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Vid första ögonkastet 

Bedöms tatuerade annorlunda? 

 
Sara-Pia Östman 

 

 
 

Människor har länge burit tatueringar men av olika skäl. Tatueringar har ofta 

förknippats med sjöfarare, kriminella och framför allt män. Syftet med denna 

studie var att undersöka huruvida en man respektive kvinna uppfattas olika 

beroende på om de är tatuerade eller inte. Detta gjordes genom att manipulera 

bilder på en tatuerad man respektive kvinna som bildade fyra varianter av 

enkäter. De 237 deltagarna var studenter på en högskola i Mellansverige. I 

enkäten fick de skatta personen på 19 attribut, ett Big Five test samt delge 

kvalitativa data. Kvinnan blev i högre grad bedömd annorlunda med 

tatueringar, då hon ansågs ha mer humor och missbruksproblem, vara mer 

impulsiv, manlig, rebellisk samt öppensinnad. Deltagarna skattade även den 

tatuerade kvinnan som mer extrovert men mindre samvetsgrann. En kvinna 

med tatueringar verkar löpa större risk att bli bedömd annorlunda än vad en 

man med tatueringar gör. 

 

Keywords: perception, personality, stigma, tattoos 

 

 

Inledning 
 

I ett möte med en ny människa sker oftast omedvetet en bedömning baserat på den information 

som är tillgänglig just i det ögonblicket. Vi är biologiskt sett programmerade att upptäcka fara 

och läser då av ett ansiktsuttryck på några millisekunder för att kunna avgöra om personen går 

att lita på eller inte. Alltså är det här mekanismer som sker mycket snabbt och omedvetet för att 

vi helt enkelt ska överleva (Öhman, 2005). När det däremot ges längre tid att bedöma en person 

läser vi av mer än ansiktsuttryck. För att underlätta processen har vi genvägar i hjärnan där vi 

kategoriserar det vi ser (Crocker, Major, & Steele, 1998), dessa genvägar skapar prototyper för 

olika objekt. Samtidigt skapas även prototyper av människor tillhörande olika grupper, detta 

kallas då stereotyper. Vilket skulle kunna beskrivas som en uppfattning eller åsikt angående en 

grupp och dess medlemmars olika attribut (Bar-Tal, Graumann, Kruglanski, & Stroebe. 2013). 

Genom att vi placerar en person i en kategori så ger vi de automatiskt de karaktärsdragen som 

är gemensamt för den gruppens medlemmar. Detta kan bli problematiskt då vi attribuerar en 

person med karaktärsdrag vilka inte alltid är positiva eller överensstämmer med personens 

verkliga jag. Det skiljer sig även mellan utgrupper och ingrupper vad gäller stereotyper, det är 

oftast så att vi människor tillskriver positiva karaktärsdrag till de inom vår egen grupp, medan 

vi ger mer negativa attribut till en grupp vi inte själva tillhör (Bar-tal et al., 2013).  

 En specifik grupp individer som har ökat i samhället efter millenniumskiftet år 2000 är de 

med tatueringar. Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur stor del av befolkningen som bär 

tatueringar men enligt amerikanska undersökningar (Kang & Jones, 2007) så var det 15% av 

den vuxna befolkningen i USA som var tatuerade år 2003 och hela 25% av de under 25 år var 

tatuerade. En tidigare undersökning i USA 1997 visade att tatueringar var en av de 10 snabbast 

växande branscherna). Det har skett en drastisk förändring med tanke på att det inte var länge 

sedan tatueringar främst bars av sjömän och kriminella (Svensson, 1998). Frågan är om 
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attityden mot tatuerade människor har hängt med i förändringen eller om den stigmatiserade 

bilden lever kvar. 

 

 

Tatueringskonstens historia 
 

Människor har sedan urminnes tider uttryckt sig i form av kläder och utsmyckning som på olika 

sätt har kunnat symbolisera en tillhörighet, ställningstagande eller tro. Några valde att göra 

utsmyckningarna permanenta genom att bära dem på huden. Idag kallar vi det tatueringar och 

det har visat sig att människor från olika kulturer världen över sedan lång tid tillbaka ristade in 

symboler på sin kropp. Det har upptäckts att stammar under stenåldern skapade permanenta 

märken på kroppen genom att gnugga in aska i utskurna sår. Det har sedan gjorts flera 

upptäckter i delar av Europa, där man i grottor funnit tecken på tatueringsliknande former från 

ca 8,000 f.k. där de med hjälp av slipade stenar, svarta och röda pigment ristade in symboler i 

huden (Gerald & Grumet, 1983). Enligt historien var det bl.a slavar som fick bära de här 

inristade symbolerna. I och med att kristendomen växte försvann också den tidiga formen av 

tatueringar, om man för att visa sin tro till Gud ville bära ett inristat litet kors, var det tillåtet 

men inget annat (Brousseau, Hajeski, Purcell, & Conklin, 2010).  

 Själva tatueringskonsten som ligger till grund för dagens tatueringar sägs ha spridits från 

Asien där sjöfarare som Kapten Cook ska ha sett befolkningen bära dessa utsmyckningar på 

huden. På ön Tahiti har tatueringskonsten existerat i minst 2000 år och det är även därifrån det 

engelska namnet för tatuering; ”tattoo” myntades, på polynesiska betyder nämligen ordet ”ta-

tau” att slå in eller att markera något. I den här kulturen ansågs det vara respektfullt och visade 

på hög status att vara tatuerad, männen som var av hög rang på öar som Nya Zealand och Mauri 

var i princip helt täckta med tatueringar (Kaeppler, 2001). Tatueringskonsten tog sig sedan till 

västvärlden då sjöfarare som sett dessa prydda kroppar blev inspirerade och skaffade sig egna 

tatueringar längs sina färder. I New York i slutet av 1800-talet designades den första elektriska 

tatueringsmaskinen (Gerald & Grumet, 1983). Detta medförde att tatueringskonsten blev mer 

lättillgänglig och med hjälp av den nya maskinen gick tatuerandet fortare än när det knackades 

in för hand.  

