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ABSTRAKT  

Det huvudsakliga syftet med det här arbetet var att utröna om de fanns eventuella för eller 

nackdelar med att vara tatuerad ur en sjömans perspektiv. Vi ville se om och i så fall hur 

synen angående sjöfolk och tatueringar förändrats över tid. 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer och induktiv ansats som metod. Alla de fem 

intervjuade har anknytning till sjölivet och samtliga är tatuerade. Tre av de fem är från den 

äldre generationen och en av de fem jobbar som tatuerare. 

Vi noterade en väldigt stark koppling mellan sjömansyrket och tatueringar, dock starkare förr 

än nu. Det är också väldigt tydligt att det skett en enorm förändring på hur tatueringar tas 

emot i samhället idag. Idag är det inte ”bara” prostituerade, kåkfarare och sjömän som är 

tatuerade utan det finns nu i alla samhällsklasser. Något förvånade drog vi slutsatsen att ingen 

av de intervjuade hade några verkligt negativa upplevelser på grund av sina tatueringar, till 

exempel om man blivit nekad jobb eller liknande.  
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1  Inledning 

”A Sailor without a tattoo is like a ship without grog: Unseaworthy.” 

(Samuel O’Reilly, Uppfinnare av den elektriska tatueringsmaskinen, New York, slutet av 

1800-talet.) 

 

Stephan Oettermann beskriver i boken ”Tecken på huden” (1995) hur sjöfolk genom historien 

har förknippats med tatueringar. Med åren har denna yrkesgrupp utvecklats, och så även dess 

traditioner. Tatuering är en konstform som de flesta har en åsikt om. Men hur skiljer sig synen 

på tatueringar om man jämför sjöfolk och landfolk? Förknippas fortfarande tatueringar med 

sjömän? Ger en tatuerad person ett gott eller dåligt intryck i allmänhetens ögon? Vi kommer 

att inleda med att kortfattat beskriva tatueringskonstens ursprung, öde och återinträde i 

västvärlden, samt symboliken i de klassiska marina motiven. Därefter tar vi upp huvudfrågan 

om synen på tatueringar. 

 

1.1  Bakgrund 

Författarna till denna uppsats är båda sjöbefälsstudenter med viss erfarenhet av 

sjöfartsbranschen och de människor den består av. Vi delar dessutom ett brinnande intresse 

för tatueringar. Tatueringsintresset i vårt fall har inte i sitt ursprung någon koppling till det 

yrkesval vi har gjort, med tanke på att våra första tatueringar gjordes långt innan vi kom i 

kontakt med sjöfarten. Däremot måste man nog säga att intresset snarast har ökat i takt med 

införlivningen i den livsstil som sjömansyrket medför.  

 

Vi tror att det finns en koppling mellan tatueringar och sjöfartsbranschen. Detta grundar vi på 

konstformens historiska utveckling (Oettermann, 1995) och på de många motiv med marin 

anknytning som länge varit populära bland sjömän, men som de senaste åren har haft ett rejält 

uppsving inom hela tatueringskulturen. Vår uppfattning är dock, att i samma takt som 

tatueringar har blivit mer och mer allmänt socialt accepterat, så har sjömansyrket 

avromantiserats på grund av globalisering och effektiviseringar i branschen. Vi tror att detta 

har lett till att sjömanslivet inte längre ses som en subkultur och därmed har tatueringen som 

uttrycksform fått mindre signifikans. Vi vill ta reda på hur synen på tatueringar ser ut inom 

sjöfarten idag och hur den utvecklats de senaste decennierna. Vi är också intresserade av hur 

arbetsgivare inom sjöfarten ser på tatuerade människor i rekryteringsprocessen. 
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1.2 Historik  

Tatueringskonsten är en av världens äldsta konstformer. Den tidigast kända tatuerade 

människan är ”ismannen” Ötzi, som levde omkring år 3300 f.kr. Tatueringar förekom i många 

antika civilisationer såsom Egypten, Grekland och Romarriket. Greker och romare använde 

ofta tatueringar för märkning av slavar, brottslingar och soldater för att dessa skulle kunna 

identifieras vid rymningsförsök eller desertering. Det latinska ordet för tatuering är ”stigma”, 

som översatt betyder ungefär ”märkning av slav” eller ”skamlig märkning”. (Vanishing 

Tattoo, 2008) 

 

I och med att kejsaren Konstantin I antog kristendomen som statsreligion för hela Romarriket 

kom många av de underkuvade kulturernas traditioner att bli bannlysta som hädiska, 

däribland tatueringskonsten. De europeiska stammarnas traditioner dog snart ut och det skulle 

dröja ända till slutet av 1700-talet innan tatueringskonsten återkom till Europa via sjöfarten. 

(Vanishing Tattoo, 2008) 

 

James Cook landsteg 1769 på de Polynesiska öarna och Nya Zeeland och mötte där 

infödingar som var rikligt tatuerade med religiösa symboler och geometriska mönster. 

