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Om rapporten  
 

Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 

undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, 

vilket i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten inte 

användas exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan 

tillsammans med andra källor. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en 

viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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English summary 
Lifos, the Swedish Centre for Country of Origin Information, has received 

several questions about the prevalence of tattoos and potential risks for a 

tattooed person in Afghanistan. There have been specific inquiries about the 

potential risks for a person with a tattooed Christian cross to be perceived as 

an apostate/convert. Currently, the range of information on tattoos in 

Afghanistan is meager. Therefore it is difficult to provide an extensive 

review on the matter, or conduct a deeper analysis of the situation. For this 

reason the following report aims to provide an overview of the matter and 

present available information. 

 

The Afghan society is traditional and Islam is deeply entrenched among the 

population. Although permanent tattoos are generally seen as un-Islamic 

there is still a long history of traditional tattoos among the Afghan people. 

 

As the population has been exposed to Western influence, a Western style 

tattoo trend is rising among the urban youth. Some of these tattooed persons 

explain that they choose to cover their tattoos when in public out of fear of 

reactions by insurgents or because of societal attitudes.   

 

According to an Afghan lawyer, consulted for this report, permanent tattoos 

are forbidden by Islamic law. However, Lifos has not found any information 

on cases of prosecutions or legal proceedings being initiated against 

individuals because of having tattoos. 

 

Concerning tattoos of Christian symbols, it cannot, according to information 

available to Lifos, be assumed that solely the prevalence of a tattoo with a 

Christian motive generates a conclusion that a person has converted.  
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1. Om rapporten och informationsläget 
Under 2016/17 har Lifos fått in flera frågor om förekomsten av tatueringar i 

Afghanistan och eventuella påföljder som en tatuerad person riskerar. 

Följande rapport bygger på Lifos tidigare svar på sådana frågor. 

 

Viktigt att understryka är att det generellt sett är begränsat med tillgänglig 

information avseende tatueringar i Afghanistan. Följande rapport gör inte 

anspråk på att vara uttömmande i frågan. I de delar rapporten redovisar 

Lifos analys av den inhämtade informationen framgår det av texten. 

 

2. Förekomsten av tatueringar i Afghanistan 
Afghanistan är en islamisk republik och över 99 % av befolkningen 

beräknas vara muslimer.1 Många muslimer ser tatueringar som oislamiska 

och vissa mullor har beskrivit tatueringar som ett vanställande av kroppen.2 

Det finns dock uppgifter om att traditionella ansiktstatueringar förekommer 

bland exempelvis kuchi3-kvinnor.4 En antropolog som Lifos har konsulterat 

uppger att hon under sina vistelser i Afghanistan har träffat en del tatuerade 

kvinnor, huvudsakligen kuchis och andra pashtunska kvinnor som tatuerar 

sig av skönhetsskäl. Främst har hon sett dessa tatueringar bland äldre 

kvinnor i rurala områden. Antropologen har även noterat män med liknande 

traditionella tatueringar på händerna i form av prickar, bakgrunden till dessa 

tatueringar är okänd för henne.5 En jurist verksam i Afghanistan uppger att 

tatueringar har en lång historia i afghansk tradition. Afghanska män och 

kvinnor har under årtionden tatuerat delar av ansiktet och händerna. 

Fenomenet är enligt juristen utbrett men framförallt förekommande i mer 

avlägsna områden av Afghanistan.6 

 

Juristen uppger att människor vanligtvis har valt att tatuera prickar, 

blommor, halvmånar, deras älskades namn och andra symboler. 

Tatueringarna har en individuell innebörd och juristen ger exempel på att 

tatueringarna har använts för att hedra släktingar eller visa gemenskap med 

en grupp. I och med att afghaner har exponerats för västvärlden och har 

tillgång till västlig media så tenderar unga afghaner att välja tatueringar med 

en västerländsk stil allt oftare.7 

 

                                                 
1 Norge. Landinfo, Temanotat Afghanistan: Situasjonen for kristna og konvertitter, 2013-

09-04, s. 5, http://landinfo.no/asset/2476/1/2476_1.pdf (hämtad 2017-09-13). 
2 AFP, Skin sin? Tattoos embody ‘social’ revolution in Afghanistan, Al Arabiya English, 

2014-12-21, http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2014/12/21/Skin-sin-

Tattoos-embody-social-revolution-in-Afghanistan.html (hämtad 2017-08-31). 
3 Kuchi är en av Afghanistans nomadgrupper, ofta av pashtunsk etnicitet. 
4 Buhr, Silke, WFP Provides Nutritional Support For Kuchi Women In Southern 

Afghanistan, 2013-01-31, World Food Programme, https://www.wfp.org/stories/wfp-

provides-nutritional-support-kuchi-women-southern-afghanistan (hämtad 2017-08-31). 
5 Kerr Chiovenda, Melissa, Ph.D. i antropologi, Harvard University Medical School och 

Emerson University, E-post, 2017-09-05. 
6 Afghansk jurist, E-post, 2017-09-11. 
7 Ibid. 

http://landinfo.no/asset/2476/1/2476_1.pdf
http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2014/12/21/Skin-sin-Tattoos-embody-social-revolution-in-Afghanistan.html
http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2014/12/21/Skin-sin-Tattoos-embody-social-revolution-in-Afghanistan.html
https://www.wfp.org/stories/wfp-provides-nutritional-support-kuchi-women-southern-afghanistan
https://www.wfp.org/stories/wfp-provides-nutritional-support-kuchi-women-southern-afghanistan
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Lifos noterar att den rapportering som finns om den senaste 

tatueringstrenden i Afghanistan framförallt porträtterar unga män i Kabul. 

