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[Intro-‐speak]	  

[Baggrundsspørgsmål]	  

A. Hvad	  er	  din	  alder?	  
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B. Køn	  

C. I	  hvilken	  region	  bor	  du?	  

Hovedstadsregionen	  

D. Hvilken	  uddannelse	  har	  du?	  	  

Akademiker,	  længere	  videregående	  uddannelse	  	  

E. Hvilket	  job	  har	  du?	  

Konsulent	  

[Undersøgelsesspørgsmål]	  

1. Hvor	  længe	  har	  du	  tænkt	  over	  at	  få	  en	  tatovering?	  

En	  måneds	  tid	  

2. Hvor	  langt	  er	  du	  i	  dine	  overvejelser?	  
-‐	  Valgt	  motiv?	  
-‐	  Valgt	  tatovør?	  
-‐	  Andet?	  
-‐	  Ingen	  tiltag	  endnu?	  

Ingen	  tiltag	  endnu	  udover	  nogle	  ideer	  angående	  motiv	  

3. Hvilke	  overvejelser	  gør	  du	  dig	  generelt	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Imod:	  hvordan	  ser	  det	  ud	  når	  man	  bliver	  ældre,	  og	  hvad	  hvis	  man	  fortryder?	  Han	  har	  
ladet	  sig	  fortælle,	  at	  der	  er	  nogle	  farver,	  der	  lader	  til	  at	  være	  allergener.	  Han	  er	  
generelt	  lidt	  allergisk	  overfor	  ting,	  så	  derfor	  tænker	  han	  en	  del	  på	  det	  

For:	  Det	  er	  et	  kropssmykke,	  ligesom	  et	  ur.	  Der	  er	  ikke	  så	  mange	  andre	  måder,	  mænd	  
kan	  udsmykke	  sig	  på.	  Det	  er	  fordi,	  at	  han	  har	  set	  nogle	  tatovører,	  der	  har	  gjort	  det	  
rigtig	  godt,	  så	  han	  ser	  det	  lidt	  som	  et	  kunstværk	  

4. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  om	  du	  endeligt	  beslutter	  dig	  for	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Han	  skulle	  være	  et	  sikker	  på,	  at	  han	  ikke	  fortrød	  det.	  Og	  så	  skulle	  han	  lige	  spørger	  sin	  
kæreste	  en	  ekstra	  gang	  



5. Hvilke	  tanker	  har	  du	  haft,	  om	  din	  tatovering	  kan	  ændre	  sig	  over	  tid,	  f.	  eks	  

-‐ Kan	  du	  komme	  til	  at	  fortryde	  motivet?	  

-‐ Huden	  bliver	  slap/motivet	  bliver	  skævt	  

Nok	  mest	  hvis	  man	  får	  en	  slap	  overarm,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  så	  kønt	  

-‐ Tatoveringen	  falmer	  

Han	  ved	  godt,	  at	  de	  falmer.	  Hans	  far	  har	  en	  som	  er	  50	  år	  gammel	  og	  som	  er	  
falmet.	  Men	  det	  er	  egentlig	  meget	  sejt.	  Det	  viser,	  at	  man	  har	  levet	  

6. Har	  du	  snakket	  med	  nogen	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Ja	  	  

7. [Hvis	  ja:	  ]	  Hvem?	  

Hans	  kæreste	  

8. Har	  dine	  venner	  tatoveringer?	  

Ja,	  men	  ikke	  mange	  

9. [Hvis	  ja:	  ]	  Har	  det	  en	  betydning,	  at	  dine	  venner	  er	  tatoveret?	  

Nej,	  det	  har	  ingen	  betydning	  for	  mig,	  hverken	  for	  eller	  imod	  

10. Oplever	  du,	  at	  man	  blandt	  vennerne	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem?	  

Nej,	  de	  fleste	  af	  dem	  han	  kender	  er	  piger,	  og	  der	  viser	  man	  det	  ikke	  lige	  frem	  

11. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  dine	  venner?	  

Hvis	  han	  valgte	  at	  få	  en,	  ville	  de	  sige,	  at	  det	  var	  fint.	  Det	  kommer	  meget	  an	  på,	  hvad	  
man	  får.	  Der	  er	  også	  en	  social	  indikering	  i	  motiv	  og	  placering.	  Han	  kunne	  sikkert	  
finde	  en	  placering	  der	  var	  velanset	  på	  Amager,	  men	  som	  hans	  egen	  venner	  ville	  
synes	  var	  lidt	  taber-‐agtig	  

12. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  blandt	  familie?	  

Nej,	  hans	  mor	  ville	  blive	  skide	  sur.	  Hans	  far	  ville	  bare	  ryste	  lidt	  på	  hovedet	  

13. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  din	  familie?	  

Den	  er	  negativ	  

14. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  på	  din	  
arbejdsplads/uddannelse?	  

Hans	  gamle	  chef	  havde	  en	  lille	  en	  på	  indersiden	  af	  armen,	  ellers	  er	  det	  ikke	  noget	  
man	  har.	  Han	  ville	  ikke	  have	  en	  der	  stod	  ud	  men	  en	  et	  diskret	  sted,	  som	  kan	  gemmes	  
lidt	  væk	  

15. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  på	  din	  arbejdsplads/uddannelse?	  