 

 

Tatueringens plats i samhället 
 

I och med att sjöfararna kom i kontakt med tatueringar på sina resor var det många av dem som 

efter sina resor var prydda av tatueringar vilket ledde till att tatueringar förknippades med 

sjömän. De tatuerade dock inte in liknande motiv som urinvånarna på öarna utan de valde motiv 

som exempelvis ankare eller lättklädda kvinnor. De första att vara tatuerade i Europa var även 

de sjömän som efter många år till sjöss återvände med tatueringar på kroppen. Innan 

tatueringsmaskinen uppfanns var det en lång plågsam och framför allt dyr process att tatuera 

sig vilket endast den rika adeln hade råd med. Det var alltså en lyx och en fluga bland adeln till 

en början. När tatueringsmaskinen sedan kom lockades dock människor från lägre klasser till 

tatueringskulturen och det slutade med att adeln tog avstånd från tatueringarna vilket sedan kom 

att förknippas med just människor från lägre klasser (Brousseau et al., 2010).  

 När det kommer till Sverige finns det inte så mycket forskat om tatueringar - först under 

1960-talet presenterades en undersökning om tatueringar. En forskare hade stött på detta 

fenomen under sin tid i militären där han drog slutsatsen att tatueringar var ett tecken på att man 

var från en lägre klass i samhället eftersom att till skillnad från de meniga soldaterna så bar inga 

officerare eller underofficerare tatueringar. Ända sedan 1800-talet har fördomar kring 

kriminalitet och tatueringar funnits. Under 1800-talet ansåg kriminologer att man bäst kunde 
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känna igen en förbrytare genom att han var tatuerad. Man talade då om tatueringar som ett 

uttryck för exempelvis kriminalitet, uppror och protest. Trots att man senare tog avstånd från 

dessa påståenden så lever bilden kvar. Faktum är att många kriminella faktiskt var tatuerade. 

Många intagna ägnade sin tid i fängelset åt att tatuera sig och andra (Svensson, 1998). En annan 

anledning till att det förknippades så starkt med kriminalitet var att det användes bland 

kriminella gäng som en tillhörighetssymbol och japanska maffian Yakuza var ett tydligt 

exempel på detta. Som medlem i Yakuzan var man tvungen att bära en helkroppstatuering för 

att visa att sin tillhörighet och förbindelse (Yamada, 2009). 

 Fram till 1980-talet var tatueringar som ett gemensamt språk för utanförskap och sågs i 

många kretsar förknippas med subkulturer. Tatueringar kunde främst ses på motorcyklister, 

punkare, soldater, sjömän och kriminella. Det var under senare delen av 1980-talet som 

tatueringskonsten verkligen slog igenom. Det öppnades fler tatueringsstudios och det var inte 

längre en subkultur för arbetarklassen utan det blev mer tillgängligt och populärt även bland 

medelklassen (DeMello, 2000). 

 

 

Tatueringar och könsskillnader 

 

När det tatuerade folket på Tahiti upptäcktes av sjöfararna var både män och kvinnor täckta av 

tatueringar. Men i väst blev det förknippat med just mansdominerade yrken med tanke på att 

det var männen som tog med tatueringskonsten från sina färder. Tidigt blev tatueringen en 

manlighetssymbol och inom de subkulturer som sågs bära tatueringar var det ett bevis på att 

man tålde smärta och inte ville tvingas in i samhällets normer (Svensson, 1998). 

 Bland kvinnor har det däremot sett annorlunda ut i den västerländska kulturen. När 

tatueringarna blev moderna bland adelskvinnorna i början av 1900-talet användes det till 

kosmetiska tatueringar vilket fungerade som permanent smink. Tatueringarna användes för att 

förstärka sin skönhet. Sedan kom tiden då tatueringarna blev mer förknippade med samhällets 

lägre klasser och kvinnor med tatueringar sågs då som socialt missanpassade och man ansåg att 

det endast var flickor som var i konflikt med samhället som valde att tatuera sig. Tatueringarna 

kom sedan att kopplas till sexualitet och erotik, framför allt hos tatuerade kvinnor. Hennes 

renhet försvann i och med att hon med en tatuering gav sig ett erotiskt yttre och detta blev 

förknippat med exempelvis prostitution och promiskuösa beteenden (Svensson, 1998). 

 Män och kvinnors val av tatueringar skiljer sig på så vis att män för det mesta tatuerar mer 

djärva motiv och framför allt större och synligare medan kvinnor väljer att tatuera in mindre 

motiv på mer diskreta platser och motiven är ofta feminina, som exempelvis blommor eller 

fjärilar. I de flesta fall är tatueringen ett försök att förstärka kvinnligheten och har fortsatt att 

vara förknippad med sexualitet. Men det finns också tatuerade kvinnor som utmanar den 

traditionella könsrollen och tatuerar in mer djärva och stora motiv som inte associeras med 

kvinnlighet (Kang & Jones, 2007). 

 

 

Tatueringar och identitet  
 

Oavsett vad människor har valt att tatuera in på sina kroppar har det på ett eller annat sätt varit 

ett uttryck för personens identitet. Motiven är ofta valda med omsorg och på så vis speglar de 

personens inre. Det är inte alltid att omgivningen förstår vad tatueringarna symboliserar eller 

om de över huvud taget symboliserar något, men för personen som bär tatueringarna så gör de 

det - på ett eller annat sätt. Nyare forskning visar att tatueringar kan ha en betydande roll för att 

upprätthålla en slags relation till nära anhöriga och vänner, om de dessutom är avlidna eller 

befinner sig långt bort har personen tack vare sin tatuering en närvaro av personen (Mun, Janigo, 
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& Johnsson, 2012; Tsang, 2014). Det framgår även att en del tatuerarar sig när en viktig 

livshändelse inträffar. Det kan vara en speciell resa eller att personen har tagit sig ur ett missbruk 

eller dåligt förhållande. Tatueringarna fungerar då som en påminnelse för personen. Många 

väljer också att tatuera in motiv som symboliserar sina värderingar och intressen, så som 

politiska symboler eller citat från favoritfilmer eller sångtexter. Tatueringarna blir då ett tydligt 

uttryck för personens identitet (Mun et al., 2012; Tsang, 2014). Forskning visar även att en del 

endast tatuerar sig för estetiska skäl då de anser det vara en vacker konstform (Tsang, 2014). 

