo Deliquente).
81

 Även svenska forskare har blivit 

inspirerade av Lombroso och när professor Gustaf Retzius presenterade Bertillons 

antropometriska metod i Sverige skrev han så här angående tatueringar och brottslingar:  

 

 ”Äfven hafva många af dem under tidigare lefnadsskeden tatuerat sig; Lombroso har visat, att 

brottslingar egendomligt nog, i likhet med många vilda folkslag, hafva en förkärlek för denna 

besynnerliga sed, denna ”qvarlefva” från vildetiden.”
82

 

 

I Frankrike har tatueringar ofta använts inom rättsväsendet för att etablera den anklagades 

identitet. Därför kan man läsa i franska fängelselagar som är daterade till 1808 att de som 

jobbade på fängelser noggrant skulle skriva ner vilka tatueringar de intagna hade.
83

  

Även i Sverige har man noterat vilka tatueringar de intagna har på deras signalementskort 

och deras signalementsblanketter vilket senare kunde hjälpa polisen att identifiera 

brottslingar.
84

 Även de fångar som på 1800-talet skickades från England till Australien fick 

sina tatueringar antecknade både vid avresa och när de anlände till Australien. Många hade 

                                                 
78

 Gilbert, Steve, Tattoo History – a source book  115 
79

 Svensson, Birgitta, tatuering –ett sinnligt äventyr  48 
80

 Svensson, Birgitta, tatuering –ett sinnligt äventyr  49  
81

 Ibid  49 
82

 Ibid 44 
83

 Gilbert, Steve, Tattoo History – a source book  116 
84

 Svensson, Birgitta, tatuering –ett sinnligt äventyr 35 



24 

 

under resan införskaffat sig nya tatueringar, på grund av tristess eller att det fanns så många 

tatuerade sjömän runtomkring dem. En annan anledning till att dessa nya tatueringar kan ha 

varit att visa den engelska övermakten att de nu inte längre hade makt över dem och omvandla 

sina påtvingade strafftatueringar till sina egna personliga märkningar.
85

  

 

År 1886 hölls ett föredrag på Svenska sällskapet för antropologi och geografi angående 

tatueringar. Professor von Düben höll i föredraget och berättade att tatueringar tidigare i 

historien hade använts för att utmärka förnäma folk som till exempel adeln. Han fortsatte med 

att säga att vid denna tid var det främst de lägre samhällsklasserna som utnyttjade tatueringar 

såsom vagabonder, prostituerade, sjömän med flera. Han hänvisar till den italienska 

antropologen Lombroso och den franska forskaren Lacassagnes forskningsrön som visade på 

att tatueringar kan ses som ett uttryck för råhet, barnslig obetänksamhet och okynne.  

En av åhörarna vid detta föredrag var justitieråd Oliviecrona som berättade om den nya 

strafflagen i Japan som förbjöd tatueringar, Oliviecrona menade att det visade hur långt 

japanerna kommit i sin strävan efter att dämpa traditioner och handlingar som hade utvecklats i 

historiens ”ociviliserade” samhälle.
86

 Fördomarna mot tatueringar levde kvar länge men i 

historien har man tagit avstånd från 1800-tals kriminologers teorier om att alla som bar 

tatueringar var brottslingar. Arvid Wachtmeister skrev 1945 en artikel där han starkt kritiserade 

teorin som sa att alla som bar tatueringar var brottslingar, i samma artikel säger han dock att 

det däremot är svårt att hitta en yrkesbrottsling i Paris som inte bär tatueringar. Vidare anser 

Wachtmeister att den som har en tatuering visar på mer eller mindre undermålig moral.
87

 

 

Än idag använder sig kriminella av tatueringar och tatuerar sig i fängelser för att visa sin 

historia, sitt livsöde, sina gärningar och sin tillhörighet. Vanliga motiv i fängelset är kristna 

motiv, bilder på kvinnor, motorer och antisociala slogans (så som FTW, fuck the world).
88

 

Fängelsetatueringar är inte bara till för att särskilja fångarna från andra människor utan även 

från varandra. Det är vanligt att man har en tatuering som symboliserar sin gängtillhörighet 

eller sin tillhörighet till en viss etnisk grupp, till exempel är det många medlemmar i det Ariska 

Brödraskapet som har bokstäverna AB intatuerat eller BGF om man tillhör The Black Guerilla 

Family. Det är även väldigt vanligt att tatuera in en ”loca”, namnet på det område man kommer 

ifrån. Detta är en viktig symbol för många då den påminner om vilket samhälle de tillhör 

utanför fängelset men även berättar vilken grupp de tillhör innanför murarna.  
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Många motiv som används i fängelser är universella såsom till exempel taggtråd, spindelväv 

med mera. Men det finns även många tatueringar som har en mer lokal och kulturell 

anknytning som katedraler från Ryssland eller Jungfrun från Guadalupe för mexikanska 

fångar.
89

 Jungfrun från Guadalupe kommer ursprungligen från Mexiko där en man två gånger 

år 1531 fick en religiös syn där han såg Jungfrun. Den stående jungfrun har en lysande gloria 

runt omkring sig. Den katolska kyrkan adopterade jungfrun som en skyddsängel för vad de 

kallade nya Spanien och sen 1810 har hon setts som en symbol för mexikanska frihet.
90

 

 

 

2.3 Tatuering som identitet 
 

Kapitlet tatuering och identitet fokuserar på, som titeln antyder, sammankopplingen mellan 

fenomenet tatuering och begreppet identitet. Identitetsbegreppet hänger samman med 

filosofiska frågor, som diskuterades redan på Sokrates tid. Utan att gå in djupare på 

filosofiska frågor, såsom CG Jungs teorier om jaget, menas i uppsatsen att identiteten är det 

som definierar en människa.  

Definitionen av en identitet sker både av individen och av samhället. Det personliga 

identitetsskapandet sker genom ens personliga preferenser och värderingar, ens ursprung och 

hur man uppfattar sig själv. Det sociala identitetsskapandet sker genom individens förhållande 

till samhället, genom sociala samspel och outtalade tolkningsregler. Identiteten är därför dels 

hur man uppfattar sig själv men också hur omgivningen tolkar individen och tilldelar den 

samme en identitet (genom till exempel yttre attribut).
91

   

 

Tatueringen kan, på samma sätt som människor använder sina frisyrer, sina kläder och 

andra fysiska attribut, användas för att uttrycka sin identitet. Hur denna identitetsmarkering 

tolkas, är beroende på geografisk och tidmässig utgångspunkt.   

 

Detta kapitel ämnar därför undersöka hur förhållandet har sett ut, mellan tatueringen som 

fenomen och identitetsbegreppet, och hur det ser ut idag. Kapitlet ämnar också utröna hur 
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tatueringar – i utvalda kulturer och länder, både för individer och sociala grupper – har 

fungerat som ett tolkningssystem. 

 

Under den antika eran tatuerade man i Grekland slavar med identitetstatueringar för att 

kunna identifiera dem om de avvek, i Romarriket tatuerade man legosoldater i armén för att 

kunna identifiera desertörer.
92

 När Romarriket på 300-talet blev kristet upphörde 

strafftatueringen av kristna då det inte längre sågs som ett brott att tillhöra den kristna tron. De 

kristna fortsatte dock att tatuera sig då de ansåg det vara ärofyllt att ha en tatuering som visade 

deras religiösa tro. Tatueringen visade även att de tillhörde den kristna församlingen och gav 

dem en känsla av tillhörighet.
93

   

 

Från 1300-talets Kina kommer den mytologiska berättelsen om hjältarna i Suikoden 

(svensk översättning; Historier från träskmarken) som bygger på vissa historiska fakta och 

snabbt spred sig till Japan och influerade deras tatueringskultur. Enligt legenden fanns det 108 

hjältar som i olika historier utförde bragder och hjältedåd. Berättelserna översattes i flera olika 

versioner till japanska och Suikoden fick en kultstatus i Japan på grund av att den handlade 

om folkhjältar men även på grund av de moraliska värderingar hjältarna förespråkade. De 

moraliska aspekterna behandlade mod, individualism och revolution. Legenden om Suikoden 

avbildades i konsten, dels på Kabukiteatrar och dels i träblockskonsten.
94

  

 

En av de mest omtalade tolkningarna av Suikoden gjordes av den kända 

träblockskonstnärern Koniyoshi. På 1700-talet skapade han 75 stycken teckningar som gick 

under namnet Tsuzoku Suikoden goketse hyakuhachinin no hitori. Dessa teckningar anses vara 

några av de mest inflytelserika tolkningarna av Suikoden från denna tidsperiod. Teckningarna 

orsakade stor uppståndelse då Koniyoshi använde tatueringar för att visa på olika 

karaktärsdrag hos hjältarna. Genom att använda stora, heltäckande tatueringar kunde han visa 

att hjältarna var stolta, djärva, individualistiska och utmanande.
95

  

De tatueringar som Koniyoshi använde i sina teckningar var porträtt av hjältar, krigsscener 

och djur såsom karpar, drakar och tigrar. Bilderna omgavs av stilistiska vågor, vindar och 

växter såsom körsbärsblommor, krysantemum och pioner. De tatueringar och bilder som 

användes i Suikoden, både på hjältarna och för att illustrera scenerna blev snabbt väldigt 

                                                 
92

 Gilbert, Steve, Tattoo History – a source book 15 
93

 De Mello, Margo, Encyklopedia of Body Adornment 136 
94

 Kitamura, Takahiro, Holmberg, Petra, Sedholm, Matti, Horiyoshi III – The Art of the Japanese Tattoo  85-90 
95

 Ibid  90-91 



27 

 

vanliga tatueringsmotiv i Japan.
 96

 Körsbärsblommor och pioner anses symbolisera våren och 

krysantemum och lönnlöv anses symbolisera hösten.  

För att inte förstöra symboliken används aldrig körsbärsblommor och krysantemum ihop 

då de representerar olika årstider. 

 

De bilder som Koniyoshi, och även andra konstnärer, skapade utgör en bas för de japanska 

tatueringarnas design och motiv från 1700-talet och fram till idag.
97

 Under den japanska Edo-

perioden (1603-1868) var kroppsarbetande män som stolsbärare, brandmän och hantverkare 

väldigt respekterade. De var stilbildande och den tidens manliga ideal. Det var även denna 

grupp som främst var tatuerade och då särskilt brandmännen. Eftersom den japanska 

byggnadstekniken använde sig av mycket trä- och papperskonstruktioner var bränder väldigt 

vanliga i dåtidens Tokyo (Edo). Då bränderna ofta var väldigt omfattande och krävde många 

människoliv, till exempel den stora meireki-branden 1657 då cirka 100 000 människor avled, 

ansågs brandmännen vara väldigt viktiga och modiga livräddare.
98

  

 

Under Edo-perioden var brandmännen speciellt populära bland landets geishor och innan 

1867 ansågs tatueringarna tillhöra brandmännen. Det var alltså efter denna period maffian 

(yakuza) började göra anspråk på tatueringarna då de ville framställas som modiga.
99

  

Den främsta brandmannen kallades för Matoi-bäraren (Matoi var ett av de redskap han 

använde) och stod uppe på taken på de hus som angränsade till branden och gav ut order till 

de andra brandmännen. Matoi-redskapet visade dels hans tillhörighet till brandkåren och var 

dels det redskap han använde för att kommunicera med de andra brandmännen. Brandmännen 

kunde med hjälp av matoi-bärarens order hugga ner vissa hus med sina yxor för att förhindra 

att branden spred sig. 