Tatueringsritualerna bland dessa folk var oftast en del i mandomsproven för unga män. Till 

skillnad från det latinska ”stigma” har det tahitiska ”ta-taw” eller ”tattoo” en mer positiv 

klang och betyder helig symbol. (Vanishing Tattoo, 2008) 

 

Livet till sjöss under den tiden var väldigt tufft. Hårt arbete och hård disciplin kombinerat 

med extrema väderförhållanden gjorde det nödvändigt för unga sjömän att snabbt anpassa sig 

till denna karga vuxenvärld. Precis som för polynes- och Maorikrigarna blev tatueringen den 

självklara symbolen för en sjömans manlighet i och med den smärtsamma skapandeprocessen 

och det faktum att man bär den resten av livet. Att tatueringen dessutom kunde vara en vacker 

kroppsprydnad och inte tog upp någon plats i sjömanskistan gjorde den till den perfekta 

souveniren att ta hem från främmande länder. (Vanishing Tattoo, 2008)  
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1.3  Symboliken i sjömanstatueringar 

När man talar om sjömanstatueringar tänker man nog i första hand på ankare, fullriggare och 

nakna damer. Dessa motiv är visserligen ofta återkommande, men den marina tatueringsfloran 

innehåller åtskilliga andra element med sina egna ursprung och betydelser. Tatueringskonsten 

är ju förstås ingen exakt vetenskap, och det är svårt att definiera vilka motiv som är specifikt 

sjöfartsanknutna. Vissa motiv fungerade som skyddsamuletter, inspirerade av den starka 

vidskeplighet som förekom i stor utsträckning bland sjömän förr i tiden. Andra berättade helt 

enkelt om vart en sjöman hade seglat eller om andra prestationer. Sedan finns det förstås en 

hel del marina tatueringsmotiv som är rent dekorativa eller pornografiska. Nedan följer en 

kort beskrivning av några av de mest typiska sjöfartsanknutna tatueringsmotiven och vad de 

står för. För mer omfattande studier hänvisar vi till rapporten ”Sailor Tattoos – The mark of a 

trade” (T.Forsberg, 2007) 

 

Ankare 

Ankaret är antagligen den mest välkända symbolen för sjöfarten. Som symbol härstammar 

den från tidig kristendom då den med sin klassiska horisontella tvärslå liknar ett kamouflerat 

kors. Den vanligaste betydelse hos en tatuering av ett ankare är att sjömannen i fråga har 

seglat över Atlanten. (Forsberg, 2007) 

 

Fullriggare 

Bilden av ett fullriggat clipperfartyg med vind i seglen och skummande vågor kring bogen 

symboliserar att en sjöman har överlevt passagen runt Kap Horn vid Sydamerikas södra spets, 

en av de mest fruktade farlederna i världen. Den vanligen tillhörande banderollen med orden 

”Homeward Bound” poängterar att besättningen har visat prov på gott sjömanskap och att 

resans svåraste del är över. (Forsberg, 2007) 

 

Sjömansgraven 

Denna tatuering kan innehålla en rad olika symboler, men huvudmotivet är ett sjunkande 

skepp, inramat av en livboj samt orden ”Sailor’s Grave”. I bakgrunden kan man vanligtvis se 

ett ankare eller en bruten mast. Tatueringen bärs för att hedra de fartyg och sjömän som gått 

under till sjöss. Den fungerar också som en skyddsamulett mot skeppsbrott. (Forsberg, 2007)

 3 



Nautisk Stjärna, Kompassros 

Den femuddiga stjärnan i relief symboliserar Polstjärnan och härstammar från sjöfartens 

tidiga dagar, då man navigerade med hjälp av stjärnorna. Kompassrosen har samma betydelse 

och avbildas ofta med formen av en stjärna. Som tatuering fungerar dessa motiv som amulett 

för att hitta vägen och att komma hem välbehållen. De symboliserar inte bara vägledning 

genom okända vatten utan även genom livet. (Forsberg, 2007) 

 

Svalor och andra fåglar 

Svalor symboliserar många företeelser som kan associeras med sjömanslivet. Framför allt är 

de kända för sina långa resor till varmare breddgrader, och sin förmåga att alltid hitta hem. 

Efter att ha seglat 5000 sjömil kan en sjöman tatuera en svala på ena sidan av bröstet, och 

efter 10000 sjömil, ytterligare en svala på andra sidan. (Forsberg, 2007) 

 

”Man’s Ruin” 

Detta klassiska motiv står för alla de laster som kan förleda en man och leda honom i 

fördärvet. Tatueringen kan innehålla olika föremål men de viktigaste är alkohol, spelkort, 

tärningar och, framför allt, kvinnor. (Forsberg, 2007) 

 

1.4  Undersökningens syfte 

Syftet med undersökningen är att nå en förståelse för sjömäns syn på tatueringar och deras 

erfarenheter av den sociala referensgruppens syn på tatueringar. Vi vill även belysa 

tatueringarnas innebörd för sjömannens yrkeskarriär. 

 

1.5  Avgränsningar 

Undersökningen kommer att fokuseras på tatuerade sjömäns åsikter och erfarenheter. 

Motiveringen till detta är att en utökad kvalitativ studie med utomstående blir mindre 

trovärdig på grund av kunskapsbrist, och att en mer omfattande kvalitativ undersökning av 

allmänhetens åsikter hade gett undersökningen ett alltför stort omfång. På grund av tidsbrist 

och dålig respons från tillfrågade rederier går vi heller inte in på jämförelser med 

rekryteringspolicies angående tatueringar inom sjöfarten. 
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1.6  Frågeställning 

Vad är synen på tatueringar bland sjöfolk? 

• Varför skaffar sjömän tatueringar? Vad har sjömän för fördomar och erfarenheter 

angående tatueringar? 

• Har synen på tatueringar bland sjöfolk förändrats, och i så fall hur? 