Oavsett vilka skäl personerna har till sina tatueringar så är de till stor del personliga.  

 Med tanke på att tatueringar har fungerat som ett uttryck för identitet och personlighet har 

det diskuterats kring frågan om personer med tatueringar särskiljer sig från personer utan 

tatueringar vad beträffar just personlighet. Ett väletablerat mätinstrument vad beträffar 

personlighet är Big Five Inventory. Det är ett test som består utav 44 påståenden som avser att 

spegla de fem abstrakta personlighetsdimensionerna; extraversion (pratsam, bestämd, 

energisk), tillmötesgående (god karaktär, samarbetsvillig, förtroendeingivande), samvetsgrann 

(ordningsam, ansvarsfull, pålitlig), neuroticism (emotionellt instabil, stresskänslig, nedstämd) 

och öppenhet (intellektuell, okonventionell, fantasirik) (John & Srivastava, 1999). I en 

amerikansk undersökning där skillnader i personlighet mättes med hjälp av Big Five Inventory 

deltog 521 personer varav hälften var tatuerade. Det fanns en signifikant skillnad mellan de 

tatuerade och icke tatuerade deltagarna vad gällde extraversion där de tatuerade erhöll högre 

värden än de utan tatueringar (Carter, 2016). Andra forskare (Dhossche, Snell, & Larder, 1999) 

har intresserat sig för kopplingen mellan tatueringar och risksökande beteenden samt psykisk 

ohälsa. De valde att undersöka om det fanns något samband mellan tatueringar och självmord. 

I studien där de via obduktionsrapporter fick ta del av information angående befintliga 

tatueringar på de avlidnas kroppar, fann de att mer än hälften av de vita unga vuxna som begått 

självmord var tatuerade och att tatueringar då kunde vara en möjlig riskmarkör för destruktiva 

beteenden och självmord. I en annan studie där nyrekryterade män och kvinnor inom den 

amerikanska militären blev tillfrågade angående deras tobaks- och alkoholanvändande fann 

forskaren ett samband mellan tatueringar och beteenden kopplat till hälsorisker. De med 

tatueringar både drack och använde tobak i högre grad än de som inte var tatuerade (Stephens, 

2003). 

 

 

Stigmatisering och uppfattning av tatuerade individer 
 

När det kommer till tatueringar och fördomar har den knappa forskningen som finns till hands 

visat att de individerna med tatueringar i högre grad tillskrivs mer negativa personlighetsdrag 

än personerna utan tatueringar. Detta har undersökts med hjälp av bl.a. enkäter där bilder på 

virtuella eller verkliga män och kvinnor, har manipulerats. Deltagarna i studierna har fått se 

olika bilder på sina formulär, en del har fått se en person med tatuering och andra en person 

utan. Efter det har de fått besvara frågeformulär för att mäta deras attityd gentemot personen på 

bilden. I en tysk studie fann forskarna att mannen och kvinnan med tatuering ansågs vara mer 

risktagande och sensationssökande. De ansågs även ha haft fler sexuella relationer än de utan 

tatueringar (Wohlrab, Fink, Kappeler, & Brewer 2009). I en annan studie gjord i USA fann 

forskarna en skillnad i hur pass trovärdig en person ansågs vara beroende på om personen var 

tatuerad eller ej. Både mannen och kvinnan med tatueringar erhöll lägre värde på variablerna 

kunskapskompetens, god karaktär och social kompetens (Seiter & Hatch, 2005). I en 

vinjettstudie undersöktes det om tatuerade män och kvinnor bedömdes annorlunda än icke 

tatuerade individer när det kom till själva anställningsprocessen och där hittades resultat som 

visade att de tatuerade bedömdes mer negativt och fick då sämre möjlighet till en anställning. 
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Studien visade även att kvinnor med tatueringar inte ansågs vara lika attraktiva som när de inte 

har tatueringar (Drazewski, 2013). 

 I andra studier där forskarna har fokuserat mer på att undersöka hur just kvinnor med 

tatueringar bemöts jämfört med en icke tatuerad kvinna har det framkommit en tydlig skillnad 

på flera variabler. I en brittisk studie framgick det att kvinnan med tatuering ansågs vara mer 

promiskuös, mindre attraktiv och ha en högre alkoholkonsumtion än kvinnan utan tatuering 

(Swami & Furnham, 2007). I en liknande undersökning från USA fann forskarna ett resultat 

som även det var i samma negativa riktning för tatuerade kvinnor. Kvinnan med en tatuering 

på axeln fick signifikant lägre värden på nio av tretton personlighetsdrag; Atletisk, attraktiv, 

generös, intelligent, konstnärlig, motiverad, mystisk, religiös och ärlig (Degelman & Price, 

2002). I en svensk kandidatuppsats undersökte Özcan (2009) om det fanns någon skillnad på 

vilka personlighetsdrag som tillskrevs en kvinna med tatueringar jämfört med en kvinna utan, 

det fanns signifikanta skillnader på fyra variabler. Kvinnan utan tatueringar ansågs vara mer 

reserverad, regelmedveten och traditionell medan kvinnan med tatueringar ansågs vara mer 

dominant. Deltagarna fick även ange vilken sexuell läggning de trodde att kvinnan på bilden 

hade; det resulterade i en signifikant skillnad där den tatuerade kvinnan i högre grad ansågs 

vara bisexuell. Detta bidrog till uppkomsten av hypotes 1 i den befintliga studien. Att vara 

tatuerad eller inte tatuerad verkar uppenbarligen påverka vilka egenskaper du tillskrivs och i 

dessa undersökningar har de tatuerade modellerna dessutom varit diskret tatuerade eller 

animerade. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Med tanke på att tidigare studier är gjorda i både USA och Europa är det intressant att göra en 

mätning i Sverige några år senare eftersom att det sker stora förändringar på bara några år och 

med tanke på att sociala medierna växer så utsätts vi för mer intryck och bilder av bl.a. 

tatueringar vilket kan ha påverkat hur vi ser på fenomenet. Tidigare studier har dessutom använt 

sig av antingen virtuella modeller eller verkliga människor men med små tatueringar som i 

några av studierna var ditanimerade vilket inte representerar hur personers tatueringar verkligen 

såg ut. I den här undersökningen används verkliga människor som modeller där de har riktiga 

tatueringar som täcker större delen av en arm.  

