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           Vilka egenskaper tillskrivs en kvinna med tatueringar  

                    jämfört med en kvinna utan tatueringar? 

                Berivan Özcan 

  

 

Förr förknippades tatueringar med sjömän och rebeller, nu är det 
betydligt vanligare och mer accepterat. Idag har det blivit 
populärare än någonsin och med en yngre kundkrets. Syftet med 
den här studien är vilka egenskaper som tillskrivs en vanlig 
kvinna med synliga tatueringar samt en kvinna utan synliga 
tatueringar. Deltagare i denna studie var 89 studenter på en 
högskola i åldrarna 19-49 år. Resultatet indikerade att kvinnan 
utan tatueringar tillskrevs delvis mera positivt än kvinnan med 
tatueringar, bland annat ansågs hon mer attraktiv och mindre 
sexuellt erfaren än kvinnan med tatueringar. Dock vad gäller 
utbildningsnivå och sexorientering/sexläggning så förknippades 
den tatuerade kvinnan inte med större negativa fördomar. Överlag 
finns det ingen större skillnad gällande utbildningsnivån för dessa 
kvinnor, båda ansågs gått ut högskolan.  
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                 Inledning 

Förknippas fortfarande tatueringar med sjömän? Ger en tatuerad person ett gott eller dåligt 
intryck i allmänhetens ögon? Forskning har visat att när individer formar ett första intryck så 
påverkas formningen av första intrycket negativt av faktorer som rökning, tatueringar eller 
övervikt. (Degelman & Price, 2006). 
     Hur en person behandlas och tas emot beror mycket på det första intrycket. Ett gott intryck 
tenderar att leda till en mer positiv attityd från andra samt till en bättre behandling. I Sverige 
gör 150 tatuerare sammanlagt omkring 80 000 tatueringar varje år. För tio år sedan fanns det 
ungefär 30 tatuerare i Sverige som producerade en femtedel av dagens siffra. Det har därmed 
blivit betydligt vanligare med att fler personer tatuerar sig. Idag utgör målgruppen 18-35 år 
den största kundkretsen jämfört med förr som på 1960-talet då det inte var allmänt accepterat 
att unga skulle tatuera sig speciellt inte kvinnor (www.aftonbladet.se).  
     Tatueringar kan framkalla olika fördomar gällande personlighetsdrag om personen med 
tatueringar (Persson, 2007). Denna undersökning gjordes för att se hur en ung kvinna 
tillskrivs personlighetsegenskaper beroende på om hon har tatueringar på armarna eller inte. 
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För att denna undersökning skulle utföras användes Raymond Cattells 16 personlighets 
faktorer som hjälp. Cattell är mest känd för sitt upptäckande av dem 16 faktorerna som ligger 
bakom en människas personlighet. Han kallade dessa faktorer för grundläggande traits som 
beskrev olika personlighetsdrag. Dessa traits var egenskaper som han själv skapade utifrån sin 
egen adjektivlista. Han delade upp dessa traits i två delar ena i interna traits och den andra i 
externa traits. Både den interna och den externa representerade olika nivåer av analys. Han 
menade att dem externa traits ligger på ytan och därför representerar dem beteendet och 
således kan dem bli observerbara. Trots att både dessa traits representerar en människas 
personlighet så var det dem interna som mest beskrev en människas personlighet och därför 
lite viktigare än dem externa traits (Lord, 2000).     
 
