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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
För bara några decennier sedan var tatuering inte alls lika socialt accepterat 
som det är i dag. Tatuerade människor kunde ses som kriminella och 
mindre pålitliga och tatuerare höll till i små källarlokaler. Under de senaste 
15 åren har det blivit allt populärare att låta tatuera sig och numera är det 
nästan ansett som normalt att var och varannan människa är tatuerad 
berättar tatueraren Hans PJ Svedberg (Personlig kommunikation, 15 april 
2014). Kända människor, som skådespelare och artister, är tatuerade och 
det dyker upp fler och fler tv-program och -serier om tatueringskonsten, 
vilket antagligen gjort mycket för att öka tatueringsintresset (Almblad, 
Engvall, & Öberg, 2009). 
 
Tack vare tatueringens snabbt ökade popularitet har allt fler 
tatueringsstudior haft möjlighet att växa fram (Socialstyrelsen, 2012) och 
konkurrensen har blivit väldigt hård. 2009 fanns det 240 tatueringsstudior i 
Sverige (Almblad, Engvall, & Öberg, 2009). När konkurrensen ökar gäller 
det, precis som i andra branscher, att vinna kundernas intresse och 
förtroende genom bland annat att marknadsföra och profilera sitt företag 
på ett bra sätt. Att ha ett tydligt, uppmärksammande och relevant utseende 
på sin grafiska profil är viktigt när det kommer till att synas och sälja 
(Wheeler, 2013). 
 
Tatuering har länge betraktats med avsmak och det har gjorts flera studier 
där tatuerade och otatuerade människor jämförts. (Se t.ex. Hoe, Payne, & 
Roe, 1971; Forbes, 2001; Kappeler, Rammsayer, Stahl, & Wohlrab, 2007).  
I vissa fall går det att spekulera i om syftet är att framställa tatuerade 
människor på ett negativt sätt, exempelvis då Hoe, Payne & Roe (1971) 
undersöker (och bekräftar) om de tatuerade fångarna i fängelset var mer 
deprimerade, impulsiva och aggressiva och mindre intelligenta än de icke-
tatuerade. En undersökning av Forbes (2001) visade även att många 
otatuerade ungdomar förställer sig att tatuerade ungdomar skulle vara mer 
benägna att bruka droger och alkohol och ägna sig mer åt annat 
högrisktagande beteenden än de som inte är tatuerade. Dock visade den 
undersökningen även att tatuerade ungdomar inte ägnar sig mer åt 
högrisktagande beteenden än otatuerade ungdomar. Mer dagsaktuella 
undersökningar visar att tatuerade människors beteenden och psyke inte 
skiljer sig nämnvärt från de som inte är tatuerade (Forbes, 2001; Kappeler, 
Rammsayer, Stahl, & Wohlrab, 2007). 
 
Det finns mycket litteratur i ämnet grafisk profilering som beskriver bra 
grafiska profiler i allmänhet, men det verkar inte finnas några studier som 
fokuserar på hur det bör se ut i just tatueringsbranschen. Då sådan 
forskning tycks saknas är det väsentligt att undersöka detta närmare. 
 

1.2 Syfte 
Projektet syftar till att undersöka och beskriva hur tatuerares grafiska profil 
bör vara utformad för att bäst fylla sitt syfte. 
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Fokus kommer att ligga på att ta reda på kundens åsikter, men hänsyn 
kommer också tas till tatuerarnas syn på den grafiska profilen och vad som 
i allmänhet anses vara bra grafiska profiler. 
 

1.3 Frågeställningar 

1.3.1 Huvudfrågor  
De två stora huvudfrågorna projektet avser att svara på är följande: 

• Hur ska en tatuerares grafiska profil se ut för att fylla sitt syfte? 

• Hur påverkas tatueringskunder av den grafiska profilen när de gör 
sitt val av tatuerare? 
 
 

1.3.2 Delfrågor 
Följande delfrågor ska därmed besvaras: 

• Tittar kunderna på den grafiska profilens utseende när de väljer 
tatuerare? 

• Hur bör en tatuerares logotyp se ut? 

• Vilken typografi passar i en tatuerares grafiska profil? 

• Vilka färger passar i en tatuerares grafiska profil? 

• Är profil- och korrespondensmaterial relevant för en tatuerare? 

 
För att kunna göra en bättre bedömning krävs även svar på följande frågor: 

• Hur vill tatuerare uppfattas av sina möjliga kunder? 

• Vilka kunder vill tatuerare ha? 
 

1.4 Avgränsningar 
Då många tatuerare i Sverige deltar i tatueringsmässor runt om i landet och 
i världen och därmed inte enbart har svenska kunder är det svårt att göra en 
geografisk avgränsning. Trots det håller sig undersökningen till enbart 
svenska tatuerare för att inte riskera att få ett för stort och tidskrävande 
projekt. 

I den grafiska profilen undersöks endast logotyp, profilfärger, typografi och 
en liten mängd profil- och korrespondensmaterial av samma anledning som 
ovan. 
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2 Teori 
 

2.1 Vad är tatuering? 
Tatuering innebär att permanent färga delar av huden, oftast med syfte att 
dekorera kroppen. Färgen förs ner i huden med hjälp av elektriska nålar  
(Nationalencyklopedin, 2014). Själva tatueringsprocessen är smärtsam. 
Hur smärtsamt det upplevs kan variera från person till person, men det kan 
också bero på andra faktorer som tatueringens placering på kroppen och 
dagsformen hos kunden. Hunger, brist på sömn, sjukdom, stress och 
bakfylla kan påverka upplevelsen av smärta (Almblad, Engvall, & Öberg, 
2009). 

Det finns även tillfällen då tatuering används inom vården. 
Mikropigmentering är en tatueringsmetod som används inom bland annat 
plastikkirurgi och konstruktiv kirurgi, ibland är den bästa behandlingen för 
att ge ett tillfredsställande kosmetiskt resultat efter exempelvis ärr och 
brännskador. Med hjälp av mikropigmentering korrigeras hudskador 
genom att dölja ärr, skapa konturer och skuggor eller imitera hårväxt. Efter 
plastikkirurgi är det svårt att undvika ärrbildning och i vissa fall påminner 
dessa ärr patienten om dennes operation, olycka eller tumör. I dessa fall 
fungerar tatueringen som en mycket realistisk maskering av skadan 
(Palmer, Eldh, & Malik, 1998).  

God hygien är en viktig del i tatuerandet då tatueraren hanterar verktyg 
som kommer i kontakt med blod. Steril miljö är ett krav enligt Sveriges 
registrerade tatuerare (2014), som är en branschorganisation som arbetar 
för branschens bästa och kundernas trygghet.  

