
 

 

Det kroppsmodifierade jaget: 
En möjlig lösning på problemet identitet och stigma 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 10p i sociologi, Högskolan Dalarna 

Ht 2005 Falun 

Författare: Anna Hydén 

Handledare: Elisabeth Lindberg 

 



Innehållsförteckning 

 
 
Inledning                                                                          1 
 
Syfte och frågeställning                                                   2 
 
Metod                                                                               3 
 
Avgränsning                                                                     4 
 
Disposition                                                                       5 
 
 
Kapitel 1. Kroppsmodifiering                                       6 
 
1.1 Olika former och uttryck                                           6 
 
1.2Känslan av individualism och kollektivism.              7 
 
1.3 Committed piercers, Mordern Primitives.                9 
 
 
 
Kapitel 2. Teoripresentation                                      12 
 
2.1 Jaget och jaget, 1*2 är 1.                                       12 
 
2.2 Att stigmatiseras                                                    16 
 
 
 
Kapitel 3. Analys                                                      19 
 
Slutsatser                                                                     22 
 
Kapitel 4. Avslutande diskussion                             24 
 
Litteraturförteckning                                                   25 



 
 
Sammanfattning  
 
  
   I den här uppsatsen frågar jag om piercning och andra kroppsmodifieringar kan förstås 

som att man medvetet stigmatiserar sig för att uppnå någonting man annars inte skulle 

kunna uppnå fysiskt, psykiskt eller socialt. Jag avgränsar undersökningen till de som 

uttalat kroppsmodifierar sig med ett speciellt syfte för sig själva och då framför allt de 

som kallar sig Modern Primitives men också Committed piercers. För förståelsen av den 

djupgående inspirationen från andra kulturer har jag försökt spåra detta bakåt i vår 

Västliga historia genom Marianna Torgovnicks undersökning av den första vågen av 

fascination över den outforskade kontinenten Afrika på 1920-talet.  

   Sökandet efter ursprunget, urkraften och det ursprungliga sättet att vara människa tar 

sin början men Torgovnick har också lyckats sätta fingret på en stor ambivalens inför det 

man finner; upplevelsen ociania. Kroppsmodifieringens inspiration från urbefolkningarna 

har givit upphov till en omedveten omtolkningskampanj av de tillhörande riter och 

trossystemen bakom dem. Individen i Västvärlden är minst lika hängiven och äkta i sitt 

utförande och det är svårt att fördöma och diskvalificera dem från att hålla på med detta.  

   Jag presenterar Meads teorier kring jagets uppbyggnad och Goffmans begrepp stigma 

för att sedan i analysen belysa förståelsen av bl.a. piercnings. I analysen försöker jag 

framför allt få fram förståelsen för piercnings som en väg till självförståelse för individen, 

en väg som kanske för många är den första eller den enda till att sluta ett slags förbund 

med sig själva, sina kroppar och sina liv; ett sätt att förstå någonting om livet bättre. 

Stigmatiseringen är någonting som man inte kan råda över, någonting som de allra flesta 

inte medvetet väljer. Jag menar att sökandet efter makten och känslan för sitt eget liv går 

först och står över några sådana betänkanden. 

 



 

 

Inledning.  
 

    Jag vill gärna se kroppen som en social fristad; ett ställe där vi kan försöka freda oss och 

påminna oss om vilka vi är. Jag försöker se det som att vi någonstans måste få luft att reda ut 

intrycken vi får utifrån; förväntningar och önskningar som kanske inte alltid går i linje med vår 

egen bild av oss själva. Det handlar om tanken på att vi ändå är ensamma i vår egen kropp d.v.s. 

har bestämmanderätt och ansvar över kroppen som farkost genom livet. Men är vi ensamma? Kan 

man säga att vi består annat än av tankar och har då inte andra människor här en öppen dörr till 

vårt inre och våra beslutsgrunder genom att vi hela tiden möts av omvärldens villkor, uttryck, 

handlingar och sociala regelverk? Och var går gränsen utåt? Var slutar andras krav och 

förväntningar på en? 

Nuförtiden ser vi ofta allt som har med omsorgen av våra kroppar att göra som antingen lyx eller 

vardagliga rutiner och behov som måste tillfredställas för att vi överhuvudtaget ska kunna fungera. 

Vi ska ge den mat, rätt mat, vi ska se ut att må bra och vi ska smycka den, framhäva den och forma 

den allt efter behag och kapacitet. Vad har hänt med oss? Handlar inte allt detta mer om att 

tillfredsställa andras förväntningar än ens eget väl?  

    Jag behöver bara nämna media och reklambranschens inflytande över oss med sina kraftfulla 

bilder och symbolspråk som talar om för oss vad som är acceptabelt eller inte. Vem bestämmer 

egentligen vad som är vackert? Att vara vacker är inte det också ett sätt att sticka ut? Det enda 

tillåtna sättet att sticka ut och synas? 

    Det jag vill koncentrera mig på i den här uppsatsen är hur det kommer sig att vi ändå, trots att vi 

vet att skönhetsidealen är konstruerade, anpassar oss till dem. Vari ligger kraften i 

skönhetsidealens till synes ytliga bländverk och vad i ligger meningen med att låta sig invaderas av 

dem?  Jag vill angripa bilden av vad vi ska vara genom kroppsmodifierarnas ögon. Jag vill se om 

de kommit fram till någonting annat kanske en väg till förenkling av alla krav från omgivningen 

och balansen med inre behov. Vad mår vi bra av? Vad tycker man om själv och vad hör till de 

sociala förväntningarna på en? Hur kan vi erövra våra kroppar från konformitetens ideala 

förtrollningsbilder?  
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   Vad betyder då kroppen för oss idag? Jag upplever det som att vi använder den som ett medel att 

passa in och formar den till att behaga andra. De andras önskningar tycks ha fått övertaget i vårt 

samhälle; vi är inte ensamma ens i oss själva. Det är få som frågar sig vart allt detta anpassande 

kommer att leda oss. När blir det uppenbart fel eller absurt också det som normaliteten bjuder? 

Min infallsvinkel i den här uppsatsen är piercnings och andra kroppsmodifieringar eftersom de så 

uppenbart vill någonting, kanske provocerar och revolterar de mot någonting som de själva 

uppfattar som stela normer i samhället. Jag vill försöka se om dessa uttryck kan förstås som ett sätt 

att förhålla sig till sin kropp, samhället och den egna platsen i den; ett sätt att ta kommandot igen.  

   Visst kan man säga att piercnings också handlar om att utmärka sig eller att passa in i gänget 

precis som modet alltid föreskrivit men jag tycker mig ana en annorlunda dallring här, en annan 

hängivenhet, åtminstone hos en del piercade. Jag undrar vad detta består i? Vad har de i så fall 

funnit som punkare och hippies inte fann före dem? Har det att göra med kroppsmodifierandets art 

i sig som helt och hållet permanenterande? Eller handlar det om någonting annat, en värdefull 

upptäckt om kroppen eller livet? 

 

Syfte och frågeställning. 

 

   Det som tilldragit sig min nyfikenhet är kroppsmodifieringar och då en alldeles speciell sorts 

modifieringar och egentligen motiven bakom dessa. Det kommer inte att handla om 

kroppsmodifieringar som redan vunnit insteg som någonting normalt hos alla och en var som t.ex. 

hål i öronen eller i viss mån tatueringar av olika slag. Nej, jag är ute efter det som fortfarande 

uppfattas som uppseendeväckande, lite fräckt eller rent av provocerande. Det är precis det jag vill 

undersöka: varför människor gör dessa ingrepp på sin kropp. Själva kärnan ligger i att det är 

individens eget beslut och val; en markering på sin egen kropp som inte går att tvätta av eller byta 

bort som en tillfällig nyck som man kan göra med ett par byxor eller skor.  