Enligt nyhetsrapportering på området torde den senaste tatueringstrenden i 

Afghanistan vara en konsekvens av landets exponering för västerländsk 

kultur sedan år 2001.8 Tatueringar uppges vara inspirerade av amerikanska 

soldater, internationella musikartister och idrottsmän. En tatuerare uppger i 

en intervju att unga män är överrepresenterade bland dennes klienter men att 

han tar emot kvinnliga klienter då och då.9 Även temporära tatueringar 

uppges öka i popularitet bland afghanska ungdomar.10 

 

3. Lagstiftning och samhälleliga reaktioner 
Enligt den jurist som Lifos konsulterat är permanenta tatueringar förbjudet 

enligt islamisk lag, vilken är tillämplig i landet, men det finns inte nedtecknat 

något straff för en sådan förbrytelse. Tatueringar är inte kriminaliserat i den 

afghanska strafflagen.11 Landet har dock ett förbud mot hädelse. En tatuering 

som bedöms kränka islam skulle därför kunna medföra lagföring utifrån detta 

förbud.12 Enligt en nyhetsartikel är det förbjudet att driva tatueringsstudior, 

tatuerare som gjort detta har blivit gripna och fått sina studior stängda.13 

 

Många i det afghanska samhället anser att tatueringar är oislamiska och i 

strid med islamiska lagar. I en artikel uppger flera personer att de av denna 

anledning bär långärmade kläder för att dölja sina tatueringar. En tatuerad 

person uppger att han döljer sina tatueringar ute i samhället av rädsla för att 

angripas av väpnade motståndsgrupper.14 I ett inslag av BBC Persian uppger 

en mulla att tatueringar är ett västerländskt påfund som inte hör hemma i 

Afghanistan.15 

Juristen uppger att en tatuering signalerar att en person inte är en särskilt 

principfast muslim, trots tatueringens långa historia i afghansk tradition.16 

Gällande tatueringar med kristna motiv uppger juristen att konversion från 

islam är strikt förbjudet och att en konvertit riskerar hårda straff. Detta 

innebär dock inte att användandet av kristna symboler i sig medför att en 

                                                 
8 AFP, 2014; “Afghanistan’s increasing temporary tattoo trend”, [Video], Ghamgousar, 

Mariam, BBC Persian, 2012-12-21, http://www.bbc.com/news/world-asia-20820329 

(hämtad 2017-08-31). 
9 AFP, 2014. 
10 “Afghanistan’s increasing temporary tattoo trend”, 2012.  
11 Afghansk jurist, 2017. 
12 U.S. Commission on International Religious Freedom, USCIRF Annual Report 2017 - 

Tier 2 countries - Afghanistan, 2017-04-26, s. 2, 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Afghanistan.2017.pdf (hämtad 2017-08-31); 
Support Tattoos and Piercings at Work (STAPAW), Shocking Tattoo Laws in Countries 

that Limit or Ban Tattoos, 2016-12-23, http://www.stapaw.com/single-

post/2016/12/23/Shocking-Tattoo-Laws-in-Countries-that-Limit-or-Ban-Tattoos (hämtad 

2017-08-31). 
13 AFP, 2014. 
14 Ibid. 
15 ”Afghanistan’s increasing temporary tattoo trend”, 2012. 
16 Afghansk jurist, 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-20820329
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Afghanistan.2017.pdf
http://www.stapaw.com/single-post/2016/12/23/Shocking-Tattoo-Laws-in-Countries-that-Limit-or-Ban-Tattoos
http://www.stapaw.com/single-post/2016/12/23/Shocking-Tattoo-Laws-in-Countries-that-Limit-or-Ban-Tattoos
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person riskerar att anklagas för hädelse. Juristen har aldrig hört talas om något 

fall där en person har åtalats för att ha en tatuering med en kristen symbol.17 

 

En anonym källa konsulterad av Austrian Centre for Country of Origin and 

Asylum Research and Documentation (ACCORD) uppger följande om 

eventuella reaktioner på tatueringar med kristna motiv: 

 
Afghans do have a scars/tattoos for various reasons. Rural women has 

it for beauty purposes. Men has it for fashion and sometimes has it for 

the purpose of remembering an event in their life. Therefore, a cross 

wouldn't be a sign of Christianity or something like that..... It is usually 

a personal choice and the person who has it usually know the meaning 

behind it. Also, I do not think it can be a reason of prosecution but it 

can create a problem for him if he has cross like tattoo and some 

conservatives may ask him for explanation and the reason behind 

having this.18 

 