Tatueringar kan se ut på många olika sätt. Almblad, Engvall och Öberg 
(2009) delar in dem i olika kategorier eller så kallade stilar. Vilken eller 
vilka stilar en tatuerare behärskar och gör bäst beror oftast på deras egna 
intressen. Det är viktigt att ta reda på tatuerarens tatueringsstil innan man 
bokar sin tid, annars blir resultatet kanske inte som man väntat sig. 

Några olika tatueringsstilar är: 

Traditionell/Old school 
Enkla tatueringar som ofta är hur man föreställer sig att en tatuering ser ut. 
Hjärtan och rosor är vanliga motiv. Dessa tatueringar brukar även kallas för 
sjömanstatueringar. 

Ornamental/Tribal 
Kan vara polynesiska mönster, orientaliska- och keltiska tecken m.m. 

Japanskt 
Är en speciell stil som traditionellt utövats i Japan. Det finns specifika 
regler för dessa symboler som kan vara bra att ta reda på innan man gör sin 
tatuering. 

New school 
En tatueringsstil som är inspirerad av moderna intryck som exempelvis 
grafitti. 
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Text 
Till exempel meningar, ord eller namn. 

Realism 
Ofta porträtt, men kan även vara påhittade motiv. 

2.1.1 Tatueringens historia 
Människan har låtit tatuera sig sedan flera tusen år tillbaka i tiden. De 
äldsta bevarade tatueringarna är över 5000 år gamla och sitter på mumien 
Ötzi, som legat nedfrusen i de tyrolska alperna. Man har dock funnit 
tatueringsverktyg, färgpigment och grottmålningar som tyder på att 
människan hanterade tatueringshantverket redan för 40 000 år sedan. 
Religiös tatuering har länge utövats av bland annat muslimer och judar. I 
Polynesien symboliserade även tatueringarna stridsföring (Almblad, 
Engvall, & Öberg, 2009). 

Den moderna tatueringen kom till Europa under 1700-talet då 
upptäcktsresanden James Cook och hans besättning reste till Polynesien 
och lärde sig tatueringsmetoder som de sedan tog med sig tillbaka till 
Europa. Många andra sjömän intresserade sig för tatuering efter sina resor. 
Den första godkända tatueringsstudion i Sverige öppnades 1972 av den 
före detta sjömannen Doc Forest. Han är verksam än idag 
(Almblad, Engvall, & Öberg, 2009). 

2.1.2 Tatueringstypografi 
Tatueringar består inte alltid av bilder, mönster och symboler. Vissa 
tatueringar består delvis eller enbart av text. Det finns många olika 
utseenden på dessa texter, men några drag verkar vara vanligare än andra. 
Digital Arts (2014) har listat några typsnitt som ger den bästa 
tatueringskänslan. Flera av typsnitten är så kallade scripter. 
 
 

 
 
Figur 2.1 – Angilla Tattoo 
Angilla Tattoo är en mindre svårläst variant ur typsnittsklassen scripter.  
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Figur 2.2 – Inked Script 
Inked Script är även denna en script, men lite mer svårläst då det är ganska 
snirkligt.  
 

 
 
Figur 2.3 – Mardian Pro 
Mardian Pro är ännu snirkligare än Inked Script och därmed ännu mer 
svårläst, men den ger en bra tatueringskänsla. 
 

 
 
Figur 2.4 - Sailors Tattoo Pro  
Sailors Tattoo Pro påminner om gamla sjömanstatueringar och old school. 
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2.2 Grafisk profil 
Den grafiska profilen är en visualisering av företagets identitet och vision. 
Den visar vad företaget vill uppfattas som medan identiteten är vad 
företaget är och visionen berättar vart företaget vill nå i framtiden. För att 
formge en grafisk profil som är väl förankrad i företaget krävs kreativitet, 
konstnärlig skicklighet och djupa undersökningar (Bergström, 2012). 

Att göra en ordentlig research kan spara mycket tid i idéarbetet och leda till 
en väldigt kraftfull design av den grafiska profilen. Det är viktigt att lära 
känna företaget och dess kunder. Den nuvarande visionen och företagsidén 
studeras, men det är också viktigt att titta på historia och tidigare 
identiteter. Mycket betydande är det också att undersöka företagets 
målgrupp och deras behov, preferenser och mål. Den grafiska profilen är 
något som de anställda ska vara stolta över! En annan viktig del i 
researchsteget är att undersöka hur konkurrenternas grafiska profil ser ut. 
Det är inte speciellt lyckat att förväxlas med en konkurrent. Företag med 
liknande namn även i andra branscher kan också vara bra att titta på 
(Budelmann, Kim, & Wozniak, 2010). 

Syftet med den grafiska profilen är att skapa medvetenhet och kundlojalitet 
genom att uttrycka varför man ska välja just ett varumärke framför något 
annat. Vi lever idag i en värld fylld av varumärken så det är därför viktigt 
att positionera sig i kundernas medvetande (Wheeler, 2013). 
 

2.3 Logotyp 
Logotypen är vad man kan kalla för kärnan i den visuella profilen. Den ska 
spegla företagets affärsidé och kultur och vara förtroendeingivande och 
skapa tillit. En logotyp är företagets namn skrivet i ett passande typsnitt 
och kallas också för ordmärke. Ibland förekommer även ett så kallat 
företagsmärke tillsammans med logotypen. Ett företagsmärke är en bild 
eller symbol som, om den blivit tillräckligt etablerad, även kan användas 
separat från logotypen för att symbolisera företaget. Företagsmärke kan 
vara i form av ett ideogram (visar idén med företaget, exempelvis en pil för 
fart), ett piktogram (en förenklad stiliserad bild), en figurbild (symboliserar 
företaget, exempelvis ett äpple för kunskap), eller ett bokstavsmärke 
(initialer eller förkortning) (Bergström, 2012). 

Aiery (2010) beskriver en bra logotyp som enkel, relevant, tidlös, tydlig, 
minnesvärd och anpassningsbar. En enkel logotyp uppfyller ofta flera av 
dessa punkter bara genom att vara enkel. Med relevans menar han att 
logotypen bör passa företagets bransch. En lekfull design kanske inte 
passar i en logotyp för en begravningsbyrå. 

De tre bästa logotyperna någonsin sägs enligt förlaget Future Publishing 
Limited (2013) tillhöra FedEx, Shell och Nike. Dessa logotyper uppfyller 
Aierys (2010) krav på en bra logotyp. 
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2.4 Typografi 

2.4.1 Profiltypografi 
Wheeler (2013) påstår att typografin är en viktig del i den grafiska profilen 
då en stor del av det företaget kommunicerar både internt och externt sker 
via skrift i någon form. En enhetlig företagsbild är nästintill omöjlig utan 
typografi med en unik personlighet och god läsbarhet. Men att välja rätt 
profiltypsnitt är inte enkelt. Det kräver grundliga kunskaper inom den 
typografiska läran.  