Fint	  nok	  

16. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  tatoveringer,	  inden	  du	  bliver	  tatoveret?	  

Han	  ville	  da	  godt	  have	  præsenteret	  sundhedsrisici,	  men	  på	  en	  neutral	  og	  nøgtern	  
måde.	  De	  der	  belærende	  kampagner	  har	  nærmest	  den	  modsatte	  effekt	  på	  ham	  -‐	  
han	  får	  næsten	  lyst	  til	  at	  ryge,	  når	  han	  ser	  Kræftens	  Bekæmpelses	  kampagner.	  Så	  det	  
skulle	  være	  en	  sober	  kampagne	  med	  kvalificeret	  info.	  Er	  der	  eksempelvis	  en	  måde	  
man	  kan	  få	  den	  mindst	  risikofylde	  tatovering	  på?	  



17. Af	  hvem	  og	  hvordan	  kunne	  du	  tænke	  dig	  at	  informationen?	  

Helst	  et	  uafhængig	  organ.	  Det	  er	  mere	  troværdigt,	  hvis	  det	  er	  en	  statslig	  eller	  
semioffentlig	  organisation.	  Kræftens	  bekæmpelse	  har	  ikke	  rigitg	  nogen	  
troværdighed	  hos	  ham,	  fordi	  de	  har	  en	  udpræget	  politisk	  agenda.	  Måske	  der	  er	  en	  
Forening	  af	  tatovører?	  Hvis	  det	  nu	  var	  dem	  selv	  der	  kom	  med	  gode	  råd,	  så	  ville	  det	  
være	  godt.	  Måske	  en	  kampagne	  med	  et	  samarbejde	  mellem	  sundhedsstyrelsen	  og	  
Dansk	  Tatovør	  Laug	  

18. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  valget	  af	  tatovør?	  –	  hvilke?	  

Ikke	  udover	  at	  det	  ikke	  skal	  være	  et	  skummelt	  sted	  på	  Istedgade,	  og	  han	  vil	  høre	  
nogle	  han	  kender,	  om	  de	  kan	  anbefale	  noget,	  men	  han	  har	  ikke	  en	  specifik	  i	  
tankerne.	  Han	  går	  ud	  fra,	  at	  der	  er	  en	  uddannelse	  og	  en	  autorisation	  af	  en	  eller	  
anden	  form.	  Han	  ville	  se,	  hvilke	  tatovører	  der	  var	  medlem	  af	  Lauget.	  Prisen	  er	  lige	  
meget	  

19. Planlægger	  du,	  at	  søge	  oplysninger	  om	  din	  tatovør	  forinden?	  

Udover	  venner	  vil	  han	  også	  Google	  nogle	  forskellige	  for	  at	  se,	  om	  der	  er	  gode	  eller	  
dårlige	  anmeldelser,	  og	  for	  at	  sikre	  sig,	  at	  man	  ikke	  købe	  katten	  i	  sækken.	  Hvis	  der	  
var	  en	  black-‐liste	  på	  sundhedsstyrelsen	  hjemmeside,	  så	  ville	  han	  gå	  der	  ind.	  Det	  
burde	  der	  være	  

20. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  dit	  valg	  af	  tatovør?	  

Summen	  af	  faktorer,	  men	  helt	  klart	  indtrykket	  af,	  at	  kvaliteten	  er	  i	  top,	  både	  den	  
artistiske	  kunnen	  men	  også	  hygiejne	  og	  alle	  de	  der	  ting	  

21. Hvilke	  gener	  kender	  du	  til,	  som	  man	  kan	  få	  af	  tatoveringer?	  

Ikke	  ud	  over	  allergi	  fra	  farven	  

22. Kender	  du	  nogen	  der	  har	  gener	  fra	  deres	  tatoveringer?	  

Ikke	  første	  hånd.	  Han	  har	  hørt	  om	  en,	  der	  fik	  betændelse,	  og	  hvor	  det	  blev	  kronisk.	  
Men	  han	  kan	  ikke	  rigtig	  vurdere,	  hvor	  sandfærdigt	  det	  er	  

23. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  hygiejne?	  –	  hvilke?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Betændelse	  i	  huden	  
Ja	  og	  han	  vil	  gerne	  være	  100	  procent	  sikker	  på,	  at	  risikoen	  er	  så	  minimal	  som	  
den	  kan	  blive	  

-‐ Leverbetændelse	  
-‐ HIV	  

24. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  farve-‐varemærker	  (fx	  kopimærker)?	  