 

2  Metod 

I detta kapitel beskriver vi vilken undersökningsmetod som kommer att användas, samt hur 

analysen av det empiriska materialet skall ske. Kapitlet avslutas med metodkritik. 

 

För att undersöka synen på tatueringar bland sjöfolk och dess koppling till sjöfarten har vi valt 

att intervjua ett antal personer med koppling till ämnet. Svaren på intervjufrågorna kommer 

därefter att kategoriseras och jämföras, dels med varandra och dels med befintliga teorier. Då 

författarna själva är både sjömän och tatueringsintresserade anser vi att även våra egna 

erfarenheter och åsikter har validitet. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

För att försöka bilda en uppfattning av skillnader och likheter mellan människors åsikter och 

erfarenheter valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson, 1994) med ett 

antal personer som vi tror kan vara representativa för den gruppen som våra frågeställningar 

rör. Bryman & Bell (2003) nämner en teknik som kallas djupintervju. Denna teknik innebär 

att intervjuformen blir mindre strukturerad och att man får större frihet att anpassa 

intervjufrågorna efter hur samtalet utvecklar sig. Vi utgick dock ifrån ett antal grundfrågor 

som motsvarar de kategorier som vi sedan analyserade. Kategoriseringen av intervjuresultaten 

utformades för att motsvara undersökningens grundläggande frågeställningar. Samtidigt 

lämnar den semistrukturerade kvalitativa metoden utrymme för nya infallsvinklar som vi inte 

förutsett, men som kan vara av intresse för läsaren. Det är viktigt att lyfta fram både likheter 

(homogenitet), och skillnader (hetrogenitet) i den insamlade informationen, för att kunna få 

fram en trovärdig helhet i materialet. Patel & Davidson (2003) kallar detta för internala 

relationer. Det urval av personer som vi har intervjuat valdes för att kunna motsvara dessa 

teorier, genom att den erhållna informationen förväntades bestå av både liknande och skilda 

åsikter inom ämnet.  
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Vi kommer i denna undersökning att använda oss av en induktiv ansats. Detta innebär, enligt 

Patel & Davidson (2003) att man utgår från att analysera det insamlade materialet och därefter 

applicerar resultaten på befintliga teorier. Denna metod har vi valt dels på grund av att 

befintliga teorier som rör just kopplingen mellan sjöfolk och tatueringar ur ett socialt 

perspektiv är mycket sällsynta, dels på grund av att vi vill låta det empiriska materialet styra 

hur undersökningen utvecklas. Den teori som oundvikligen kommer att ligga till grund för 

undersökningen är förstås vår egen förkunskap i ämnet och våra förväntningar på 

undersökningsresultat. Detta är viktigt att tänka på för att behålla en kritisk inställning till det 

empiriska materialet. 

 

2.2  Intervjuer 

I detta avsnitt beskriver vi hur intervjuprocessen förbereddes och genomfördes, samt hur 

sammansättningen av urvalet bestämdes. 

 

2.2.1   Provintervjuer 

Då vi själva har begränsad erfarenhet av undersökande intervjuteknik valde vi att genomföra 

provintervjuer med två klasskamrater. Detta gjorde vi av två anledningar; dels för att testa det 

tekniska genomförandet, och dels för att få feedback på valet av intervjufrågor. Patel & 

Davidson (2003) kallar detta för pilotstudie. Den inspelningsutrustning vi använde oss av var 

ljudinspelningsfunktionen på en Sony Ericsson W810i mobiltelefon. Detta visade sig fungera 

utmärkt. De slutgiltiga intervjufrågorna fastställdes och strukturerades för att uppnå ett 

naturligt flöde i samtalet. 

 

2.2.2  Urval  

Vi har genomfört kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med 5 personer som vi tror kan 

vara representativa för den grupp människor som uppsatsens ämne berör. Urvalskriterierna 

var att intervjupersonerna skulle vara mer eller mindre tatuerade och ha anknytning till 

sjömansyrket. Intervjupersonerna har informerats om de forskningsetiska reglerna som 

kommer att tillämpas och deras rättigheter angående deltagande i studien. Vid förfrågan om 

önskad anonymitet svarade samtliga att det inte spelade någon roll. Vi har därför valt att 

presentera urvalspersonerna vid förnamn. Detta på grund av att vissa av personerna är väl 
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etablerade inom sjöfarten eller tatueringsindustrin, och därmed bidrar till ökad trovärdighet i 

studien. Urvalsgruppen är utformad enligt följande…  

 

Två sjöbefälsstudenter:  

• Niklas – Sjöbefälsstudent, 3-åriga ingenjörsprogrammet. 

• Marcus – Sjöbefälsstudent, 4-åriga sjökaptenssprogrammet.  

Två sjömän av den gamla skolan: 

• Egon – Lärare på Sjöfartshögskolan i Kalmar, mångårigt förflutet inom sjöfartsyrket 

sedan 70-talet, som bland annat maskinchef. 

• Jonny – Maskinchef på M/T Vingatank, sjöman sedan 1959. 

En tatuerare med sjöfartsbakgrund: 

• Ove, alias Doc Forrest – Tatuerare sedan tidigt 70-tal, dessförinnan sjöman. 

 

Denna urvalssammansättning har valts för att uppnå ett spektrum mellan olikheter i ålder, 

yrkeserfarenhet och tatueringsintresse. De två studenterna är båda födda efter 1980 och 

representerar i denna studie den yngre generationen. De två äldre sjömännen har varit 

yrkesverksamma under 1970-talet och tidigare och representerar därmed, tillsammans med 

Doc Forest, den äldre generationen. 