Ett bra profiltypsnitt måste uppfylla vissa kriterier.: 

• Vara tydligt och lättläst  

• Vara flexibelt, så det kan användas i många olika sammanhang  

• Ge en känsla som samverkar med företagets affärsidé och 
värderingar 

• Skilja sig från de typsnitt som konkurrenterna använder  

• Vara hållbart och fungera lika bra idag som om flera år i framtiden 

• Fungera i många storlekar och vikter för att det ska vara enkelt att 
kunna skapa en hierarkisk struktur i de texter som skrivs  

• Måste fungera väl tillsammans med företagets logotyp  

• Måste fungera lika bra i svart, vit och färg  

Heine (2005) menar att textens mål nästan alltid är att den är till för att 
läsas. Typografin ska därför främja läsbarheten av texten, inte försvåra. Det 
är också viktigt att anpassa typografin efter mottagaren och textens syfte. 
Reklamtext ska uppmärksammas och väcka intresse medan faktainformativ 
text ska vara formell, saklig och ha en tydlig hierarki för att det viktigaste 
tydligt ska kunna utmärkas och läsas. Den får inte se ut som reklamtext och 
riskera att läsaren misstolkar den viktiga informationen som något säljande 
och då lägger informationsbladet åt sidan. 

Profiltypsnitten bör passa företagets affärsidé och bransch men samtidigt 
finns det inget som säger att något specifikt typsnitt passar någon särskild 
bransch Heine (2005). 

"Typsnitt skapas inte för att passa en viss bransch eller en viss typ av 
produkter. [...] Skulle typsnitt vara begränsade i sin användning på det 
sättet skulle det knappast finnas femtiotusen att välja på! Inte heller skulle 
alla tillverkare inom en bransch vara roade av att använda samma typsnitt 
som sina konkurrenter." Heine (2005). 

2.4.2 Typsnitt 
Forssman & Willberg (2005) menar att text inte enbart är till för att läsas. 
Ibland fungerar typsnittet, som texten är satt i, för att skapa en känsla och 
för att påverka läsaren till att känna exempelvis förtroende, avkoppling 
eller trygghet. Omedvetet kan typsnitten utstråla dessa känslor utifrån 
bland annat läsarens tidigare upplevelser och erfarenheter. Bokstävernas 
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former kan också påverka vilken känsla texten utstrålar genom att vara 
runda, mjuka, lätta, hårda, eleganta eller grova.  

Idag finns det flera tusentals olika typsnitt och Koblanck (2013) förklarar 
att för att hålla ordning på dem har de sorterats i olika familjer eller klasser. 
De två stora huvudgrupperna är linjärer och antikvor. Det finns också 
mekaner, skripter och extremer. 

Linjärer är typsnitt utan seriffer. De har ingen, eller väldigt liten, skillnad 
mellan hårstreck och grundstreck och passar därför bra i logotyper då de är 
lättlästa både i små och stora storlekar. 

Antikvor är en mycket stor typsnittsfamilj med tre underkategorier: 
didoner, som anses vara väldigt eleganta, realer, som är skapade för att 
fungera bra i nyhetstidningar och garalder som passar bra i längre texter i 
exempelvis böcker. Antikvor har seriffer och skillnad mellan hårstreck och 
grundstreck, vilket ger en mycket god läsbarhet i längre texter då dennaa 
utformning underlättar för ögat när det ska följa textraderna. 

Mekaner är linjärer med seriffer. De har ingen, eller väldigt liten, skillnad 
mellan hårstreck och grundstreck och passar därför bra i logotyper då de är 
lättlästa både i små och stora storlekar. 

Scripter är skrivstils- och handstilsliknande typsnitt som kan uttrycka 
intimitet, närhet och snabbhet beroende på typsnittets utformning. 

Extremer är typsnitt som inte kan placeras i någon annan familj. De är 
avvikande från den vanliga formen av typsnitt och består ibland av 
symboler.  

 

2.5 Färg 

2.5.1 Profilfärg 
Även färg är en viktig del i den grafiska profilen. Efter former är färg det 
som hjärnan uppfattar först vid anblicken av exempelvis en logotyp, därför 
är det viktigt att vara konsekvent i sin färgsättning. Färg har personlighet 
och kan framkalla både känslor och minnen och därför bör man ha 
förståelse för färgers betydelser i olika sammanhang och kulturer när man 
gör sitt färgval. Färg kan användas för att identifiera ett varumärke, för att 
skapa en enhetlig känsla genom hela företaget och för att dela upp och 
kategorisera olika delar, exempelvis avdelningar, inom företaget (Wheeler, 
2013). 

En specifikt utvald färg kan användas som profilfärg, men fler färger kan 
också användas. Vanligast är att en färg väljs som primärfärg och en eller 
fler färger väljs som kompletterande sekundärfärger. Primärfärgen är den 
färg som används mest och traditionellt sett är det den färgen som används 
på företagssymbolen eller bakgrunden av logotypen medan texten återges i 
sekundärfärgen (Wheeler, 2013). 

Viktigt att tänka på när man väljer profilfärger är att man inte väljer samma 
färger som sina konkurrenter, men att man inte heller väljer en färg som 
inte är passande för den bransch företaget hör till. Färgen bör gå ihop med 
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företagets affärsidé och passa i den omgivning som den är tänkt att 
användas i. Ett sportigt företag bör använda färger som känns sportiga, 
hälsosamma och snabba medan en modern nattklubb bättre skulle passa 
med häftiga och moderna färger (Wheeler, 2013). 

2.5.2 Färglära 
Bergström (2012) beskriver hur färger finns angivna i flera olika system, 
men ett av de vanligaste är NCS, som även kan kallas det naturliga 
färgsystemet då det ska motsvara människans förmåga att uppfatta färger. 
NCS kan på ett förenklat sätt beskrivas som en färgcirkel som innehåller 
alla möjliga färger. Huvudfärgerna är gul, röd, blå, grön, svart och vit. 
Svart och vit betecknas som okulörta färger medan de andra betecknas som 
kulörta färger. Färgcirkeln delas upp i fjärdedelsstora tårtbitar som kallas 
för kvadranter. Färger från de olika kvadranterna passar olika bra ihop och 
kan grupperas enligt följande: 

Viskande färger är färger från samma kvadrant. Dessa går ton i ton och är 
mycket harmoniska tillsammans. Ett exempel på två viskande färger är gul 
och orange. 

Talande färger är färger från intilliggande kvadranter. Färgerna 
kontrasterar med varandra och ger ett livligt intryck. Ett exempel på 
talande färger är röd och blå. 