 Syftet med studien är att undersöka om det finns någon skillnad i hur en person uppfattas 

beroende på om personen är tatuerad eller inte. En tatuerad kvinna jämförs med en icke tatuerad 

kvinna medan en tatuerad man jämförs med en icke tatuerad man. Har tatueringarna olika stor 

effekt beroende på om de är burna utav en kvinna eller man? Studien avsåg även att undersöka 

om de deltagare som själva är tatuerade tillskriver den tatuerade modellen mer positiva 

egenskaper än den utan tatueringar och vice versa. Hypoteserna var följande: 

H1: Den tatuerade mannen anses ha lägre utbildning än den icke tatuerade mannen. 

H2: Den tatuerade kvinnan anses ha lägre utbildning än den icke tatuerade kvinnan. 

H3: Den kvinnliga modellen med tatueringar anses vara bisexuell i högre grad än den icke 

tatuerade kvinnan.  

H4: Den tatuerade kvinnan anses vara mer promiskuös än den icke tatuerade kvinnan. 

H5: Den tatuerade mannen anses vara mer promiskuös än den icke tatuerade mannen. 

H6: Deltagare som själva är tatuerade tillskriver mer positiva egenskaper till modellen med 

tatueringar än modellen utan och vice versa.  

 

 

Metod 
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Deltagare 
 

Deltagarna i studien var studenter från en högskola i Mellansverige (n = 237, kvinnor = 64%, 

män = 36%). Studenter användes för att spegla en yngre generations attityd mot tatueringar, de 

var även runt samma ålder (M  = 23.00, SD = 5.50) som modellerna på bilden som var 26 år 

gamla. Studenter från olika program användes för att få en större variation på deltagarna.  

 

 

Material 
 

För att kunna göra undersökningen behövdes en design där två foton manipulerades och 

användes i enkäterna. Två personer med tatueringar ställde upp som modeller. Det krävdes att 

båda var av samma etnicitet och ålder samt att de båda hade ungefär lika mycket tatueringar 

och var ungefär lika attraktiva. De båda var från andra städer än staden där skolan låg, vilket 

minskade risken för att de skulle bli igenkända av studenterna. För att underlätta retuscheringen 

hade personerna endast en arm tatuerad då huden från den icke tatuerade armen användes för 

att retuschera bort tatueringarna. Det fanns fyra varianter av enkäten där bilden var det enda 

som varierade. Varje deltagare fick antingen se en bild på mannen med tatuering, mannen utan 

tatuering, kvinnan med tatuering eller kvinnan utan tatuering. För att mäta attityden gentemot 

personen på bilden följde ett eget utformat mätinstrument där deltagarna fick skatta personen 

på 19 olika personlighetsdrag som mättes med en sjugradig skala från 1 (inte alls) till 7 (väldigt 

mycket). De attribut som undersöktes var Attraktiv, Brottsbenägen, Har humor, Har hög 

självkänsla, Har missbruksproblematik, Hälsosam, Impulsiv, Intelligent, Kreativ, Kvinnlig, 

Manlig, Mår bra, Omtänksam, Politiskt insatt, Pålitlig, Rebellisk, Snäll, Ärlig och 

Öppensinnad. Efter attributen fick deltagarna även ta ställning till vad de trodde personen hade 

som högsta utbildning; Grundskola, Gymnasium eller Högskola/Universitet. På samma sida 

fick de kryssa i om de trodde personen var Heterosexuell, bisexuell eller homosexuell samt fick 

de ange hur många tillfälliga sexuella partners de trodde personen haft det senaste året, detta 

för att mäta promiskuitet. För att få även kvalitativa data fick deltagarna beskriva personen med 

tre egna ord. Den andra delen av enkäten bestod av Big Five Inventory översatt till svenska 

(Hochwälder, 2006). Cronbach’s alpha testades och visade värdena 0.71 till 0.75; extraversion 

(0.71), tillmötesgående (0.75), samvetsgrann (0.73), neuroticism (0.75) och öppenhet (0.71). 

Deltagarna skulle då fylla i testet så som de trodde att personen på bilden skulle ha fyllt i det. 

Bedömningen gjordes på en femgradig skala från 1 (stämmer absolut inte) till 5 (stämmer 

absolut). I slutet av enkäten fick de kryssa i om de var tatuerade eller inte. Om de svarade ja 

fick de ange om deras tatuering alternativt tatueringar var placerade diskret eller iögonfallande.  

 Vid fotograferingarna anlitades en fotograf (Kajsa Göransson) för att kvalitén och framför 

allt ljuset skulle bli så bra som möjligt. De båda modellerna fick sitta vid ett bord med armarna 

i kors, smycken togs bort och fingrarna visades inte på grund av att kvinnans naglar var målade. 

Sedan redigerades bilderna i Photoshop där de även gjordes om till svartvitt för att göras mer 

neutrala och på så sätt mer lika varandra (se bilaga). 