 

Eftersom brandmännen hade en sån hög social status och var väldigt respekterade 

porträtterades de ofta på Kabuki-teatern och då bar skådespelarna broderade jackor som skulle 

likna brandmännens tatueringar. Sådana jackor hade även köpmännen på sig när de gjorde 

officiella ärenden som att efter bränder gå hem till familjer och berätta om dödsfall.
100
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Att jackorna bars av köpmän under officiella ärenden var en indikation på brandmännens 

höga ställning i samhället. Ett motiv som återfanns både bland brandmännens tatueringar och 

också de jackor som tillverkades för att efterlikna tatueringarna var den niosvansade räven.  

Räven är en viktig figur i japansk religion och mytologi. När den levt i hundra år trodde 

man att den fick en svans och när den blev tusen år gammal hade den nio svansar och ansågs 

vara mycket kraftfull.
101

  

Även draken anses vara väldigt kraftfull och anses även styra över vattnet och regnet. 

Draken har sitt mytologiska ursprung i Kina och har en väldigt symbolisk mening i Japan. På 

grund av sin kraftfullhet och sin makt över vattnet var draken ett väldigt vanligt motiv hos 

brandmännen.
102

 

 

I den japanska konst- och tatueringshistorien används växter och blommor ofta för att 

symbolisera årstidernas växlingar. De används också för att föreställa ögonblickets flyktighet 

(Mono no aware).
103

 Körsbärsblomman symboliserar, som tidigare nämnt, våren men även 

samurajernas liv i Japan. Den korta men vackra blomningsperioden, vissnandet och spridandet 

av blombladen symboliserar bräckligheten i människans liv. Körsbärsblommor anses också 

symbolisera renhet vilket ännu mer sammankopplar den med samurajerna då de lever ett rent 

liv men alltid är medvetna om sin egen dödlighet och därför uppskattar varje ögonblick.
104

 

 

Även karpen har en stor symbolisk mening i japansk kultur, karpen (som simmar 

uppströms) troddes förvandlas till en drake när den hoppar upp i ett vattenfall genom 

drakporten. På grund av denna myt så anses karpen stå för styrka, mod och manlighet. 

Man kan även kombinera olika symboliska motiv för att på så sätt sammanfoga deras 

symbolvärde till något större. Ett exempel på detta är att para ihop lejonhunden (lejon, konung 

bland djuren) med pionen (som anses vara konung över växterna). Tillsammans bildar dessa 

två en mycket hyllad och aktad kombination. Hela det kulturella symbolsystemet som finns i 

Japan överförs till tatueringarna för att understryka bland annat ett karaktärsdrag eller en 

social ställning.
105
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En teckning av en moko. John 

Rutherford: The White Chief (före 1923). 
Bildnot 5

  
 

Bland Maorierna på Nya Zeeland har man länge använt 

tatueringar för att markera status och social tillhörighet. 

Den kändaste maori-tatueringen är en ansiktstatuering som 

kallas för moko och har i historien använts av både män 

och kvinnor.
106

 Med undantag för slavar och medlemmar i 

underklassen var alla maorimän tatuerade. En sofistikerad 

moko var en källa till stolthet hos en krigare och gjorde 

även att kvinnorna fann honom attraktiv.
107

  

 

Mokon tatueras inte in på det konventionella sättet då 

man perforerade huden med pigment utan karvades in 

för hand och pigmenten gnuggades in i såren.
108

 För att 

få till de insänkningar som mokon bestod av var man 

tvungen att karva djupt i skinnet, i vissa fall råkade man till och med gå så djupt att man 

piercade kinden. Smärtan under tatueringsproceduren var intensiv men för mokokrigarna var 

det en akt av värdighet att inte göra ett ljud eller rycka till under 

tiden de blev tatuerade.
109

 

 

 Tatueringen är en kurvlinjär ansiktstatuering som är unik för 

varje person och många maorihövdingar har använt sin moko 

som signatur. Mokon delar upp ansiktet i fyra zoner, som det till 

var och en finns ytterligare mindre zoner. De fyra zonerna är 

vänstra delen av pannan, högra delen av pannan, högra lägre 

delen av ansiktet och vänstra lägre delen av ansiktet. Den högra 

delen av ansiktet visade information om faderns sida och den 

vänstra om moderns. 

Informationen som mokon ger är bland annat stamtillhörighet, 

rank, egenskaper, yrke och släkthistoria. Mokon ändrade 

karaktär regionalt, beroende på i vilken stam den gjordes och 

designen ändrades även under tidens gång.  
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En maorisk man med traditionella 

kläder och en moko. Bildnot 4 
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En teckning som visar delarna 

av Pe´a på högra benet samt 

dess namn. Bildnot 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En teckning som visar delarna 

av Pe´a på högra benet samt 

dess namn. Bildnot 6 

 

Kvinnornas moko var inte lika utstuderad som männens, 

kvinnornas tatuering var koncentrerad till läpparna och hakan men 

i vissa fall tatuerades pannan eller kinderna. Tatueringen på 

läpparna bestod av ifyllda konturer och en blå färg som täckte hela 

läpparna. Om man som kvinna var tatuerad på hakan eller 

kinderna bestod den av likadana linjer som männens tatuering. 

Vissa kvinnor som på grund av sina förfäder hade en väldigt hög 

social ställning kunde även få bära delar av den manliga mokon.  

Mokon hade länge en funktion som en övergångsrit unga 

maoriska pojkar, utan en moko ansågs en man inte vara en riktig 

man.
110

 

 

Efter att européerna kom till Nya Zeeland runt år 1769 blev mokon ett sätt för maorierna att 

särskilja sig själva från de européer som bosatt sig där. Runt 1840-talet började dock mokon 

försvinna då missionärerna som bosatt sig på Nya Zeeland inte samtyckte till 

tatueringspraxisen. I slutet av 1800-talet fanns bara några få män med en moko kvar på Nya 

Zeeland men samtidigt som den manliga mokon försvann fick den kvinnliga mokon ett 

uppsving som en identitetssymbol för maoriska kvinnor.  

 

Under senare delen av 1900-talet har även den manliga mokon blivit mer populär och en del 

maorier bär nu mokon för att befästa och manifestera sin kulturella identitet.  En del 

tatueringsartister på Nya Zeeland använder fortfarande de gamla teknikerna för att göra en 

moko men de flesta nyttjar nu elektriska tatueringsmaskiner.
111

 

 

På den polynesiska ön Samoa har man i hundratals år använts sig av tatuering som en 

passagerit för pojkar. Tatueringen kallas för Pe´a och sträcker sig från höften och ner mot 

knäna. Titeln som tatuerare, Tufuga, ärvdes från generation till generation och innehavaren av 

titeln var väldigt aktad i samhället.
112

 Utan en pe´a var en man inte en riktig man, man sågs 

som en social paria och kunde inte gifta sig, hade ingen klasstillhörighet, fick inte prata i 

närheten av vuxna män och fick leva sitt liv som en pojke med de sysslor som tillhörde.  
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Teckning som visar det 

vänstra benet med en 

Pe´a samt delarnas 

namn. Bildnot 7 

Karl Marquardt skriver i sin bok The tattoing of both sexes in Samoa (utgiven år 1899) att 

det finns vissa män som väljer att inte tatuera sig på Samoa men att de behandlas väldigt dåligt, 

kvinnor vill inte ha med dem att göra och hövdingar vägrade ta emot mat från deras händer. 

Hövdingarna sa att de icke-tatuerade männens händer stank.
 113

 

 

1903 skrev den tyska antropologen Augustin Krämer en bok vid 

namn Die Samoa-Inseln som handlar om det traditionella 

samoanska livet. I denna bok berättar han om tatueringsprocessen; 

man tatuerade en yta stor som en hand en gång i veckan och att 

färdigställa en pe´a kunde ta månader. Hela tatueringsprocessen 

följde en starkt förankrad ritual, varje del av tatueringen hade ett 

namn och varje del utfördes i en speciell ordning.  

Man började vid midjan och arbetade sig sedan neråt mot knäna, 

mannens genitalier tatuerades under den andra sessionen och detta 

var den svåraste delen. För tatueraren var det svårt att nå vissa 

ställen och det krävdes stor skicklighet för att kunna tatuera mellan 

skinkorna, på anus och pungen. För den som blev tatuerad var 

denna del väldigt smärtsam men då man utan en tatuering inte blev accepterad i samhället var 

bäraren av tatueringen tvungen att härda ut.
114

   

 

Under senare tid har tatueringar i västvärlden varit ett storstadsfenomen och kan kopplas 

samman med George Simmels teori om kvalitativ originalitetsträvan.
 115

  Simmel föddes i 

Berlin 1858 och räknas som en av den moderna sociologins grundare. I sin essä Storstäderna 

och det andliga livet (orginaltitel: Die Grosstädte und das Geistesleben) analyserar Simmel 

den mentalitet som finns i storstäderna.
116

 I Birgitta Svenssons bok Tatuering – Ett sinnligt 

äventyr kan man läsa om Simmels påstående att människor i dagens samhälle strävar efter 

något som gör dem unika och som ger dem uppmärksamhet då de behöver hävda sig för att 

märkas när städerna växer. Enligt Simmel är det svårt att visa sin egen personlighet i 

storstadens myller av intryck och därför använder sig människor av förkonstling av kroppen, 

excentriska beteenden med mera för att visa sin personlighet.  
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I dagens samhälle vill man inte tillhöra de stora grupperna utan man vill ha en egen, unik 

identitet och använder sig av tatueringar för att visa denna. Socialiseringsprocessen har i 

dagens moderna samhälle vänt sig inåt istället för utåt, och det är viktigare för människan att 

skapa sig en egen identitet än att anpassa sig till samhället. Tatueringen kan idag ses som en 

illustration för hur bäraren uppfattar sig själv. Tatueringen blir ett tydligt sätt att visa 

tillhörighet eller avstånd till en viss social grupp eller miljö.
117

  

 

När ungdomsrörelsen och motståndskulturen började ta form på 1960-talet ifrågasattes 

också den allmänna kulturen och människor började istället uppmärksamma arbetarklassens, 

och andra lägre klassers, kultur. Även kriminaliteten romantiserades och kriminella människor 

sågs snarare som hjältar för folket än fiender till samhället. Alla dessa faktorer bidrog till en 

mer positiv bild av tatueringar. Att kända människor som Janis Joplin och Peter Fonda även 

var tatuerade påverkade ytterligare mentaliteten hos ungdomarna som var att om ungdomarna 

var de människor som deras föräldrar varnat dem för borde ungdomarna också införskaffa sig 

en tatuering.
118

  

På 1960-talet, när medelklassen började tatuera sig, ändrades även processen för hur man 

valde sin tatuering. Förut valde man ett färdigt motiv från en karta som fanns hos tatueraren 

men nu ville folk ha en personlig tatuering och valde istället att utarbeta ett unikt motiv 

tillsammans med tatueraren. 

 

Mycket i den västerländska tatueringskulturen genomgick en förändring på 1960-talet, 

motiven ändrades och blev inspirerade av affisch- och popkonst och exotiska tatueringskulturer 

som den keltiska och den japanska. Vid denna tid började man i västerländsk tatuering även ta 

hänsyn till kroppen och började tatuera i samklang med kroppens naturliga linjer.
119

 

Punkkulturen hade under samma årtionde börjat ta avstånd från de vanliga motiven och 

även de etablerade tatueringsartisterna och valde istället att tatuera sig själva. Resultatet blev 

råa och grova tatueringar vilket var precis vad punkarna var ute efter.  

1970-talets punkkultur väckte även liv i en gammal tatueringstradition kallad tribal. 