 

2.2.3  Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes mellan 2008-02-15 och 2008-02-20, enligt plan med hjälp av 

inspelningsutrustning och anteckningar. Anteckningarna granskades och kompletterades 

direkt efter varje intervju.  

 

2.3  Analysmetod 

När vi samlat in information i ett forskningsarbete behöver vi systematisera, komprimera och 

bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor vi ställt (Patel & Davidson, 2003). För att 

sammanställa och analysera anteckningarna från intervjuerna har vi helt enkelt lagt ut alla 

utskrifter på ett bord och därefter, med märkpenna letat fram, och jämfört vad de olika 

personerna har svarat på de olika frågorna. På grund av den semistrukturerade intervjuformen 

har dock svaren på de enskilda frågorna inte alltid gått att jämföra. Vi har då fokuserat på att 

tolka helhetsuppfattningen i varje kategori. De tre huvudkategorier som intervjumaterialet 

analyserats under är följande: 
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• Den individuella synen. 

• Den sociala referensguppens syn. 

• Tatueringars inverkan på sjömannens yrkeskarriär. 

 

Med individuell syn menar vi sjömannens egen syn på sina och andras tatueringar. Med 

sociala referensgrupper avses de erfarenheter som sjömannen har haft av människor i sin 

omgivning, t.ex. familj, vänner och i yrkeslivet. De frågor som rör tatueringars eventuella 

inverkan på yrkeskarriären till sjöss kan exempelvis bestå i huruvida tatueringar 

överhuvudtaget har någon inverkan och om det i så fall kan vara ett hinder.  

 

Efter att intervjuresultaten kategoriserats lades tyngdpunkten på att hitta likheter och 

skillnader (internala relationer) mellan svaren inom varje kategori och sammanfatta dessa. 

Därefter jämfördes dessa resultat med befintlig forskning inom angränsande områden, t.ex. 

inom sjukvården (C. Fransson & S. Persson, 2005). Slutligen har vi tagit ett steg tillbaka och 

betraktat de erhållna resultaten, för att därigenom tolka huruvida vi lyckats svara på våra 

ursprungliga frågeställningar. 

 

2.4  Källkritik 

För att vi ska kunna göra en bedömning om fakta eller upplevelser är sannolika måste vi 

förhålla oss kritiska till källorna (Patel & Davidson, 2003). Vi kommer här att ta ställning till 

var, när och i vilket syfte den källinformationen som använts vid denna studie, har tillkommit. 

I källkritiken kommer vi också att redogöra för vilka källor som är primära och vilka som är 

sekundära. Slutligen skall vi bedöma källornas trovärdighet samt huruvida vi har lyckats 

undvika att välja källor som stödjer våra egna åsikter. 

 

De primära källorna i denna studie utgörs av intervjuer med fem personer med liknande 

referenser. De har alla anknytning till både sjöfarten och tatueringskonsten. De skiljer sig 

dock något genom bakgrund, ålder och nuvarande situation. Med tanke på primärkällornas 

sammanlagda erfarenhet och den stora homogenitet som analysen visade, bedömer vi att deras 

kompetens, och därmed trovärdighet, är fullt tillräcklig för denna studie. Man kan möjligen 

anmärka på att undersökningen endast grundar sig på källor som uttrycker en positiv attityd 

gentemot både sjöfarten och tatueringskonsten, och att vi borde ha inkluderat utomstående 

källor. Vi anser dock att utomstående källor hade fått sämre trovärdighet på grund av mindre 
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kunskap inom ämnet. Dessutom hade en utökad intervjustudie resulterat i ett alltför stort 

omfång på undersökningen. 

 

Den litteratur som utgör undersökningens sekundära källor består framför allt av Stephan 

Oettermanns bok om tatueringens europeiska historia: ”Tecken på huden” (1995), och 

internetsidan ”Tattoo history” (Vanishing Tattoo, 2008). Vi har även använt oss av D-

uppsatsen ”Ett Bättre Intryck” (J. Persson, 2007) och C-uppsatsen ”Faktorer hos 

sjuksköterskan som påverkar patientens förtroende och trygghetskänsla” (C. Fransson & S. 

Persson, 2005). Vi bedömer dessa källor vara trovärdiga med tanke på att de, trots sina vitt 

skilda ursprung, speglar liknande företeelser under till synes objektiva förhållanden.  

 

2.5  Metodkritik 

Det är viktigt att kritiskt reflektera över metodvalet i en undersökning för att försvara dess 

trovärdighet, samtidigt som man reflekterar över huruvida resultatet möjligen kunde ha blivit 

bättre om man gjort annorlunda. Den kvalitativa metoden ger ett smalare och kanske inte lika 

representativt urval. Detta gör det svårare att generalisera forskningsresultaten (Björklund & 

Paulsson, 2003). Den induktiva ansatsen gör att det teoretiska underlaget blir helt beroende av 

de empiriska resultaten, och därmed riskerar att begränsas till de teoriinslagen som 

överensstämmer med empirin. En annan risk är att intervjuresultaten omedvetet vinklas efter 

författarnas egna åsikter, i brist på annat teoriunderlag.  