Nej	  men	  han	  har	  hørt	  noget	  med	  rød	  

25. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  risici	  for	  sundheden	  fra	  kemikalier	  i	  farverne?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Allergi	  
Ja	  

-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  
-‐ vedvarende	  hævelse/kløe	  	  
-‐ Kræft	  

Set	  over	  30	  år	  er	  der	  en	  eller	  anden	  højere	  chance	  for	  at	  få	  kræft	  
-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  



	  
26. Hvilke	  af	  følgende	  gener	  har	  du	  hørt	  om	  som	  mulige	  resultater	  af	  at	  blive	  tatoveret?	  

(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Farvede	  lymfeknuder	  (ved	  obduktioner	  er	  det	  set,	  at	  lymfeknuderne	  hos	  
tatoverede	  får	  samme	  farve	  som	  tatoveringerne)	  
Nej	  

-‐ Allergi	  (dvs	  at	  du	  fremover	  altid	  vil	  reagere	  allergisk	  på	  det	  kemiske	  stof)	  
Ja	  

-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  (når	  kroppen	  prøver	  at	  indkapsle/udstøde	  
farven	  som	  et	  fremmedlegeme)	  
Nej	  

-‐ HIV	  (pga	  urene	  nåle)	  
Ja	  

-‐ Vedvarende	  hævelse/	  kløe	  (allergilignende	  symptomer)	  
Ja	  

-‐ Kræft	  (fra	  sundhedsskadelige	  farvestoffer)	  
Nej	  

-‐ Leverbetændelse	  (fra	  urene	  nåle)	  
Ja	  

-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  (sårene	  heler	  ikke)	  
Ja	  

-‐ Kløe	  ved	  sollys	  (når	  solen	  lyser	  på	  tatoveringen	  kan	  der	  dannes	  stoffer	  der	  giver	  
kløe)	  
Ja	  

	  
27. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  gener	  ved	  tatoveringer?	  

Det	  skulle	  ikke	  være	  en	  kampagne	  –	  informationerne	  skal	  være	  vedvarende	  og	  
tilgængelige,	  så	  man	  kan	  blive	  informeret,	  når	  man	  står	  i	  situationen.	  Et	  site	  der	  på	  
en	  troværdig	  og	  sober	  måde	  forklarer	  om	  de	  risici	  der	  er.	  Han	  synes	  ikke,	  at	  man	  
behøver	  reklamer	  på	  busserne.	  De	  fleste	  relativt	  fornuftige	  mennesker	  der	  overvejer	  
vil	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  gøre	  sig	  den	  ulejlighed	  det	  er	  at	  skrive	  det	  i	  Google.	  Og	  så	  
kunne	  man	  overveje,	  om	  man	  skulle	  hæve	  aldersgrænsen	  til	  21	  eller	  noget	  i	  den	  stil.	  
Måske	  er	  der	  behov	  for	  beskyttelse	  	  	  
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Anne	  

[Intro-‐speak]	  

[Baggrundsspørgsmål]	  

A. Hvad	  er	  din	  alder?	  

34	  

B. Køn	  

Kvinde	  

C. I	  hvilken	  region	  bor	  du?	  

Hovedstaden	  

D. Hvilken	  uddannelse	  har	  du?	  	  

Lang	  videregående	  

E. Hvilket	  job	  har	  du?	  

Funktionær	  

[Undersøgelsesspørgsmål]	  

1. Hvor	  længe	  har	  du	  tænkt	  over	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Så	  længe	  hun	  kan	  huske	  

2. Hvor	  langt	  er	  du	  i	  dine	  overvejelser?	  
-‐	  Valgt	  motiv?	  
-‐	  Valgt	  tatovør?	  
-‐	  Andet?	  
-‐	  Ingen	  tiltag	  endnu?	  

Der	  er	  ikke	  gjort	  nogen	  tiltag	  andet	  end	  almindelige	  drømmerier	  om	  motiv.	  Hvad	  
ville	  man	  egentlig	  turde	  binde	  an	  med?	  Man	  kan	  jo	  se,	  at	  man	  i	  dag	  er	  glad	  for,	  at	  
man	  ikke	  hoppede	  på	  nogle	  ’modebølger’	  –	  tribal	  ringe	  på	  overarmen,	  kinesiske	  tegn	  
og	  den	  slags.	  Det	  skal	  virkelig	  være	  personligt.	  

3. Hvilke	  overvejelser	  gør	  du	  dig	  generelt	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Hun	  er	  fascineret	  af	  idéen,	  men	  er	  også	  opmærksom	  på,	  at	  man	  kan	  fortryde.	  Det	  er	  
jo	  tankevækkende,	  at	  mange	  får	  den	  lavet	  et	  sted,	  de	  ikke	  selv	  kan	  se.	  Hvordan	  skal	  
man	  tolke	  det?	  Det	  er	  jo	  nok	  fordi	  de	  ikke	  gider	  blive	  mindet	  om	  den	  hele	  tiden.	  

4. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  om	  du	  endeligt	  beslutter	  dig	  for	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Det	  skal	  være,	  at	  den	  helt	  rigtige	  idé	  popper	  op.	  Det	  helt	  rigtige	  motiv,	  som	  betyder	  
nok	  for	  hende.	  



5. Hvilke	  tanker	  har	  du	  haft,	  om	  din	  tatovering	  kan	  ændre	  sig	  over	  tid,	  f.	  eks	  

-‐ Kan	  du	  komme	  til	  at	  fortryde	  motivet?	  