Skrikande färger är färger från kvadranter på motsatta sidor. De här 
färgerna har mycket stark kontrast tillvarandra. Ett exempel på skrikande 
färger är röd och grön. 

 
Figur 3.1 - NCS färgcirkel 

2.5.3 Färgers betydelser 
Färger kan utifrån våra erfarenheter och vanor ge olika känslor. Det är 
viktigt att tänka på att dessa kan variera mellan olika länder och kulturer 
och från person till person, så research är viktigt. Bergström (2012) föreslår 
dessa betydelser av olika färger: 
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Blå - friskhet, respekt, längtan, vemod, kyla, pojke 

Röd - upprymdhet, kärlek, passion, värme, stopp 

Gul - upprymdhet, glädje, falskhet, gift 

Svart - död, ondska, tomrum, elegans, formalitet, stilfullhet, sorg 

Rosa - flicka 

Vit - renhet, oskuldsfullhet 

Ljusa färger - kvinnligt 

Mörka färger – manligt 
 

2.6 Profil- och korrespondensmaterial 
Profil- och korrespondensmaterial kan vara brevpapper med förtryckt 
brevhuvud, visitkort, t-shirts, företagets skylt, trycksaker med information 
om sådant som rör företaget m.m. Materialet bör utformas efter den 
grafiska profilen för att öka varumärkets igenkännande. Profilmaterial är 
viktigt ur marknadsföringssynpunkt och korrespondensmaterial anses 
fortfarande vara den mest formella typen av företagskommunikation 
(Wheeler, 2013). 
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3 Metod 
3.1 Tillvägagångssätt 
För att få svar på projektets frågor har undersökningen främst riktat sig till 
tatuerarnas möjliga kunder då det är viktigt att ta reda på vad de tilltalas av 
eftersom det är de som köper tjänsterna. I en mindre utsträckning riktades 
undersökningen även till tatuerarna, då det också är viktigt att få en inblick 
i deras syn på den grafiska profilen. Det är också relevant att söka 
information om hur grafiska profiler bör se ut i allmänhet och därför 
studerades passande litteratur inom området. 
 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Litteraturstudie 
För att på ett snabbt och enkelt sätt få fördjupade kunskaper om vad 
framgångsrik grafisk profilering är blev en litteraturstudie en naturlig start 
av projektet. Böcker och artiklar med relevant innehåll studerades med 
syfte att få ökade kunskaper om logotyper, profilfärger, typografi, profil- 
och korrespondensmaterial och viss marknadsföring, vilket är några delar 
av innehållet i grafisk profilering. 

Litteratursökningen bestod främst av webbsökning genom Google, Google 
Books och Google Schoolar, men litteratursökning direkt på några 
bokhandlares webbshopar förekom också. Viss litteratursökning gjordes 
även på Gävles stadsbibliotek och på Högskolan i Gävles bibliotek och 
bland andra tillgängliga böcker i ämnet grafisk design och grafisk 
profilering.  

Sökord som användes var bland annat: grafisk profilering, grafisk profil, 
grafisk identitet, visuell identitet, graphic identity, branding, logotyper, 
typografi, färglära, visitkort, business cards, tatuering, tattoo etc. 

3.2.2 Enkätundersökning 
Syfte 
Med syfte att fånga upp kundernas synpunkter på grafisk profilering i 
tatueringsbranschen var en enkät den bästa lösningen för att under en 
begränsad tid nå så många tatueringskunder som möjligt (Ejlertsson, 1996). 
Enkäten var lämplig att publicera på webben då 80 % av den svenska 
befolkningen använder internet varje dag (Statistiska Centralbyrån, 2012). 

För att få en inblick i vad som lockar de olika kunderna till en tatuerare 
handlade frågorna till största del om kundens syn på hur tatuerarens 
grafiska material bör se ut och om de alls tittar på och analyserar tatuerares 
profilmaterial när de gör sitt val av tatuerare. 

Urval 
Målpopulationen för enkäten var tatueringsintresserade män och kvinnor i 
alla åldrar och de lokaliserades via olika webbsidor för 
tatueringsintresserade. Enkäten distribuerades till dem via forum på 
webbsidan Gaddad.se, som är en webbsajt i form av ett community där 
tatueringsintresserade möts och kommunicerar med varandra på nätet, och 
via två grupper som samlar människor med intresse för tatueringar på 
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Facebook. Då detta inte gav någon nämnvärd mängd enkätsvar länkades 
enkäten även på tatueringsstudion Fallen Angel Tattoos företagssida på 
Facebook som följs av nästan 3 000 personer med tatueringsintresse. 
Tanken med detta var att få ett någorlunda slumpvalt stickprov ur 
målpopulationen utifrån de möjligheter som fanns. 
"Vid enkätundersökningar är den oftast använda metoden att göra en 
urvalsundersökning genom att dra ett stickprov från populationen. Görs det 
på rätt sätt, kommer stickprovet att vara en avbild i miniatyr av 
populationen." (Ejlertsson, 1996). 

Bortfall 
För att minska eventuellt bortfall på grund av missförstånd gjordes 
frågorna så tydliga och förklarande som möjligt. Till de flesta frågorna 
fanns ett textfält där respondenterna kunde kommentera sina val. Detta 
textfält var dock frivilligt då tvång kan leda till bortfall. Enkäten var möjlig 
att svara på vid valfritt tillfälle så ingen skulle välja bort att svara på den på 
grund av tidsbrist (Bryman, 2002). 

Etik 
Av etiska skäl registrerades inte respondenternas privata uppgifter. Det var 
inte heller nödvändigt för undersökningens syfte. 

Innan enkäten publicerades testades den på ett mindre antal respondenter 
som fick uttrycka sina åsikter om frågorna. Vissa enkätfrågor justerades 
något efter testrespondenternas åsikter. 

I händelse av för liten mängd respondenter eller vid motsägande eller 
otydliga svar på enkäten var tanken att en mindre fokusgrupp skulle sättas 
ihop där frågorna kunde diskuteras mer genomgående, men i det här fallet 
ansågs det inte nödvändigt då hela 62 personer svarade på enkäten, varav 
de flesta av dem hade lämnat kommentarer som förklarade vissa av 
enkätsvaren. 

3.2.3 Intervju 
Då en grafisk profil ska matcha och vara passande för företagets kultur, 
kunder och dess bransch (Wheeler, 2013) är det viktigt att undersöka bland 
annat hur tatuerare ser på grafisk profilering, sina kunder och sitt arbete. 
Därför gjordes en semistrukturerad djupintervju med en väl etablerad 
tatuerare som valts dels ur ett bekvämlighetsurval, dels för sina djupa 
kunskaper inom tatueringskonsten. Tatueraren och ägaren av Fallen Angel 
Tattoo, Hans PJ Svedberg, har varit verksam tatuerare i många år och har 
ett stort kontaktnät i branschen bland annat efter att ha besökt och arbetat 
på flertalet tatueringsmässor och -studior genom åren. 