 

Vi tror dock, att även om en kvantitativ undersökning om sjömäns åsikter och erfarenheter av 

tatueringar skulle kunna vara intressant, så uppnås syftet med denna studie på ett bättre sätt 

genom att försöka ventilera individuella åsikter i dialogform. Detta ger en större frihet att 

styra intervjufrågorna efter hur samtalet utvecklar sig. Vi har ansträngt oss för att behålla 

objektivitet genom både intervjuprocess och resultatsammanställning. 
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3  Undersökningsresultat
I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna att redovisas. De relevanta delarnas 

internala relationer kommer att belysas med betoning på undersökningens grundläggande 

frågeställningar. 

 

3.1  Den individuella synen 

När vi frågar varför de utvalda intervjupersonerna tatuerat sig nämns yrkesvalet 

genomgående. Tatueringar tillhör sjömansyrket och skapar en grupptillhörighet.  

  ”Sjömansyrket och tatueringar går hand i hand” (Markus). 

”Tatuering blev en slags tillhörighetsgrej då” (Doc) 
 

”man hade yrkesstolthet, tatueringen var ju en stämpel att man hörde till kategorin” 
(Jonny) 

 
Skillnaden mellan generationerna är att förr skulle varje sjöman ha en tatuering, tatueringarna 

kunde symbolisera erfarenhet till sjöss och att man var berest.  

”Tatuera sig var ju det första man skulle göra, först då var man sjöman.” (Jonny) 
 

”Motivurvalet i Sverige var väldigt primitivt, enkelt. Då märktes ju skillnaden direkt 
när man kom hem med riktiga tatueringar, vad beundrade de blev, och det var ju också 
ett sätt att visa att man var berest” (Doc) 
 

”Så tyckte jag när jag gick ut på sjön, att även om jag bara blir ute ett halvår så kan jag 
iallafall säga att jag varit på sjön för mina tatueringar.” (Doc) 
 

Vi ser en stor skillnad i hur man hamnade i tatueringsstolen förr och nu. Förr var det mer 

spontant och ofta på fyllan i en hamn någonstans i världen, eller kanske på en båt. Det var inte 

planerat men ändå en sak som ”hörde till” och skulle göras. 

"Sjömän som tatuerade sig, ja dom gjorde det kanske på kontinenten där det var 
professionella tatuerare, eller också stack man någonting på nån båt” (Doc) 
 

”Det kom ju mer spontant när dom gjorde dom, dom tänkte ju inte igenom, som du sa 
de, dom var ju inte nyktra, många av dem” (Niklas) 

 

Nu är det ett mer konstnärligt uttryck, med unika motiv. Man är vanligen nykter då man gör 

sin tatuering och det är något man planerat under lång tid, för att sedan beställa tid hos en 

seriös tatuerare, oftast i Sverige. Samtidigt är de gamla motiven vanligt förekommande än 

idag. 

”Det är väldigt många idag som sparar ihop pengar och gör en stor tatuering, det är 
väldigt genomtänkt, det skiljer sig från tidigare” (Doc) 
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”Jag har alltid varit nykter under varje gaddning” (Niklas) 

 

De ur den yngre generationen som vi intervjuat har lite funderingar på att göra fler tatueringar 

men den äldre generationen har ett något svalare intresse. Det antyddes att tatueringar har en 

förmåga att skapa ett ”beroende”. Har man väl gjort ett par stycken så blir man sugen på fler.  

 ”Det blir ju som ett beroende, har man gjort en så vill man ju ha flera.” (Marcus) 

 ”jag gjorde ju min sista i modern tid, om man säger.” (Jonny) 

 

Tydligt är att det är väldigt lika åsikter om vart på kroppen det är ok att sätta en tatuering. 

Huvud, hals och händer bedöms som ställen på kroppen som man för sin egen skull skall låta 

vara otatuerade. Tatueringar på de här ställena skapar fortfarande fördomar och de går ej att 

dölja, detta tros kunna ge upphov till ångest. 

”Jag tycker synd om dom som tatuerat sig i ansiktet och på halsen, jag tror inte det är så 
smart, där går gränsen tycker jag” (Egon) 
 
”Jag tycker väl inte det är så snyggt på kuken, åh ha någonting där, ganska oattraktivt” 
(Marcus) 
 
”Det är ju såhär politiska motiv tror jag.” (Marcus, angående olämpliga motiv) 
 
”Halsen skulle jag nog inte ta, på grund av att den syns ju alltid, och händerna tror jag 
inte heller jag skall ta. Det får inte vara för vulgära grejer, tycker jag personligen” 
(Niklas) 

 

3.2  Den sociala referensgruppens syn 

De erfarenheter som intervjupersonerna har av omgivningens åsikter är väldigt likartade. 

Erfarenheterna skiljer sig mest mellan generationsgränserna och mellan de samhällsgrupper 

som medlemarna i respektive referensgrupp företräder. Den huvudsakliga uppfattningen är att 

tatueringar förr i tiden förknippades med kriminella, prostituerade och sjömän.  

”Samhällets syn har ju ändrats väldigt från det jag var ung, då var det ju bara sjömän 
och kåkfarare i Sverige som hade tatueringar i stort sett” (Egon) 
 

”Kriminella, prostituerade och sjömän, och det var ju väldigt mycket fördomar” (Doc) 
 

Denna syn verkar till viss del ha förändrats, om än inte helt försvunnit. De negativa åsikterna 

kommer framför allt från äldre människor som själva inte är tatuerade.  