Det	  gør	  hun	  sig	  mange	  tanker	  om	  –	  se	  op.	  

-‐ Huden	  bliver	  slap/motivet	  bliver	  skævt	  

Hun	  har	  mere	  tænkt	  over,	  at	  resten	  af	  kroppen	  forandres,	  og	  hvor	  smart	  ser	  det	  
ud	  at	  være	  en	  60	  årig	  med	  tatoveringer.	  

-‐ Tatoveringen	  falmer	  

Den	  kan	  vel	  tegnes	  op.	  

6. Har	  du	  snakket	  med	  nogen	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  	  

Nej,	  faktisk	  ikke	  rigtig.	  	  

7. [Hvis	  ja:	  ]	  Hvem?	  

8. Har	  dine	  venner	  tatoveringer?	  

Ja,	  der	  er	  nogle	  i	  blandt.	  Ikke	  nogen	  af	  de	  helt	  nære,	  dog.	  

9. [Hvis	  ja:	  ]	  Har	  det	  en	  betydning,	  at	  dine	  venner	  er	  tatoveret?	  

10. Oplever	  du,	  at	  man	  blandt	  vennerne	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem?	  

Ja,	  det	  kan	  man	  sagtens.	  

11. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  dine	  venner?	  

Primært	  en	  vis	  ærefrygt.	  ”Gjorde	  du	  virkelig	  det?”.	  Men	  også	  fin	  respekt	  for	  det	  
personlige	  valg.	  

12. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  blandt	  familie?	  

Hun	  er	  lidt	  i	  tvivl.	  Hun	  ville	  godt	  kunne	  vise	  den	  frem,	  men	  de	  ville	  nok	  ikke	  klappe	  i	  
hænderne.	  

13. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  din	  familie?	  

Tror	  de	  synes	  det	  er	  dumt.	  

14. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  på	  din	  
arbejdsplads/uddannelse?	  

15. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  på	  din	  arbejdsplads/uddannelse?	  

De	  synes	  det	  er	  fjollet,	  men	  et	  valg	  man	  selv	  må	  træffe.	  

16. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  tatoveringer,	  inden	  du	  bliver	  tatoveret?	  

Helt	  sikkert	  om	  sundhedsaspektet.	  Er	  der	  risiko	  for	  cancer?	  Allergi?	  

17. Af	  hvem	  og	  hvordan	  kunne	  du	  tænke	  dig	  at	  informationen?	  

Fra	  myndigheder	  med	  baggrund	  i	  forskning.	  

18. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  valget	  af	  tatovør?	  –	  hvilke?	  

Nej,	  så	  langt	  er	  hun	  ikke.	  

19. Planlægger	  du,	  at	  søge	  oplysninger	  om	  din	  tatovør	  forinden?	  

Ja,	  det	  ville	  hun	  nok	  gøre.	  

20. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  dit	  valg	  af	  tatovør?	  



Tegnestil,	  kvalitet	  (ingen	  stavefejl,	  tak!)	  og	  det	  generelle	  indtryk	  af	  butikken.	  

21. Hvilke	  gener	  kender	  du	  til,	  som	  man	  kan	  få	  af	  tatoveringer?	  

Kløe,	  infektioner,	  hævelser	  

22. Kender	  du	  nogen	  der	  har	  gener	  fra	  deres	  tatoveringer?	  

Nej,	  men	  det	  gør	  stort	  indtryk	  når	  man	  ser	  mennesker	  i	  medierne,	  der	  har	  
permanente	  gener	  og	  blødende	  sår.	  

23. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  hygiejne?	  –	  hvilke?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Betændelse	  i	  huden	  
Ja	  

-‐ Leverbetændelse	  
Nej	  

-‐ HIV	  

Nej	  

24. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  farve-‐varemærker	  (fx	  kopimærker)?	  

Nej,	  det	  er	  slet	  ikke	  faldet	  hende	  ind	  

25. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  risici	  for	  sundheden	  fra	  kemikalier	  i	  farverne?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Allergi	  
Ja	  

-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  
Nej	  

-‐ vedvarende	  hævelse/kløe	  	  
Ja	  

-‐ Kræft	  
Ja	  

-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  
Ja	  

	  
26. Af	  følgende	  gener,	  hvad	  ville	  have	  størst	  betydning	  for	  dig	  mht.	  at	  genoverveje	  en	  

om	  du	  vil	  have	  tatovering?	  