Tribaltatueringar, även kallade blackwork, är svarta strecktatueringar som anses vara en 

traditionell och primitiv tatuering.  
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Uppskattningen för tribalmotiv och tribaldesign kan härstamma från behovet att använda sig 

av något primitivt, något gammalt som kopplar samman bäraren med historien och tiden innan 

urbaniseringen. En annan anledning till att tribaltatueringarna fick ett uppsving är att 

tatueringen kan symbolisera en tillhörighet till en så kallad ”urban tribe”. Då städerna i dagens 

samhälle blir opersonliga letar människor efter en identitet och en känsla av tillhörighet i 

staden, och en tatuering kan ge dem det.
120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120

 Svensson, Birgitta, tatuering –ett sinnligt äventyr  76, 97 



34 

 

3.  Sammanfattande resultat av litteraturstudie 

 

Att tatueringskonsten inte är ett nytt fenomen bevisas av de antika skrifter som funnits i 

Grekland och Kina. I Japan har man även funnit lerfigurer från 5000 år före Kristus med 

markeringar runt ögon, haka, panna och läppar som indikerar tatueringar.
121

 Att 

tatueringspraxisen funnits länge bevisas även genom de förbud som nämns till exempel i 

Bibeln, då det inte finns någon mening att förbjuda något som inte existerar.  

 

Tatueringskonsten har utvecklats på platser runt om i världen och i olika tidsepoker utan att 

kulturerna haft någon kontakt med varandra. Även om både anledningen och tekniken till och 

runt praxisen varierat, så har tatueringen i flera tusentals år varit världsomspännande. Att 

tatueringskonsten utvecklats på så geografiskt varierande platser kan bero på människans 

ursprungliga behov att uttrycka sig och skapa. Att man använde kroppen som duk är inte heller 

särskilt uppseendeväckande då människan alltid smyckat sig själv på diverse sätt. Tatueringar 

har inte enbart använts i dekorativt syfte utan även i till exempel medicinskt, straff eller 

identifieringssyfte.  

 

När det i slutet av 1800-talet blir populärt att tatuera sig i väst började tatueringens 

popularitet och användning att försvinna i andra delar av världen. Framförallt dog 

tatueringspraxisen ut där västerländska missionärer varit verksamma, såsom på Nya Zeeland, 

Tahiti och bland amerikanska urinvånare. Västerländska missionärer motarbetade tatueringar 

då de ansåg att tatueringarna representerade ett primitivt samhälle och en lägre civilisation.
122

 

 

På Nya Zeeland försvann mokon delvis på grund av att de européer som kom till landet 

började en byteshandel med torkade människohuvuden. Innan européerna kom hade maorierna 

torkat huvuden av viktiga personer i samhället, det var ett sätt att hålla minnet av personen 

levande och man trodde även att huvudena innehöll magiska egenskaper från den döde. Till sist 

blev det farligt att bära en moko då man när som helst kunde bli dödad för sin tatuerings skull. 

1831 förbjöds handeln av lokala auktoriteter men då hade mokon nästan dött ut helt.
123
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Européerna fascinerades över dessa huvuden med snirkliga tatueringar och började byta 

vapen mot huvuden. Då maorierna insåg att de kunde få vapen för torkade, tatuerade huvuden 

började maorierna döda människor enbart i detta syfte. Under stamkrigen på 1820-talet blev 

fångar och slavar tatuerade och sen dödade enbart för att kunnas användas i byteshandeln. 

Allteftersom handeln ökade upphörde maorierna att torka sina vänners huvuden då de inte ville 

att de skulle komma i orätta händer.   

Detta är dock inte den enda gången som tatuerad hud och kroppsdelar använts i ett annat 

syfte än som ursprungligen var menat. Under andra världskriget tillverkade man lampskärmar 

av tatuerad hud från människor som dödads i koncentrationslägret Buchenwald.
124

  

I dessa exempel kan man se hur tatueringen inte längre är en del av en person utan blir ett 

konstverk i sig själv. En likhet mellan dessa två fruktansvärda handlingar då man dels bytte 

tatuerade huvuden mot vapen och dels tillverkade lampskärmar av tatuerad hud i 

koncentrationsläger är att artefakterna som tillverkades kom från människor som de 

tillverkande ansåg vara en lägre form av människa. Européerna såg maorierna som vildar som 

inte visste bättre och människorna i koncentrationslägren sågs som lägre stående individer av 

nazisterna.  

 

Man kan genom detta dra slutsatsen att européerna och nazisterna inte såg det som 

människor utan snarare som djur, och vi människor har för vana att tillverka både smycken, 

kläder och mera av djur. De såg inte tatueringens kulturella och sociala mening utan såg bara 

en konstnärlig bild på ett material som tillhörde ”de andra”. Både européernas och nazisternas 

handling bottnar i att de inte förstod meningen bakom tatueringen eller varför man torkade 

huvuden.  

 

Frågan om vem som tatueringen tillhör har länge diskuterats; tillhör tatueringen bäraren 

eller konstnären som gjorde den? Om någon annan har målat motivet så utökas diskussionen 

ytterligare. Även i litteraturen har denna diskussion förts. Ett exempel på detta är Roald Dahls 

novell Hud. I denna novell övertygar tatueraren Driole sin unga konstnärsvän Soutine att måla 

en tavla på hans rygg som senare tatueras in. Flera år senare vandrar den nu utblottade Driole 

omkring på Paris gator, han ser då en konstutställning där Soutine ställt ut en tavla med samma 

motiv som på Drioles rygg. När han gick in blev han nära på utkastad men tog av sig tröjan och 

visade sin rygg. Då började man köpslå om konstverket på hans rygg. Tatueringen var nu inte 

enbart en tatuering utan även ett konstverk av en väldigt uppskattad konstnär.
125

 Problematiken 
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för personerna i novellen blir vem som tatueringen tillhör. Tillhör konstverket konstnären och 

tatueringen den tatuerade? Då konstverket och tatueringen är av samma konstnär och har 

samma motiv är det inte en självklar diskussion.  

 

Om man studerar den samoanska Pe´a och den maoriska mokon kan man se att de båda 

delar många drag. Trots att både placering – Pe´a tatuerades på benen och Moko i ansiktet – 

och teknik – Pe´a tatuerades i med den vanligaste tekniken man ristade och la färg i huden och 

Moko karvades in med djupa fåror och upphöjningar – finns det skillnader och likheter. Bägge 

tatueringstraditionerna har många lager och flera olika betydelser. Båda som ett bevis på 

manligheten hos den tatuerade. Detta gjorde även att kvinnor fann tatuerade män vackrare och 

mer attraktiva.
126

  

 

Ehn och Löfgren menar att ett tolkningsmål inom kulturanalysen är att finna kunskap, yttre 

orsaker och funktioner i samhällslivet men även att förstå människors motiv.
127

 Genom att 

förstå vissa av de orsaker till att moko och Pe´a var så viktiga i båda dessa samhällen kan vi 

även förstå människors motiv både till att tatueringarna tillgavs de egenskaper de gjordes och 

samt varför de sågs på ett visst sätt. Att både Pe´a och Moko blev så pass betydelsefulla i 

respektive samhälle kan bindas samman med att de båda signalerade mod och attraktivitet. 

Dessa egenskaper var väldigt viktiga, att vara modig innebar att man fick makt i samhället och 

sågs som en viktig person. Att kvinnor fann mannen attraktiv gjorde att han lättare kunde få en 

fru som tog hand om en och man fick också större chans att sprida sina gener vidare. Bilden av 

att man var modig om man hade en tatuering kan sammankopplas med att tatueringsprocessen 

var väldigt smärtsam och att man var modig om man kunde genomgå den.  

 

Maorierna hade också som tradition att deras krigare var tatuerade och mokon ansågs kunna 

skrämma fienden. Även traditionen att tatuera krigare kan ha påverkat bilden att en tatuerad 

man var en modig man. Manligheten var väldigt starkt sammankopplad med båda 

tatueringarna, utan en moko eller Pe´a ansågs man inte vara en riktig man och behandlades 

som en pojke. Detta influerade också människor till att utsatta sig för smärtan som tatueringen 

orsakade.  

Mokon var också en viktig identitetsmarkering för maorierna, genom en persons moko 

kunde man se om hans förfäder, hans egenskaper och så vidare. En skillnad mellan de två 
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tatueringstraditionerna är att Moko även skulle skrämma fienderna till stammen medan Pe´a 

inte hade någon sådan funktion.  

 

I både den samoanska och den maoriska kulturen ansågs en man inte vara en riktig man utan 

en tatuering. Utan en moko eller en pe´a behandlades man som en pojke hela sitt liv och fick 

aldrig de privilegier som en vuxen man hade, i den samoanska kulturen fick man till exempel 

inte prata i närheten av vuxna män.  

I båda kulturerna hade kopplingen mellan tatuering och manlighet med smärtan som 

tatueringen orsakade att göra. Om man inte kunde klara smärtan som tatuerandet framkallade 

var man inte en riktig man, för maoriska krigare var det hedersamt att inte göra ett ljud eller 

rörelse under tiden man blev tatuerad. I bägge kulturerna var själva tatueringstillfällena stora 

händelser och kvinnor sjöng sånger som hedrade de tatuerade männen. Sångerna påminde 

männen om varför de genomgick smärtan men fungerade också som distraktioner som kunde 

få dem att glömma bort smärtan.  

 

Både Moko och Pe´a har funnits i kvinnliga versioner men dessa var inte alls lika utbredda, 

som tidigare nämnt kan man koppla Moko:ns syfte att skrämma fienderna när man var i krig 

till att moko blev så vanligt förekommande. Om denna koppling stämmer kan det ha bidragit 

till att den kvinnliga moko inte var så frekvent. Kvinnor var inte ute i krig och behövde därför 

inte skrämma fiender. De fanns några få kvinnor som fick bära den manliga moko dock, detta 

var kvinnor som genom sin familjs bakgrund hade en väldigt hög status i samhället.  

Både Pe´a och Moko var mycket aktade i sina egna kulturer och tatueringen fungerade som 

en statushöjare. Genom tatueringen visades vem man var och att man var en stor och modig 

man. Det var, tvärtemot vad vi sett i väst, de som inte var tatuerade som blev stigmatiserade. 

De behandlades som pojkar och kunde inte leva sina liv som de andra männen. 

 

När man på 1800-talet började ställa ut tatuerade människor och andra ”exotiska varelser” 

inom cirkus och på dime museums var det ofta forskare och vetenskapsmän som låg bakom 

utställningarna. Man såg det som en chans att utbilda folkmassan genom underhållning, ett 

uttryck för det idag är edutainment.  

Att maskera kunskap som lek och underhållning är idag väldigt vanligt, för att ta ett 

exempel är det många barnprogram i dagens tv-utbud som kallar sig för edutainment. 1800-

talets utställningar och ”dime shows” sågs då ett sätt att utbilda den stora massan. Utställningar 

och liknande på den tiden var en av de få arenor där ett stort antal människor kunde samlas och 

ta del av samma information samtidigt. Eskaleringen av de tatuerade attraktioner visar på hur 
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fort människors fascination försvinner, från början räckte det med att de tatuerade människorna 

visade upp sig, sedan la de till hårresande men ofta påhittade berättelser om hur de fått sina 

tatueringar och när inte det räckte utökade de sin ”utklädnad” som till exempel The Great Omi. 

 

I slutet av cirkuseran hade allmänheten sett så pass många tatuerade individer att de 

inkorporerades i cirkusakten och man hade tatuerade svärdslukare, trapetsartister och så vidare.  

Denna utveckling kan kopplas till den likgiltighet som enligt George Simmel råder i 

storstäderna, man har sett allt, hört allt och vet om allt så för att chocka och få uppmärksamhet 

måste individerna göra något extraordinärt för att märkas.  