”Jag är förvånad över att det finns ganska många i min egen generation som tycker 
tatueringar är suspekt ibland, så det förekommer, men det är inte alls på samma sätt 
eftersom tatueringar exponeras överallt idag” (Doc) 
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”Han pekade på mina tatueringar och sa till sin son; titta, där har du sådanadära 
tatueringar, det skulle jag inte ens vilja ha på toaletten” (Doc) 

 

”Man kände sig som den sjätte rasen eller någonting” (Doc) 
 

”Jag växte upp i ganska såhär, i typ Danderyd liksom, lite finare, å där finns ju den 
attityden, där anses det ju inte snyggt med tatueringar” (Marcus) 

 

 ”Morsan var ju riktigt såhär anti, så in i helvete, börja gråta liksom” (Marcus) 
 

Yngre personer har ofta en mer liberal syn på tatueringar och visar mer intresse och 

nyfikenhet än fördömande. En liknande nyfikenhet kan komma från äldre människor som 

själva är tatuerade. 

”Ja positivt, det är mer yngre. Men även äldre som själva har tatueringar. Dom som 
man bemöts värst av är ju dom som inte har någonting alls” (Niklas) 

 

I dagsläget är tatueringar mycket mer på modet och nästintill helt accepterat inom 

ungdomskulturen. 

 ”Ja, det har ju förändrats mycket” (Niklas) 
 

”Tatueringar idag är ju mer samhällsaccepterade trots allt” (Doc) 
 

”Idag är ju alla socialklasser så att säga, tatuerade, det har ju blivit något helt annat” 
(Egon) 

 
Intervjupersonerna ansåg att tatueringskonsten följer trender som alla andra uttryckssätt.  

”Förr var det ju till exempel ingen som rakade hela huvudet, men det är ju ingen som 
skulle bry sig om en sådan sak idag.” (Niklas)  
 

3.3  Tatueringars inverkan på en karriär till sjöss 

Då vi frågade intervjupersonerna vad de ansåg om tatueringars inverkan på chanserna att få 

jobb och göra karriär till sjöss var de helt överens. Ingen hade haft några som helst problem 

på arbetsmarknaden till sjöss på grund av sina tatueringar.  

”Det här med att det var ett socialt handikapp, det pågick ju väldigt länge, det var ju 
många som ville ha sina tatueringar borttagna för dom fick inget jobb osv, men det 
visade sig många gånger att det var det att dom inte hade bra papper.” (Doc) 

 

”Nej, inte sjöfolk, de har varit vana vid det hela tiden” (Egon, om tatueringar över tiden 
i sjömansyrket, om det spelat någon roll) 

 

”Nej inte nåt större, inte om du har utbildning” (Niklas, angående problem med att vara 
tatuerad inom sjöfarten) 
 

”Kompetensen är viktigast.” (Jonny) 
 

Våra intervjupersoner upplever dessutom att man kan mötas av en viss nyfikenhet angående 

tatueringarna när man stöter på den äldre generationens sjömän. 
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”Man drog sig ibland för att säga att man var tatuerare, man sa att man var konstnär, 
liksom, man visste inte vad man skulle få för reaktion, men idag är det ju jättehäftigt, nu 
är man ju nästan rockstjärna, en otrolig skillnad” (Doc) 
 

”Det är jävligt accepterat med äldre sjömän som har tatueringar, fast sen när man 
kommer som en ny och har det så är det inte lika. Det är vad jag har, det är den 
attityden jag har känt.” (Marcus) 

 

  ”Gamla sjömän är nog mer intresserade än kritiska.” (Jonny) 

 

Samtliga var däremot överens om att det hade varit svårare på land, främst förr men även 

idag.  

”När du kommer till bank kanske, eller sådana där grejer, så tas det ju lite negativare” 
(Niklas) 
 

”Tidigare kunde man häva sig på att; ja den där tatuerade busen, jag har inga 
tatueringar, jag är bättre än han – men så är det ju inte längre” (Doc) 
 

”Var man tatuerad var man asocial, och tyvärr drogs ju sjömännen in i det där helt 
orättvist.” (Doc) 
 

 

Man trodde dock att vissa motiv och placeringar (t.ex. händer, ansikte och hals) kan bidra till 

ett dåligt första intryck, även inom sjöfarten.  

”Det måste jag säga att det tycker jag fortfarande inte om när dom har upp på hals och 
ansikte, inte händer heller, det är inte smart” (Egon) 
 

”Men som sagt var, jag seglade på ett Donsörederi, och där är ju, de som är ifrån Donsö 
ser ju inte positivt eller tycker att det är så jätteattraktivt.” (Niklas) 

 

Förr var däcksfolket mer ansedda som riktiga sjömän än maskinfolket, och därmed tatuerade i 

större utsträckning. Detta berodde på att matrosyrket kom från den gamla segelbåtstiden 

medan maskinyrket kom från landindustrin. En motorman kunde, till skillnad från en matros 

mönstra av och få jobb i land. Nu är rollerna snarast omkastade eftersom däcksfolket i större 

utsträckning visar sig bland passagerare, och därmed har blivit mer restriktiva när det gäller 

tatueringar. Maskinpersonalen har en något anorlunda situation eftersom de inte syns lika 

mycket. 

”Matroserna var mer tatuerade, dom kom från segelbåtarna och var riktiga sjömän. 
Maskinare kunde få jobb iland. Idag är det tvärtom. Det krävs så mycket kompetens i 
maskin nuförtiden och det klarar inte dom på däck. Dom har ju ingen kompetens alls.” 
(Jonny) 

 

 ”Matroserna var nog mer tatuerade än motormännen förr i tiden.” (Egon). 
 

