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Skrivet i bläck 
Ett dovt brummande ekar inne på crazy colour tattoo där Jonas Söderberg 

sitter och arbetar. Studion ute på Hisingen har varit hans i nästan 20 år och 

nyligen blev den utsedd till Göteborgs äldsta. Han lyfter undan sin nål och 

torkar bort det överflödiga bläcket från tatueringen han jobbar på. Efter en 

snabb granskning börjar maskinen morra igen. 

— Jag har nått hit för att jag aldrig är nöjd, säger han. 

På takbjälke som sträcker sig igenom crazy colour 

tattoos lokal står ett flertal pokaler uppradade och 

glänser. Vid närmare inspektion kan man konstatera 

att det bara är första och andrapriser. Vidare in i 

rummet skymtas diplom och andra intyg som vittnar 

om ytterligare bedrifter.  

Jonas Söderberg höjer sin maskin och pekar med 

nålens spets mot en av väggarna. 

— Vi fick nyligen våra gesällbrev. Det är en slags 
yrkeslegitimation men det har inte varit möjligt 
att ta det som tatuerare förrän nyligen. Har man 
ett gesällbrev visar det att man är en behörig 
hantverkare, säger han. 

Samtalets pausas när han sträcker sig efter en 

pappersrulle och torkar av den påbörjade tatueringen. 

Linjerna är skarpa och bilden som de tillsammans har 

börjat skapa är symmetriskt trots placeringen på en 

smal överarm.  

— Innan dess fick vi betala mycket hög skatt då studion inte ansågs som ett företag men tack vare 

gesällbrevet så har det ändrats. Sen är detta ju vårt jobb så det känns bra att få det bestyrkt, 

säger han och lutar sig framåt igen. 

Jonas intresse för tatueringar uppkom redan som barn. Hans pappa var medlem i ett mc-gäng och 

hade ett flertal tatueringar som sonen ofta beundrade. Som liten brukade han smita iväg från 

barndomshemmet på Hisingen till olika tatueringsstudior för att studera de som tatuerade. När han 

inte drömde om att få använda de blanka apparaterna själv satt han hemma och tecknade, aldrig 

utan att försöka göra bättre ifrån sig. Det tog inte många år innan han skaffa sin första tatuering. 

— Jag skaffade den när jag var femton år. Det skulle föreställa en lieman men resultaten var inte i 

närheten av förväntningar, säger Jonas och skrattar till.  

Han rullar upp sin tröjärm och blottar en massiv vattensköldpadda och förklarar att det var där som 

den misslyckade tatueringen en gång i tiden satt. Det färgglada djuret som nu istället pryder hans 

tricep är gjord i japansk stil, den stilarten som Jonas själv föredrar att utöva.  

Jonas Söderberg 
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På ett flertal av de ovannämnda pokalerna kan man urskilja titeln ”best japanese” vilket påvisar 

hisingebons kunskap inom den färgglada tatueringsstilen.  

Han drar ner tröjärmen och fortsätter. 

 

— Jag åker faktiskt över till japan varje år och tränas av en mentor jag har där. 

 

Med en erfarenhet som sträcker sig tillbaka två decennier och en ofantlig mäng priser med hans 

namn på de kan jag inte låta bli att fråga Jonas om tanken bakom den årliga pilgrimsfärden. 

 

Han torkar av den nu färdiga tatueringen och lindar in den i plast innan han tar fram en tejprulle och 

drar av en bit för att fästa det tunna materialet. 

 

— Jag tror aldrig att man ska bli nöjd. Blir man nöjd så slutar man försöka. Jag har turen att lära mig 

av någon som besitter kunskap jag ännu inte har. Man vill ju utvecklas, det stämmer inte bara för 

tatuerare, säger han 

Hans kund skrattar till. Jonas presenterar honom som Kalle, en av han stammisar. 

- Jonas har tatuerat mig i flera år och den här studion är ju känd i området för att vara grym så det är 

lite lustigt att han aldrig är nöjd, säger Kalle och reser sig upp från stolen. 

Medan han beundrar sin nya tatuering börjar Jonas torka av sin station. Han berättar att han 

kommer fortsätta att tatuera så länge han kan och vet inte hur framtiden kommer se ut. 

Kalle samlar ihop sina saker och tackar för dagens sittning. Med ett leende på läpparna beger sig den 

unga mannen iväg med ett nytt mästerverk på armen. Surrandet från maskinen har upphört och nu 

är det bara det svaga pysandet av flaskan med desinficeringsmedel som hörs. 

Jonas Söderbergs öde är inte skrivet i sten. 

Det verkar vara skrivet i bläck.  

 

Av: Linnea Bergkvist
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Arbetsrapport 
Av: Linnea Bergkvist 

Detta är jag mest nöjd med: 

Jag tycker att min vinkel (vilket var att min intervjuperson alltid tycker att han kan göra bättre) blev 

tydlig och närvarande igenom hela min text. Jag fick omarbeta vissa stycken flera gånger för att binda 

ihop detta men slutresultatet är jag nöjd med och jag tycker att jag gav Jonas en rättvis bild. Vid 

intervjun berättade Jonas väldigt mycket om sin barndom såsom sitt liv idag och jag tycker att jag 

lyckades sålla ut de mest relevanta delarna som sedan blev milstolparna i porträttet och gjorde så 

texten flöt på naturligt. Slutligen är jag nöjd hur intervjun utfördes. Vi satt och pratade medans Jonas 

arbetade vilket gjorde situationen väldigt avslappnad och jag märkte att jag fick ut mycket mer från 

honom. Detta var en otrolig fördel sen när jag skulle skriva då jag hade mycket material att välja 

mellan som också kändes mer personligt och ärligt. 

Detta tyckte jag var svårt 

Precis som att jag tyckte att det var väldigt bra att jag fick så mycket information under intervjun blev 

det också jobbigt då jag ville skapa en rättvis bild av min intervjuperson. När man går igenom någons 

liv är det svårt att be de att fokusera på en viss del som man själv kanske finner intressant men för de 

var det inte någon speciellt viktigt tid i deras liv. Jag fick lirka både under intervjuns gång men också 

med materialet jag fick ut av den för att belysa de delarna som jag tyckte var mest fängslande. Jag 

tyckte även det var svårt att hitta på en bra rubrik samt ingress och fick skriva om det ett flertal 

gånger medans texten utvecklades. 

Detta har jag lärt mig under övningen 

Jag har lärt mig vikten av att finna den där delen av någon historia som man kan bygga en bra story 

på. Många saker som jag fann jätteintressanta under intervjuns gång föll platta sen när jag skulle 

skriva om de och då fick jag lägga om planen och hitta en ny vinkel. Jag fick också se i första hand 

vikten av att välja rätt miljö för intervjupersonen för att göra de så bekväm som möjligt för de och på 

så vis kunna få en djup och ärlig intervju. Jag fick också träna på upplägget och tänka på att hålla den 

röda tråden synlig genom hela texten vilket är lättare sagt än gjort. 

 

Källhänvisning 

• Sveriges hantverksråd, Gesäll och mästarbrev.  

Webbsida: http://hantverksrad.se/gesall-och-mastarbrev/yrke-for-yrke/tatuerare/ 

• Crazy colour tatto, Göteborg. 

Webbsida: http://www.crazycolourtattoo.com/ 

• Jonas Söderberg, Tatuerare, Göteborg. 

Telefonnummer: 031-23 22 08 

 

http://hantverksrad.se/gesall-och-mastarbrev/yrke-for-yrke/tatuerare/
http://www.crazycolourtattoo.com/