 

Under det sista årtiondet på 1800-talet ökade cirkusens storhet och spridning och till följd av 

detta även efterfrågan på tatuerade människor. De motiven som de flesta tatuerade 

attraktionerna föredrog hade patriotiska och religiösa teman, detta bidrog till att den lantliga 

och mestadels konservativa publiken hade enklare att acceptera tatueringarna.  

Vanliga motiv var bland de patriotiska motiven den amerikanska flaggan, frihetsgudinnan 

och den amerikanska örnen. Bland de religiösa motiven var det vanligt att ha en tatuering av 

Jesus huvud med en krona av törne på, krucifix eller den sista måltiden. De religiösa motiven 

inkluderande ofta även en banderoll med ett motto som ”Jesus Saves” eller ”Love One 

Another”.
128

  

 

Att välja motiv som allmänheten kunde känna igen och som de sammankopplade med 

godhet och hemma kan tolkas som att de tatuerade attraktionerna gjorde sitt bästa för att inte 

chocka för mycket när de visade upp sig. Vid denna tidpunkt var tatueringar så pass 

kontroversiellt att det räckte med att visa upp dem för att få uppmärksamhet. Att då välja något 

familjärt och betydelsefullt gjorde att människor lättare kunde acceptera människan de såg och 

se även denna och inte bara tatueringarna.  

 

Många av de artister som i cirkusens tidiga glansdagar ställde upp och visade sina 

tatueringar hade även extraordinära berättelser som följde med. De pratade om hur de blivit 

tillfångatagna av vilda stammar som tvångstatuerat dem. Dessa berättelser stämde allt som 

oftast inte utan en troligare förklaring till deras tatueringar var att de till exempel var gamla 

sjömän som antingen deserterat eller blivit avslängda i till exempel Söderhavet och där bosatt 

sig med urinvånarna och till sist blivit en accepterad medlem av stammen och då fått tatuera 

sig.  
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Då de flesta kulturerna i Söderhavet och runt Polynesien vid denna tid såg tatueringar som 

något hedrande och en identitetsmarkör är det inte troligt att de skulle tvångstatuera främmande 

människor. Att cirkusartisterna här i västvärlden berättade en påhittad historia som höll drama 

och spänning gjorde att deras akter uppmärksammades mer. Det gjorde även att publiken 

kunde förstå dem och känns empati för dem. Ehn och Löfgren menar att allt socialt liv beror på 

tolkning men att det är först när vi inte förstår som vi gör en medveten tolkning. När vi stöter 

på något vi inte förstår eller känner igen så funderar vi över meningen.  

Då människor här i västvärlden inte sett så många tatueringar förut försökte de att tolka vad 

de betydde och varför någon skulle göra så mot sin kropp. När cirkusartisten då gav dem en 

förklaring kunde de tolka tatueringarnas sociala kontext och hade ingen anledning till att 

misstro de berättelser de fick serverade.  

 

I dagens samhälle existerar inte cirkusen på samma sätt men intresset för tatueringskonsten 

har inte försvunnit. Mediet som idag används för att visa upp tatuerade människor och konsten 

bakom deras tatueringar är främst televisionen.  

Även andra medier används som en plattform för att sälja och sprida tatueringsrelaterade 

objekt; ett exempel på detta är klädmärket Ed Hardy som säljer kläder, skor, solglasögon och 

smycken som alla är inspirerade av tatueraren Don Ed Hardys motiv och teckningar. Det finns 

även en uppsjö av olika tidningar som alla behandlar tatueringskonsten ur olika perspektiv. 

Vissa fokuserar på att bara visa upp olika tatueringar, vissa berättar om olika tatueringsmässor, 

tatueringsartister med mera och andra är mer fokuserade på den tekniska biten och vänder sig 

främst till tatuerare.  

 

Att tatueringskulturen kan hittas i så pass många olika medier och med så pass många olika 

inriktningar tyder på att det finns ett stort allmänintresse för konstformen. Att 

tatueringskulturen har hittat sin väg in i den allmänna kulturen gör också att kunskapen om den 

sprids och i och med det även att dess status ökar i många kretsar. Den gamla bilden om att 

tatueringar enbart var för kriminella och människor med låg social status är på väg bort i väst 

och människor blir inte längre förvånande om någon har en tatuering.  

 

Lombroso förespråkade redan i slutet av 1800-talet att när man undersökte en kriminell 

skulle anteckna tatueringarna.
129

 Och än idag använder polisväsendet sig av tatueringar för att 

identifiera kriminella. På den svenska polisens och fängelsernas signalementsblanketter anger 
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man personers tatueringar. Genom detta register kan polisen identifiera en person med enbart 

hjälp av dess tatueringar. När det på 1970-talet blev möjligt att ta bort tatueringar med hjälp av 

laser klagade polismästare runt om i landet på att det inte längre gick att använda sig till fullo 

av detta register.
130

 I detta fall blir tatueringarna ofrivilliga identitetsmarkörer, oavsett 

anledningen till bärarens val att tatuera sig med ett visst motiv blir det en sak som starkt 

sammankopplas med bäraren.  

I filmen Eastern Promises kan man se exempel på hur tatueringar har använts för att 

identifiera brottslingar. I en scen där de hittat ett lik i vattnet kan en av poliserna direkt se att 

den avlidna är en medlem i Vor V Zakone-maffian. Den äldre och mer erfarna polisen kan med 

hjälp av tatueringarna identifiera brottslingens sociala tillhörighet.  

Den yngre har inte kunskapen för att se detta och det kan ses som en tolkning av 

utvecklingen i verkligheten att polisväsendet inte längre kan använda tatueringar som 

identifikationsmarkörer i dagens samhälle då de ändras och tas bort relativt lätt. Det är inte 

enbart inom polisväsendet som tatueringar blir ofrivilliga identitetsmarkörer, även i samhället 

tolkas tatueringar och antas säga något om bäraren.  

Omedvetet och medveten drar människor slutsatser om bärarens personlighet och 

egenskaper. Detta märks av de före detta brottslingar som har införskaffat sig tatueringar i 

fängelserna och nu försöker skapa sig ett liv utanför murarna på rätt sida av lagen. Deras tungt 

tatuerade kroppar möts med förakt, rädsla och många fördomar. Men tatueringen särskiljer de 

enbart inte från resten av samhället utan skapar även en sammanhållning mellan före detta 

fångar, tatueringarna bär med sig respekt och får en sammanhållning. Dessa tatueringar vittnar 

utanför murarna om att bäraren är kriminell och farlig men inför murarna är de 

respektingivande och identitetsbyggande.  

 

Med sina tatueringar kan de intagna berätta om sitt liv, sitt ursprung, sin tillhörighet och 

sina ideal. Fångarna är separerade från världen och tatueringarna blir ytterligare en mur, de 

visar den inre uppdelningen bland fångarna och separerar dem även från rättsväsendet. Då 

tatueringar i amerikanska fängelser är förbjudet så blir tatueringarna ett bevis på att fångarna 

fortfarande har kontroll över sin kropp, det blir deras frihet när all annan frihet har tagits ifrån 

dem.   

Praxisen med strafftatueringar har växt fram i olika kulturer, i olika tider och på olika 

platser helt särskilda och omedvetna om varandra. Oberoende på geografiskt eller tidsmässigt 

läge har strafftatueringarna haft samma syfte, dels som en identifiering av brottslingen och dels 
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som ett socialt straff. Strafftatueringarna har i många fall inneburit ett socialt stigma, 

strafftatueringarna har gjort att individerna setts som paria av det övriga samhället.  

 

I Japan skedde slutet för strafftatueringar simultant med att de dekorativa tatueringarna 

kom. Då många män använde sig av de dekorativa tatueringarna för att dölja sin strafftatuering 

och vanliga medborgare började använda sig av dekorativa tatueringar så försvann syftet med 

strafftatueringarna eftersom kriminella lätt kunde ändra sina tatueringar och den stora massan 

även införskaffade sig tatueringar.  

Även i flera andra länder finns det bevis på att brottslingar använt sig av dekorativa 

tatueringar för att dölja sina strafftatueringar. Många brottslingar har också använt sig av 

dekorativa tatueringar för att framhäva och hylla den kriminella statusen de fått genom sin 

strafftatuering.  

 

Många brottslingar har även omvandlat sina strafftatueringar till dekorativa tatueringar som 

hyllar deras kriminella status. Det finns ett symbolsystem inom fängelsets tatueringar där man 

kan utläsa vilka brott fången har gjort, vilket fängelse den suttit inne på och hur länge. Ett 

exempel på ett tatueringsmotiv som symboliserar tid spenderad i fängelse är klockor utan 

visare.  

Flera av dessa fängelsetatueringar kan dock ha tvådelad betydelse. Till exempel en 

tårdroppe vid ögat som dels kan betyda att man har suttit i fängelse eller att man dödat en 

person. Likadant kan spindelväv på till exempel armbågen visa att man antingen spenderat tid i 

fängelse eller att man är en medlem av en vit makt-rörelse och har dödat en eller flera personer 

av annat etniskt ursprung.
131

 

Även på andra håll i världen har man använts sig av olika tekniker för att dölja sina 

strafftatueringar, till exempel i Indien där många lät sitt skägg växa ut eller använde en turban 

för att dölja sina stigmatiserande tatueringar.  

 

Kriminella, som var en del av den samhällsgrupp som förr utsattes för strafftatueringar, 

använder tatueringar nu frivilligt och i många fall för att visa sin tillhörighet till den kriminella 

gruppen. I fängelserna tatuerar sig många för att berätta vilka de är, vart de kommer ifrån och 

vad de står för.  

De stigmatiserade tatueringarna verkar också som signaler till folk utanför det kriminella 

samhället, genom sina fängelsetatueringar byggs det upp en föreställning om att de är 

kriminella och farliga. Även tatueringar som Loca (som berättar om bärarens ursprung) och 
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gängtatueringar kan utanför fängelsets murar ses som stigmatiserat och farligt. Många 

tatueringsmotiv och vissa stilar har utvecklats innanför fängelsets murar och sen spridit sig till 

samhället och än idag påverkar tatueringstrenderna innanför och utanför murarna varandra. 

Identitetstatueringar har nästan alltid blivit stigmatiserade i väst då de i princip aldrig varit 

frivilliga, de har varit något man blivit påtvingad och något som visades upp så att alla kunde 

se vem och vad man var.  

 

I Japan har tatueringar länge sammankopplats med kriminalitet, tidigare på grund av att 

staten använde sig av strafftatueringar men senare i historien även på grund av att den japanska 

maffian Yakuza använder sig av tatueringar. Under den japanska Edo-perioden (1603-1868) så 

sammankopplades tatueringar dock med brandmännen i Japan.  

Brandmännen var väldigt respekterade medborgare och sågs som viktiga livräddade och 

ansågs vara det manliga idealet. Brandmännen sågs som modiga och starka och var väldigt 

populära bland landets geishor. Att tatueringar sammankopplades med mod, manlighet och 

stolthet kan vara en av anledningarna till att Yakuza efter Edo-perioden började tatuera sig, de 

ville visa att även de var modiga och manliga.  

En del Yakuza-medlemmar hävdar att deras ursprung kommer från Machiyokko (Stadens 

tjänare)
132

 och då kan man se deras användande av tatueringar som en önskan att ses som 

hjältar.  