     Ordet tatuera kommer ifrån ett polynesiskt ord ta´tau som betyder tecken, hudsmyckning, 
målning (Bergman, 2008). Det finns inga säkra siffror på antalet personer i Sverige eller i 
världen som har en tatuering. Uppskattningsvis har mellan 14 % och 25 % av alla vuxna och 
unga i västvärlden har en antingen en synlig eller en osynlig tatuering (Forbes, 2001; Martin, 
1997). Hawkes, Senn och Thorn (2004) undersökte vilka fördomar studenter i nord Amerika 
hade gentemot kvinnor med tatueringar i olika storlekar och skrifter. Studien visade att både 
de manliga och de kvinnliga studenterna hade en mer negativ attityd för kvinnor med en 
synlig tatuering. Studien visade också att deltagare som hade en mer konservativ syn på 
kvinnor överlag hade en mer negativ syn på kvinnor antingen - med eller utan - tatueringar än 
deltagare som hade en liberalare syn på kvinnor.  
     Att ha fördomar innebär att ha negativa attityder och förutfattade meningar om en grupp 
och gruppens individuella medlemmar (Lindholm, 2005; Myers, 2005). Ordet fördom 
kommer från det latinska praejudica´re som betyder att på förhand avdöma eller avgöra utan 
stadgad prövning (Wessén, 1975). Att ha tatueringar verkar vara förknippat med negativa 
fördomar, som verkar ge en negativ bild om personen utan att ha lärt känna personens inre 
faktorer.  Att ha tatueringar över huvudtaget ger en negativ bild av individen. Till exempel 
undersökte Fransson och Persson (2005) hur tatuerade sjuksköterskor skulle uppfattas. 
Författarna kom fram till att fyra av sex deltagare ansåg att deras trygghetskänsla samt deras 
förtroende för en sjuksköterska skulle minskas om sjuksköterskan hade en synlig tatuering. 
Liknande rapporter om tatuerade kvinnor som tillskrivs negativa fördomar är viktiga eftersom 
att många unga kvinnor, främst i västvärlden har en eller flera tatueringar oavsett klass, 
etnicitet eller religion. Att man tillskrivs negativa stereotypiska attityder är nästan alltid 
skadligt, det kan ske en menlig effekt på självförtroendet av individerna med tatuering och 
samt minska deras känsla av unikhet, alltså deras känsla av att själva känna sig unika med sina 
tatueringar (Armstrong, 1991; Brown, Perlmutter, & McDermott, 2000; Crocker, Major, & 
Steele, 1998).  

 
Individers sexuella identitet kan ses ha olika elementer och är komplext. Shively och De 
Cecco (1977) menade att det finns fyra komponenter till den sexuella identiteten. Den 
sexuella identiteten består av det biologiska könet som är det man födds till biologiskt 
antingen med kromosomparet XX (kvinna) eller XY (man). Den andra komponenten i ens 
sexuella identitet är socialt kön där man under uppväxttiden uppfostrar kvinnor i en viss 
könsroll och män i en annan könsroll. Traditionella könsroller säger att kvinnor ska vara på ett 
visst sätt och män på andra sätt, exempelvis rosa kläder till flickor och blå till pojkar och 
liknande. Detta är alltså det sätt vi beter oss – hur vi agerar i samhället automatiskt utan att vi 
medvetet tänker på det (Shively & De Cecco, 1977). 
     Statistik på människors sexuella läggning i Sverige visar att 5 till 10 procent av 
befolkningen är bisexuella eller homosexuella (www.rfsu.se). Shively, Jones och De Cecco 
(1984) kom fram till att en persons könsroll var förknippad med fördomar om personens 
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sexuella läggning. Exempelvis att personer som inte var tydliga med sin könsroll ansågs 
oftare vara homosexuella medan individer med en tydlig könsroll ansågs vara heterosexuella. 
Tatueringar har i västvärlden förknippats med traditionellt maskulina drag och yrken som 
sjömän. Det kan därmed antas att kvinnor med tatueringar uppfattas som mindre feminina och 
fördomar tillskrivs dem som homo- eller bisexuella. Är det verkligen så att tatuerade kvinnor 
är i en högre utsträckning homosexuella eller bisexuella- eller är detta bara en fördom? 
     Tidigare forskning om hur mycket tatuerade kvinnor jämfört med otatuerade kvinnor 
dricker, hur attraktiva de anses vara samt hur lösaktiga de anses vara sexuellt har gjorts i 
London. Resultatet visade att de tatuerade kvinnorna ansågs mindre attraktiva, mer lösaktiga 
samt att de ansågs missbruka mer alkohol än otatuerade kvinnor. Siffrorna blev mer negativa 
ju fler tatueringar de hade (Furnham & Swami, 2007).  
 