 ”I maskin äre ju, du kan se ut hur fan som helst i maskin, förstår du.” (Marcus) 
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4 Analys 

Så sent som på 1960-talet var kriminella och prostituerade de enda tatuerade grupperna som 

allmänheten i land kom i kontakt med. Detta gjorde att sjömannen, med sina tatueringar ofta 

förknippades med lägre samhällsklasser och fick oförtjänt dåligt rykte, trots sin yrkesstolthet. 

Faktum är att, trots de fördomar och åsikter som fanns om sjömäns livsföring och vanor, så 

var det hårda arbetet och ordningen ombord en statusfaktor och någonting som man var stolt 

över. Tatueringarna var ju i själva verket ofta symboler för sjömannens befattning och hur 

berest han var. Bland vissa samhällsklasser är tatueringar fortfarande tabu och associeras med 

kriminalitet och uppror, men i regel är allmänheten mer liberal än för några decennier sedan. 

Inom sjöfarten delar man nu snarare det övriga samhällets syn på tatueringar än det gamla 

sjöfolkets traditioner. I slutändan var ändå den gemensamma åsikten den, att kompetensen i 

alla lägen väger tyngre än det visuella intrycket. 

 

Idag har folk inom alla samhällsklasser tatueringar och tatueringar förknippas inte alls på 

samma sätt med vare sig sjöfolk eller kåkfarare. Det är väldigt vanligt att artister och 

sportstjärnor exponerar sina tatueringar i tv. Mycket av ”vi och dem” -mentaliteten är borta. 

Jens Persson (2007) beskriver hur tatueringar kan framkalla olika känslor beroende på 

kontexten och betraktarens personlighet. Exempelvis framgår det att tatueringar bemöts mer 

positivt när man ser människan framför sig än när man blir tillfrågad om sina åsikter om 

tatueringar i allmänhet. Visst finns det fortfarande skepticism kvar hos vissa generationer, och 

även inom vissa yrken och samhällsklasser, tror våra intervjupersoner, men inte i samhället i 

stort. Värt att notera är att ingen av dem vi intervjuat har några direkt avgörande negativa 

erfarenheter av att vara tatuerad. Det har fällts negativa kommentarer om tatueringarna och 

någon mamma har fallit i gråt vid synen av dem, men sådana incidenter bedömer vi vara av 

mindre vikt. Sådant får man stå ut med hur man än lever. Ingen av de intervjuade upplever sig 

ha blivit nekade jobb på grund av sin kroppsutsmyckning, vare sig i land eller på sjön, utan 

upplever sig själva istället bli bedömda utifrån sin kompetens. Det skall dock ej förglömmas 

att det är uteslutande sjömän eller före detta sjömän vi har pratat med. I studien ”Faktorer hos 

sjuksköterskan som påverkarpatientens förtroende och trygghetskänsla”(C. Fransson & S. 

Persson, 2005) så svarar en av de tillfrågade såhär på vad hon tycker om tatuerad 

sjukvårdspersonal; ”Jag tycker inte om tatueringar, jag gillar det inte alls. I detta yrke passar 

det definitivt inte.”. Möjligen hade vi fått andra svar om vi pratat med människor inom 

vården. 
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Motiv och placering av tatueringar spelar en stor roll för hur de uppfattas. Vad det gäller 

placering råder det en stor enighet; hals, huvud och händer bör ej tatueras. Ingen av de 

intervjuade lägger något värde i det, så sett, men skulle inte göra det själva på grund av att det 

aldrig går att dölja och kan vara ett stort hinder för den tatuerade. Motiv är det inte mycket 

åsikter om, det är upp till var och en. Möjligen är det dumt att göra alltför politiska eller 

vulgära motiv. Vi valde att inte lägga så stor vikt vid de här bitarna eftersom arbetets art då 

blir en helt annan, men vi tycker detta är värt att nämnas. I och med att sjömansyrket har 

förändrats över åren så har tatueringarna flyttat sig från matrosernas bruna armar till 

maskinisternas bleka hud.  

 

5  Slutsats 

Undersökningen syftade till att belysa sjömäns åsikter och erfarenheter av tatueringar. Det är 

tydligt att tatueringar och sjömansyrket går hand i hand, inte med lika stark koppling idag som 

förr, men kopplingen finns där fortfarande. För sjömannen kan en tatuering nu, liksom förr 

vara en symbol för yrkesstolthet och grupptillhörighet. Den stora skillnaden är att tatueringar 

nu fungerar mer som ett personligt uttryckssätt, samt att hela konstformen har blivit mer 

allmänt accepterad. De intervjuade är helt eniga om att ute på båtarna så medföljer inga 

negativa värden i en tatuering. Sjön är en frizon i det avseendet, vilket stämmer överens med 

vår uppfattning. 
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 Intervjufrågor 
 
 

• Är du själv tatuerad? 
 
• Varför tatuerade du dig? 
 
• Vad för motiv och vart på kroppen? 

 
• Hur gammal var du och under vilka omständigheter? 

 
• Vill du tatuera dig/göra fler tatueringar? 
 
• Hur tror du samhällets syn på tatueringar i stort är? Positivt/Negativt, Privat/Yrkesliv? 

Egna erfarenheter? Hur tror du detta förändrats de senaste åren och hur kommer det 
förändras? 