För att möjliggöra för en högre flexibilitet i intervjusvaren föll valet på en 
semistrukturerad djupintervju där följdfrågor och tilläggskommentarer 
tillåts (Bryman, 2002). Frågorna som ställdes i intervjun handlade till 
största del om hur tatuerare vill att deras företag ska uppfattas, vilka kunder 
de vill ha och hur de tror att den grafiska profilen och profil- och 
korrespondensmaterialet bör se ut för att bäst uppfylla sitt syfte. De 
handlade även om trender och om vad som bör och inte bör förknippas 
med tatuering. 
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4 Resultat  
4.1 Enkätundersökning 
För att se enkäten se bilaga 1. 

Ordet ”portfolio” används nedan som ett samlingsnamn för tatuerares 
referensbilder, tidigare verk och faktisk portfolio etc. då det i de spontana 
kommentarerna förekom flera olika ord för detta. Exempelvis orden som 
anges ovan. 

19 stycken kvinnor och 43 stycken män besvarade enkäten. 47 personer 
hade flera tatueringar, nio personer hade endast en tatuering och sex 
personer hade ingen tatuering alls. 

4.1.1 Grafisk profil 
De som alltid eller ibland tittade på tatuerares grafiska profiler när de 
skulle välja tatuerare gjorde det för att se om tatueraren verkar seriös och 
duktig. De menar att tatuerarens kunskaper kan speglas i det grafiska 
materialet, men även vad studion verkar har för ståndpunkter med mera. 

Av dem som inte tittade på den grafiska profilen, men ändå tyckte att den 
är viktig svarade de flesta att tatuerarens portfolio och rekommendationer 
väger mest när de gör sitt val av tatuerare, men att den grafiska profilen 
kan ge ett hum om tatuerarens stil och seriositet. En kreativ grafisk profil 
kan tyda på en kreativ tatuerare. 

De som ansåg att det var onödigt att titta på den grafiska profilen i detta 
sammanhang lyssnade i stället på rekommendationer från andra och tittade 
på tatuerarens portfolio för att göra sitt val av tatuerare.  

En person lämnade inget svar på denna fråga. 

14 personer skrev att de tittar på portfolio och/eller går efter 
rekommendationer när de gör sitt val av tatuerare.  

38 personer lämnade spontana kommentarer. 

Tittar du på och värderar tatuerarens eller tatueringsstudions grafiska 
profil när du väljer vilken tatuerare eller tatueringsstudio du ska 
tatuera dig hos?   

Figur 4.1 - Grafisk profil 

 

Kreativitet, stilrenhet, seriositet/professionalism, pålitlighet, förtroende och 
god hygien var de intryck som prefererades när respondenterna fick välja 
vad de anser att den grafiska profilen ska utstråla utseendemässigt. 
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Seriositet/professionalism var allra mest prefererat. Respondenterna 
menade att eftersom tatuering innebär ett ingrepp på kroppen så är det 
viktigt med hygien och seriositet bland annat. Någon påpekade också att 
det är viktigt att den grafiska profilen stämmer överens med vad studion 
faktiskt står för så att ingen kund känner sig lurad. 

17 personer lämnade spontana kommentarer. 
 
Vilket intryck skulle du föredra att tatuerarens eller 
tatueringsstudions grafiska profil ger utseendemässigt? (Fler val är 
tillåtna) 
 

 
Figur 4.2 - Grafisk profil 
 

4.1.2 Logotyp 
Övervägande tyckte respondenterna att en symbol med enkel och lättläst 
text är den bäst passande logotyp för en tatuerare och tatueringsstudio. 
Majoriteten motiverade det med att en symbol kan göra det enkelt att synas 
och den enkla texten är lätt att läsa och komma ihåg. Symbolen skulle 
också kunna göra det enklare att minnas logotypen. Symbolen skulle helst 
vara inspirerad av tatuerarens stil. 

Majoriteten tyckte istället att en symbol med kreativ text är den bästa 
logotypen för en tatuerare. De tycker att det ska synas i logotypen att 
tatueraren är kreativ. Logotypen ska sticka ut, men inte vara för svårläst. 

Några respondenter tyckte att enbart kreativ text fungerar bra som logotyp. 
Det är seriöst och stilrent. 

Ingen tyckte att enbart enkel och lättläst text var passande som logotyp för 
en tatuerare och tatueringsstudio. 

19 personer lämnade spontana kommentarer. 
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Hur tycker du att en logotyp för en tatuerare eller tatueringsstudio bör 
se ut? 

 
Figur 4.3 - Logotyp 
 

4.1.3 Typografi 
Majoriteten av respondenterna ville se kreativa typsnitt i tatuerares 
typografi eftersom tatuerare är konstnärer och kreativa och det bör synas 
även i typografin. De menar att kunderna kan bli intresserade och 
tatueraren eller tatuerarna framstår som kunniga. 

Flera av respondenterna tyckte att tatuerare ska använda sig av typsnitt ur 
typsnittsklassen scripter. De ansåg att dessa typsnitt förknippas med 
tatueringar och att en tatuerare borde ha lite mer liv i sin typografi än till 
exempel en redovisningsfirma. 

En stor andel av respondenterna nämnde i sin kommentar att de inte tycker 
att det spelar någon roll vad tatuerare använder för typsnitt i sin grafiska 
profil så länge texten är lätt att läsa. 

Endast ett fåtal ansåg att antikvor och linjärer är passande typsnitt. 

19 personer lämnade spontana kommentarer. 

Vilken sorts typsnitt tycker du att passar bäst i en tatuerares eller 
tatueringsstudios grafiska profil? 

Figur 4.4 - Typografi 
 

4.1.4 Färg 
Angående vilken eller vilka färger som passar i en tatuerares grafiska profil 
var åsikterna spridda. De tre populäraste färgerna var svart, vit och röd. 
Några åsikter rörande de olika färgvalen var bland annat att färgerna bör 
matcha studions helhet. Om tatueraren inte tatuerar med klara färger 
kanske inte den grafiska profilen heller ska innehålla några klara färger. 
Många tycker att alla färger passar, men att de som väljs ut till profilen bör 
ha någon mening. 

19 personer lämnade spontana kommentarer. 
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Vilken eller vilka färger tycker du att passar i en tatuerares eller 
tatueringsstudios grafiska profil? (Fler val är tillåtna) 

 

 

Figur 4.5 - Färg 
 

4.1.5 Profil- och korrespondensmaterial 
Endast sju personer tyckte att profil- och korrespondensmaterial är helt 
onödigt. De ansåg att om tatueraren är duktig behövs ingen reklam, 
kunderna kommer ändå. Någon menade att kunden köper en tjänst, inte ett 
varumärke. 