 

Yakuza använde sig av tatueringar för att förmedla något om sig själv, likt 

fängelsetatueringar och gängtatueringar används idag. Yakuza ville visa att de var medlemmar 

av den fruktade maffian och att de var manliga. Yakuzas tatueringar var dock inte så 

framträdande som vissa fängelsetatueringar som tatueras in i ansiktet eller på halsen. Yakuzas 

tatueringar gick mycket väl att dölja när de hade sina kläder på sig. Yakuzan valde en vanlig 

japansk tatueringsstil som döljs av de traditionella japanska kläderna, de kunde med andra ord 

välja när man ville visa sin tatuering och för vem. Likaväl som för maorierna på Nya Zeeland 

stod tatueringen för Yakuza för manlighet och mod. Att Yakuza valde att tatuera sig kan också 

sammankopplas med den historiska bilden av tatueringar i Japan. Tatueringar var starkt 

sammankopplade med brottslighet och detta drog Yakuza nytta av. Med hjälp av tatueringarna 

kunde de visa att de stod utanför lagen och att de inte lydde under samma regler som resten av 

samhället.  
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Under vissa tider var tatueringar förbjudet av staten i Japan men eftersom Yakuza även då 

fortsatte att tatuera sig visade de ett förakt mot staten och att de stod ovanför lagen. Likt andra 

gäng- och fängelse relaterade tatueringar kunde Yakuza med hjälp av sina tatueringar visa 

vilka de är.  

En annan likhet som Yakuzas tatueringar delar med andra gäng- och fängelsetatueringar är 

att de ger bäraren en känsla av gemenskap. Att medlemmarna har liknande tatueringar ger en 

känsla av samhörighet och visar också för allmänheten att Yakuza är en grupp. De flesta 

Yakuzamedlemmar såg Yakuzas historia som en hedervärd och respektingivande berättelse då 

de ansåg att deras grupp kommit ut Machiyokko (stadens tjänare) och att de skyddat invånarna 

från banditer och tjuvar. Detta kan också kopplas till Yakuzas användande av tatueringar då de 

vill stärka bandet mellan Yakuza och mod, styrka och manlighet.  

Tatueringar har ofta blivit misstolkade och nedvärderade på grund av sitt historiska arv. 

Människor med tatueringar har blivit misstagna för brottslingar som till exempel Åke 

Johansson. År 1970 intervjuades han i Aftonbladet och berättade då att han sedan 1930-talet 

förväxlats med en tjuv vid namn Tatuerade Johansson. Johansson säger att han haft mycket 

problem på grund av det.
133

  

I Japan är det fortfarande än idag, som tidigare nämnt, förbjudit att vara i vissa badhus om 

man har en tatuering. Detta visar att tatueringens status som symbol för bland annat 

kriminalitet finns kvar än trots att praxisen med strafftatueringar dog ut för länge sedan.  

 

En del av tatueringens uppsving på 1960-talet kan spåras till att det vid denna tid blev 

populärt bland rock- och filmstjärnor att tatuera sig. Många väljer att införskaffa samma 

tatuering som en kändis, det ger människor en känsla av samhörighet och är ett sätt att 

identifiera sig med kändisen eller vad den står för. En stor grupp av tatueringsmotiv kommer 

från produkter, en del väljer till exempel att tatuera in ett skivomslag eller en logotyp för ett 

märke.  

I Birgitta Svenssons bok Tatuering – Ett sinnligt äventyr säger en man som har Totos fjärde 

skivomslag intatuerat på armen att det ”är en mycket betydelsefull platta för mig och därför vill 

jag ha den med mig överallt.”
134

 Detta är ett exempel på när kroppen används som en 

anslagstavla. Med hjälp av tatueringarna på sin kropp berättar man om vem man är, sin historia 

och vad man står för.  

Man kan här dra paralleller till tatueringarna hos maorierna och samoanerna då de använde 

sig av tatueringar på liknande sätt. Både Moko på Nya Zeeland och Pe´a på Samoa använde 
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tatueringar för att berätta vem bäraren var och visa vilka egenskaper han hade. Man kan också 

dra likheter till dagens fängelsetatueringar som även de visar vilka erfarenheter man har och 

vilka man känner samhörighet med.  

 

Tatueringar används idag i reklam, eftersom en tatuering är beständig kopplas den samman 

med varaktighet och säkerhet.
 135

Att tatuera sig är att göra en livslångt val, och om man i en 

reklam ser någon som till exempel tatuerat in en logotyp för ett företag kopplas det samman 

med en varaktighet och att det är ett säkert företag. Det är dock inte bara i reklam som företags 

logotyper och liknande används som en grund för tatueringar. Många privatpersoner har 

tatuerat in ett företags logotyp eller ett märke de sett någonstans. En del vet inte ens om att de 

är vandrande reklampelare utan tyckte bara att motivet var snyggt medans andra ser det som en 

personlig markör och att det visar något om deras personlighet.  

Ett exempel på det senare kan vara motorcykelintresserade personer som har tatuerat in 

Harley Davidssons logga. De ser det inte som att de tatuerat in en logga utan snarare den 

livsstil som företaget står för och det är en mer symbolisk bild än ett märke. Denna 

beständighet som tatueringen utstrålar kan man även se bland gängtatueringar eller i filmen 

Eastern Promises – en gängtatuering symboliserar att man är medlem för livet och visar hur 

stark ens lojalitet är. Att tatuera in sitt gängs märke är en symbolisk handling, man märker sig 

för livet och visar att man tillhör gänget.  

 

De människor som levde på att visa upp sina tatuerade kroppar såsom Prins Omai, 

Constantine, The Great Omi och andra diverse cirkusaktörer kan jämföras med dagens reality 

tv-stjärnor och till viss del även de som blir kända genom sina bloggar. De mänskliga 

attraktionerna på cirkusen livnärde sig på att visa upp sig själva och berätta om sitt livsöde.  

De fabricerade, överdrev och berättade om sitt liv och hur de fått sina tatueringar. Många av 

dem sa att de blivit kidnappade eller tillfångatagna av ”vilda” infödingar och sedan blivit 

tvångstatuerade.  Dessa otroliga historier fascinerade publiken och gav dem en förklaring på 

varför människor såg ut som de gjorde.  

 

Då människor enligt Löfgren och Ehn alltid tolkar allt som händer måste människor lätt ha 

trott på de historier som dessa mänskliga attraktioner berättade då det gav dem en grund för att 

tolka dessa tatueringar och utseenden. Då de cirkusbesökande människorna inte heller hade 

några egna referensramar till tatueringar var det lätt att tro på det de mänskliga attraktionerna 

berättade.  
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Dagens reality-tvstjärnor och bloggkändisar livnär sig på samma sätt, de visar upp sina liv 

och berättar om sig själva och den stora massan slukar deras berättelser. Samma sak som drog 

människorna till cirkusen förut lockar nu människan till tv:n eller datorn, den mänskliga 

nyfikenheten och viljan att uppleva något annorlunda och spännande.  

 

Den tyska sociologen George Simmel pratar om att människor i storstäderna är likgiltiga då 

de hela tiden bombarderas med intryck. För att nå igenom denna likgiltighet och för att väcka 

uppmärksamhet dras människor mot det extravaganta och extrema då detta är det enda som 

folk lägger märke till. Människor får även kortare och kortare tid att göra ett bestående intryck 

innan nya intryck tar ens plats. Att skaffa sig en tatuering gjorde att man fick uppmärksamhet 

och tatueringen och det faktum att man var tatuerad gav folk ett bestående intryck.  

 

En tatuering väcker dock inte uppmärksamhet på samma sätt längre. Ingen reagerar om en 

tjej har en fjäril på axeln eller ett band runt armen. De individer som söker uppmärksamhet och 

försöker forma sin identitet genom en tatuering måste i dagens västerländska samhälle dra det 

längre än ”bara” en tatuering, fortfarande kan en tatuering väcka uppmärksamhet om den har 

en annorlunda placering, ett ovanligt motiv eller dylikt.  

Att bryta igenom människors likgiltighet är inte längre lika enkelt då de blivit blasé när det 

gäller tatueringar eftersom de syns överallt, på människor, på objekt och i diverse medier.  

Att tatuera sig kan dock ha en identifikationsskapande syfte, men då handlar det oftast om 

individens egna känslor och referensramar. Med hjälp av tatueringen kan man manifestera sina 

egna synpunkter och visa vad man själv relaterar till sig själv.  

 

I väst väcker fortfarande en tatuering i ansiktet folks intresse och gör dem nyfikna. Om den 

stora massan ser ansiktstatueringar tillräckligt ofta kommer de snart att sluta reagera, det är 

ingen nytt och likgiltigheten sätter in. Kommer individerna dra det längre då eller kommer de 

söka något annat än tatueringar för att väcka uppmärksamhet?  

Att ansiktstatueringar ses som något kontroversiellt och spännande här visar även på de 

sociala skillnader som finns kring tatueringar. Om man till exempel ser en ansiktstatuering på 

Nya Zeeland ses det som ett ställningstagande för att visa sin historiska och kulturella 

bakgrund.  

 

I västvärlden är ansiktstatueringar fortfarande stigmatiserade, en ansiktstatuering vittnar för 

många människor om att den tatuerade är kriminell och tillhör de lägre samhällsgrupperna. Att 

samma företeelse har en så olik social betydelse beroende på var i världen man befinner sig 



46 

 

kommer från respektive traditions bakgrund. I västvärlden har ansiktstatueringar längre varit 

stigmatiserade då många kulturer tatuerat brottslingar och slavar i ansiktet som en del av deras 

straff eller i identifieringssyfte.  

Ända fram till 300-talet tatuerade romarna brottslingar i ansiktet, men detta förbjöds det av 

kejsar Konstantin när romarriket blev kristet. Han ansåg att det var en skymf mot Gud att 

förstöra ansiktet då människan är Guds avbild. Dock lever fördomarna kvar än i dagens 

samhälle och ansiktstatueringar är inte vanliga i väst då de är så pass starkt sammankopplade 

med kriminalitet och en låg social status.  

 

I andra delar av världen sågs ansiktstatueringar på ett helt annat sätt, både på de samoanska 

öarna och på Nya Zeeland var en ansiktstatuering nästan ett måste. Det var ett bevis på ens 

manlighet, berättade vem man var och utan den räknades man som en pojke oavsett sin ålder 

och tillhörde den lägsta sociala klassen. När de kristna missionärerna kom till dessa platser 

försvann dock både Moko och Pe´a då västerlänningarna inte förstod deras mening och inte 

tyckte att det var en passande handling för civiliserade människor.  

 

I dagens samhälle har dock Mokon återuppstått och människor använder den för att visa sitt 

sociala och kulturella arv. Mokon har gått från en viktig social markör, till att dö ut i princip 

totalt till att bli en social markering än en gång. Även fast den inte har samma starka, sociala 

mening är den fortfarande en markör som visar på bärarens ursprung och dess kulturella arv 

precis som förr i tiden.  

Det har nu blivit en stolthet att bära en moko, ytterligare ett tecken på att man värnar om sitt 

kulturella arv och att man identifierar sig själv som en ”äkta” maorier. De flesta tatuerarna 

använder sig av elektriska maskiner för att applicera mokon med en del använder sig av de 

gamla teknikerna för att hedra dem och se till att de inte glöms bort. Detta är ett bevis på vilket 

anknytning mokon har till den maoriska kulturen och att den är stabilt förankrad i maoriernas 

medvetande.  

 

Moko har dock i dagens läge förlorat en del av sin mening men förstärkt andra delar av sitt 

syfte, moko ses inte längre som ett bevis på ens manlighet eller hur modig man är utan används 

nu som en identitetsmarkör. Mokon är inte heller längre en personlig markör utan visar snarare 

på en tillhörighet till gruppen, maorier, och ett försök att bevara deras gamla traditioner.  

 

Något som är gemensamt för alla tatueringstraditioner oavsett under vilken tidsperiod eller 

vart de vuxit fram är att de anses berätta något om bäraren. Det kan vara för att visa att man är 
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en man, att man är attraktiv, att man själv identifierar sig med hjälp av sin tatuering, att man 

har suttit i fängelse, sitt ursprung eller liknande.  