 
• Vad tänker du på när du ser en tatuerad människa, vilken sorts människor förknippar 

du tatueringar med? Sjömän och/eller Kåkfarare? 
 
• Vart går din gräns för vad som är ”ok” när det gäller tatueringar? Motiv/Placering. 

 
• Övriga frågor/reflektioner? 

 
• Skillnad mellan däcks och maskinpersonal när det gäller tatueringar? 
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Sammanfattning över intervjun med Doc Forest 

 

Doc Forest blev intresserad av tatueringskonsten i slutet av femtiotalet. Under större delen av 

sextiotalet arbetade Doc till sjöss och intresset för tatueringar blev då en hobby. 1972 så 

öppnade han Sveriges första professionella tatueringsateljé - godkänd av Miljö och 

Hälsoskydd. Sedan dess har Doc varit en frontfigur(?) inom tatueringskonsten i Sverige, med 

fokus på seriositet och hälsa. Han har arbetat aktivt för att ta bort fördomar mot tatueringar, 

bland annat genom utställningar i gallerier, hantverksföreningar och museum. Doc har också 

rest över hela världen i sitt yrke och därigenom gjort mycket för tatueringsfenomenet som 

konstform i Sverige. Som en av Sveriges mest kända tatuerare och tillika gammal sjöman så 

är hans erfarenheter av stort värde för vårt arbete. 

 

Intervjun börjar med att Doc berättar hur hans intresse för att teckna övergick till ett intresse 

för tatueringar i hans ungdom. Men i slutet av femtiotalet var tatueringar ovanligt och motiven 

i Sverige på den tiden var av den enklare varianten, som ett hjärta, ett kors eller en stjärna. 

Docs första tatuering blev just ett hjärta på handen. Sjömän däremot hade ofta mer avancerade 

tatueringar gjorda på kontinenten. 

Doc berättar om hur en tatuerad person på den tiden ofta fick en dålig stämpel, att man blev 

socialt märkt. Tatueringar på den tiden förknippades med prostituerade, kåkfarare eller 

sjömän. Sjömän fick ett oförtjänt dåligt rykte tycker Doc. Samtidigt kunde tatueringen 

användas i just det syftet, för att skaffa sig den sortens respekt, och för att visa en viss 

tillhörighet. Tatueringar symboliserar smärta vilket kan uppfattas som ”tufft”. 

Vid 17 års ålder gick Doc Forest till sjöss och intresset för tatueringar växte. Han berättar hur 

han besökte tatuerarna i Rotterdam och Amsterdam och att lönen gärna spenderades där. 

Dessa tatueringar var i en annan klass än det som gjordes i Sverige, så en sjömanstatuering 

beundrades på ett annat sätt, och var också en symbol för att man var berest. Men även på 

sextiotalet innebar tatueringar ett socialt handikapp. Sjömän som kommit upp sig och blivit 

befäl kunde ofta ångra sina tatueringar. Men ute på båtarna fanns inga fördomar mot 

tatueringar berättar Doc. 

Doc berättar om hur han sökte jobb på en vapenfirma, ett jobb som han också fick trots sina 

synliga tatueringar då han hade bra referenser från tidigare arbeten. Men helt accepterat var 

det inte, Doc berättar om ett möte med vapenfirmans ägare då ägaren pekar på Docs 
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tatueringar och säger till sin son: ”Titta, där har du sådana dära tatueringar, det skulle jag inte 

ens vilja ha på toaletten”.  

 

Doc Forest mönstrade av sin sista båt 1968. Fyra år senare; 1972, startade han med hjälp av en 

god vän Sveriges första professionella tatueringsateljé. Det var vid den här tiden kopplingen 

mellan Sjömän och tatueringar började bli svagare, möjligen på grund av att färre arbetade till 

sjöss.  

Doc åker 1973 till Japan för att studera tatueringskonsten, och tar med sig nya idéer hem. 

Tidigare så hade tatueringarna varit väldigt sjöfartsinspirerade men nu fick rosor ge plats för 

pioner och det tatuerades drakar istället för fullriggare. 

Docs ville få bort tatueringarnas oseriösa stämpel sätter ut en skylt i studions fönster där det 

står: ”Endast en vekling tatuerar sig på fyllan”. Doc får mer och mer uppmärksamhet, även av 

media. 1978 håller han en utställning om tatueringar på Kulturhuset i Stockholm. 

Det finns fortfarande kvar fördomar mot tatueringar tycker Doc, vilket han tycker är något 

förvånande. Men det är en stor skillnad mot hur det var förr i tiden. Idag så exponeras 

tatueringar på ett helt annat sätt, artister och sportstjärnor är väldigt folkkära och har synliga 

tatueringar. Idag är folk ut alla samhällsklasser tatuerade, även poliser vilket var i princip 

otänkbart förr. Doc berättar att tidigare kunde man nästan dra sig för att berätta vad man 

jobbade med, men idag ligger det en helt annan status i yrket.  

Nuförtiden lägger man nog mer värde i vad för något man har tatuerat och vart på kroppen än 

om man är tatuerad. 

Doc avslutar med att säga att tatueringar idag är mera samhällsaccepterade, och berättar en 

anekdot om är han som liten fascinerat tittade på en äldre killes tatuerade händer. Killen 

märker uppmärksamheten och säger till Doc: ” Var inte så dum så du gör sådana här”. Men 

det var man ju säger Doc med ett skratt.. 
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