(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Farvede	  lymfeknuder	  (ved	  obduktioner	  er	  det	  set,	  at	  lymfeknuderne	  hos	  
tatoverede	  får	  samme	  farve	  som	  tatoveringerne)	  
Stor	  betydning	  

-‐ Allergi	  (dvs	  at	  du	  fremover	  altid	  vil	  reagere	  allergisk	  på	  det	  kemiske	  stof)	  
Stor	  betydning	  

-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  (når	  kroppen	  prøver	  at	  indkapsle/udstøde	  
farven	  som	  et	  fremmedlegeme)	  
Stor	  betydning	  

-‐ HIV	  (pga	  urene	  nåle)	  
Det	  kan	  vel	  undgås	  med	  nye	  nåle	  

-‐ Vedvarende	  hævelse/	  kløe	  (allergilignende	  symptomer)	  
Stor	  betydning	  

-‐ Kræft	  (fra	  sundhedsskadelige	  farvestoffer)	  
Stor	  betydning	  



-‐ Leverbetændelse	  (fra	  urene	  nåle)	  
Samme	  tanke	  som	  HIV	  

-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  (sårene	  heler	  ikke)	  
Stor	  betydning	  

-‐ Kløe	  ved	  sollys	  (når	  solen	  lyser	  på	  tatoveringen	  kan	  der	  dannes	  stoffer	  der	  giver	  
kløe)	  
Stor	  betydning	  
	  

	  
27. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  gener	  ved	  tatoveringer?	  	  

Hun	  mister	  meget	  af	  lysten	  til	  en	  tatovering	  ved	  at	  høre	  om	  alle	  de	  problemer,	  man	  
kan	  få.	  Vil	  gerne	  vide	  mere	  om	  forekomsten	  samt	  hvordan	  man	  kan	  sikre	  sig	  bedre.	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Forundersøgelse	  til	  kampagne	  om	  tatoveringer	  
Kvalitativ	  interviewguide	  til	  personer	  der	  overvejer	  at	  få	  en	  tatovering	  –	  ENDELIG	  

Heike	  

	  

[Intro-‐speak]	  

[Baggrundsspørgsmål]	  

A. Hvad	  er	  din	  alder?	  

39	  

B. Køn	  

Kvinde	  

C. I	  hvilken	  region	  bor	  du?	  

Malmø	  (arbejder	  i	  kbh)	  

D. Hvilken	  uddannelse	  har	  du?	  	  

Cand.	  Comm.	  og	  Cand.	  Mag	  fra	  Tyskland	  –	  lang	  videregående	  

E. Hvilket	  job	  har	  du?	  

Kommunikationsmedarbejder	  i	  en	  fagforening	  

[Undersøgelsesspørgsmål]	  

1. Hvor	  længe	  har	  du	  tænkt	  over	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Ca.	  et	  år	  

2. Hvor	  langt	  er	  du	  i	  dine	  overvejelser?	  
-‐	  Valgt	  motiv?	  

Motivet	  er	  valgt,	  det	  har	  stået	  fast	  fra	  starten	  (mindre,	  ikke	  synlig)	  
-‐	  Valgt	  tatovør?	  

Nej,	  hun	  synes	  ikke	  der	  var	  et	  sted,	  som	  hun	  helt	  kunne	  stole	  på	  
-‐	  Andet?	  

Hun	  har	  kigget	  på	  nettet	  og	  talt	  med	  andre	  som	  har	  samme	  sted	  og	  størrelse	  
-‐	  Ingen	  tiltag	  endnu?	  

3. Hvilke	  overvejelser	  gør	  du	  dig	  generelt	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Hun	  overvejer	  to	  ting:	  selvom	  hun	  beslutter,	  at	  hun	  vil	  have	  en	  tatovering,	  så	  ved	  hun	  jo	  
ikke,	  om	  hun	  vil	  synes	  om	  det	  om	  20	  år.	  Den	  anden	  overvejelse	  drejer	  sig	  om	  sundheds	  
risici,	  blandt	  andet	  infektion,	  kemikalier	  i	  farvene;	  alle	  de	  ting	  man	  har	  læst	  i	  pressen	  	  

4. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  om	  du	  endeligt	  beslutter	  dig	  for	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Den	  første	  overvejelse	  må	  hun	  gøre	  op	  med	  sig	  selv.	  Den	  anden	  overvejelse	  er	  påvirket	  
af,	  at	  informationen	  er	  i	  den	  tynde	  ende.	  Der	  findes	  artikler	  om	  emnet,	  men	  de	  har	  ofte	  



deres	  egen	  agenda	  og	  dermed	  et	  ensidigt	  budskab.	  Det	  er	  svært	  at	  finde	  noget,	  man	  kan	  
forstå	  og	  stole	  på.	  De	  tatoveringssteder	  man	  kigger	  på	  på	  nettet,	  skriver,	  at	  det	  er	  
hygiejnisk,	  men	  vil	  jo	  gerne	  sælge	  tatoveringerne.	  

Der	  er	  mangel	  på	  troværdig	  information	  –	  noget	  uvildigt,	  som	  ikke	  har	  journalistiske	  
eller	  økonomiske	  interesser	  der	  vejer	  for	  eller	  imod.	  

5. Hvilke	  tanker	  har	  du	  haft,	  om	  din	  tatovering	  kan	  ændre	  sig	  over	  tid,	  f.	  eks	  

-‐ Kan	  du	  komme	  til	  at	  fortryde	  motivet?	  

Ja.	  Det	  er	  meget	  et	  mode	  fænomen.	  Når	  jeg	  er	  60,	  synes	  hun	  så	  stadig	  at	  det	  er	  
fedt?	  	  