   Rent kosmetiska modifieringar intresserar mig inte heller. Alla dessa läppförstoringar och 

bröstoperationer och jakten på den eviga ungdomen hör till ingrepp som, enligt min mening, bara 

försöker bevara någonting som är väl innanför ramarna för vad som är betraktat som attraktivt, 

vackert och en idealbild av vad som på något sätt ska vara. Motiven och resultaten kan förvisso 

diskuteras också här men det överlåter jag åt andra att göra.  
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   Frågan jag ställer i den här uppsatsen är vad kroppsmodifieringar, som bland annat piercning, har 

för funktion både som symbolhandling i samhället och för individens kroppsuppfattning och 

psykiska välbefinnande. Tanken att det handlar om någonting mer än bara ett mode eller att rätt 

och slätt att smycka sig för att man tycker att det är vackert motiverar jag med att ingen riktigt 

tycks ha kontrollen över vad som ska betraktas som vackert eller inte vackert. Det är klart att de 

som piercar sig eller på annat sätt bygger om sina kroppar efter vad de ser och upplever som skönt 

och vackert kanske befinner sig på frontlinjen för att bestämma vad som ska accepteras just som 

detta. Men hur är denna, som vi skulle kunna kalla för subjektiva upplevelse, förankrat i individen? 

Har skönhet kanske alltid från början uttryckt någonting mer men att vi nu förlorat innebörden av 

detta andra för att vår samlade upplevelse blivit så övergripande vanlig, konform, så att vi inte har 

anledning att försvara eller referera till den? Hur kan upplevelsen av t.ex. piercning se ut inifrån 

den enskilde individen? Finns det ett mönster eller en grundförståelse för denna upplevelse som 

piercningen blir symbol för? Handlar det om ett nytt skönhetsideal eller någonting annat och i så 

fall vad? Även om de båda visar sig höra ihop vill jag undersöka källan till denna motivation och 

förstå den.  

    Om man nu ska betrakta frontlinjens kroppsmodifieringar som just utsmyckningar och 

skapandet av nya skönhetsideal eller den inre processens uttryck och sätt att förmedla ett budskap 

så är allt detta kanske nödvändiga omvälvningar både för psyket och samhället i stort för att ge 

plats åt andra önskningar, ideal, tankar och livsstilar än vad som är en genomsyrad uppfattning 

idag.  

   Jag frågar mig om det kan handlar om att stigmatisera sig själv i medveten mening för att uppnå 

någonting man annars inte kan nå fysiskt, psykiskt eller socialt. 

    Syftet med uppsatsen är att undersöka om piercning och kroppsmodifiering kan förstås som en 

erövringsstrategi för att få kontrollen över den egna kroppen och ett eget liv.  

 

Metod 

 

     Jag har valt att göra den här uppsatsen till en litteraturstudie där jag ska försöka utröna svaren 

på min frågeställning med hjälp av forskning kring piercning och kroppsmodifiering. Jag har också 

tagit del av och valt ut några personliga skildringar från Internet där människor berättar om vad 

just deras motiv och upplevelser är när det gäller sina kroppsmodifieringar. Jag inser att dessa 
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berättelser är mycket positivt inställda till kroppsmodifiering eftersom de finns återgivna på Body 

Modification Ezine hemsida (www.bmezine.com) men jag tycker inte att jag har någon anledning 

att betvivla deras äkthet och uppriktighet med tanke på sidans annars så frispråkiga, om än 

positiva, karaktär.  

   Eftersom jag intresserar mig för fenomenet ur mikroperspektiv ur individens upplevelse och 

idévärld så har jag valt att använda mig av George Herbert Mead och hans teorier kring jagets 

uppbyggnad och utveckling samt Erving Goffmans begrepp Stigma och hans teorier kring detta. 

De försöker båda beskriva det sociala livets uppbyggnad kring individen. Genom Goffmans stigma 

begrepp vill jag belysa hur annorlunda och udda typer blir utsatta för ett utanförskap som de själva 

inte kan påverka. Tanken är att se hur kroppsmodifiering bemöts av samhället och hur pass 

medveten individen är om dessa mönster av uteslutningsmekanismer. Jag vill använda Mead för att 

se hur pass mycket individen kan styra över sin egen jagutveckling. Mead menar att jaget 

utvecklas i samspel med andra människor. Hur man blir bemött återspeglar också hur man ser på 

sig själv. Därför är hans teorier intressanta för en analys av vad som händer med människor som 

modifierar om sina kroppar utöver det vanliga. 

   I min avgränsning nedan kommer jag att gå in på mitt forskarunderlag där jag riktat in mig på att 

förklara kroppsmodifieringens ursprung och bana in i den Västliga världens kultur.  Min 

utgångspunkt är att hitta ursprungskrafterna bakom kroppsmodifiering som det var innan de 

kommersiella krafterna fick greppet om dem och omvandlade dem till konformitet och mode. Jag 

har alltså medvetet valt att rikta in mig på de uttalat positiva utövarna av kroppsmodifiering, de 

som valt det till sin livsstil. Det är en relativt liten grupp av alla de som idag t.ex piercar sig men 

det handlar om några som gjort en noggrann analys på vad de håller på med och själva säger att de 

söker sig till de ursprungliga funktionerna och betydelserna av sina modifieringar.  Jag hoppas att 

genom att jämföra dessa gruppers upplevelser med två av mig utvalda berättelser från BME:s 

hemsida kunna spåra någon slags samstämmighet och förståelse för vad det är som händer. 

    

Avgränsning  

 

   Den här uppsatsen har jag avgränsat till att utreda och förstå framför allt piercningens 

ursprungliga kopplingar och influenser. Jag är framför allt intresserad av de kroppsmodifierare 

som Marianna Torgovnick kallar för committed piercers d.v.s. de som är hängivet indragna i en 
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speciell livsföring kring sina piercnings. En annan grupp kallar sig Modern Primitives och har som 

namnet antyder inspirerats av världens gamla riter och symboler. De har mycket konkret tagit fasta 

på det psykoanalytikern Carl Gustav Jung kallade för arketyper (Pitts 2003: 119-149).  

   Jag har valt att begränsa mig till framför allt de två forskarna Victoria Pitts och Marianna 

Torgovnick och hur de har fokuserat på ämnet. Sociologen Victoria Pitts tar i sin bok In the Flesh 

The Cultural Politics of Body Modification (2003) upp flera typer av förhållningssätt till 

kroppsmodifieringar bland utövarna själva. Marianna Torgovnick är professor på Engelska 

institutionen, Duke Universitet, och jag utgår från hennes bok Primitive Passions (1998) där hon 

framför allt försöker gå till botten med Västvärldens, i hennes egna ord: ”vampiric hunger for the 

exotic Other”. Denna gåtfulla mytomspunna hunger som lägger sig över vår egen bortglömda 

styvmoderligt behandlade tradition som en spegel (Torgovnick 1998: 3-19). 

 

 

Disposition 

 

    I kapitel 1 börjar jag med en beskrivning av mitt valda undersökningsområde genom att 

presentera olika kroppsliga utsmyckningsformer och metoder. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse där jag vill se hur influenserna togs upp av olika subkulturer i Väst ifrån 

urbefolkningarnas ritualer och traditioner för att försöka förstå motiven bakom bl.a. piercning.  

    I kapitel 2 tar jag upp de socialpsykologiska teorier med vilka jag valt att närma mig förståelsen 

av fenomenet piercning, nämligen Meads presentationer av hur våra jag blir till och Goffmans 

stigmatiseringsteori.  

   I kapitel 3 analyseras vad teorierna för med sig för förståelsen av kroppen, identiteten och jaget 

i relation till samhället, det vill säga, alla andra, och om piercning kan förstås som en 

stigmatisering av sig själv.  

   Till sist: kapitel 4 där jag redovisar vad jag har kommit fram till i förhållande till min 

frågeställning och mitt syfte med uppsatsen. 

 

 

 

 

 5



Kapitel 1. Kroppsmodifiering.   

 

 

    Till att börja med ska jag presentera några exempel på tillvägagångssätt och olika former av 

kroppsmodifieringar eller utsmyckningar. Jag har fått min information från Body Modification 

Ezine (www.bmezine.com) på Internet under tiden 5/12- 21/12 2005. Därefter går jag vidare med 

Torgovnicks beskrivning av influenserna från urbefolkningarna och vad det tar för uttryck i Västlig 

tappning. 