Tatueringen är ett sätt att utan att använda talet berätta något om sig själv eller sin historia. 

Man bär sitt liv utanpå och låter alla ta del av sin historia.  
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4. Presentation av analysmaterial 

 

För att undersöka hur tatueringar, de som tatuerar och de som väljer tatuera sig framställs i 

populärkultur i dagens samhälle har två samtida tv-program valts ut och analyserats.  

Genom en kulturanalys ämnar uppsatsen reda ut hur tatueringskulturens olika delar 

representeras för allmänheten i populärkulturen. 

 

 

4.1 Miami Ink 

 

Miami Ink är en programserie, producerad av TLC, där tittarna får följa tatuerarna som 

arbetar i tatueringsstudion Love Hate i staden Miami, USA. Tatuerarna Ami James, Darren 

Brass, Chris Garver, Chris Nũnez, Yojiro ”Yoji” Harada berättar i inslag om sitt liv, sitt 

arbete och sina familjer.
136

  

I varje avsnitt får tittaren även ta del av berättelserna kring olika tatueringar som kunderna, 

som kommer in i studion, väljer. Alla har en historia kring sitt val av motiv, vissa vill enbart 

försköna sin kropp medans andra vill hedra minnet av en bortgången vän eller familjemedlem. 

Serien är uppbyggd kring tatueringar och fokus ligger på de olika motiven och berättelserna 

bakom. Tatuerarna och deras liv fungerar som en röd tråd. 

 

 

4.2 L.A Ink 

 

L.A Ink som visas på amerikanska TLC, och på svenska TV6, är en spinoff på tv-serien 

Miami Ink och följer samma programmall. Huvudkaraktären och ägaren till tatueringsstudion 

Kat Von D var tidigare med i Miami Ink, men flyttade tillbaks till sin gamla hemstad Los 

Angeles (Hollywood) för att öppna en egen studio. Tillsammans med några vänner öppnades 

High Voltage Tattoo och tv-serien L.A Ink börjades sändas den 7 augusti 2007. I dag (2009) 

är tatuerarna som arbetare i studion: Corey Miller, Paulie, Nikko Hurtado, Amy, Dan 

Smith.
137
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5. Analys 
 

 

Tatueringar har på senare år fått mer och mer tid inom tv-mediet och man kan se 

tatueringar i allt från familjeprogram till action-fyllda filmer. Tatueringar framställs dock ofta 

som att vara starkt sammankopplade till kriminalitet och brottslingar, de kan till exempel 

användas för att identifiera människor som en del av ett gäng. Det är ofta skurkarna och 

tuffingarna som är tatuerade i dagens filmer och tatueringen förstärker deras status som 

badboys. Ett av filmen Röd Drakes
138

 omslag fokuserar helt på mördarens tatuering och 

tatueringen används som ett visuellt medie i filmen för att förstärka en olustig stämning och 

som ett hjälpmedel för tittaren att identifiera mördaren.  

 

I många kriminalserier används tatueringar för att visa att förövaren tillhör ett kriminellt gäng 

och för att visa hans kriminella historia. Man visas också hur polisen använder sig av 

tatueringar i identifikationssyfte då tatueringen kan fungera som ett kännetecken hos 

gärningsmannen. Redan Lombroso på 1800-talet förespråkade att rättsväsendet skulle 

anteckna gripna brottslingars och intagnas tatueringar i identifikationssyfte och än idag 

använder sig polisväsendet av samma teknik.
139

 

 

I ett avsnitt av Criminal Minds (säsong 2 avsnitt 20) kommer karaktärerna i BAU-teamet i 

kontakt med ryska maffian Vor V Zakone (som man i avsnittet får veta betyder tjuvarnas 

hederskodex).  När två medlemmar ur BAU-teamet möter ledaren för den lokala ryska 

maffian på en restaurang får man som tittare se hans tatueringar för första gången. Samtidigt 

som tatueringarna kommer in i bild hörs spänningshöjande musik som förstärker intrycket av 

att ledaren är en av de onda. När agent Spencer Reid ser tatueringarna säger han: ”Four 

watchtowers and a convict signifies a stay in prison, each one of those crosses represents a 

individual sentence.”
140

 I avsnittet får tittaren flera gånger förklarat vad de olika ryska 

tatueringarna innebär.   
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I filmen Eastern Promises
141

 används tatueringar för att visa 

erfarenheter och tillhörighet till maffian Vor V Zakone. I filmen 

kan karaktärerna avgöra vem en man är och vad han gjort genom 

att titta på hans tatueringar. Som i så många andra filmer 

associeras tatueringar i Eastern Promises med kriminalitet och 

visar en stigmatiserad bild av tatueringar. I reality-serierna 

Miami Ink och LA Ink presenteras dock tatueringar ur en annan 

synvinkel, här fokuserar man på personliga tatueringar som har 

en djup symbolisk mening för bäraren. Tv-serierna fokuserar på 

en identitetsskapande bild av tatueringar. 

 

I serierna framställs tatueringarna dels som fristående konstverk som reflekterar tatuerarnas 

konstnärliga förmåga och dels representerar de även en del av bärarens liv och personliga 

erfarenheter. Ofta framställs tatueringen, oavsett motivets storlek och tekniska utförande som 

en viktig process i bärarens liv och därigenom också väldigt personliga.    

I La Ink figurerar tatueringen ofta som en förlängning av jaget medan i Miami Ink är 

tatueringen ofta ett hjälpmedel för att komma vidare i livet eller en symbol för att man har 

kommit vidare. En annan skillnad mellan de två programmen är att man i LA Ink fokuserar på 

tatuerarnas liv och vad som händer i studion mellan de som arbetar där medan man i Miami 

Ink fokuserar på de som kommer in i studion och tatuerarnas liv fungerar mer som en röd tråd 

som för programmet framåt.   

 

Många av tatueringarna som visas i Miami Ink och LA Ink har en viktig och symbolisk 

mening för sin bärare. Enligt Ehn och Löfgren kan man genom likheter i sitt forskningsobjekt 

få en större förståelse för ämnet och belysa viktiga punkter. En av likheterna mellan de olika 

avsnitten och de två olika programmen är att meningen och betydelsen bakom tatueringarna 

ägnas mycket uppmärksamhet genom intervjuer och bilder. Programmen vill visa att 

tatueringar har en djupare betydelse än man tror när man först ser dem. Ett exempel på hur 

tatueringarna har en symbolisk underliggande mening är en man i avsnitt 10 (säsong 3) av 

Miami Ink som tatuerar in en dödsskalle med en ringlande orm inuti. Tatueringen ska visa för 

honom och omvärlden att han gjort sig av med sina demoner från tiden då han led av 

manodepression men även påminna honom hur han mådde då och att han aldrig vill tillbaka 

dit igen.  
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Birgitta Svensson skriver i Tatuering – ett sinnligt äventyr att tatueringen i dagens 

samhälle kan ses som en illustration på hur bäraren uppfattar sig själv. Svensson skriver även 

om Simmels teori om kvalitativ orginalitetsträvan, om hur storstadens intryck och myller har 

lett till att människor väljer att till exempel tatuera sig för att särskilja sig från gruppen och för 

att kunna göra intryck.
142

 I Miami Ink och LA Ink är många av de tatueringar som visas, något 

som bäraren identifierar sig med eller, gjorda för att bäraren vill visa omvärlden hur hon/han 

ser sig själv. För att särskilja sig från den stora massan, visa tillhörighet till en viss grupp eller 

ge omvärlden en uppfattning om hur kunden 

uppfattar sig själv, väljer de sina motiv med 

stor omsorg.  

Hur vi läser symboler och motiv har dels att 

göra med geografiska faktorer men tolkningen 

kan också bero på vilken kultur vi tillhör.  

Grupper och gäng som har anammat vissa 

motiv, symboler och ordkombinationer för att 

visa tillhörighet kanske endast kan tolkas inom den egna gruppen men det finns också 

universella (eller i alla fall internationella) tecken och symbolsystem som kan tolkas av alla.  

Ett exempel på en tatuering som en kund gör för att visa hur hon uppfattar sig själv kan 

man se i avsnitt ett (säsong tre) av Miami Ink där en tjej vill göra en zombiehand som gör 

rocktecknet. Genom att välja det motivet kan hon visa världen att hon gillar rockmusik och 

skräckfilmer. Hon säger i en intervju att: ”You can express who you are through your skin, 

it´s there always and people always know who I am”
143

, vilket ytterligare befäster teorin att 

vissa människor tatuerar sådant de kan identifiera sig med och sådana motiv så att andra kan 

identifiera vilka de är, vad de står för och vad de har gjort.  

 

I filmen Män som hatar kvinnor
144

 visas hur den våldtagna och förnedrade Lisbeth 

Salander hämnas och straffar sin våldtäktsman och tillika förmyndare med en tatuering som 

står för mer än vad blotta ögat ser. Hon överfaller, binder fast honom och tatuerar in texten 

”jag är ett svin och en våldtäktsman” på hans mage. Hon ger honom instruktioner på hur allt 

ska skötas angående hennes önskan att bli myndigförklarad igen och säger att om han inte 

följer dessa instruktioner kommer hon skicka en film där han våldtar henne till polisen och 
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alla tidningsredaktioner i landet. I Män som hatar kvinnor är det underförstått att Lisbeth gör 

tatueringen som en försäkring på att han inte ska ge sig på några andra flickor. Lisbeth gör 

också tatueringen för att straffa och för att påminna våldtäktsmannen om villkoren men också 

för att visa världen att han tillhör henne och vem han egentligen är.   

Tatuering är en gammal praxis som vid flera tillfällen använts av styrande makter för att 

markera till exempel brottslingar. Under antiken tatuerade grekerna, perserna och romarna 

brottslingar för att visa för samhället att de begått ett brott. Man använde sig även av 

tatueringar för att märka slavar och soldater så man lättare skulle kunna identifiera dem eller 

deras ägare. 
145

 

 

I många grupper där tatueringen är en del av livsstilen fungerar den också som ett verktyg 

för att förstärka gruppidentiteten och när det uppmärksammas i media handlar det ofta om 

marginaliserade och stigmatiserade grupper - framförallt kriminella gäng.      

Miami Ink och LA Ink bevisar genomgående att man inte behöver vara kriminell för att 

anamma en tatuerad livsstil. Programmen visar också att tatueringar och att vara tatuerad är en 

livsstil.  

 

När personalen i Miami Inks studio behöver anställa en ”shop manager” hittar de ingen 

som passar och anledningen till att ingen av kandidaterna blir aktuell för jobbet är för att de 

inte har levt (eller lever) en tatuerad livsstil. När en tjej utan tatueringar kommer in för att 

söka jobbet i avsnitt 2 säger Darren Brass ”It´s like going in to a garage wanting a job as a 

mechanic and you’ve never driven a car”.  

 

I säsong 4 av LA Ink kommer en ny aktör, Aubrey. Hon anställs som den nya ”Shop 

Managern” men har ingen erfarenhet av tatueringar eller en tatuerad livsstil och har därför 

inga referenser inom branschen. Då alla som jobbar i studion har kommit in via 

rekommendationer och har mångåriga erfarenheter resulterar det i friktion mellan 

karaktärerna. Att Aubrey inte har levt en tatuerad livsstil innebär att hon inte heller vet hur 

livet i en tatueringsstudio ska vara, Aubrey själv anser inte att det är till hennes nackdel och 

tar det hela med en klackspark – det uppskattas inte av de andra medarbetarna.  