4. Lifos kommentar 
Med anledning av det aktuella informationsläget kan Lifos inte genomföra 

en djupgående analys av vilka reaktioner en tatuering skulle kunna skapa i 

Afghanistan. Källorna är få och det går i nuläget inte att bekräfta alla 

uppgifter i av varandra oberoende källor. Lifos kan dock konstatera att 

Afghanistan är ett djupt islamiskt samhälle. Flera källor uppger att en 

tatuering därför inte ses som någonting positivt av allmänheten. I de 

redovisade nyhetsrapporterna uttrycks oro för allmänhetens inställning till 

tatueringar. En person uttrycker oro för de väpnade motståndsrörelsernas 

eventuella reaktioner mot tatueringar. Lifos har inte funnit några uppgifter 

om att personer har utsatts för skada eller trakasserier på grund av en 

tatuering. Därtill tycks fenomenet med västerländskt influerade tatueringar 

inte vara helt sällsynt i Kabul. 

 

Gällande tatueringar med kristna motiv konstaterar Lifos att konversion är 

ett mycket allvarligt brott i Afghanistan. Enligt domstolarnas tolkning av 

islamisk lag är konvertering från islam till en annan religion att betrakta som 

apostasi, vilket är straffbart med döden. En afghan som konverterar till en 

annan religion innebär en skam för familjen och samhället; de undviker 

därför att öppet utöva sin religion av rädsla för diskriminering och 

förföljelse, eller repressalier från myndigheterna.19 Om en tatuering skulle 

leda till att en person betraktas som konvertit skulle detta därför kunna 

innebära fara för den enskilde. Likaså skulle det kunna medföra risk för den 

enskilde om en tatuering är utformad på ett sätt som skulle innebära en 

                                                 
17 Ibid. 
18 Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation 

(ACCORD), Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Lage von Personen mit Tätowierungen 

(insbesondere christlichen Symbolen); Lage von Personen, die einen westlichen Lebensstil 

führen bzw. westliche Lokalen oder Geschäfte betreiben (u.a. auch von Künstlern, 

Musikern oder Personen in binationalen Beziehungen), [a-10011-1], 2017-02-08, 

https://www.ecoi.net/local_link/336264/465831_en.html (hämtad 2017-08-31). 
19 US Department of State, 2015 Report on International Religious Freedom – Afghanistan, 

2016-08-10, http://www.refworld.org/docid/57add8aec.html (hämtad 2017-08-31). 

http://www.refworld.org/docid/57add8aec.html
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kränkning av islam. Lifos finner dock ingen information som tyder på att en 

tatuering med exempelvis ett kristet motiv skulle leda till att omgivningen 

per automatik betraktar en person som avfälling/konvertit. 

 

Lifos sammantagna bedömning, utifrån den begränsade information som 

finns om västerländska tatueringar samt de risker som kan vara förknippade 

med dem, är att enbart förekomsten av en tatuering inte automatiskt innebär 

en risk för en enskild person. Personens utsatthet kan dock vara avhängigt 

av en rad samverkande faktorer så som tatueringens motiv, möjligheter att 

täcka tatueringen, om personen kommer från en särskilt konservativ miljö 

eller om det finns andra omständigheter som bidrar till att misstänkliggöra 

personen. Risken med en västerländsk tatuering torde också vara mindre i 

urbana miljöer som Kabul där en acceptans för det moderna generellt sett är 

större än i vissa konservativa landsbygdsområden. Upprorsgrupper som 

talibanrörelsen riktar framför allt sitt våld i staden mot högprofilerade 

myndighetsmål samt afghanska och internationella säkerhetsstyrkor. 

Enskilda civila utan koppling till regeringssidan utgör inte primärt ett mål 

för dem där.  
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analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka 

människor söker sig till Sverige. 

Lifos mission: Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att 

bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant 

och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. 

Migrationsverket • 601 70 Norrköping 

gb-lifos@migrationsverket.se 

http://lifos.migrationsverket.se • www.migrationsverket.se 

Lifos publikationer 
Landrapport syftar primärt till att utgöra ett underlag till Migrationsverkets rättsliga 

styrning. Den kan också ge stöd vid handläggning i migrationsärenden. 

Temarapport syftar till att ge landinformation i ett eller flera sammanlänkade teman, 

alternativt ett tema som berör flera länder.  

Lägesanalys syftar till att ge en kortfattad lägesbild av en situation i ett land, inklusive en 

analys kring möjlig utveckling. 

Scenarioanalys syftar primärt till att utgöra ett stöd vid prognosarbete, strategiskt 

beslutsfattande etc. genom att beskriva ett antal möjliga scenarier samt sannolikheten och 

konsekvensen av dessa. 

Fråga-Svar är sammanställningar av information som svar på frågor från 

Migrationsverkets anställda. 

    
 

 