Ordet egenskap betyder faktor som utgör en väsentlig eller en utmärkande del av en viss 
helhetssätt att fungera eller vara uppbyggd (Norstedts, 1999). Forbes (2001) visade att det 
egentligen inte finns personlighets skillnader mellan personer med tatueringar och personer 
utan tatueringar. Individer med synliga tatueringar uppfattas ändå ha olika 
personlighetsegenskaper än individer utan tatueringar. Bernhard, Gayle, Peter och Silke 
(2009) undersökte bland 287 deltagare om vad de ansåg om tatuerade och otatuerade 
individerna. De tatuerade ansågs mer erfarna och spänningssugna samt att de haft fler sexuella 
partners än de som inte hade några tatueringar. Överlag anses kvinnor med tatueringar mer 
sexuellt erfarna än kvinnor utan tatueringar. Tatuerade personer tillskrevs också mer 
dramatiserade egenskaper än en otatuerad person exempelvis att dem var överdrivet hårda 
som personer eller att dem är rejält äventyrslystna än vad dem egentligen är. Tatuerade och 
icke-tatuerade bedöms också olika vad gäller attraktivitet som egentligen inte är en 
personlighetsegenskap men är en yttre egenskap som tillskrivs kvinnor oavsett tatueringar 
eller inte.   

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att undersöka utifrån utseendet vilka egenskaper som 
tillskrivs en tatuerad kvinna jämfört med samma kvinna utan tatueringar. Frågeställningen 
var: Vilka egenskaper tillskrivs den tatuerade kvinnan vs kvinnan utan tatueringar?  
Hypoteserna i studien var (a) att deltagare kommer att tillskriva bilden på den tatuerade 
kvinnan med mer negativa personlighetsegenskaper än bilden på den otatuerade kvinnan samt 
att de kommer att tillskriva den tatuerade kvinnan mer som bisexuell än heterosexuell och den 
otatuerade kvinnan som mest heterosexuell, (b) att kvinnan utan tatueringar kommer att anses 
mer attraktiv än kvinnan med tatueringar samt att kvinnan med tatueringar kommer att anses 
ha fler antal sexuella partners än den otatuerade kvinnan, och (c) att den tatuerade kvinnan 
kommer att tillskrivas lägre utbildningsnivå än den otatuerade kvinnan. 

   Metod 

Deltagare 

I undersökningen deltog 89 högskolestudenter i Västmanland. Urvalet var ett 
bekvämlighetsurval. Av undersökningsdeltagare var 60 av studenterna kvinnor och 29 var 
män. Undersökningen var frivillig och deltagarna fick ingen ersättning för deltagandet. 
Deltagarna i undersökningen var mellan 19-49 år och medelåldern var 24.42 (SD = 4.77). 

Material 
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I undersökningen användes enkäter med en överkropps bild på en kvinna som manipulerades 
på två olika sätt. Ansiktet samt en del av håret täcktes. Detta för att försäkra om att deltagare 
inte skulle fokusera sig på dessa delar i kvinnans utseende utan att deras uppmärksamhet 
skulle riktas mot tatueringarna hos kvinnan. Kvinnan på bilderna hade samma min, smink, 
klädsel och frisyr och de både bilderna var tagna mot samma bakgrund. Det var 44 
undersökningsdeltagare som fick bilden på kvinnan utan tatueringar på armarna som var 
original bilden och 45 undersökningsdeltagare som fick den manipulerade bilden, det vill säga 
bilden på kvinnan med tatueringar på armen. Alla enkäter var A3-storlek som viktes i mitten.  
     Första sidan innehöll namn på forskaren och vad syftet med undersökningen var. Vidare 
upplystes undersökningsdeltagare om de etiska reglerna, det vill säga att delta i 
undersökningen var frivilligt, de fick vara anonyma och att ingen utom forskaren skulle ta del 
av svaren, något som ytterst har försökts hålla och har lyckats behålla deltagarnas anonymitet 
(Vetenskapsrådet, 2002). På enkätens nästa två sidor (uppslaget), fanns det en tydlig bild på 
vänster sida med kvinnan antingen med eller utan tatueringar. På samma sida tillfrågades 
ålder och kön på deltagaren.  
     Undersökningens första fråga gällde vilken sexuell läggning man trodde person på bilden 
hade. Svarsalternativen var heterosexuell, homosexuell eller bisexuell. Den andra frågan 
gällde hur många sexuella partners man trodde personen på bilden har haft. Svarsalternativen 
varierade från 0, 1-5, 6-10 till 11+. Den tredje frågan löd vilken utbildningsnivå denna person 
hade. Svarsalternativen var grundskola, gymnasiet eller högskolan.  
     Den högra sidan av uppslaget bestod av skattningar gällande personlighetsegenskaper hos 
personen på bilden. Personlighetsegenskaperna grundade sig på Cattell’s forskning (16PF) 
(Lord, 2000). Anledningen till varför Cattell’s 16 PF valdes till denna studie är att dessa 
egenskaper är kända och väletablerade i forskningssammanhang (Friedman & Schustack, 
2009). Deltagaren skulle ringa in vilken personlighetsegenskap han/hon tyckte bäst passade 
personen på bilden. Skattningsskalorna som användes i båda enkäterna var identiska. De 16 
personlighets faktorer som undersöktes var: om personen verkade 1) reserverad 2) emotionellt 
stabil 3) dominant 4) livlig 5) regelmedveten 6) blyg 7) känslig 8) tillitsfull 9) tillbakadragen 
10) orolig 11) traditionell 12) självsäker 13) perfektionistisk 14) avslappnad 15) samlad 
(förankrad) 16) attraktiv. Den sista tillfrågade egenskapen, attraktivitet, ingår inte i Cattell’s 
personlighetsegenskaper men valdes ändå av anledningen till intresse av en fysisk egenskap 
som attraktivitet kan innebära. Den 16e personlighetsegenskapen som valdes bort för 
attraktivitet var slutledningsförmåga. Svarsalternativen på personlighetsegenskaperna sträckte 
sig från 1 (instämmer inte alls) till 7 (stämmer precis).  
 