 

 

Procedur 
 

För att få tillgång till deltagarna kontaktades lärare på högskolan via mail. Innan enkäterna 

delades ut sorterades de så att de låg i följande ordning: Tatuerad kille, tatuerad tjej, icke 

tatuerad kille, icke tatuerad tjej. Detta för att minska risken att deltagare bredvid varandra skulle 

genomskåda studiens syfte. Enkätens framsida bestod av ett missivbrev där de informerades 

om studiens syfte som dock hade modifierats. Deltagarna fick informationen att studiens avsikt 



7 

 

var att endast mäta perception, hur bedömer vi en människa endast utifrån en bild? Det nämndes 

ingenting om tatueringar i presentationen och inte heller efteråt för att minska risken för 

ryktesspridning. De blev även informerade både muntligt och skriftligt att Big Five testet inte 

var avsett för de själv utan för personen på bilden. Deltagandet var anonymt och frivilligt vilket 

de informerades om i missivbrevet samt i presentationen. Författaren som själv är tatuerad valde 

att inte visa detta under datainsamlingen med risk att påverka deltagarna som fått enkäten med 

den tatuerade kvinnan eller mannen. Enkäterna delades ut och samlades in i början av 

föreläsningarna. Det tog ca 10 minuter att fylla i en enkät. Ingen ersättning erbjöds.  

 

 

Resultat 
 

Först gjordes en analys för att se om det fanns någon skillnad i avseende på hur deltagarna 

skattade modellerna på de 19 olika attributen. Analysen bestod utav flera t-test för oberoende 

mätningar som sedan signifikansprövades på en 5% -nivå. Vad gäller den manliga modellen så 

visade resultatet att det fanns en signifikant skillnad på hur deltagarna uppfattade mannen som 

politiskt insatt då den icke tatuerade erhöll högre värden och ansågs då vara mer politiskt insatt 

än den tatuerade mannen. Det fanns även en tendens till en signifikant skillnad på variabeln 

rebellisk där den tatuerade mannen ansågs vara mer rebellisk. Resultaten redovisas i Tabell 1. 

 

 
Tabell 1 

Resultat för den manliga modellens t-test 
 Icke tatuerad        Tatuerad     

 M   SD M SD   t p 2 

Attraktiv 4.07   1.54 4.30 1.51 -0.61 .545  

Brottsbenägen 2.54   1.58 2.43 1.38 0.40 .688  

Har Humor 4.63   1.35 4.45 1.25 0.77 .451  

Har hög självkänsla 5.23   1.20 5.13 1.23 0.42 .358  

Har missbruksproblem 2.16   1.36 2.42 1.71 -0.92 .258  

Hälsosam 5.02   1.29 4.73 1.46 1.11 .268  

Impulsiv 3.89   1.65 4.02 1.47 -0.42 .674  

Intelligent 4.48   1.24 4.63 0.99 -.069 .489  

Kreativ 3.87   1.47 4.17 1.38 -1.11 .270  

Kvinnlig 2.18   1.33 1.98 1.12 0.85 .400  

Manlig 4.96   1.35 5.23 1.16 -1.16 .250  

Mår bra 5.25   1.18 5.17 1.21 0.38 .708  

Omtänksam 4.70   1.12 4.58 1.23 0.55 .587  

Politiskt insatt** 3.84   1.54 3.25 1.64 2.01 .047 .03 

Pålitlig 4.27   1.14 4.51 1.42 -1.00 .319  

Rebellisk* 2.96   1.55 3.53 1.57 -1.93 .056 .03 

Snäll 5.00   1.21 5.07 1.22 -0.30 .767  

Ärlig 4.39   1.11 4.57 1.35 -0.79 .432   

Öppensinnad 4.53   1.32 4.42 1.35 0.41 .681  

*p < .10 **p < .05  ***p < .01 
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Vad gäller den kvinnliga modellen så fanns det signifikanta skillnader på sex variabler samt 

fyra variabler som hade en tendens till signifikans. De attribut med signifikanta skillnader var 

har humor där den tatuerade kvinnan erhöll högre poäng  än den icke tatuerade. Den tatuerade 

kvinnan ansågs i större grad ha  missbruksproblem än när hon inte var tatuerad. Hon fick även 

högre värden på variabeln impulsiv när hon var tatuerad och hon ansågs vara mer manlig med 

tatueringar än utan. Det var samma riktning på variablerna rebellisk och öppensinnad där den 

tatuerade kvinnan erhöll högre värden även där. De variablerna som hade en tendens till 

signifikanta skillnader var har hög självkänsla där den tatuerade kvinnan ansågs ha högre 

självkänsla än den icke tatuerade kvinnan. Den tatuerade kvinnan ansågs vara mindre hälsosam 

än den icke tatuerade kvinnan. På variablerna kreativ och ärlig erhöll kvinnan med tatueringar 

högre värden. (se Tabell 2). 

 

*p < .10 **p < .05  ***p < .01 

 

   Det utfördes chi-två tester av association för att se om det fanns någon skillnad på vad 

deltagarna skattade som högsta utbildning för personen samt vilken sexuell läggning de antog 

att personen hade. Vad det gäller utbildning blev det en signifikant skillnad i hur deltagarna 

skattade mannens utbildningsnivå beroende på om han var tatuerad eller inte vilket gav stöd för 

hypotes 1 då deltagarna i högre grad ansåg att den tatuerade mannen hade lägre utbildning än 

den icke tatuerade, χ2(2, N = 117) = 8.26, p = .016. För kvinnan togs kategorin grundskola bort 

då ingen utav deltagarna valde det alternativet. Det fanns ingen signifikant skillnad vad gällde 

utbildning för kvinnan χ2(1, N = 120) = 1.51, p = .219. Hypotes 2 fick därmed inget stöd.  