 

1.1 Olika former och uttryck. 

 

    Den första formen jag kommer att beskriva är piercning där det helt enkelt handlar om att 

genomborra sitt skinn med ett metallföremål eller ett annat passande smycke för att sedan låta det 

sitta där mer eller mindre permanent. Man kan avlägsna piercnings men det är som det säger sig 

självt svårare att ta bort själva hålet i skinnet som bildats till ett hålformat ärr. Själva vitsen med 

dessa modifieringar av kroppen är att det ska vara fullständigt permanenterande, ju tydligare och 

oåterkalleligare desto bättre, tycks det. Man kan välja piercningsställe precis var som helst över 

hela kroppen och i olika omfattning och storlekar. Metallföremålet kan bytas ut precis som vilket 

örhänge som helst till andra smycken i varierande material och utseenden.  

   En annan modifieringskonst är scarification som är som en tatuering fast med ärrbildningar på 

huden istället för bläck. Det är konturerna i den valda motivbilden eller mönstret som skärs ut ur 

skinnet och avlägsnar helt några millimeter ner och i olika bredd i huden för att skapa det önskade 

resultatet. Läkningen kan ta upp till en månad och måste noga skötas om som ett sår för att läka 

snyggt och som det var tänkt. Effekten blir mer skulptural eftersom ärrbildningarna bildar bleka 

ljusare förhöjningar än den intilliggande huden.  

   Inplantat av olika former är ute efter en liknande effekt men det handlar inte om olika former av 

traditionellt kosmetiska plastikkirurgiska ingrepp med silikoninplantat i syfte att förstora t.ex. 

muskler eller bröst. Här är man intresserad av en mer överraskande utformning av utbuktningar 

knölar och former som inte annars är där som på t.ex. armar, nyckelben eller i pannan. Det kan 

vara ett föremål som helt stoppas in under huden eller metallringar eller band som helt enkelt 

opereras fast med en utanförliggande synlig del. 
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1.2 Känslan av individualism och kollektivism.  

 

   Att olika kroppsmodifieringar har influenser och har inspirerats direkt från små kulturer kan man 

direkt se genom det speciella utförandet och utseendet då bland annat afrikanska kulturer, från 

söderhavsöarna och olika indianfolk, kort sagt en blandning av influenser från alla jordens 

urbefolkningar. Men där har sambandet upphört i och med det Västliga upptagandet av riten, 

menar Torgovnick. Det är inget fel på äktheten understryker hon men det är viktigt att komma ihåg 

att riten har bytt betydelse och fått en annan innebörd för att den har flyttats till en ny kontext. En 

rit innefattar så många fler än de som utövar den genom att utövarna sedan förflyttas tillbaka till 

vardagen, samhället och det fortsatta livets konfrontationer.(Torgovnick 1998: 191- 201)  

   I Västvärlden har piercning fått en sexuell, erotisk koppling genom att den först togs upp av 

gaykulturen som kultsymboler. Senare spreds piercning i pornografiska sammanhang som en 

erotisk experimentell grej för att det ansågs vara njutningsförhöjande då framför allt genitalierna 

piercades, både manliga och kvinnliga, på de mest upptänkliga sätt liksom bröstvårtorna också de 

blev utsatta för besmyckning. På 1990-talet togs piercningen upp av rockvärlden och 

ungdomskulten på allvar framförd genom artisten Madonnas öppna hållning kring sex och erotik. 

(Torgovnick 1998: 192f) Piercning har gått genom subkulturernas labyrinter och fått en sexuell 

erotisk klang i Västvärlden och dessutom kommit att symbolisera både rebellen och utanförskapet 

genom rockvärldens upptagande av framförallt ansiktspiercnings. Numera har det blivit än mer 

accepterat och ses som en del av ungdomskulturen och det provocerande rebelliska har även det 

genomgått en omvandling i sin laddning. 

 

                            One day during the summer of 1994, when I was swimming at a local pool in fairly 

                   placid Durham, North Carolina, a male sunbather proudly unveiled his large, thick gold nipple 

                   rings. People noticed (I could se the furtive glances; this is still not a common sight), but they 

                   tried their hardest not to be caught looking. A few years earlier, this man would have been 

                   likely to show his nipple rings only in certain, often gay, urban clubs. Now they had gone  

                   suburban. (Torgovnick 1998: 194) 

 

   New Age anlade ytterligare ett förhållningssätt till piercnings och kom genom sitt sökande i 

kontakt också med andra kroppsmodifierande metoder och rituella förfaringssätt. Att 
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urbefolkningarnas religioner världen över blir exploaterade och på detta sätt omtolkade och 

översatta till Västlig smak finns det en risk med, förmedlar Torgovnick, och tycks hålla med en 

indianhövding om att de vita borde söka i sin egen kulturella religiösa historia istället. Man får en 

känsla av att hon försöker få oss att fundera kring om det inte pågår en tyst invasion. (Torgovnick 

1998: 209-219) Men varför har vi en sådan tilltro till de primitiva folkens religiösa erfarenheter 

och livssyn? Vad är det vi lockas av? Handlar det om att vi tror oss förlorat någonting under 

städernas snabba uppväxt i Väst?  

   Både sociologen Victor Turner och filosofen Martin Buber var överens om att känslan för 

kollektivet är grundläggande för ett samhälle, poängterar Torgovnick, någonting som Turner kallar 

communita; en känsla av att uppgå i gruppen och vara en del av någonting större där ens innersta 

är sammanlänkat, besläktat och till och med gemensamt med alla andra. Ett samhälle kan dock inte 

befinna sig i denna ”urgemenskap” oavbrutet, hierarkier och individuella mål underminerar och 

raserar den hela tiden. Det var vad ritualerna i de gamla samhällena var till för; att återupprätta 

känslan av communita (Torgovnick 1998: 165-171). 

    Denna samhörighetskänsla ligger väldigt nära eller är rent av identisk med känslan inför Afrika 

som Torgovnick beskriver och utreder i huvuddelen av sin bok Primitive Passions. Torgovnick 

kallar känslan och beskriver känslan som ocianic efter en berättelse ur gammal Indisk Vedisk 

litteratur där helgonet Ramakrishna  beskriver känslan av uppgående i världsalltet och sig själv 

som saltet i universums stora Ocean(Torgovnick 1998: 11f). 

   Hon berättar om hur det i Europa under 1920-talet blommade upp en fullständig fascination av 

den ännu outforskade kontinenten Afrika. Fascinationen låg på flera nivåer, bland annat handlade 

det om en jakt på någonting man kallade människans ursprung och tron på att afrikanen befann sig 

på ett första stadium i människans utveckling och dessutom florerade tankar kring urreligionen och 

att den satt inne med någon slags grundsten som på något vis gått förlorad under civilisationens 

utveckling. Människor i livskris ordinerades att genast bege sig till Afrika trots de ofta livsfarliga 

strapatser detta innebar. Framför allt, naturligtvis, ansågs en man i svår kris kunna upprätta både 

sig själv och sin manlighet genom att utföra expeditioner i olika skalor (Torgovnick 1998: 23f). 

Torgovnick undersöker reseskildringar och anteckningar efter dessa ensamma funderingar, 

författade av ensamma resenärer i en främmande miljö av bland andra t.ex. Carl Gustav Jung, 

Bronislaw Malinowski, André Gide, Georgia O`Keeffe, Dian Fossey och Mary Kingsley. Hon 

jämför det gemensamma och skillnaderna mellan de manliga och de kvinnliga berättarna. Alla 
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beskriver de en känsla som av total identitetslöshet och överväldigande samhörighet med 

landskapet, naturen, landet vilket upplevdes som både förföriskt härligt och farligt eftersom den 

rörde vid de innersta strängarna hos var och en av dem.(Torgovnick 1998) 

    Det är inte en slump att denna kraft bland männen identifierades som kvinnlig, erotisk och 

farlig. Den generella skillnaden låg i att männen tappert kämpade emot och lyckades, som de 

själva säger, hålla denna farliga känsla stången. Det verkade så skrämmande på många av dem att 

de faktiskt i det närmaste friskförklarade sig och fann det för nödvändigt att återvända till 

civilisationen innan de blev fast. Jung beskriver sin rädsla som att bli svart under skinnet och 

kämpar under sin Afrikaresa med mardrömmar och olika överväldigande tillstånd som han helt 

beskyller landskapets i det närmaste magiska kraft. Männens rädsla handlar helt om rädslan att 

förlora sin identitet. De säger själva att de är rädda för att suddas ut som individer och det 

individuella ser de som grunden till civilisationen och utan den blir vi alla vildar igen.  