-‐ Huden	  bliver	  slap/motivet	  bliver	  skævt	  

Ikke	  særligt	  

-‐ Tatoveringen	  falmer	  

Ikke	  særligt	  

6. Har	  du	  snakket	  med	  nogen	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  	  

Ja	  

7. [Hvis	  ja:	  ]	  Hvem?	  

Hendes	  mand,	  nogle	  venner	  (primært	  dem	  der	  selv	  har	  tatoveringer)	  og	  nogle	  
bekendte	  som	  også	  havde	  synlige	  tatovringer.	  Hun	  har	  blandt	  andet	  spurgt	  til	  hvor	  
de	  fik	  det	  lavet,	  hvordan	  det	  var	  og	  om	  det	  gjorde	  ondt	  

8. Har	  dine	  venner	  tatoveringer?	  

Ja	  

9. [Hvis	  ja:	  ]	  Har	  det	  en	  betydning,	  at	  dine	  venner	  er	  tatoveret?	  

Nej,	  det	  er	  deres	  eget	  valg	  og	  hendes	  eget	  valg.	  Det	  er	  ikke	  noget	  med	  at	  være	  med	  i	  
en	  klub	  

10. Oplever	  du,	  at	  man	  blandt	  vennerne	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem?	  

Nej,	  ikke	  rigtig.	  Nogle	  af	  hendes	  venners	  tatoveringer	  har	  hun	  slet	  ikke	  set.	  

11. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  dine	  venner?	  

Hverken	  negativ	  eller	  positiv.	  Nogle	  synes	  om	  det,	  og	  andre	  gør	  ikke.	  Hvis	  hun	  fik	  det	  
lavet,	  ville	  folk	  ikke	  sige	  noget	  specielt	  til	  det.	  

12. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  blandt	  familie?	  

Hendes	  forældre	  bor	  i	  Tyskland,	  så	  dem	  har	  hun	  ikke	  daglig	  kontakt	  med,	  så	  det	  har	  
de	  ikke	  lige	  snakket	  om.	  Hun	  har	  snakket	  om	  det	  med	  sin	  mand,	  og	  han	  er	  hverken	  
for	  eller	  imod.	  Hvis	  det	  er	  det	  hun	  vil,	  så	  synes	  han,	  at	  hun	  skal	  gøre	  det.	  

13. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  din	  familie?	  

Det	  er	  den	  klassiske	  generations	  kløft.	  Hendes	  forældre	  ville	  nok	  reagere	  noget	  
overraskede,	  og	  synes	  det	  var	  lidt	  mærkeligt.	  I	  hendes	  aldersgruppe	  er	  folk	  vandt	  til	  
det.	  

14. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  på	  din	  
arbejdsplads/uddannelse?	  

Nej,	  ikke	  rigtig.	  Hun	  har	  ikke	  hørt	  nogle	  snakke	  om	  det.	  Der	  er	  ikke	  nogle,	  der	  har	  en	  



synlig	  tatovering,	  eller	  hvor	  hun	  ved,	  at	  de	  har	  en.	  

15. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  på	  din	  arbejdsplads/uddannelse?	  

De	  snakker	  ikke	  om	  det,	  men	  hun	  tror,	  at	  de	  fleste	  ville	  være	  ligeglade.	  Der	  er	  ingen	  
dress-‐code	  på	  hendes	  arbejdsplads	  

16. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  tatoveringer,	  inden	  du	  bliver	  tatoveret?	  

Det	  handler	  meget	  om	  de	  sundhedsmæssige	  ting.	  Det	  blæk	  man	  får	  sat	  ind	  i	  huden,	  
hvad	  gør	  den	  over	  tid?	  Hvad	  er	  der	  i	  den,	  og	  er	  det	  farligt?	  Hvordan	  er	  det	  bedst	  at	  få	  
den	  lavet?	  Hvad	  skal	  man	  se	  efter	  når	  man	  vælger	  tatovør,	  og	  hvornår	  skal	  
alarmklokkerne	  ringe?	  

17. Af	  hvem	  og	  hvordan	  kunne	  du	  tænke	  dig	  at	  informationen?	  

Hun	  har	  googlet	  en	  del.	  Hun	  vil	  gerne	  kunne	  finde	  noget	  mere	  information	  på	  nettet.	  
Måske	  med	  staten	  eller	  en	  forening	  uden	  interesser	  som	  afsender.	  For	  hendes	  skyld	  må	  
det	  godt	  være	  baseret	  på	  kliniske	  studier,	  men	  det	  skal	  være	  læseligt	  og	  forståeligt.	  

18. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  valget	  af	  tatovør?	  –	  hvilke?	  

En	  anbefaling	  fra	  en	  bekendt	  ville	  veje	  tungt.	  Uanset	  hvad	  der	  er	  tale	  om,	  så	  er	  det	  
vigtigt.	  Ellers	  er	  det	  de	  helt	  basale	  ting,	  hun	  kigger	  efter:	  er	  der	  rent?	  Fornemmer	  man,	  
at	  man	  får	  en	  tatovering	  så	  snart	  man	  sætter	  fødderne	  indenfor?	  Der	  skal	  være	  nogle,	  
der	  taler	  med	  en	  og	  tager	  en	  alvorligt,	  forklarer	  detaljerne.	  Hun	  har	  læst	  alt	  for	  mange	  
historier	  om	  grusomme	  oplevelser,	  så	  hun	  vil	  gerne	  være	  sikker	  i	  sin	  sag.	  