    När det kom till analysen för sexuell läggning togs kategorin homosexuell bort då det var 

för få i förväntad frekvens. Det visade på en signifikant skillnad mellan den tatuerade kvinnan 

och den icke tatuerade kvinnan där den tatuerade kvinnan ansågs vara bisexuell i högre grad än 

den icke tatuerade kvinnan χ2 (1, N = 119) = 4.32, p = .038, vilket gav hypotes 3 stöd. I Tabell 

Tabell 2 

Resultat för den kvinnliga modellens t-test 

 Icke tatuerad    Tatuerad  

  M  SD  M  SD t  p 2 

Attraktiv 4.43     1.20 4.28 1.32 0.65 .517  

Brottsbenägen 2.16     1.04 2.24 1.08 -0.41 .680  

Har humor** 4.27     1.49       4.78 1.30 -2.25 .027 .04 

Har hög självkänsla* 4.50     1.36 4.95 1.28 -1.86 .066 .03 

Har missbruksproblem** 1.71     1.05 2.21 1.54 -2.09 .039 .04 

Hälsosam* 4.34     1.28 3.88 1.34 1.92 .057 .03 

Impulsiv*** 3.35     1.43 4.61 1.41 -4.84 .001 .17 

Intelligent 4.88     1.22 5.02 1.03 -0.64 .523  

Kreativ* 4.69     1.22 5.10 1.14 -1.92 .057 .03 

Kvinnlig 5.59     1.20 5.26 1.18 1.52 .132  

Manlig*** 2.03     1.21 2.72 1.36 -2.91 .004 .07 

Mår bra 5.07     1.18 5.16 1.15 -0.42 .676  

Omtänksam 5.26     1.25 5.02 1.05 1.14 .258  

Politisk insatt 3.73     1.36 3.53 1.58 0.71 .477  

Pålitlig 5.12     1.35 5.04 1.19 0.35 .731  

Rebellisk*** 3.00     1.40 4.60 1.44 -6.16 .001 .25 

Snäll 5.59     1.13 5.52 1.10 0.36 .720  

Ärlig* 4.98     1.34 5.38 1.01 -1.82 .071 .03 

Öppensinnad*** 4.57     1.09 5.28       1.22 -3.33 .001 .09 
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3 visas även frekvenser för medelvärden och standardavvikelser för skattningen utav tillfälliga 

sexuella partners som analyserades med hjälp av t-test för oberoende mätningar. Det hittades 

inte någon signifikant skillnad i hur många sexuella partners deltagarna trodde att personen på 

bilden hade haft det senaste året (Man: p = .721, Kvinna: p = .112) hypotes 4 och 5 fick därmed 

inget stöd. 

 

Tabell 3    

Frekvenser för utbildningsnivå och sexuell läggning samt 

medelpoäng (och standardavvikelser) för antal sexuella partners                              

             Man                Kvinna  

 Icke tatuerad Tatuerad  Icke tatuerad  Tatuerad 

      

Utbildning      

Grundskola 0 3  0 0 

Gymnasium 16 28  21 26 

Högskola 41 29  41 32 

Sexuell läggning      

Heterosexuell 42 49  47 33 

Bisexuell 12 5  15 24 

Homosexuell 2 4  0 1 

Sexuella partners      

M 6.30 5.80  3.30 4.20 

SD 6.70 7.70  3.10 3.10 

 

 

Med hjälp av flera t-test för oberoende togs resultat fram vad gällde deltagarnas uppfattning om 

personen på Big Five testet. Inga signifikanta skillnader hittades vad beträffar mannen. Däremot 

fanns det signifikanta skillnader på tre utav fem variabler när de kom till kvinnan. Dessa var 

Extraversion t(114) = -3.18, p = .002, 2 = .08 Samvetsgrann t(114) = 2.28, p = .025, 2 = .04  

Öppenhet t(114) = -3.42, p = .001, 2 = .09. Resultaten presenteras i Figur 1 och Figur 2. 

 

 

  
 

Figur 1. Skillnaden mellan hur deltagarna skattade den icke tatuerade 
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och den tatuerade mannen på Big Five testet. Bedömningen gjordes på  

en femgradig skala från 1 (stämmer absolut inte) till 5 (stämmer absolut). 

Skalan i figuren är kapad från 2.2 till 3.8. 

 

 

 
 

Figur 2. Skillnaden mellan hur deltagarna skattade den icke tatuerade  

och den tatuerade kvinnan på Big Five testet. Bedömningen gjordes på 

en femgradig skala från 1 (stämmer absolut inte) till 5 (stämmer absolut). 

Skalan i figuren är kapad från 2.2 till 3.8. 

 

Av de 237 deltagarna så var 82 tatuerade och utav de så angav 56 att de var diskret tatuerade 

medan 26 hade iögonfallande tatuering(ar). För att se om det faktum att deltagaren var tatuerad 

eller inte påverkade hur de uppfattade personen på bilden utfördes t-test för oberoende. Det 

fanns ingen signifikant skillnad på någon variabel, dock fanns det en tendens till signifikant 

skillnad på variabeln attraktiv vad gällde modellerna som inte var tatuerade. Då uppgav 

deltagarna, som själva inte var tatuerade, högre poäng (M = 4.42, SD = 1.33) än deltagarna som 

var tatuerade (M = 3.92, SD = 1.42), t(113) = -1.86, p = .066. Det var samma riktning i resultatet 

för de tatuerade deltagarna och deras skattning av modellernas attraktivitet, där de tatuerade 

deltagarna skattade den tatuerade modellen högre (M = 4.55, SD = 1.40) än vad de utan 

tatueringar gjorde (M = 4.11, SD = 1.41), t(112) = 1.60, p = .113. Hypotes 6 får därmed inget 

stöd.  