    Kvinnorna däremot hänger sig totalt åt denna kraft och känsla och längtar efter att uppgå i 

landskapet nästan som i en dödslängtan. De upplever den totala upplösningen av sig själva i 

samklang med landet och naturen som någonting befriande och stärkande. Torgovnick förklarar 

detta med att kvinnorna inte hade någon prestige att förlora och knappast någon social position att 

vakta och att de därför hade mindre eller ingenting alls att förlora i denna lockande förföriska 

känsla; ociania (Torgovnick 1998: 87).   

 

1.3 Committed piercers, Modern Primitives.                                                                           

 

   Kroppsmodifieringar är på intet sätt någonting nytt. Det har förekommit över allt i alla tider. Det 

nya är att Västvärlden tar upp och kopierar andra kulturers metoder och gör dem till sina. En av 

Modern Primitives frontfigurer och redaktör för tidningen Body Play and Modern Primitives 

Quarterly under 1990-talet kommer från Kalifornien och har tagit sig namnet Fakir Musafar efter 

en känd Iransk Sufi. Musafar uttrycker här precis det jag frågade mig i frågeställningen: att det 

handlar om att återta makten över sin kropp. Han har tillsammans med vännen Jim Ward själv 

utfört sin version av några indianska riter: Soldansen och O-Kee-Pa. Han berättar hur de 

besmyckade sina bara kroppar med fjädrar och klockor som skulle registrera minsta rörelse. Sedan 

satte de fast en köttkroksliknande anordning med rep i ett träd och krokarna i huden ovanför 

bröstmusklerna. De började sin rituella slitande och dragande dans tills de efter flera timmar 
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lossnade ur sina krokar. Han beskriver själv sin förhoppning att få möta ritualens mäktiga Ande; 

the Great White Spirit (Pitts 2003: 124f). O-Kee-Pa är bara en i raden av riter som rörelsen tagit till 

sig. Musafar vill hävda att detta är en livsstil och en på ett sätt politisk handling genom att det 

kritiserar och tar avstånd ifrån vad samhället har blivit här idag. Han menar att alla utsatta grupper 

i samhället kan återta makten över sina liv genom att återerövra dynamiken i sina egna kroppar och 

därmed återfå makten över både dem och sina liv (Pitts 2003: 126f). 

   Men kritiska röster hörs också och Victoria Pitts tar bland annat upp Margo DeMellos åsikt att 

det bara handlar om en slags täckmantel för en klassförflyttning av modifieringskulturen. Speciellt 

tatueringar har varit starkt arbetarklassrelaterat och förknippats med sjömän, motorcykelklubbar 

och kriminella. Hon ansluter sig till Aidan Campbells åsikt att Modern Primitives bara försöker 

populärisera utanförskapet och göra det mer spännande men att det både blir konstgjort och falskt 

eftersom det varken tycks handla om grupptillhörighet som i en stamkultur eller några exakta 

replikationer på ursprungsbetydelserna i riterna. Tvärtom har man fokuserat på marginaliserade 

företeelser, ovanligheter som piercade genitalier och man har dessutom starkt eroticerat betydelsen 

i Väst (Pitts 2003: 128).  Torgovnick betonar också hon skillnaden i utförandet främst genom på 

vilket sätt erfarenheten delas med andra. I den ursprungliga kulturen visste alla vad riten hade för 

betydelse och syfte för utövaren och alla var med och deltog.  Medan när utövaren idag i Väst 

försöker delge andra sin erfarenhet riskerar att det uppfattas som en spektakulär show om han ens 

väljer att alls dela upplevelsen med andra. Han har ingen aning om hur det hela tas emot av 

eventuella åskådare och är i praktiken ändå ensam om sin upplevelse och dess 

betydelse.(Torgovnick 1998:201f)   

   Det finns säkert många anledningar till att låta göra sig piercningar eller andra modifikationer 

och inget är sämre än det andra. Många som säger att de gjorde det för att de tycker att det är 

snyggt eller för att det är modernt är också de som är de mest utsatta när det kommer någon som 

har en annan åsikt och reagerar mot deras val. Ofta handlar det om att bli respekterad för sina val 

och många piercade vill visa på just att de är som alla andra och att det är okej att vara vanlig, 

normal och tråkigt förutsägbar. Det handlar i alla fall om ditt liv och ens eget val och 

välbefinnande. Eller som Lara beskriver i en artikel på hemsidan för Body Modification Ezine 

(www.bmezine.com) under rubriken ”Fitting in – on belonging” att oron över att inte passa in 

någonstans plågat henne länge men att hon plötsligt kommit på att ”being slightly different also 

means being (at least slightly) special” och hon menar att genom bara det faktum att hon är, finns 
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till, ju gör henne delaktig. Hon beskriver hur hon tvingas kompromissa både hemma och på jobbet 

genom att dölja sina tatueringar när så önskas. Hon vill verkligen bli accepterad för den hon är och 

det är viktigt för henne att hon faktiskt finner stöd och känslan av att ha hittat hem till en större 

gemenskap.  

 

                       My family has always been my biggest worry when it comes to offending by way  

            of my modifications. They surprised me when it came to my nostril piercing. Even my dad  

            told me that I looked good with it. My mom mentioned the daughter of a friend of theirs who  

            sports a nostril stud like mine. They liked it! As for my tattoos, that’s a slightly different story.  

            In private, at their home or mine, my tattoos are on display. They’ll get covered up  

            if I’m cold. However, I normally respect their wishes when we go out in public.  

                                                                     (http://www.bmezine.com/news/edit/A50804/artfitti.html)  

 

   En annan artikelförfattare berättar om hur hans modifieringar stärkt honom som människa. Han 

skriver under rubriken ”Born Different” eftersom han har Pseudoparahypothyroidism, en slags 

dvärgväxt. Han berättar om hur han i sin vardag blir utsatt för folk som helt ogenerat stirrar på 

honom eller pekar på honom tillsammans med sina barn. Människor blir till och med förvånade 

över att han nekar dem att ta i honom. Att varje dag utsättas för detta och försöka freda sig från det 

hela tiden plågade honom och fick honom att skämmas för sitt tillstånd; sin kropp. 

   It wasn't always this way. When I was 16, I got my first tattoo—I was just happy because I had 

always wanted a tattoo, and hey, I had one! But when I got older, I began to think about how mods 

also helped me to control my body. I had no choice but to be born a dwarf. I have no choice but to 

adapt to the world around me. However, modifying MY body—that was MY choice. I could do it 

the way I wanted to. I began to realize that body modification could take something that had always 

been a source of shame to me and make it absolutely lovely. I began to plan for my next tattoo, a 

maple leaf on my shoulder. That, to me, signifies ME. Me the Canadian citizen, not me the little 

person. And it made me feel better—I was professing something I loved—my country—and taking 

something I didn't like—my slightly disfigured body—and making it completely mine. My next 

tattoo helped a lot as well. It was a Celtic cross, and it once again signified ME—I'm Irish Catholic. 

I loved my tattoos and whenever I walked down the street, I could endure the stares, because I had 

two secrets—my tattoos (at that time I kept them both hidden...now I show them off at appropriate 

times). I could smile and know that I had taken something back from them, because my body no 
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longer belonged to them and their eyes—I had made it mine.             

(http://www.bemezine.com/news/edit/A40804/artbornd.html) 

   Han avslutar med att uppmana alla med dvärgväxt eller något annat funktionshinder att inte låta 

sig hindras ifrån att också de låta modifiera sina kroppar om de önskar det. Det är inget 

universalmedel mot allt som plågar er men, säger han: “it can help give your body back to you and 

make it truly beautiful.”  

 

Kapitel 2. Teoripresentation.  

 

    George Herbert Mead(1863-1931) var en stark förgrundsgestalt inom socialpsyklogin men 

utmärkte sig också som tänkare i socialfilosfi, idéhistoria och systematisk pragmatism. Han 

verkade vid Chicagos Universitet framför allt genom legendariska idéspäckade föreläsningar som 

hölls inom ramen för kursen i Socialpsykologi i närmare 30 år. Mead själv publicerade sällan 

någonting utan kom bäst till sin rätt under dessa föreläsningar. Publikationer har därför senare 

gjorts efter hans studenters föreläsningsanteckningar i ett försök att bevara hans nydanande 

intellektuella idévärld (Mead 1976: Förordet av C.W.M 7-9).  