Corey Miller säger i samband med Aubreys anställning: ”I guess she got the job […] This 

isn´t a jokeshop. I´m a serious artist so she´d better figure stuff out really quick you know.”
146
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Även om Miami Ink och LA Ink visar en annan sida av den tatuerade livsstilen i media så 

kan man se att vissa bokstavskombinationer, motiv och symboler är starkt sammankopplade 

med vissa grupper och starka åsikter, vilket blir tydligt i filmen American History X.
 147

  

Huvudkaraktären, Derek Vineyard, är en ung nazist som i en del av filmen hamnar i 

fängelse. Han känner sig utsatt och försvarslös så för att hitta allierade tar han av sig tröjan på 

fängelsegården och visar det stora hakkorset han har tatuerat på bröstet.  

Derek Vineyards berättarröst sager:”All the wrong people knew who I were any way so I 

figure I just put up a flag and hope a friend sees it.”
148

 De andra nazisterna på rastgården ser 

honom och nickar hälsande. De andra gängen på rastgården backar bort från honom och det 

blir tydligt att han visat vilka han tillhör och vart hans lojalitet ligger bara genom att visa sin 

tatuering. 

  

I Miami Ink och LA Ink visas inte så många fullt tatuerade kvinnor, de få som visas har 

oftast en direkt koppling till tatueringsvärlden; de själva är tatuerare, piercare eller 

tillsammans med en tatuerare. Däremot visas fler heltatuerade män som kanske inte har en 

starkare koppling till tatueringskulturen än att de gillar konstformen. Att det är fler 

heltatuerade män än kvinnor som visas i programmen kan tolkas som att den gamla bilden av 

tatueringar som en manlig företeelse ligger kvar. Även i övrig samtida populärkultur, som till 

exempel kriminalserier och filmer, är det främst män som har tatueringar.  

Att tatueringar kopplas samman med manlighet går långt tillbaka i tiden. I västvärlden var 

tatueringar förr i tiden vanligast bland sjömän och kriminella, två sociala grupper som 

dominerandes av män. Även i andra kulturer har tatuering starkt kopplats samman med 

manlighet men av andra anledningar som till exempel på Nya Zeeland. Bland maorierna på 

Nya Zeeland var förr i tiden alla män tatuerade med en ansiktstatuering som kallades för 

moko. Utan mokon sågs man inte som en riktig man, tatueringen ansågs även göra en till en 

bättre krigare och gjorde att kvinnorna fann en mer attraktiv.
149

 

 

Kunderna framställs som ”vanliga” människor och har i de flesta fall en klar bild om hur 

tatueringen ska hjälpa dem att överkomma svårigheter eller representera något de gått igenom.  

De som tatueras representerar den ”vanliga” människan, antagligen för att locka en så bred 

publik som möjligt, även när kändisar besöker studion för att införskaffa en tatuering 

porträtteras de som vanliga människor. Det är inte ofta i serierna det kommer in en fullt 
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tatuerad människa utan det är människor som visserligen kan ha flera tatueringar men 

fortfarande ser ut som vem som helst.   

Allt socialt liv bygger på tolkning enligt Ehn och Löfgren, de fortsätter med att säga att det 

är först när vi inte förstår som tolkningen blir medveten. Att programmen väljer att visa 

mycket ”vanliga” människor gör att tittaren inte behöver ägna programmet till att tolka 

människorna de ser eller hur de ska relatera till dem utan kan njuta av underhållningen.  

 

Tatuerarna i Miami Ink och LA Ink har ofta starka åsikter och ändrar i kundernas design 

för att få det att fungera - ur ett estetiskt- och tatueringsperspektiv. Detta framställer en bild av 

kunderna som okunniga inom tatueringsvärlden och att de inte har den estetiska blick som 

krävs för att få till en bra tatuering.  

Att kunderna litar på tatuerarna och låter dem bestämma reflekteras genom hur tatuerarna 

framställs. Man visar tatuerarna som väldigt duktiga och väldigt kunniga inom både den 

estetiska- och tatueringssfären. Tatuerarna framställs som experter inom området och som de 

som har makten. Det kan till exempel vägra göra en tatuering om de anser att motivet, 

placeringen eller liknande inte är bra nog. Ami James säger i avsnitt 3 (säsong 3) av Miami 

Ink ” If a design sucks, I won´t do it, it is that simple”, detta uttalande bekräftar bilden av 

tatuerarna som de som bestämmer och att tatueraren väljer om han vill göra en tatuering eller 

inte.   

För att locka den allmänna publiken och för att bryta ner det sociala stigma som finns kring 

tatueringar visar man en bred variation av människor som tatuerar sig - från unga och 

oskuldsfulla tonåringar till luttrade rockstjärnor.    

Med hjälp av orden som används inom tatueringskulturen försöker LA Ink att bryta sig loss 

från det sociala stigmat som tatueringar och tatuerare varit stämplade med. Kat Von D nämner 

att hennes studio är en ”Tattoo shop” och inte en ”Tattoo Parlor” och när de ska lära upp den 

nya Shop Managern Aubrey får hon förklarat för sig att tatueringsmaskinerna kallas för 

”machines” och inte ”guns”. 

 Förr i tiden kallades de tatueringsstudios som till exempel sjömän gick till för ”parlors” 

och det slangord som används i fängelser för tatueringsmaskiner är ”guns”. Genom att ändra 

orden som används för att beskriva maskinerna och affärsverksamheten de har separerar de 

sig själva från den stigmatiserade bilden av tatuerare som ett kriminellt leverbröd med låg 

social status.  

 

Miami Ink och LA Ink kan kategoriseras som edutainment. Utbildningen ligger i att man i 

programmen kan se hur hela tatueringsprocessen plockas sönder i små delar, man får se; 
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konsultationen, uppritningen, placering av stencil till själva utförande. Underhållningsvärdet 

ligger i den personliga aspekten – tittaren får följa tatuerarnas liv i och utanför studion samt ta 

del av de berättelser som följer valet av motiv hos de som tatuerar sig.    

Enligt Ehn och Löfgren handlar kulturanalys om att plocka isär verkligheten och genom 

det förstå den. Detta sker i programmet då tatueringsprocessen bryts ner i olika beståndsdelar. 

Det ger tittaren en bättre inblick och kan ge en större förståelse för tatueringar och 

tatueringskulturen.  

 

Tatuerarna framställs alltid som kunniga, professionella och sympatiska. De är alltid 

väldigt engagerade och intresserade av personen de tatuerar och deras berättelser. I serierna 

visas ett starkt personligt band mellan tatuerarna och deras kunder. För att ytterligare förstärka 

sambandet visas segment där tatuerarna berättar personliga reflektioner över sina relationer 

strax innan en kund kommer in för att göra en tatuering som symboliserar en liknande 

relation. I Miami Ink får man ofta berättelser från tatuerarna där de berättar om sina liv och 

sina erfarenheter, oftast i samband med en tatuering som relaterar till det ämnet. I avsnitt 2 

(säsong 3) av Miami Ink berättar Kat Von D i en intervju om hur nära hon är sin egen pappa, 

efter den intervjun kommer det in en tjej som vill tatuera ett penny-mynt med vingar för att 

hedra sin bortgångna pappa.  

    

Serien Miami Ink visar även ett starkt engagemang mellan tatuerarna. De frågar varandra 

om råd och tips inför olika tatueringar och hjälper också varandra med diverse saker. Ett 

exempel på detta är när Ami James, i avsnitt 11 (säsong 3) av Miami Ink, ska sätta dit en 

stencil med en fjäril på en kvinnas huvud men inte får det rätt, då hjälper Chris Nunez honom 

och tillsammans får de dit stencilen rätt. I båda serierna nämns det ofta hur nära alla tatuerarna 

i studion står varandra, att de är en familj, att man hjälper varandra och att man pratar med 

varandra om man har några problem. Skillnaden mellan de två programmen är att i Miami Ink 

visas det ofta hur nära tatuerarna står varandra medan i L.A Ink är det Kat Von D som berättar 

för tittarna hur viktigt hon tycker att det är att alla i hennes studio ska känna sig som hemma, 

att de är som en familj och att de tar hand om varandra. 

För att locka den stora massan att titta framställer man med hjälp av intervjuer och små 

berättelser i programmet tatuerarna som vem som helst. Detta kan vara en del av programidén 

för att dels locka en stor publik men också för att bryta ner bilden av tatuerare som kriminella 

som försörjer sig på att tatuera andra kriminella. 
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Ehn och Löfgren menar att kulturanalys inte enbart handlar om att hitta likheter utan även 

att hitta motsatser och olikheter för att lättare förstå ämnet man undersöker. I båda 

programmen framställs tatueringar som något som är till för allmänheten, något som vem som 

helst kan skaffa men att tatuera är något privilegierat. Kat Von D säger i sin show att hon inte 

vill ha några lärlingar i sin studio och de i Miami Ink vill ha någon som redan är inne i 

tatueringskulturen när de letar efter en shop manager. De välkomnar alla till att besöka deras 

värld men det är bara en utvald skara som får befinna sig där permanent. Kat Von D visar 

tydligt i ett exempel hur noga hon är med vem som hon släpper in i den utvalda skaran och 

vem som blir accepterad. När tatuerarna i programmet sitter ner för att diskutera möjligheten 

att anställa en tatuerare och den nya Shop Managern Aubrey säger att hon gillar den nya tjejen 

får hon svar av Kat Von D att hon inte är en tatuerare och därför inte vet vad hon pratar om. 

Aubrey svarar att hon som konsument gillar det hon ser och Kat Von D säger då: ”This is my 

shop and in my shop, the tattooers here are all 110% fucking amazing, I´ll have nothing less 

than that so as a consumer and a walk-in, most people don´t know shit.”
150

  

Den tydliga skillnaden i hur programmen skiljer på att tatueras och att tatuera visar att 

tatueringsvärlden trots allt inte är öppen för alla och att det krävs mycket arbete för att få 

tillträde till den världen. Skillnaden ger illusionen om att tittaren bjuds in till en mycket 

exklusiv värld men behåller ändå en del av mystiken kring tatueringskulturen och ger tittaren 

en känsla av att för ett tag få tillhöra den exklusiva gruppen.  

 

Genom att programidén också fungerar som edutainment bidrar det till att locka en bredare 

tittarskara. Som Ehn och Löfgren säger är ett viktigt element i kulturanalyser att analysera 

både nutid och dåtid för att på så sätt se samband och få en djupare förståelse för ämnet. Både 

förr i tiden och nu så har människor fascinerats av det som är annorlunda. Genom att visa upp 

människor som inte faller inom de sociala normerna kan man roa men även lära allmänheten.  

Förr i tiden var det vanligt med så kallade freakshows som reste land och rike runt och 

visade upp till exempel missbildade människor, folk med synliga sjukdomar eller människor 

som var tatuerade. Genom program som Miami Ink och L.A Ink får allmänheten del av en 

kultur som anammar estetiska kroppsstympningar. Denna kultur – tatueringskulturen – fylls 

dock idag inte endast av ”freaks” utan även Svenssons. Ami James säger i ett avsnitt;  

 

”One thing we all hope is that we would help change the stigma of tattooed people, and I think we are 

doing a pretty good job, I think people are more accepting to people with tattoos and it´s a very important 
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thing. Everybody has tattoos, every rockstar, every athlet has tattoos, I think that helped alot and, like I 

said, I hope we put a little dent in that.” 