De som tyckte att profilmaterial är viktigt skrev att marknadsföring alltid är 
viktigt och eftersom det fungerar i andra branscher så bör det fungera även 
i tatueringsbranschen. Det är viktigt med information på exempelvis ett 
visitkort om var man finns och det kan få studion att framstå som seriös 
och villig att utvecklas. 

Övervägande ansåg respondenterna att materialet mest är en ”rolig grej” 
och inte jätteviktigt. Det är viktigare att marknadsföra sig genom att visa 
upp sin portfolio exempelvis på nätet. Det kan vara roligt för en nöjd kund 
att visa upp profilmaterial för att sprida reklam, men det är tatueringarna 
som spelar någon roll. 

En person svarade inte på frågan. 

29 personer lämnade spontana kommentarer. 

Tycker du att det är viktigt att en tatuerare eller tatueringsstudio har 
profilmaterial att dela ut och/eller sälja? 

Figur 4.6 - Profil- och korrespondensmaterial 
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4.2 Intervju 
Plats: Gävle 
Tidpunkt: Söndag 11 maj 2014 och fredag 23 maj 2014 
Intervjuperson: Hans PJ Svedberg 
Information om intervjuperson: Tatuerare sedan 12 år och ägare av 
Fallen Angel Tattoo i Gävle. Besöker och arbetar på tatueringsmässor i 
hela världen och har ett stort kontaktnät inom tatueringsbranschen i både 
Sverige, Europa och resten av världen. 

Hur vill du att andra (främst kunder) ska uppfatta ditt företag? 
Som seriöst och stabilt. Det uttrycker pålitlighet som behövs när man ska 
tatuera sig. Pålitlighet är viktigare än kreativitet eftersom man behöver veta 
att man får vad man är ute efter. Kreativitetsnivån kan vara hög eller låg, 
får man bara vad man förväntar sig så är det tillräckligt. Med pålitlighet 
menar jag att man inte behöver be om något exakt, detaljmässigt, det 
kommer fortfarande bli någonting bra av tatueringen. Du som kund ska få 
valuta för pengarna. 

Vilken typ av kunder vill du ha till ditt företag? 
Jag vill att de ska vara lite pålästa om vad en tatuerare gör så de inte går till 
någon som är bra på realistiska motiv och frågar efter oldschoolmotiv eller 
till en tatuerare som mest tatuerar med färg och vill ha en svartvit tatuering. 
Jag vill också att de känner att de litar på tatueraren utifrån det de läst på 
om och inte behöver detaljstyra motivet speciellt mycket. Det finns ingen 
speciell kundgrupp som är bättre än någon annan, det handlar bara om vad 
som finns i huvudet på dem. Prisjämför de så kommer de hamna hos någon 
annan, troligvis någon som är dålig. 

Har du någon grafisk profil som du följer när du tar fram profil- och 
korrespondensmaterial m.m. till ditt företag? (Om ja: hur ser den ut?) 
Jag har ingen konkret men en antydd, approximativ. En sigillinspirerad, 
"klassisk", logotyp, konstnärlig, kreativ bakgrund. Tillsammans är det inte 
stilrent, men jag gillar hur det kontrasterar med smågrejer överallt och rent, 
rakt och tydligt. 

Vilken typ av profil- och korrespondensmaterial har ditt företag idag 
och vilket material skulle du vilja ha? 
Vi har visitkort, klistermärken, t-shirts, olika informationsblad som till 
exempel skötselråd. Det vore fint med en mailheader och -footer, linnen, 
mössor och kanske vattenflaskor. Kaffemuggar och sådant känns inte 
relevant, jag måste komma på något som förbrukas mer och används per 
säsong eller liknande, så kunderna vill och behöver köpa oftare. Kuvert 
med logotyp på är billigare än en vikmapp för att skicka med 
informationspapper vid tidsbokning, så det kanske vore något. 

Hur tror du att ditt företags profil- och korrespondensmaterial bör se 
ut för att företaget ska synas bra och locka fler kunder? 
Det behöver skilja sig från konkurrenternas och gärna synas på flera ställen 
så man vänjer sig vid att företaget finns och känns som någonting som är 
kontinuerligt och inte bara dyker upp och försvinner. Företaget får inte 
kännas ostabilt. Det är viktigare att man gör det väl än hur det ser ut tror 
jag. Hellre humor i skrift än i formspråket och det visuella.  
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Vilken betydelse tror du att utseendet på profil- och 
korrespondensmaterialet har för kunden när den väljer tatuerare? 
Inte så stor medveten betydelse, men jag tror att det har en betydelse i att 
man är van vid att se märkets närvaro, att det är välrotat. Det uttrycker ju 
god smak om det ser bra ut, att man inte bara kastar dit något och tänker att 
"det här får ju duga". Att det är välplanerat är bra. Om den grafiska profilen 
är det kan man tänka sig att hela stället är välplanerat. Det är viktigt att 
man inte verkar vara någon självlärd tatuerare som arbetar hemma i 
vardagsrummet. Det är också viktig att det ser ut som ett företag som är 
som ett riktigt företag och sköts som ett riktigt företag precis som det 
fungerar hos exempelvis banker där det ska kännas som att man kan lita på 
att de inte tar ens pengar och sticker i väg.  
Jag tror dock att man i första hand tittar på portfolion när man väljer 
tatuerare. 

Finns det någon tatueringskultur?   
Det finns flera olika, till exempel bikerkultur och raggarkultur. Det är inte 
baserat på tatuering, det är snarare så att många av dem också är 
intresserade av tatueringar. Det handlar oftast om äldre och klassiska stilar 
och motiv. Raggarna gillar ofta allt vad 50-tal innebär och old 
schooltatueringar passar dem bra. Bikers gillar i stället 80-talet och det som 
hör därtill. Dödskallar är vanliga motiv, kanske för att de ska se lite 
farligare ut. Det finns även musikaliska subkulturer som motsvarar olika 
musikgenrer där olika typer av motiv är populära. Till exempel hårdrockare 
som ofta vill ha andra motiv och stilar än och hiphopare och så vidare. 