19. Planlægger	  du,	  at	  søge	  oplysninger	  om	  din	  tatovør	  forinden?	  

Ja	  

20. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  dit	  valg	  af	  tatovør?	  

(Se	  ovenstående)	  

21. Hvilke	  gener	  kender	  du	  til,	  som	  man	  kan	  få	  af	  tatoveringer?	  

Den	  primære	  gene	  hun	  kender	  til,	  er	  de	  infektioner	  man	  kan	  få	  efter,	  at	  man	  har	  fået	  
den	  lavet.	  Hvad	  der	  kan	  komme	  ud	  af	  brug	  af	  de	  forskellige	  farvestoffer	  er	  lidt	  ukonkret.	  
Hun	  har	  blandt	  andet	  læst,	  at	  man	  kan	  få	  kræft	  af	  dem,	  men	  der	  bliver	  aldrig	  fulgt	  op	  på	  
de	  enkeltstående	  artikler.	  Blandt	  andet	  derfor	  er	  hun	  aldrig	  kommet	  videre	  i	  sine	  
overvejelser.	  

22. Kender	  du	  nogen	  der	  har	  gener	  fra	  deres	  tatoveringer?	  

Nej	  

23. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  hygiejne?	  –	  hvilke?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Betændelse	  i	  huden	  

Ja	  

-‐ Leverbetændelse	  

Nej	  

-‐ HIV	  	  

	  Ja,	  det	  er	  klart,	  at	  det	  kan	  være	  en	  risiko,	  når	  man	  har	  med	  blod	  at	  gøre.	  Men	  hun	  
forestiller	  sig,	  at	  det	  foregår	  under	  nogle	  ordentlige	  forhold,	  hvor	  det	  ikke	  er	  en	  reel	  
risiko	  



24. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  farve-‐varemærker	  (fx	  kopimærker)?	  

Nej.	  Hun	  har	  læst,	  at	  man	  skal	  holde	  sig	  fra	  rød,	  men	  det	  er	  igen	  uoplyst	  

25. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  risici	  for	  sundheden	  fra	  kemikalier	  i	  farverne?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Allergi	  

Ja	  

-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  

Ikke	  af	  farven,	  hun	  troede,	  at	  det	  var	  fra	  at	  blive	  stukket	  så	  mange	  gange	  

-‐ vedvarende	  hævelse/kløe	  

Nej	  

-‐ Kræft	  

Ja	  

-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  

Ja	  

	  

26. Af	  følgende	  gener,	  hvad	  ville	  have	  størst	  betydning	  for	  dig	  mht.	  at	  genoverveje	  en	  
om	  du	  vil	  have	  tatovering?	  

(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Farvede	  lymfeknuder	  (ved	  obduktioner	  er	  det	  set,	  at	  lymfeknuderne	  hos	  
tatoverede	  får	  samme	  farve	  som	  tatoveringerne)	  

-‐ Allergi	  (dvs	  at	  du	  fremover	  altid	  vil	  reagere	  allergisk	  på	  det	  kemiske	  stof)	  

-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  (når	  kroppen	  prøver	  at	  indkapsle/udstøde	  
farven	  som	  et	  fremmedlegeme)	  

-‐ HIV	  (pga	  urene	  nåle)	  

-‐ Vedvarende	  hævelse/	  kløe	  (allergilignende	  symptomer)	  

-‐ Kræft	  (fra	  sundhedsskadelige	  farvestoffer)	  

-‐ Leverbetændelse	  (fra	  urene	  nåle)	  

-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  (sårene	  heler	  ikke)	  

-‐ Kløe	  ved	  sollys	  (når	  solen	  lyser	  på	  tatoveringen	  kan	  der	  dannes	  stoffer	  der	  giver	  
kløe)	  

Allergier	  –	  hun	  tror,	  at	  det	  er	  mere	  almindeligt,	  og	  mere	  data	  angående	  hyppighed	  
og	  seriøsitet	  ville	  kunne	  få	  hende	  til	  at	  genoverveje	  	  

	  

27. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  gener	  ved	  tatoveringer?	  	  