 

Ami James uttalande är bland annat det som leder till analysen att de här programmen 

verkar grunda sig i ett försök att bryta ner det sociala stigma som finns kring tatueringar, 

tatuerade och tatuerare. Avsnitten fokuserar på motiven bakom kundernas tatueringar, vilket 

medför att det inte alltid är de mest komplicerade, vackra och tekniskt invecklade 

tatueringarna som visas. Om en del av programidén skulle vara att visa tatueringskonsten så 

går den på så sätt delvis förlorad då man ofta visar små emblemtatueringar, rosor och stjärnor 

– däremot visar man den vackra sidan bakom tatueringarna.   
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6. Sammanfattande slutdiskussion 
 

 

Tatueringar och tatueringskulturen har upplevt en renässans och från att ha varit en 

företeelse vanligast bland sjömän och kriminella är nu tatueringar något som syns på en bred 

skara människor – alltifrån folkkära artister och idrottare till hårdrockare och killen i kassan 

på Ica. Att tatueringar på senare år har fått mer och mer tid i rutan – ofta kan man se 

tatueringar i allt från familjeprogram till action-fyllda filmer – kan ha att göra med att fler och 

fler tatuerar sig (många skådespelare är ju tatuerade). Tatueringar har alltså blivit mer 

rumsrent och mer vardagligt. Fortfarande framställs dock tatueringar ofta i filmer som att vara 

starkt sammankopplade till kriminalitet och brottslingar då det ofta är skurkarna och 

tuffingarna som är tatuerade.   

 

I majoriteten filmproduktioner visas en stigmatiserad bild av tatueringar medan Miami Ink 

och LA Ink visar en identitetsskapande bild. De flesta filmproduktioner är endast i 

underhållningssyfte och görs för en specifik målgrupp. Miami Ink och LA Ink är reality-serier 

som fungerar i edutainment syfte och försöker nå en bredare publik, de behöver publiksiffror 

för att få fortsätta. Man använder sig även av tatueringar i kriminalserier där de används för 

att visa att gärningsmannen tillhör ett gäng och dennes kriminella historia.  Att man ofta ser 

de kriminella med tatueringar bygger på gamla fördomar och stereotyper. Visserligen 

förekommer det fortfarande att kriminella grupper använder sig av tatueringar men det har 

inte längre ”ensamrätten”.  

 

I medierna är det främst två kriminella grupper som är tacksamma objekt att 

sammankoppla med tatueringar, Chicanos och ryska maffian. De har tatueringar som är lätta 

att känna igen även om du inte är inne i gruppen, ett symbolsystem som förstås av många. 

Både i ett avsnitt av kriminalserien Criminal Minds och i filmen Eastern Promises förklaras 

den ryska maffian genom sina tatueringar.  

 

I analysen undersöks hur tatueringarna framställs i Miami Ink och LA Ink och vad som har 

framkommit är att de dels framställs som fristående konstverk som reflekterar tatuerarnas 

konstnärliga förmåga. De representerar även en del av bärarens liv, personliga erfarenheter 

och är en viktig process i bärarens liv vilket resulterar i att de är väldigt personliga. 

Universellt, för alla tatueringar, i alla kulturer och eror är att tatueringar är en viktig process i 

bärarens liv däremot kan man våga påstå att de inte alltid är personliga.   
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En tydlig skillnad mellan de två programmen i hur tatueringen representeras är att i La Ink 

figurerar tatueringen ofta som en förlängning av jaget medan i Miami Ink är tatueringen ofta 

en del i en sorgeprocess. Genom att se likheter i sitt forskningsobjekt menar Ehn och Löfgren 

att man på så sätt kan få en större förståelse för ämnet och belysa viktiga punkter.  Vad som är 

återkommande i båda programmet är utrymmet tatueringen får. Att berättelsen bakom och den 

djupare meningen med tatueringen får så mycket utrymme i båda programmen kan tyda på att 

man vill visa tatueringar som meningsfulla konstverk. Man vill visa att de inte bara är en 

estetisk utsmyckning utan något som är mer meningsfullt och något som kan ha en stor 

betydelse för sin bärare.  

 

I Miami Ink och LA Ink väljer kunderna sina motiv med stor omsorg, då de till exempel 

vill ge omvärlden en uppfattning om hur de uppfattar sig själva. Hur betraktaren avläser 

symbolen eller motivet har dels att göra med geografiska faktorer men tolkningen kan också 

bero på vilken kultur betraktaren tillhör. Det finns också vissa grupper och gäng som gjort 

anspråk på vissa symboler och ordkombinationer (till exempel en svastika sammankopplas 

med nazism och KKK till vit makt(Ku Klux Klan)). Som det nämns tidigare är tatueringen en 

viktig process i bärarens liv, kanske är den ännu viktigare i gängkulturer, men i de fall då 

tatueringen är en gängsymbol är den inte längre personlig utan en del av en gruppidentitet. 

 

Symbolsystem och hur vi tolkar tatueringar förändras också med tiden men redan under 

antiken användes tatueringar för att markera brottslingar, desertörer och slavar – dessa 

tatueringar var vid sin tid en del av ett universellt symbolsystem och när man såg en sådan 

tatuering kunde alla genast identifiera brottslingen och brottet. I filmen Män som hatar 

kvinnor gör huvudkaraktären, Lisbeth, en tatuering på sin våldtäktsman och på så sätt kan han 

inte dölja vem han egentligen är.  

  

Förr i tiden var det i västvärlden mest sjömän och kriminella som tatuerade sig och detta 

kan man se spår av även i dagens populärkultur. I många av de filmer och tv-serier där 

tatueringar figurerar är det en manlig företeelse och detta visar att de gamla stereotyperna om 

tatuering som något manligt lever kvar än idag. (I vissa kulturer är tatueringen starkt 

förknippat med manlighet då de är en del i en initiationsrit, från pojke till man.) 

I Miami Ink och LA Ink visas både män och kvinnor som tatuerar sig men det är männen 

som är tyngst tatuerade och även de som oftast gör de största tatueringarna. Frågan om varför 

det är så väcks följaktligen. I dagens samhälle finns det inte många heltatuerade kvinnor och 
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visas fullt tatuerade kvinnor är det svårare för publiken att identifiera sig med och förhålla sig 

till personerna i programmet. Att tatuerarna, och då tänker vi framförallt på Kat von D som 

kvinnlig huvudperson, är fullt tatuerade kan man se som mer exotiskt då deras position som 

just tatuerare är ändå något som vi som tittare inte kan uppnå.  

 

En aspekt i reality-serierna som har undersökts är hur de som tatueras framställs och 

resultatet är att kunderna oftast framställs som vanliga människor, i vissa avsnitt (framförallt i 

L.A Ink) besöks studion av kändisar men även de porträtteras som vanliga människor. 

 Genom att visa vanliga människor som tatuerar sig kan man locka en bredare publik genom 

att åskådaren får se personer som kan vara deras granne, kollega eller till och med tittaren 

själva, tatuera sig. Att programmen visar människor som alla kan identifiera sig med gör att 

tittarna lättare kan förhålla sig till kunderna de ser och genom kundernas berättelser samt 

tatuerarnas skildringar även en djupare förståelse för tatueringskulturen.  

 

Genomgående för programmen är att de upplyser allmänheten om tatueringskulturen. Man 

visar ofta med klipp hur en tatuering får liv, från ritbordet till duken (huden). Samtidigt 

försöker man bryta ner det sociala stigmat genom att bland annat använda andra begrepp än 

de som förknippas med den mer stigmatiserade bilden av tatueringar (tatueringsmaskiner 

kallades förr för ”guns”). Ami James säger även i ett avsnitt att det är en del av hans vision: 

att hjälpa till att bryta ner det sociala stigmat och att det faktum att fler och fler tatuerar sig 

idag också är en bidragande faktor till att det faktiskt sker. 

Att programmen fungerar som edutainment bidrar det till att locka en bredare tittarskara, 

som tittare behöver du inte ha några förkunskaper för att förstå och kunna uppskatta det 

underhållande och informativa innehållet. 

 

Kunderna framställs inte som kunniga inom tatueringsvärlden utan snarare som några som 

måste ledas rätt och styras i rätt riktning. Vad kunder ofta inte har tänkt på eller förstår 

gällande sin tatuering är placering, storlek, antal motiv som kan vara med i samma tatuering, 

vad som är möjligt att göra och vad som är estetiskt korrekt för en tatuering (till exempel hur 

en tatuering kommer se ut i framtiden efter ”slitage”). I de två tv-serierna anser sig tatuerarna 

ha rätt att vägra göra en tatuering om de inte är nöjda med dess ursprungliga utformning. Är 

det för att tatuerarna är rädda för att de ska få dåligt rykte om de inte gör en bra tatuering eller 

är det för att de är genuint måna om att kunden ska bli nöjd i det långa loppet? I serierna 

framställs det som att tatuerarnas motvilja grundas i ett äkta intresse för att tatueringen ska 

hålla och se bra ut för resten av kundens liv.   
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Tatuerarna framställs i programmen som väldigt professionella människor som är väldigt 

duktiga, kunniga inom både tatueringar och väldigt estetiskt begåvade. De gestaltas som 

experterna inom tatueringsfältet och även som de som har makten. I flera fall i programmen 

får man se hur tatuerarna ändrar i motiv, placering eller rent ut av inte vill göra en tatuering 

för att de inte anser att den kommer bli bra eller passa. Man får se två sidor av tatuerarna: dels 

sidan som vill göra allt för sin kund och lever efter det gamla mottot att kunden alltid har rätt. 

Dels den konstnärliga sidan som vill göra ett vackert konstverk som för alltid kommer 

sammankopplas med artisten och därför vill ha det på sitt sätt. Frågan blir följaktligen vilken 

sida tatuerarna anser sig tillhöra – är de där för kundernas skull eller för att utöva sin artistiska 

och estetiska sida och kan dessa sidor fungera i symbios? 

  

Genom klippteknik, intervjuer och samtal visas i serierna ett starkt personligt band mellan 

tatuerarna och deras kunder. Man visar också ett starkt band mellan tatuerarna. Skillnaden 

mellan de två programmen är att i Miami Ink gestaltas närheten visuellt medan i L.A Ink är 

det Kat Von D som berättar för tittarna hur viktigt hon tycker att det är med samhörighet. 

Tatuerarna i Miami Ink och LA Ink är noga med att deras övriga medarbetare ska vara 

insatta i tatueringskulturen och leva en tatuerad livsstil. Detta kan bero på att de vill kunna 

leva upp till kundernas förväntningar på att bli bemötta av kunniga och professionella 

människor i studion och att tatueringar är en väldigt stor del av tatuerarnas liv och att de vill 

omgärda sig av personer som delar deras passion och förstår hur livet i en tatueringsstudio går 

till. I bägge programmen framställs tatueringar som något som är till för allmänheten, något 

som vem som helst kan skaffa men att tatuera är något privilegierat. Kat von D säger i ett 

avsnitt att ”as a consumer and a walk-in, most people don’t know shit”, vilket resulterar i att 

man som tittare ytterligare får känslan av att deras position som tatuerare och kunskaper är 

något ouppnåeligt.  

 

Tatueringar är symboler – konstverk som ska tolkas då de ofta har en djupare betydelse än 

vad blotta ögat ser. Att tatuera sig kan vem som helst göra, men att vara tatuerare är något 

exotiskt och ouppnåeligt. Tatueringsvärlden är trots allt öppen för alla att besöka men inte för 

att befinna sig i permanent... 
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7. Underlag för vidare forskning 

 

Då tatueringar har förekommit i människans civiliserade och ociviliserade samhällen i 

tusentals år finns det mängder med material, områden och kulturella arenor att utforska.  

 

Exempel på vidare forskning skulle kunna innebära att man fortsätter att undersöka 

populärkulturens framställning av tatueringar och tatuerade, även mediasfären skulle kunna 

utvidgas till tidskrifter och internet.  
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