Finns det några trender inom tatuering?   
Inom tatuering handlar det ofta om säsonger som håller i sig i ca 3-5 år. I 
slutet av 90-talet var det populärt med tribaler i svanken och på 
överarmarna. Allt eftersom det blivit mer socialt accepterat med 
tatueringar, bland annat på grund av alla tatueringsinriktade tv-program, 
har kundkretsarna breddats. Det är fler och fler som tycker att det är okej 
med tatueringar, det handlar inte längre bara de som är en smula 
annorlunda. Det är vanligt att sådana nya kunder väljer att tatuera in enkla 
saker som till exempel sina barns namn eller personnummer. På 80-talet 
var det vanligt med en liten delfin eller en ros på skuldran. Stjärnor med 
feta konturer har flitigt tatuerats under 80- och 90-talet och på några 
eftersläntrare under 2000-talet. Ugglor, fickur och ögon har också varit 
populära motiv. Text på underarmen har gått varmt länge och på tjejer har 
det varit vanligt med text på revbenen. Idag är det vanligt med tatueringar 
av valfritt motiv som sedan "exploderar" och formar en flock av fåglar. 

Vilka färger används?   
Svart och rött är de allra vanligaste färgerna. När en kontrasterande färg till 
rött används är det ofta grön eller gul. Fullfärgstatueringar är uppdelade i 
tatueringar med lite mildare färger och tatueringar med så färgstarka och 
lysande färger som möjligt. Vilka färger man använder beror på tatuerarens 
inriktning och vilken stil tatueringen tillhör. För ca 15-25 år sen valde man 
antingen att tatuera i gråskala eller med så klara färger som möjligt, då var 
det inte så blandat som det är nu. 

Vad bör absolut inte förknippas med tatuering?   
Alkohol och festande är något som många tycker att hör till vissa 
subkulturer, men alkohol ligger bakom många förhastade och dåliga beslut 
och det funkar inte alls ihop med den renlighet som tatuering kräver i och 
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med läkningsprocessen. Extrempolitik som till exempel hakkors och 
nazism hör inte heller till tatueringsvärlden. Humor känns inte heller som 
något relevant då det inte passar ihop med varaktigheten som en tatuering 
innebär. Effektiv humor är oväntad - det kan bli gammalt och tråkigt 
oavsett om det gäller logga eller tatuering och det är inte bra. 

När är det viktigt för en tatuerare att synas?  
Finns det mer kunder än vad man har tid med är behovet av att synas inte 
så stort. Behöver man istället leta efter kunder eller kämpa för att få dem är 
det väldigt viktigt att synas. Efter att en kund bokat ett besök kan det vara 
bra att synas så att kunden känner sig trygg i att vi är stabila och gör ett 
jobb som vi är stolta över. På tatueringsmässor är det självklart nödvändigt 
att synas mer än de andra tatuerarna på mässan eftersom man ofta slåss om 
samma kunder. 

Är det viktigt med professionalism och seriositet?   
En tatuering är en stor investering både ekonomiskt och estetiskt. Det kan 
kännas skrämmande för kunden eftersom en tatuering ändrar ens utseende 
permanent. Det kan även kännas läskigt för att man ofta betalar stora 
summor för att få det gjort och för att det faktiskt är ett fysiskt ingrepp på 
kroppen. Då är det viktigt att vara professionell och visa att man vet vad 
man håller på med och att man har gjort det förut. Det finns höga 
förväntingar på att det blir ett bra resultat både läkningsmässigt och 
utseendemässigt. Idag känner jag att kunderna vågar släppa kontrollen och 
lita på att jag vet vad jag gör. Så var det inte alls när jag, som lärling, 
började att tatuera. Jag tror att det beror på om man har ett etablerat namn 
eller inte. 
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5 Analys och diskussion 
5.1 Grafisk profil 
Vill man synas i mängden, skiljas åt från konkurrenter, kännas igen och 
locka kunder är den grafiska profilen av stor vikt för alla företag, även i 
tatueringsbranschen. Utifrån min enkätundersökning fick jag känslan av att 
flera av tatueringskunderna inte förstår betydelsen av en grafisk profil och 
att den faktiskt kan påverka även dem. De flesta ansåg dock att den 
grafiska profilen är viktig, även om de inte brukar lägga märke till den. Det 
var dock en oväntat stor del av kunderna som faktiskt tittar på den grafiska 
profilens utseende när de väljer sin tatuerare. 

Utseendet på den grafiska profilen ska spegla företaget, dess kultur och 
vision. Även om tatueringar länge haft ett "smutsigt" rykte så är själva 
ingreppet väldigt hygieniskt och sterilt. Eftersom tatueringen är permanent 
och placerad inuti huden är det viktigt med en seriös och professionell 
tatuerare som tar hänsyn både till hygienregler och till sina kunders 
önskemål. Kreativitet bör förhoppningsvis vara en egenskap som finns hos 
alla tatuerare då de skapar konst på hud varje arbetsdag. 
Tatueringskunderna efterfrågar en grafisk profil som utstrålar seriositet, 
kreativitet och god hygien. Det må kännas svårt att blanda dessa attribut, 
men om det vore möjligt vore det kanske det perfekta utseendet på en 
tatuerares grafiska profil. 
 

5.2 Logotyp 
Eftersom en logotyp ska vara lätt att känna igen är det viktigt att den är 
lättläst, och majoriteten av tatueringskunderna föredrog att en logotyp för 
en tatueringsstudio ska bestå av lättläst text och en symbol. Logotypen får 
gärna vara inspirerad av branschen som företaget den ska representera 
tillhör och de typsnitt som är vanliga i tatueringssammanhang är ofta 
ganska svårlästa. Alltså kan det vara en god idé att undvika ett sådant 
typsnitt i logotypen om det inte förfinas avsevärt. Inspirationen från 
branschen skulle i stället kunna speglas i logotypens symbol. 
 

5.3 Typografi 
Typografin ska vara ändamålsenlig och lättläst. Den ska hjälpa läsaren att 
ta till sig det innehåll som finns i texten. Tatueringskunderna ansåg dock att 
kreativa typsnitt och scripter passar bäst i en tatuerares profiltypografi, 
trots att sådana typsnitt kan vara något svårlästa. Det kan vara så att de 
syftar på kortare texter och rubriker. De kreativare typsnitten skulle 
möjligen fungera som rubriktypsnitt som komplement till ett mer lättläst 
typsnitt till viktiga texter och brödtexter. 
 

5.4 Färg 
I modern tatuering används i stort sett alla färger, därför finns, utifrån det, 
ingen begränsning på vilka färger som kan användas i den grafiska 
profilen. Där beror det kanske mest på vad tatueringsstudion har för 
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inriktining. Traditionellt sett är svart och rött de mest tatuerade färgerna 
och det är även två av de färger som tatueringskunderna föreslog som 
profilfärger. Även vitt var populärt bland kunderna. Det som är viktigast 
när man väljer färg till sin grafiska profil är att den är passande för 
branschen, inger rätt känslor och associationer, skiljer sig från 
konkurrenterna och drar till sig uppmärksamhet. Röd är en varm färg som 
drar till sig mycket uppmärksamhet, dock används den redan av många 
företag. Vill man åt den sterila och hygieniska känslan är kanske vit en bra 
färg att välja. Arbetar tatueringsstudion med vissa färger i sina tatueringar 
kan det vara en fördel att nyttja sådana färger i sin profil som passar bra 
ihop med dem. 
 