 

De kvalitativa data som ingick i undersökningen var de tre egna orden som deltagarna fick 

beskriva personen på bilden med. De sorterades upp i ett Word-dokument där alla ord som 

nämndes under respektive bild skrevs ner och koncentrerades ihop till liknande ord och 

räknades. Liknande ord som slogs samman till en komponent var exempelvis: Bestämd, Rak på 

sak och självsäker som då blev komponenten självsäker. De fyra mest nämnda komponenterna 

(övriga i parentes) för respektive modell togs fram (se Tabell 4). Sammanlagt nämndes 99 ord 

för den icke tatuerade mannen, 111 för den tatuerade mannen, 130 ord för den icke tatuerade 

kvinnan och 123 ord för den tatuerade kvinnan.  
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Tabell 4 

Sammanställning av kvalitativa data, deltagarnas egna ord  

             Man                              Kvinna  

 Icke tatuerad Tatuerad  Icke tatuerad Tatuerad 

Komponenter    

Snäll / Trevlig 14 26 25 15 

Glad / Rolig 9 12 (8) (11) 

Omtänksam (7) (7) 15 (11) 

Social / Extrovert (6) 12 (8) 13 

Självsäker (8) (6) (5) 18 

Attityd / Tuff (5) 9 (0) 17 

Lugn / Introvert 11 (4) 12 (0) 

Ordningsam 12 (3) 14 (0) 

 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i hur en person uppfattas 

beroende på om personen är tatuerad eller inte. Skulle det då finnas en skillnad mellan hur en 

man respektive kvinna uppfattades? Resultatet antydde att det fanns en skillnad i hur deltagarna 

i studien uppfattade personen på bilden beroende på om de fått se personen med eller utan 

tatuering. Det skilde sig även könen emellan då den kvinnliga modellen fick signifikanta 

skillnader på sex variabler där hon som tatuerad erhöll högre värden på variablerna impulsiv, 

öppenhet, rebellisk, manlighet och hon ansågs i större grad ha missbruksproblematik och 

humor. Hon fick även tendenser till signifikanta skillnader på fyra variabler där hon ansågs vara 

mer kreativ, självsäker och ärlig med tatueringar men mindre hälsosam. Medan den manliga 

modellen endast fick en signifikant skillnad där han ansågs vara mindre politiskt insatt när han 

var tatuerad samt en tendens till signifikant skillnad då han ansågs vara mer rebellisk än när han 

inte var tatuerad. 

 Vad det gäller riskfyllda beteenden indikerar tidigare studier att tatuerade personer skulle 

uppfattas som att de är mer benägna till drogmissbruk, impulsivitet och andra 

sensationssökande beteenden (Wohlrab, Fink, Kappeler, & Brewer 2009; Swami & Furnham, 

2007), vilket även kunde utläsas av den här studien, åtminstone vad det gäller kvinnan med 

tatueringar där hon erhöll högre värden på både impulsiv, missbruksproblematik och rebellisk. 

Mannen hade förvisso en tendens till högre värden på rebellisk när han var tatuerad. Däremot 

gavs det till skillnad från andra studier mer positiva riktningar för den tatuerade kvinnan på 

variablerna kreativ och ärlig. Till skillnad från Degelman och Price (2002) uppfattades den 

tatuerade kvinnan i den här studien som mer kreativ och ärlig än kvinnan utan tatueringar. Med 

tanke på tidigare forskning (Degelman & Price, 2002; Drazewski, 2013; Swami & Furnham, 

2007) skulle det gå att anta att de icke tatuerade modellerna skulle anses vara mer attraktiva än 

de med tatueringar. Så var inte fallet i den här studien då det inte fanns någon skillnad på denna 

variabel. I den här studien hittades skillnader som visade att den tatuerade kvinnan uppfattades 

som mer manlig och att hon även hade mer humor än den icke tatuerade kvinnan, detta är något 

som inte nämnts i någon av de tidigare studierna. Det skulle kunna finnas ett samband mellan 

variabeln manlighet och sexuell läggning då kvinnan med tatueringar även ansågs vara 
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bisexuell i högre grad samtidigt som hon ansågs mer manlig. Vad det gällde mannen så ansågs 

han vara mer heterosexuell med tatueringar och även mer manlig.  

 När det kom till Big Five testet fanns det även där en skillnad mellan den kvinnliga och 

manliga modellen. Det fanns ingen signifikant skillnad i hur deltagarna skattade mannen när 

han var tatuerad och inte, däremot skilde det sig signifikant i hur de skattade kvinnan på tre 

utav de fem personlighetsdimensionerna. Deltagarna uppfattade den kvinnliga modellen som 

mindre samvetsgrann men mer extrovert och öppensinnad när hon var tatuerad vilket enligt 

författaren inte stämmer överens med resultaten i studien av Seiter och Hatch (2005) där 

modellerna med tatueringar ansågs ha lägre social kompetens än de utan tatueringar och social 

kompetens kan kräva ett visst mått av öppenhet och extraversion. 

 Detta visade även de kvalitativa data som gav en kompletterande bild av hur personerna 

uppfattades. Den tatuerade mannen och kvinnan ansågs vara mer extroverta medan de deltagare 

som sett personerna utan tatueringar skrivit ord som introvert, blyg och tystlåten. Att en person 

som är tatuerad uppfattas som mer extrovert än en icke tatuerad person skulle kunna förklaras 

med att personer med tatueringar i större grad också anser sig själva som extroverta (Carter, 

2016) och att det då kan ligga någon form av sanning i den bedömningen. Det fanns ännu en 

gemensam komponent vilket var ordningsam för de icke tatuerade medan de båda med 

tatueringar tillskrevs ord som indikerade att de såg ut att ha en tuff attityd. Den kvinnliga 

modellen ansågs vara omtänksam när hon inte var tatuerad men med tatueringar ansågs hon 

vara självsäker. Det enda gemensamma för samtliga bilder var att de alla fått komponenten 

snäll/trevlig som dominant, dock var det den tatuerade mannen och den icke tatuerade kvinnan 

som blev tillskrivna den komponenten i högsta grad.  

  Vad beträffar Hypotes 1 fick den stöd då den manliga modellen som i högre grad ansågs ha 

lägre utbildning när han var tatuerad än när han inte var det. Liknande resultat framgår i studien 

av Seiter och Hatch (2005) där personerna med tatueringar ansågs ha lägre kunskapskompetens. 