    Erving Goffman, professor i sociologi vid University of Pennsylvania, är den som myntade 

begreppet stigma inom den socialpsykologiska forskningen. Han har i sin forskning koncentrerat 

sina ansträngningar på att förklara och åskådliggöra mikrosociala situationer och har blivit en 

internationellt ansedd auktoritet på området (Goffman 2004: omslaget).  

    Under följande rubrik kommer jag börja med att presentera Meads tankar kring självets 

uppbyggnad och under nästa rubrik presenterar jag Goffmans begrepp stigma.  

 

 

2.1 Jaget och jaget, 1 * 2 är 1. 

 

    Identitet, medvetande, ett jag, en upplevelse av jaget är en komplicerad serie av tänkande och 

kännande som Mead starkt bidragit till att utveckla förståelsen kring. Det faktum att det hela är 

svårt att beskriva och mycket komplext behöver inte betyda att det handlar om någonting som vi 
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upplever som svårt eller ens reflekterar över när vi dagligen, praktiskt taget hela tiden, utför och 

lever mitt i detta mönster av handlingar och tankar.  

    Det grundläggande för vår sociala tillvaro är, enligt Mead, kommunikationen och 

språkprocessen. Här grundläggs vår identitet genom olika erfarenheter, vårt jag formas. Vi lär oss 

att se oss själva som objekt i olika situationer bland andra objekt. Andra människor, saker, världen 

utanför våra kroppar men även den egna kroppen som objekt bidrar till att forma oss som personer, 

personligheter och utvecklar vårt jag, menar Mead. Vi påverkas själva av det vi säger eller har 

tänkt säga precis som andra människor i egenskap av objekt: i en vanlig kommunikation kan vi allt 

som oftast reflektera över hur vi ska säga det vi vill säga med hänsyn till andras reaktion och hur vi 

själva då framstår. Vi har hela tiden ett utvecklat förhållande till objekten genom en inlevelse i 

dem, med dem. Det handlar om en slags förutsägelse av hur omgivningen reagerar på en och hur vi 

själva kan och får agera i den för att uppnå våra syften eller helt enkelt bara vara oss själva. Det är 

en viktig del i vår existens och jagutveckling att se oss själva objektivt och utifrån andras 

synvinkel. Jaget kan förstås som delat på detta sätt och kan upplevas som skiljt från kroppen. 

Samtidigt som kroppen är ”vår personliga boning” så är den någonting vi lägger ned stor möda på 

att uppleva utifrån. Kroppen kan upplevas som främmande genom denna objektivering för hur vi 

själva framstår i sociala sammanhang. 

    Jaget är alla ens samlade erfarenheter och man kan i olika situationer bara delge andra en liten 

del av sitt jag. Ibland kan det handla om en mycket liten del och andra gånger om en större del men 

eftersom vi oftast träffar helt olika personer i de båda situationerna så får vi också andra jag bland 

andra människor. (Mead 1976: 109-114) 

    Utvecklingen av jaget kan följas hos det lilla barnet där leken är central. Barnet leker till en 

början ensam för sig själv att den är olika personer den mött eller sett omkring sig som t.ex. 

mamma, pappa, polis, affärsbiträde o.s.v.  Barnet leker själv och intar en roll och får känna på hur 

det är att vara t.ex. lärare och får samtidigt en föreställning om vad en lärare förväntar sig av en 

elev genom att rolltagandet från början förutsätter ett innefattande också av barnet som objekt. 

Barnet får här övning i att förhålla sig till omgivningens tillstånd och bemötande av barnet självt i 

låtsade situationer. Barnets första jag- upplevelser byggs upp i dessa bearbetningar; rolltagande 

och skådespel. Nästa steg för barnet blir att delta i ett spel med regler där också andra barn deltar. 

Här blir handlingarna avgörande och sätter igång ett snabbt reaktionsled hos alla deltagarna genom 

att de alla ser sig som både agerande jag och objekt samtidigt. De lever sig in i varandras 
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situationer och spelstrategiska lägen och skapar sig en identitet som blir allt tydligare för dem. 

Denna lek och senare spel utvecklas vidare till ett vardagligt sätt att förhålla sig till omvärlden och 

följer med oss genom våra liv där allt omkring oss fortsätter att ingår som objekt och rollintagelser 

vilka blir erfarenheterna som hela tiden formar jaget. (Mead 1976: 117-119) 

    Det är här som jag menar att det postmodernistiska uttalandet att människan inte är någon 

människa utanför samhället, kommer rätt i sökarljuset; inramat av dessa modernistiska rötter som 

Mead här får representera. En ensam man ute i öknen är en människa därför att han bär med sig sin 

socialisation, sitt jag. Alla tankar och fantasier relaterar till andra människor, sammanhang och 

strukturer för det sociala livet. Därför är människan, individen den andra sidan av myntet: 

Samhället (Svensson 1992: 66-68). Har han inga sådana referenser finns han inte som människa, 

för han kan då rimligen inte veta vad han är.  

    Enligt Mead handlar allt detta om att skaffa sig erfarenheter som formar ens jag, framför allt 

genom språkliga handlingar. Det som sedan utmynnar i renodlade beteendehandlingar kan ses som 

en produkt, ett annat stadium av de språkliga handlingarna. Dessa beteendehandlingar är 

uppbyggda som ett grundbeteende av signifikanta symboler och ibland följer ett stimuli/respons 

artat mönster.  

    Mead motsätter sig inte att det visst finns ett jag som existerar oberoende och halvt isolerat hos 

oss som vi alla föds med och som erfar kroppens rena existens. Det jag som psykologerna gärna 

vill se som det styrande för var och en unika känsloelementet vilket i det närmaste är detsamma 

som vi brukar kalla själen. Problemet är bara att det inte handlar om samma jag när det kommer till 

användningen av medvetandet eftersom detta medvetande hela tiden hänsyftar till ett jag kan det 

rent logiskt inte vara den som handlar. Detta medvetande är ett helt annat begrepp nämligen det, 

som beskrivits ovan, socialt skapade jaget. Visserligen upplever alla individer en subjektivitet i 

outtalade tankar och unika minnesbilder som bara det specifika jaget har tillgång till. Men själva 

uppbyggandet och detta jags hela material är från början insamlat och skapat i en social erfarenhet 

och dess natur är att bli offentlig och dess mening är social. Kopplingen till känsloelementet jaget 

är skenbar (Mead 1976: 126-128). 

 

               Man blir ett jag i den utsträckning man kan ta över den andres attityd och  

            handla gentemot sig själv som andra handlar. Såtillvida som konversationen  

            med gester kan bli en del av beteendet vid styrningen och kontrollen av erfarenheten,  

 14



            kan ett jag uppstå. Det är den sociala processen att öva inflytande på andra i en social  

            handling och sedan inta den attityd hos de andra som framkallas av stimulus, och sedan i  

            sin tur reagera på denna respons, som bildar ett jag. (Mead 1976: 131) 

 

     Meads teori vill visa på att jaget skapas av flera delar. Den biologiska delen som han inte är 

främmande för att kalla själ och den sociala delen som i någon mening direkt kan studera. Det är 

denna sociala del som Mead försöker kartlägga och som han menar är möjlig att tydliggöra inom 

sociologin. Den är helt socialt skapad men är också knepig att skilja ifrån den biologiska eftersom 

den också samlar erfarenheterna och upplevelserna av sina egna reflektioner av sig själv. Den 

biologiska delen arbetar och kommer i beröring med den yttre sociala men är inget handlande 

aktivt jag. För att förtydliga den sociala delens funktion som omvandlande jagskapande ansvars 

handlingar tar Mead in begreppen ”I” och ”Me” d.v.s. ”I” som ett agerande jag och ”Me” som det 

reflekterande jaget. Vi för en slags tyst kommunikation med oss själva, har inre överläggningar, 

som det heter, och kan komma ihåg vad vi sagt oss, i detta ögonblick av tilltal inom oss blir ”Me” 

till. 