Procedur 

Innan enkäterna delades ut, pilottestades enkäten på fyra personer (Patel & Davidson, 2003). 
Mindre anmärkningar som stavfel korrigerades. Enkäterna delades vid två olika tillfällen 
under samma dag, dels på högskolans bibliotek och i en kafeteria på högskolan. Eftersom att 
varje deltagare endast fick ena enkäten antingen kvinnan med eller utan tatueringar, 
fördelades enkäterna ut slumpvis på ett vis så att både enkäterna blev exakt representerade. 
När alla deltagare var färdiga samlades enkäterna in och deltagarna tackades för sin 
delaktighet. Undersökningsdeltagarna erbjöds ta del av dem sammanställda resultaten genom 
att författarinnans e-mail adress stod på framsidan av enkäten.  

 

   Resultat   
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Först räknades alla medelvärden på egenskaperna ut för en jämförelse mellan de två olika 
enkätsvaren. För att undersöka medelvärdesskillnader mellan egenskaperna utfördes flera 
independent-samples t-test för att jämföra alla 16 personlighetsegenskaper för med tatueringar 
eller utan tatueringar. 

  Tabell 1 
               M                              SD                M                  SD 

1. reserverad      3.77  1.13 2.95 1.26  
2. emotionellt stabil    4.22  1.26 4.13 1.32 
3. dominant      3.54  1.31 4.57 1.25 
4. livlig      4.14  1.33 4.77 1.25 
5. regelmedveten        4.63  1.31 3.77 1.37 
6. blyg               4.00  1.32 3.42 1.71 
7. känslig               4.68  1.25 3.97 1.49 
8. tillitsfull               4.88  1.10 4.55 1.28 
9. tillbakadragen         3.45  1.37 3.06 1.33 
10. orolig                    3.65  1.09 3.57 1.23 
11. traditionell            4.04  1.31 2.20 1.15 
12. självsäker              4.54  1.06 4.77 1.22 
13 . perfektionistisk    4.13  1.23 3.82 1.45 
14. avslappnad            3.93  1.28 4.46 1.43 
15. samlad                   4.06  1.26 4.02 1.41 
16. attraktiv                 5.13  1.32 4.31 1.70 
 

Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelserna för de undersökta 
personlighetsegenskaperna för den otatuerade och den tatuerade kvinnan. För att undersöka 
om det fanns medelvärdesskillnader på personlighetsegenskaperna gällande den tatuerade och 
den otatuerade kvinnan, genomfördes t-tester som Bonferroni korrigerades för antalet t-tester 
(p = .0031). 
     Det fanns signifikanta medelvärdesskillnader mellan den tatuerade kvinnan och den 
otatuerade kvinnan gällande personlighetsegenskaperna reserverad (t = 25.08,  p < .0031, 
df=2), dominant (t = 27.80, p < .0031), regelmedvetenhet (t =28.16, p < .0031) och 
traditionell (t = 19.06, p < .0031). Med andra ord, upplevdes kvinnan utan tatueringar som 
mer reserverad, mer regelmedveten och traditionell än kvinnan med tatueringar. Den tatuerade 
kvinnan ansågs mer dominant än kvinnan utan tatueringar. 
     Det fanns inga signifikanta samband mellan den tatuerade och den icke tatuerade kvinnan 
vad gäller personlighetsegenskaperna attraktiv, orolig, samlad och livlig.    
     För att undersöka om det fanns eventuella skillnader mellan uppfattad sexuell orientering, 
antal sexuella partners samt utbildningsnivå vad gällde den tatuerade och den otatuerade 
kvinnan, utfördes chi-2 tester. Frekvenserna angående den tatuerade den och icke tatuerade 
kvinnan beträffande sexuell läggning, antal sexuella partners och utbildningsnivå redovisas i 
Tabell 2. Resultaten indikerade att det fanns en signifikant skillnad mellan sexuell läggning 
antingen med eller utan tatuering (x2 = 7.05, df = 2, p < 0.029). Med andra ord, så hade 
deltagare ringat in den tatuerade kvinnan som mest bisexuell än kvinnan utan tatueringar som 
ansågs mer heterosexuell. Däremot fanns det inga signifikanta samband mellan 
utbildningsnivå och antal sexuella partners på kvinnan vare sig med eller utan tatueringar.      
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Tabell 2 
Frekvenserna angående den tatuerade och den icke tatuerade kvinnan beträffande sexuell 

läggning, antal sex partners och utbildningsnivå (n = 89) 
        med tatueringar    utan tatueringar 
sexuell läggning 
heterosexuell  28 38 
homosexuell  1 0 
bisexuell  16 6 
antal sexuella partners 
0  0 2 
1-5  15 24 
6-10  19 13 
11+  11 5 
utbildning 
grundskola  0 0 
gymnasium  24 17 
högskola  21 27 
 

Tabell 2 redovisar frekvenser för sexuell läggning, antalet sexuella partners samt 
utbildningsnivån för den tatuerade och den otatuerade kvinnan.  
     Av de 44 undersökningsdeltagarna svarade 6 att kvinnan utan tatueringar var bisexuell 
medan 16 undersökningsdeltagare svarade att kvinnan med tatueringar var bisexuell därav 
resultatet indikerade att det fanns ett signifikant samband mellan sexuell läggning på den 
tatuerade och den icke tatuerade kvinnan (p < 0.05). Även att kvinnan med tatueringar ansågs 
ha mer sexuell erfarenhet genom att deltagarna ansåg att hon troligen hade haft betydligt fler 
sexuella partners än kvinnan utan tatueringar så fanns det inget signifikant samband som kan 
stödja detta, fast majoriteten av alla deltagare ansåg kvinnan med tatueringar ha haft mellan 6-
10 sexuella partners medan majoriteten av alla deltagare ansåg kvinnan utan tatueringar ha 
haft mellan 1-5 sexuella partners. Av dem 45 undersökningsdeltagare som svarade på enkäten 
med tatueringar på kvinnan ansåg 24 att hon har gått ut gymnasiet medan 21 av dem ansåg att 
hon gått ut högskolan. Av de 44 undersökningsdeltagare som svarade på enkäten utan 
tatueringar på kvinnan ansåg majoriteten att hon gått ut högskolan medan 17 ansåg att hon 
gått ut gymnasiet. Alltså fanns det inget signifikant samband mellan den tatuerade och den 
otatuerade kvinnan gällande utbildningsnivån. 
  

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur den tatuerade kvinnan och den otatuerade 
kvinnan tillskrevs egenskaper utifrån sitt utseende. Resultatet indikerar att den tatuerade 
kvinnan ansågs ha fler överdrivna/extrema egenskaper som lutar åt den motsatta riktningen än 
kvinnan utan tatueringar exempelvis att kvinnan med tatueringar ansågs mer dominant, har 
haft fler sexuella partners etcetera än kvinnan utan tatueringar. 