Dock hittades ingen skillnad vad beträffar hur deltagarna skattade kvinnans högsta utbildning i 

den här studien. Vilket inte gav hypotes 2 något stöd. I den befintliga studien fanns liknande 

resultat som i Özcans (2009) studie, det fanns en signifikant skillnad på hur deltagarna såg på 

den kvinnliga modellens sexuella läggning. Fler deltagare ansåg att kvinnan var bisexuell när 

hon var tatuerad än när hon inte var det. Hypotes 3 fick därmed stöd. Det gjordes även en analys 

på hur deltagarna skattat mannens sexuella läggning, detta för att se om riktningen skiljde sig 

åt från kvinnan. Det visade sig att det var en motsatt riktning då deltagarna ansåg att han var 

mer heterosexuell med tatueringar än utan. Det var en tendens till en signifikant skillnad. Vad 

gällde hypotes 4 och hypotes 5 fick inte någon utav dem stöd. Med tanke på tidigare studier 

(Swami & Furnham, 2007; Wohlrab, Fink, Kappeler, & Brewer 2009) vore det logiskt att anta 

att de tatuerade skulle erhålla högre värden men i den här studien kunde inte några signifikanta 

skillnader hittas.  

 Vad det gäller teorin angående in- och utgrupper (Bar-tal et al., 2013) undersöktes detta och 

hypotes 6 gavs inget stöd. Deltagare som själva var tatuerade tillskrev inte mer positiva 

egenskaper till modellerna som var tatuerade och det gällde inte heller för de icke tatuerade 

deltagarna gentemot modellerna som inte var tatuerade. Det fanns dock en tendens till en 

signifikant skillnad, där de icke tatuerade deltagarna tyckte att de icke tatuerade modellerna var 

mer attraktiva. Detta var även riktningen för de tatuerade deltagarna gentemot de tatuerade 

modellerna men det uppfyllde inte kraven för någon signifikant skillnad. Detta kan ha berott på 

att antalet tatuerade deltagare var färre än de utan samt att majoriteten av de deltagare som var 

tatuerade angav att det hade diskreta tatueringar. 
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Studiens styrkor och svagheter 

 

Till att börja med var en av studiens styrkor användningen utav Big Five testet som är ett 

väletablerat mätinstrument med god reliabilitet. En annan styrka är antalet deltagare som 

sammanlagt var 237 av 240 utdelade enkäter, det var alltså ett lågt externt bortfall. Trots att 

könsfördelningen kunde ha varit jämnare så var det inte en svaghet och ses inte som ett hot mot 

validiteten, däremot hade det kunnat vara fler deltagare med iögonfallande tatueringar för att få 

ett säkrare svar angående in- och utgruppsfrågan.  

 Studiens svagheter är bland annat risken att ha begått ett typ 1-fel då det utfördes 19 t-tester 

av attributen. Detta medför då att en utav de signifikanta skillnaderna kan bero på slumpen. 

Deltagarna kan även ha genomskådat syftet då de kan ha råkat se att någon bredvid fått en annan 

bild på sin enkät, kanske hade det varit mer säkert att göra en sådan här undersökning via 

webben för att minska social önskvärdhet hos deltagarna. Trots att deltagarna blivit informerade 

både skriftligt och muntligt angående att Big Five testet var avsett att besvaras så som de trodde 

att personen på bilden skulle ha svarat så kan det ha skett missförstånd. Dock var författaren 

väldigt tydlig och upprepade det flera gånger för att undvika just detta. En annan svaghet kan 

vara analysen av de kvalitativa data då författaren själv fått tolka och bilda komponenter utav 

orden. Författaren själv är tatuerad kan hon ha tolkat ord på olika sätt beroende på sina egna 

förutfattade meningar, vilket oftast är ett hot mot validiteten i kvalitativa studier. Samt vad hon 

själv ser som positiva egenskaper och inte. Vad beträffar bilderna på modellerna kunde dessa 

ha varit mer identiska då poseringarna är rätt olika varann trots att båda sitter med armarna i 

kors. Mannen ser något mer avslappnad ut jämfört med kvinnan som ser ut att vara lite mer 

dominant och på spänn.  

 

 

Slutsats 

 

Finns det då någon skillnad i hur en person uppfattas beroende på om personen är tatuerad eller 

inte? Ja, tatueringen kan ha en betydande roll för hur en individ uppfattas, speciellt om individen 

är av det kvinnliga könet. Det behöver dock inte vara enbart negativa uppfattningar utan kan 

mycket väl vara positiva egenskaper som tillskrevs dessa personer och just i den här studien var 

det till skillnad från tidigare forskning en balans mellan positiva och negativa egenskaper som 

tillskrevs mannen och kvinnan med tatueringar. Att bära iögonfallande tatueringar som en ung 

kvinna i Mellansverige verkar dock vara betydligt mer uppseendeväckande än för en ung man. 

 Eftersom att syftet var att undersöka hur attityden var hos just den yngre befolkningen skulle 

resultaten gå att generalisera till en viss del men det framgår inte hur befolkningen i det stora 

hela ser på tatueringar. Det kan antas att det finns en skillnad mellan generationer. Studien har 

kunnat bidra med nytt vetande eftersom att det blev en så tydlig könsskillnad samt att det som 

sagt inte höll samma negativa riktning som tidigare studier. Den tydliga skillnaden mellan hur 

en man respektive kvinna uppfattas beroende på om de är tatuerade eller inte är något att ta i 

beaktande och det skulle vara intressant att följa upp med en kvalitativ undersökning med 

intervjuer för att få mer förståelse. Det skulle även vara av intresse att få en ökad förståelse för 

vad personerna med tatueringar vill uppnå med att tatuera sig och om de känner sig 

stigmatiserade av omgivningen. Med tanke på stigmatisering vore det av intresse att undersöka 

huruvida tatueringar kan hjälpa eller stjälpa en ung kvinna i jobbintervjuer beroende på vilken 

bransch hon söker sig till, kanske skulle de iögonfallande tatueringarna vara en fördel inom 

vissa yrken idag? 
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