 

 

              Jagets väsen är, som vi har sagt, kognitivt: det ligger i den internaliserade konversationen  

          med gester som utgör tänkande, eller genom vilka tankar  eller reflektion fortgår och sålunda  

          är jagets ursprung och grundvalar, liksom tänkandets, sociala.  

                                                                                                            (Mead 1976: 132)  

 

    Mead intresserar sig inte för den metafysiska frågan, som han uttrycker det, hur vi faktiskt på det 

viset är två i en. Han vill istället se växlingarna mellan de två och vad för funktion dessa har. ”I” är 

den som utför handlingen och ”Me” den som initierar responsen och på ett sätt är ”Me” ett 

förvandlat ”I” d.v.s. det som nyss var ”I” är ”Me” när man säger något, tänker något, så fort man 

reagerar. Det är vad vi kallar att ha ett medvetande; denna snabba modulation. Det är nämligen 

ingen tvekan om att de båda hör ihop och kanske är två aspekter av samma sak men funktionen gör 

att de måste betraktas som skilda åt. Det finns nämligen ingen regel här, vilket alla sociologer ju är 

medvetna om, som gör att vissa responser eller stimuli med nödvändighet utlöser en viss handling 

eller beteende. Vi beter oss som bekant allt annat än förutsägbart d.v.s. ibland gör vi det 

förutsägbara kanske till och med oftast men ibland gör vi det plötsligt inte. Det viktiga att komma 
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ihåg, menar Mead, är att ”det finns en moralisk nödvändighet men ingen mekanisk nödvändighet 

för handling”. Det moraliska här handlar om att det helt enkelt är det bästa för individen och 

samhället att det händer saker i ett samspel för att föra situationer vidare eller som Mead uttrycker 

det: ”om det inte hade dessa två faser skulle det inte finnas något medvetet ansvar, och det skulle 

inte finnas någonting nytt i erfarenheten”. (Mead 1976: 132-135) Här är vi kanske någonting som 

vi brukar kalla mening på spåren.     

 

 

 

 

2.2 Att stigmatiseras.  

    

    Stigma som sociologiskt begrepp handlar om hur vi som individer försöker överleva socialt med 

ett dolt eller synligt handikapp i form av antingen ett avvikande beteende eller ett fysiskt synligt 

annorlundaskap. Goffman delar in stigma i tre, som han säger, artskilda typer nämligen kroppsliga 

missbildningar av något slag, olika oönskade personliga karaktärsdrag och till sist någonting han 

kallar tribala, stambetingade stigman som ras och religion. Stigma kommer av det grekiska ordet 

stig som betyder att pricka eftersom man i det antika Grekland brukade bränna in prickar i ansiktet 

på alla sina slavar. Detta ger en tydlig bild av vad det innebär att vara stigmatiserad både då och nu 

i dess bredare och ibland osynliga betydelse. (Goffman 2004: 11-14) 

Goffman tar upp stigman som är synliga och sådana som är osynliga. Människor med synliga 

stigman som mer eller mindre tydliga handikapp eller kroppsliga defekter kan bara tillfälligtvis 

undgå sitt stigma och passera som normala i olika sammanhang. Medan människor med osynliga 

stigman som mental ohälsa eller en fängelsevistelse bakom sig hör till dem som endast själva 

riskerar att röja sitt stigma eller att ryktet nått före dem. Den tidigare synliga kategorin av 

stigmatiserade blir hela tiden misskrediterade medan den senare kategorin är misskreditabla. 

Skillnaden ligger i spänningen av att själv veta om sin situation men aldrig veta om andra gör det 

eller hur de kan reagera på en sådan sak. (Goffman 2004:50) 

    Stigmatisering har hur som helst en dubbelverkande effekt; dels omvärldens syn på stigmat och 

dels individens försök att anpassa sig. De andras syn och sätt att behandla en stigmatiserad formar 

och ger avtryck i individens sätt att se på sig själv. Individen adopterar en del av en negativ 
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självbild som ofta grundar sig på andra människors fördomar och attityder kring det speciella 

stigma som individen bär på. 

    Vi människor är mycket måna om att inte missuppfattas i sociala sammanhang och vill gärna 

snabbt göra intryck på omgivningen för att tala om vilka vi är och vad vi står för. Därför är vi 

svaga för att använda oss av symboler i det sociala rummet för att underlätta i olika situationer. 

Dessa symboler kallar Goffman för prestigesymboler och kan ställas i motsatts till 

stigmasymboler. Exempel på prestigesymboler kan vara klubbmärken på rockuppslaget, en 

vigselring eller någon slags yrkesuniform.  

 

 

      Vidare kan ett tecken som förefaller att ha kommit till utan informationsavsikter,  

    stundom i bedrägligt syfte stimuleras med tanke på informationsfunktionen, såsom  

    när man förr i tiden med stor precision skaffade sig falska duelleringsärr. 

                                                                                                        (Goffman 2004: 54) 

 

    Ett effektivt sätt för stigmatiserade att dölja sina stigman är att ta hjälp av dessa symboler på 

olika sätt t.ex. en analfabet förser sig med glasögon och kanske en lagom tjock bok för att synas 

vara synnerligen läs och skrivkunnig. Att maskera ett stigma på detta sätt kallar Goffman för att 

tillgripa symboler som desidentifikatorer.  

    För att bli fullt ut accepterad i sociala sammanhang så måste man hålla sig innanför normen; 

enligt Goffman de allmänt vedertagna normalitetsreglerna. Men olika sorters avvikare använder 

sig av olika strategier för att passa in eller bli inneslutna i en gemenskap. Den inomgruppsliga 

avvikaren blir ofta centrum i gruppen och dit gruppens uppmärksamhet riktas. Avvikaren kan vara 

exempelvis den tjocke pojken eller clownen i ett kompisgäng. Han fungerar som den 

sammansvetsande kraften i gruppen och kan förvänta sig fullt stöd från gruppens medlemmar men 

är samtidigt inte själv annat än en symbol för gruppen; som en maskot. Eller som Goffman säger, 

han förvägras den respekt som tillmäts de fullvärdiga medlemmarna genom sin speciella roll som 

symbol för gruppen (Goffman 2004: 146).  

    En annan intressant grupp avvikare är de som öppet deklarerar sitt avståndstagande från det 

allmänna mönstret. Så länge som dessa avvikare är enskilda individer kallar Goffman dem för 

excentriker och personligheter men så snart de finns i större kollektiv och sammanhängande öar i 

 17



samhället kallar han dem sociala avvikare och dit räknar han t.ex. bland annat prostituerade, 

narkomaner, lösdrivare, zigenare, kroniskt arbetslösa och homosexuella. I sitt speciella kollektiv 

finner de sociala avvikarna stöd och blir sedda som normala inom gruppen. Ofta upplever de sig 

själva som representanter för en bättre livsföring än den utanförliggande normen.  

    Roll och rollövertagande är centralt också för Goffman. En stigmatiserad ställer sig utanför sin 

roll och blir den normale inte bara för att passa in utan för att överblicka situationen. Normala 

människor med goda avsikter hjälper stigmatiserade i sitt rollspel genom att öppet byta roller med 

honom/henne i en slags avlastande lek. Det som utkristalliseras ur dessa rollbyten är att det som i 

grunden är att vara människa inte har någonting med normalitet att göra. De flesta människor, 

menar Goffman, vet förbluffande väl vad det innebär att vara avvikare och känner till alla 

stigmatiserande belägenheter just på grund av dessa rollinkännande egenskaper som människans 

identitetsbygge består av (Goffman 2004: 135-140).  

    Det är de normala avvikarna från det vanliga som så tilldrar sig Goffmans uppmärksamhet. 

Normuppfattningen handlar om ett större regelsystem som alla känner till och som ingen 

egentligen kan uppfylla eller forma sin livshållning efter; med andra ord: alla vet hur det känns att 

inte uppfylla normen och på något sätt avvika och känna sig obekväma i det. Det beror helt på 

situationen hur stor denna upplevelse av avvikande blir och i de flesta fall går det inte så långt som 

till att bli ett stigma när situationen är över (Goffman 2004: 131-135).  