     Studiens andra hypotes om att den tatuerade kvinnan skulle anses som mindre attraktiv 
kunde inte bekräftas. Dock gick storleken på medelvärdesskillnaderna i samma riktning som i 
tidigare forskning (Furnham & Swami, 2007) som har funnit att tatuerade kvinnor beskrivs 
som mindre attraktiva. Att resultatet inte blev som förväntat antas att det kanske beror på att 
synen på kvinnor med tatueringar är olika i Sverige jämfört med exempelvis London där 
undersökningen genomfördes. I London har dem inte en lika neutral bild på kvinnor som dem 
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har här i Sverige. I Sverige har men en mer neutral bild på kvinnor än den traditionella bilden 
på kvinnor som säger att kvinnan inte ska vara tatuerade över huvudtaget, att tatueringar är 
bara för gamla gubbar och sjömän.   
     Den tatuerade kvinnan ansågs oftare vara bisexuell jämfört med den otatuerade kvinnan. 
Detta kan bero på förutfattade meningar om kvinnor med tatueringar som studien som hade 
gjorts av Hawkes et al. (2004) i vilken studenter ansågs ha mer dåliga eller pessimistiska 
inställningar om tatuerade kvinnor än otatuerade kvinnor. Detta menas att dem hade 
förutfattade meningar om de tatuerade kvinnorna. Dem var fördomsfulla i meningen att dem 
tycker att tatuerade kvinnor oftast var bisexuella. Detta kan kopplas till att man har en syn på 
kvinnor som feminina och traditionella. Shively et al. (1984) kom fram till att en persons 
könsroll var förknippad med fördomar om personens sexuella läggning. Exempelvis att 
personer som inte var tydliga med sin könsroll ansågs oftare vara homosexuella medan 
individer med en tydlig könsroll ansågs vara heterosexuella. Exempelvis att vara tydlig med 
sin könsroll menas att kvinnan ska bete sig feminint och kvinnligt för att visa att hon är 
heterosexuell. Om inte hon beter sig som normen säger och beter sig mer maskulint så anses 
hon oftare vara homosexuell.    
     Därmed bekräftades inte den första hypotesen att kvinnan med tatuerings skulle anses som 
mer bisexuell än heterosexuell, hon ansågs mer heterosexuell men mer bisexuell än kvinnan 
utan tatueringar. Slutligen så ansåg majoriteten av alla 89 undersökningsdeltagare att både den 
tatuerade och den otatuerade kvinnan gått ut högskolan men det fanns en stor skillnad mellan 
den tatuerade kvinnan och den otatuerade kvinnan där kvinnan utan tatueringar hade flest 
antal poäng på skalan. Den tredje hypotesen om att kvinnan utan tatueringar skulle tillskrivas 
en högre utbildningsnivå än den tatuerade kvinnan visades sig vara fel eftersom att det inte 
fanns något signifikant skillnad. 
 

Studiens styrkor och svagheter 

Av den orsaken att det är en överrepresentation av kvinnor kommer könsfördelningen i 
analysen bli sned, alla män kan inte representera de manligas tyckande därför gjordes inga 
jämförelser mellan könen. Då deltagarna var studenter är generaliserbarheten av denna studie 
begränsad. Faktorer som påverkar bedömningen av att se en tatuerad kvinna kan till exempel 
vara deltagarens förförståelse eller tron på gamla myter om att det bara är gamla sjömän som 
bör ha tatueringar och att det inte är lika acceptabelt för kvinnor att tatuera sig, alltså att dem 
redan från början innan undersökningen har sina fördomar i bakhuvudet så att detta kan vara 
något negativt inför enkät undersökningen. Inga direkta frågor angående tatueringarna 
förekom i skattningsskalan då detta anses kunna påverka resultatet av studien och syftet så 
blir överdrivet förtydligat. Meningen var att infånga deltagarnas direkta reaktioner och 
bakomliggande attityder till bilderna och dem olika personlighetsegenskaperna som tillskrevs.   

Framtidsforskning 

Det finns ingen säker siffra på hur många homo- och bisexuella kvinnor det finns i Sverige 
samt hur många av dem som har tatueringar. Därför borde fler studier undersökas om dessa 
fördomar verkligen stämmer, stämmer det verkligen att majoriteten av alla tatuerade kvinnor 
är bisexuella?  
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