5.5 Profil- och korrespondensmaterial 
Profil- och korrespondensmaterial är viktigt för företaget ur 
reklamsynpunkt och ses som något som kan vara en rolig grej av många av 
tatueringskunderna. Dock tyckte de att det inte är speciellt nödvändigt då 
tatuerare enbart bör syssla med tatuering, inte försäljning av annat. Av 
intervjun framkom att tatueraren själv anser att de har ett behov av profil- 
och korrespondensmaterial då de söker nya kunder. Det kan kanske vara 
nödvändigt att formge sådant material på ett vis som tilltalar kunderna mer 
än vad det verkar göra idag eftersom de i enkäten säger att de inte är 
speciellt intresserade av materialet. 
 

5.6 Metodreflektion och förslag till fortsatt arbete 
Så här i efterhand inser jag att det hade krävts en djupare undersökning av 
hur kunderna faktiskt påverkas av den grafiska profilens utseende för att få 
de svar jag ville nå. Att enbart fråga kunderna vad de tycker besvarar inte 
frågan. De flesta säger att de inte påverkas av reklam och grafiskt 
profilmaterial utan väljer tatuerare efter deras portfolio och rykte, men 
frågan är ju om inte portfolio också kan räknas som en del av den grafiska 
profilen. Jag tror dock att kunderna påverkas omedvetet. Någon form av 
test hade eventuellt kunnat ge svar på den funderingen. 

En större mängd enkätsvar och en större spridning av enkäten hade 
självfallet möjligjort för en bättre chans till att få åsikter som stämmer mer 
överens med vad hela målpopulationens åsikter är. Även intervjun skulle 
kunna utökats och fler tatuerare hade kunnat intervjuas för att höra om 
olika åsikter finns i branschen och i olika delar av landet. Vid en större 
undersökning skulle detta kunna vara möjligt. Då skulle även 
undersökningen kunnat innefatta resten av Europa eller världen, vilket kan 
vara relevant då vissa tatuerare verkar arbeta i flera länder än sitt hemland. 

Även i tatueringsbranschen kan målgrupperna variera mellan de olika 
företagen då alla tatuerare inte har samma typ av kunder som de riktar sig 
till. Olika målgrupper påverkas av olika saker, så ett större projekt hade 
kunnat undersöka de olika målgrupperna och vad just de stimuleras av i 
den grafiska profilens utseende för att ta hänsyn till just det. 

I enkäten bad jag respondenterna svara på hur gamla de var, om de var män 
eller kvinnor och huruvida de var tatuerade en gång, flera gånger eller ej, 
men tog aldrig hänsyn till den informationen i min analys av svaren på 
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grund av brist på tid. Det hade varit intressant att undersöka detta vidare 
och se om det finns några trender i de olika grupperna. 

Det hade också varit intressant att undersöka hur grafiska profiler används 
och ser ut idag hos olika företag i branchen för att ge ytterligare förslag till 
hur det bör eller inte bör se ut för att matcha eller skilja sig från 
konkurrenterna, vilket verkar vara en viktig del i den grafiska 
profileringen. 
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6 Slutsatser 
Slutsatserna bygger främst på litteratur om grafisk profilering, grafisk 
design och "grafisk" identitet som jämförts med 62 enkätsvar och en 
intervju med en erfaren tatuerare. 
 

6.1 Huvudfrågor 

• Hur ska en tatuerares grafiska profil se ut för att fylla sitt 
syfte? 
Det finns inget exakt sätt att beskriva hur den grafiska profilen ska 
se ut för en tatuerare. Precis som i alla andra branscher ska den 
grafiska profilen anpassas efter företagets egen historia, målgrupp 
och vision, vilket kan skilja sig åt från företag till företag och så 
även inom tatueringsbranschen. Därför är det viktigt att för varje 
tatuerare eller tatueringsstudio göra en ordentlig research innan 
den grafiska profilen skapas. 

Tatuerare arbetar med olika stilar, färger och motiv dessutom riktar 
de sig till olika målgrupper och subkulturer, vilket måste tas 
hänsyn till när den grafiska profilen skapas då vissa kunder 
betraktar den när de väljer tatuerare. 

• Hur påverkas tatueringskunder av den grafiska profilen när 
de gör sitt val av tatuerare? 
Somliga tittar och tar hänsyn till tatuerarens grafiska profil för att 
avgöra tatuerarens nivå av kreativitet, seriositet och vilken 
tatueringsstil han eller hon gör bäst eller föredrar. Flera tittar inte 
på den grafiska profilen utan anser att en så kallad portfolio och 
rykte väger tyngre. 
 

6.2 Delfrågor 

• Tittar kunderna på den grafiska profilens utseende när de 
väljer tatuerare? 
De flesta tittar inte på tatuerarens grafiska profil, men de anser 
ändå att dess utseende är viktigt.  

• Hur bör en tatuerares logotyp se ut? 
Logotypen ska vara tydlig och lättläst med en passande symbol 
som starkt kan förknippas med företagets historia, målgrupp eller 
vision. Den kan visa tatuerarens stil eller favoritmotiv att tatuera.  

• Vilken typografi passar i en tatuerares grafiska profil? 
Typografin bör vara lättläst med inslag av kreativitet i exempelvis 
rubriker och kortare texter för att symbolisera konstnärligheten i 
tatuering. För att förknippas med sin bransch kan 
tatueringsinspirerade typsnitt användas. 

• Vilka färger passar i en tatuerares grafiska profil? 
Färgerna bör matcha den känsla företaget vill utstråla och 
samtidigt gå bra ihop med de färger som tatueringarna innehåller. I 
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stort sett vilken färg som helst funkar. Rött och svart är traditionellt 
inom tatueringar, men att skilja sig från normen kan också vara en 
bra sak när det kommer till profilering. 
 

• Är profil- och korrespondensmaterial relevant för en 
tatuerare? 
Profil- och korrespondensmaterial är bra i marknadsföringssyfte 
och kan skapa förtroende hos kunderna. Materialet behövs även på 
tatueringsmässor där många tatuerare slåss om kunderna. 

• Hur vill tatuerare uppfattas av sina möjliga kunder? 
Att företaget utstrålar seriositet och stabilitet är något som är 
viktigare än kreativitet. 

• Vilka kunder vill tatuerare ha? 
Tatuerarens målgrupp kan skilja sig åt beroende på faktorer som 
vilken stil och vilka motiv han eller hon tatuerar bäst och om 
studion tillhör någon specifik subkultur eller liknande. 
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