 

        Att lyckas eller att misslyckas med att fylla sådana normer har påtagliga direkta 

   effekter på individens psykiska integritet. På samma gång är emellertid blotta önskan  

   att hålla sig inom normens ram – bara den goda viljan – inte nog, för i många fall  

   har individen inte någon omedelbar kontroll över i vilken mån han kan efterleva  

   normen. Det är här en fråga om individens livsomständigheter, inte om hans vilja;  

   det är en fråga om konformitet, inte om att ”rätta sig”. (Goffman 2004: 132-133) 

 

   Man kanske kan tolka det som att detta tillfälliga sting av obehag är en övergående upplevelse av 

stigmats beskaffenhet, något som vi alla stiftar bekantskap med någon gång i livet. Normen är en 

konformitetsfunktion i samhället utanför individens kontroll. 
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Kapitel 3. Analys  

 

       Jag ska nu anknyta Meads och Goffmans teorier till fenomenet kroppsmodifiering. Jaget 

bildas genom erfarenheterna kring kommunikationen och språkprocessen, säger Mead. När det 

gäller Kroppsmodifieringar handlar det en om kommunikation med den egna kroppen mer än ett 

sätt att kommunicera med andra människor. Symbolspråket skulle då vara underordnat denna djupt 

subjektiva konversation. Det behöver inte nödvändigtvis vara narcissistiskt eller ens handla om 

skönhet i vanlig mening. Det handlar istället om att bygga upp ett förhållande till hela den egna 

kroppen.  

   Mead tar upp flera problem under jagutvecklingen som ska förstås som ständigt pågående. Dels 

objektiveringen av oss själva och hur vi framstår i sociala sammanhang och så dels splittringen 

genom att vi hela tiden måste uppleva nya sammanhang och möta olika människor där vi gång på 

gång måste börja om med vår jagframställning. Jaget är hela tiden i svängning, det säger sig självt 

att man framstår som mycket olika, om än i detaljer, varje gång och kroppsmodifiering kan vara ett 

sätt att ena och samla bitarna; de olika jagen. Man kanske känner osäkerhet över att man har 

förmågan att alltid visa vem man är. De olika jagen är kanske inte egentligen så olika men man 

själv upplever det som i upplösning; man kan helt enkelt inte bestämma sig för hur man vill eller 

kommer att bli sedd.  

   ”Man blir ett jag i den utsträckning man kan ta över den andres attityd och handla gentemot sig 

själv som andra handlar”, säger Mead (citatet sid.14). Att få mer uppmärksamhet, längre tid på sig 

och att det man gör blir extra accentuerat om man har en synlig piercning t.ex. Man försöker att i 

viss mån bestämma attityden hos andra som man är beredd att ta till sig. Jag vill hävda att det är en 

förenkling i jagutvecklingen och att man, på ett sätt, får hjälp av andra att påminna sig om vem 

man är; och kraft att fortsätta att vara sådan. Genom att själv visa och märka sin egen kropp och 

göra ett anslag till vem man är föregår man andras möjlighet att skapa attityder kring ens person 

som är mot ens egna erfarenheter. Kanske lite grand som att märka sin kropp bland tusentals 

likadana kroppar för att i sitt hjärta hitta hem. Problemen börjar om människor omkring inte förstår 

ens tilltag - då börjar en annan kommunikation. Det kan leda till konflikter och nästan alltid slutar 

det med en kompromiss på individens bekostnad eller uteslutning ur speciella sammanhang där 

människor i omgivningen inte förmår att ta in kroppsmodifieringen som ett personligt utseende. 

Men som Lara beskriver: man är ju hur som helst delaktig (citatet sid.9). Idealscenariot skulle vara 
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om kommunikationen mellan jaget och den egna kroppen och omgivningens attityder till dess 

resultat är samstämmig och på något sätt smälter ihop; Lara beskriver det som att för henne finns 

ett glapp här; hon har inte piercat sig för att provocera; hon känner behovet av att hitta hem i en 

större gemenskap. Författaren till ”Born Different” som vi för enkelhetens skull kan kalla William 

har en motsatt upplevelse av sina modifieringar. Han har lyckats dra ihop detta glapp eftersom 

kroppsmodifieringen för honom tog tillbaka makten över den egna kroppen, för att han för en 

gångs skull fått bestämma själv över den och märka den som sin egen. William får en annan 

reaktion från omgivningen, till och med den önskade reaktionen på sina kroppsmodifieringar.  

   Det jag vill understryka är att det inte finns någon skillnad mellan Lara och William vad det 

gäller den inre övertygelsen att detta var rätt för just dem; det handlar om omgivningens reaktioner 

och förmågan att stå upp för rätten att själv bestämma vem man är.  

    Rör det sig då om ett slags stigma? Ja, visst kan det göra det, men det är ingenting som skett 

med avsikt. Som jag tolkar Goffman så handlar stigma om ett utanförskap; stigmat utesluter och 

det är det som är kärnan i dess problem; det är någonting djupt negativt för individen. 

Kroppsmodifiering handlar inte om att medvetet stigmatisera sig, mer än i några självdestruktiva 

undantagsfall möjligen. Upplevelsen av glappet jag beskrev nyss signalerar att det snarare är 

tvärtom; att man vill bli räknad med utifrån sina förutsättningar och värderingar och också bli 

accepterad för det. Men hela skalan av missförstånd finns då också med och många blir 

stigmatiserade på det viset av en ren olyckshändelse. Oberoende var man råkat växa upp florerar 

fördomar kring det som är annorlunda och det ser mycket olika ut hur pass omfattande det drabbar 

den piercade. Det är till sist ingen skillnad på kroppsmodifierade och andra stigmatiserade när det 

är ett sätt att vara som inte blir allmänt accepterat; desto viktigare att försöka förstå vad just det här 

stigmat handlar om.  

   Lara och Williams berättelser visar också att kroppsmodifiering som stigma hör till både de 

misskrediterade och misskreditabla. Dels för att man, som i Laras fall, kan välja när man vill visa 

upp sina tatueringar men att hon fortfarande ju är bärare av dem hela tiden och dels piercningar 

som alltid är synliga och är svåra att dölja som t.ex. sitter i ansiktet och man öppet får möta 

kommentarer eller outtalade attityder från omgivningen. Frågan är om man kan välja var på 

kroppen en piercning ska sitta. Den inre subjektiva kommunikationen och erkännandet av den egna 

kroppen är kanske helt blind för omgivningens reaktioner. Vad händer med denna subjektiva 

upplevelse om man redan här tvingas kompromissa?   
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   För William är det egna valet centralt, framför allt för att återta bestämmanderätten över sin 

kropp. Han har mött så mycket attityder från omgivningen som inte har någonting att göra med 

vem han är som människa; som inte stämmer med hans egna erfarenheter av sig själv, för att 

återknyta till Mead. För William är det tydligt att detta sitter i hans fysiska handikapp, så för att 

överbygga det och tala om för omgivningen att det fortfarande finns någon bakom hans fysiska 

uppenbarelse, någon som faktiskt bor och verkar i den och har makten och kontrollen, så tatuerar 

och piercar han sig; han understryker att det är någonting han gör med sin kropp för att han själv 

väljer det. 

Det är möjligt att hans piercning omvandlats och ses som en prestigesymbol för att den sitter just 

på honom, men det förändrar inte hans ursprungliga subjektiva kommunikation och kontakt med 

sin egen kropp som motivgrund.    

   Torgovnick och Pitts beskriver piercnings som någonting vi plockat upp från urbefolkningarna i 

världen och helt stöpt om till vår egen stil och tolkning allt efter behov. Men själva grundanslaget 

kvarstår, det framgår när de understryker att det inte är något fel på äktheten bland utövarna inom 

Modern Primitives eller andra hängivna utövare. Inte ens kritikerna DeMello och Campbell kan 

egentligen motsätta sig det. Men vari ligger skillnaden? Jag vill argumentera för att den största 

skillnaden ligger i det Torgovnick är inne på, nämligen i sättet att utföra och delge upplevelsen och 

meningen i riten hos de Västliga utövarna.  

    Det Västliga samhället har genomsyrats av individualism, menar Torgovnick. Vi har inte längre 

möjlighet och vill kanske inte heller tillhöra en homogen grupp där allt är förklarat för oss och alla 

vet vad som pågår; där det är möjligt att förklara en piercning så att alla är delaktiga och förstår. 

En piercning kan inte längre tas emot av alla och man kan inte räkna med att alla ska förstå vad det 

är. Vi finner oss ständigt i nya situationer och möter mer människor under vår livstid än någon 

generation någonsin tidigare. Samhället luckras upp; världen globaliseras, som vi säger. Vad har vi 

tillslut gemensamt annat än våra kroppar? Är det då så underligt att vi ”totalindividualister” i Väst; 

vi påtvingade individualister, söker gemenskap, samhörighetskänsla och tillhörighet genom dem. 

Våra kroppar som är individualismens sista borg; sista fästning: här flyttas ingenting, förflyktigas 

ingenting, försvinner ingenting, här finns liv. Denna paradox rör till slut våra kroppar d.v.s. 

samtidigt som de är individualismens sista fästning så är det också här vi är väldigt lika.   

   I Västlig tappning är motiven bakom kroppsmodifiering nästan lika många som individerna men 

det handlar fortfarande om ett förhållande till den egna kroppen; en subjektiv upplevelse: den inre 
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konversationen med vår egen kropp; förutsättningen för våra liv, livets ursprung och döden. Att 

knyta band med sin kropp och erkänna sig till de levande och dödliga. Problemet är att det är där vi 

är ensamma och vi har ingen möjlighet annat än att riskera att bli missförstådda. Jag vill hävda att 

kroppsmodifiering kan ses mer som en prestigesymbol, i goffmaniansk anda, men prestigen är 

mystisk, obegriplig för många men absolut en manifestationshandling mot stigmatisering som 

fenomen eftersom den ursprungligen söker och vill uttrycka det gemensamma.    

   Det Torgovnick pekade på hos våra tidiga expeditionsresenärer visar att individualismen är en 

kraft med rötterna slagna runt Västvärldens första idévärld. Som jag sa tidigare, med stöd av 

Torgovnick, genomsyras vi av ett individualistiskt synsätt och det är kanske inte så konstigt om 

den skurit en stor bit in i konformiteten. Kroppsmodifieringens koppling till vad som enligt 

Torgovnick kan beskrivas som vår innersta kärna ociania och samhällets upprätthållande av 

sociala hierarkier, normer som dess skyddsmekanism mot individen ger ännu ett perspektiv på 

tolkningen av vad kroppsmodifiering handlar om. Individen bär förmågan att lösas upp och 

återbildas; en vitaliseringsövning som samhället inte klarar. Enligt Mead skulle ociania tolkat på 

detta vis innebära en fullständig upplösning av den sociala grund på vilken jagutvecklingen 

bygger. Men genom att vi fortfarande finns i ett socialt sammanhang har vi frihet att återknyta till 

det vi finner som gott bland alla förväntningar och attityder om oss själva. Ociania skulle alltså 

vara ett sätt för jaget att få andrum och insikt i att vi kan vara och bli precis vad som helst. 

Kroppsmodifiering kan i ljuset av detta ses som ett sätt att ställa sig över samhället som 

kontrollerande makt, en insikt hos individen att samhället är en konstruktion och hur långt vi är 

villiga att låta det styra oss.  Precis som jaget bildas i samklang med andras attityder till oss blir 

också samhället till det vi vill att det ska vara för oss. 

  

 

Slutsatser 

 

    Det är den subjektiva upplevelsen av att leva i sin kropp som är i fokus i denna uppsats; den inre 

konversationen, förhållandet till sin egen kropp. Min frågeställning för uppsatsen var att undersöka 

om piercning och kroppsmodifiering kunde förstås som en återerövringsstrategi över den egna 

kroppen och ett eget liv. Min fråga i början var om kroppsmodifiering handlar om att stigmatisera 

sig själv i medveten mening för att uppnå någonting man annars inte kunnat nå fysiskt, psykiskt 
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eller socialt. Efter att ha tagit del av Mead och Goffmans teorier och Pitts och Torgovnicks 

forskning om kroppsmodifieringar har jag nu i analysen förmedlat det sammanlagda mönster jag 

kunnat utröna.  

   Kroppsmodifiering kan ses handla om en djupt personlig handling med kontakter till de 

existentiella frågorna. Här kan upprättas de mest personliga kontrakten till livet, vilka vi vill vara 

och vad vi vill göra. Det kan vara ett sätt att föregå andras attityder gentemot ens jag och ett sätt att 

ta kontrollen över sig själv och hur man vill vara. Mead betonar att huvuddelen av Jagets 

utveckling är det sociala och andra människors attityder gentemot oss.  Det finns här en grogrund 

till problem när dessa attityder inte stämmer överens med hur vi själva erfar att vi är. 

    Slutsatserna jag kunnat dra av detta är att kroppsmodifiering kan förstås som en genväg till ett 

mer sammanhållet Jag. Genom att modifiera sig föregriper man andras attityder till att vara 

någonting man själv vet vad det är. Det handlar då om en väg till en positiv livskraft som vi alla 

bär med oss och kan nå på olika sätt genom våra kroppar. Jag tycker mig här med ha funnit ett 

jakande svar på min frågeställning om kroppsmodifiering kan förstås som erövringsstrategi över 

kontrollen av den egna kroppen och ett eget liv. Det jag hoppats slagit hål på är det jag uttryckte i 

min tes att det handlar om en slags medveten stigmatisering för att uppnå någonting man annars 

inte kan nå fysiskt, psykiskt eller socialt. Stigmatisering har ingenting positivt att erbjuda som är 

eftersträvansvärt. Den sista delen är däremot i samklang med min analys ovan. Genom en 

kroppsmodifiering kan man samla sitt Jag och nå en djupare länk till sin egen kropp; den 

subjektiva kommunikationen med den egna kroppen.  Men att sedan säga att kroppsmodifierade 

undgår att stigmatiseras helt och hållet är en önskedröm men det är en risk som det aldrig 

kalkyleras med, eller borde inte vara någonting som får någon att avstå en så här viktig personlig 

handling.    
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Kapitel 4. Avslutande diskussion  

 

   Det jag i inledningen frågar mig är vad kroppsmodifierare idag har funnit som inte punkare och 

hippies fann för dem. Svaret tror jag ligger i att de reagerade mot någonting och var renodlade 

rebeller eller provokatörer. Det skulle i sig vara intressant att undersöka vad de faktiskt fick till för 

förändringar, om de fick något genomslag. Piercning handlar inte nödvändigtvis om någon 

medveten provokation mot någonting. För vissa är det säkert det men det finns en möjlighet till en 

fördjupad betydelse också för bäraren genom att den faktiskt sitter där den sitter ”för tid och 

evighet”. Jag menar förhållanden förändras, eller hur, och förhållandet till sin kropp borde höra till 

de allra allvarligaste. Det är ingenting man borde bekymra sig över när man står i begrepp att göra 

en piercning i ögonbrynet eller någonting, tycker jag. Hur som helst är det bara nuet vi har i våra 

händer och vem vet vad som kan hända om man inte följer sitt hjärta på alla dess vägval genom 

livet. Kan hända leder våra val oss förbi en massa bekymmer vi inte har en aning om att vi undgår. 

När det kommer till kritan handlar det ju faktiskt om valet mellan att försöka vara lycklig och att 

låta bli. Vi gör säkert en massa dumt men det är ingenting emot vad det är att avstå.  

    Jag pratade också om att befinna sig på frontlinjen till vad som ska betraktas som skönt och 

vackert. Finns det då någonting vackrare än en människa som är i samklang med sig själv? Oavsett 

hur denna människa uppfyller skönhetsidealen eller inte så finns det där; det intagande vackra. 

   Det jag slogs av efter ett tag i mina undersökningar var känslan av normalitet. Jag kände mig 

väldigt normal kanske i en mer vidgad betydelse som accepterad, för vad jag än skulle kunna hitta 

på. Tanken slog mig att det kanske är det som är målet med dessa kroppsmodifieringar att vidga 

normen, vidga synen på vad som är normalt. Det ska nog ses mera som en oväntad sidoeffekt än 

ett medvetet mål men ändå. 
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