Flere	  facts	  om	  den	  reelle	  risiko	  –	  hvor	  mange	  oplever	  generne?	  Er	  det	  ti	  i	  100,	  eller	  
en	  i	  1000?	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Forundersøgelse	  til	  kampagne	  om	  tatoveringer	  
Kvalitativ	  interviewguide	  til	  personer	  der	  overvejer	  at	  få	  en	  tatovering	  –	  ENDELIG	  

Patrick	  

	  

[Intro-‐speak]	  

[Baggrundsspørgsmål]	  

A. Hvad	  er	  din	  alder?	  

19	  

B. Køn	  

Mand	  

C. I	  hvilken	  region	  bor	  du?	  

Hovedstaden	  

D. Hvilken	  uddannelse	  har	  du?	  	  

Kok	  

E. Hvilket	  job	  har	  du?	  

Kok	  

[Undersøgelsesspørgsmål]	  

1. Hvor	  længe	  har	  du	  tænkt	  over	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Siden	  han	  var	  lille,	  men	  han	  fik	  at	  vide	  af	  sin	  far,	  at	  han	  skulle	  vente	  til	  han	  blev	  
ældre.	  Han	  har	  venner,	  som	  fik	  det	  gjort	  tideligt,	  og	  som	  nu	  fortryder.	  Nu	  føler	  han	  
sig	  klar	  til	  at	  tage	  valget.	  Nu	  er	  han	  sikker	  på,	  at	  han	  vil	  få	  den	  lavet	  

2. Hvor	  langt	  er	  du	  i	  dine	  overvejelser?	  
-‐	  Valgt	  motiv?	  

Ja.	  Han	  er	  fra	  Elfenbenskysten,	  og	  han	  vil	  gerne	  have	  en	  tatovering	  af	  Afrika,	  måske	  
også	  et	  hjerte	  med	  hans	  mors	  navn	  
-‐	  Valgt	  tatovør?	  

Ikke	  endnu	  
-‐	  Andet?	  
-‐	  Ingen	  tiltag	  endnu?	  

3. Hvilke	  overvejelser	  gør	  du	  dig	  generelt	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Både	  for	  og	  imod.	  For:	  det	  ser	  fedt	  ud.	  Motivet	  betyder	  noget	  for	  ham	  og	  han	  kan	  
godt	  lide	  at	  udsmykke	  kroppen.	  Imod:	  han	  har	  en	  mørk	  hudfarve,	  så	  det	  bliver	  ikke	  
så	  tydeligt.	  Han	  kan	  ikke	  have	  det	  på	  armen	  pga	  sit	  arbejdet,	  for	  det	  bliver	  for	  hurtigt	  
slidt	  og	  kan	  blive	  grimt.	  Det	  er	  også	  et	  stort	  skridt,	  for	  man	  kan	  ikke	  bare	  få	  det	  



fjernet	  igen.	  Det	  kostet	  også	  en	  del	  penge.	  Nu	  har	  han	  tænkt	  meget	  over	  det,	  og	  det	  
er	  ikke	  impulsivt	  men	  velovervejet	  

4. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  om	  du	  endeligt	  beslutter	  dig	  for	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Han	  gik	  meget	  og	  overvejede	  det	  og	  tænkte	  på	  sin	  familie.	  Hans	  familie	  er	  meget	  
indflydelsesrige	  i	  hans	  liv	  og	  det	  er	  en	  ordentlig	  familie.	  Så	  han	  tænkte	  meget	  på	  om	  
de	  ville	  synes,	  at	  det	  var	  åndssvagt.	  Men	  han	  var	  dernede	  og	  tale	  med	  min	  mormor,	  
og	  selvom	  hun	  ikke	  synes	  at	  han	  skulle	  gøre	  det,	  så	  sagde	  hun,	  at	  det	  var	  egentlig	  
fint	  så	  længe	  det	  var	  noget	  der	  havde	  betydning	  for	  ham.	  Han	  havde	  tænkt	  meget	  
over,	  hvad	  folk	  mon	  ville	  sige,	  især	  hans	  far.	  Han	  ville	  nok	  få	  det	  gjort	  lige	  meget	  
hvad,	  men	  det	  ville	  være	  irriterende	  at	  komme	  til	  at	  høre	  for	  det.	  	  

5. Hvilke	  tanker	  har	  du	  haft,	  om	  din	  tatovering	  kan	  ændre	  sig	  over	  tid,	  f.	  eks	  

-‐ Kan	  du	  komme	  til	  at	  fortryde	  motivet?	  

Det	  har	  han	  tænkt	  over,	  og	  netop	  af	  den	  grund	  skal	  det	  være	  noget,	  der	  har	  en	  
mere	  eller	  mindre	  evig	  betydning.	  Derfor	  vil	  han	  for	  eksempel	  ikke	  skrive	  sin	  
kærestes	  navn.	  Det	  kan	  man	  måske	  gøre,	  hvis	  man	  bliver	  gift,	  men	  ellers	  ikke.	  	  

-‐ Huden	  bliver	  slap/motivet	  bliver	  skævt	  

-‐ Tatoveringen	  falmer	  

Så	  kan	  man	  jo	  tegne	  det	  op	  igen.	  Det	  er	  også	  derfor,	  at	  han	  vil	  have	  det	  et	  sted,	  
hvor	  man	  kan	  skjule	  det,	  så	  hvis	  det	  ser	  grimt	  ud	  kan	  man	  skjule	  det.	  

6. Har	  du	  snakket	  med	  nogen	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  	  

Ja	  

7. [Hvis	  ja:	  ]	  Hvem?	  

Familie	  og	  venner	  og	  kæreste	  

8. Har	  dine	  venner	  tatoveringer?	  

Ja	  nogle	  af	  dem.	  	  

9. [Hvis	  ja:	  ]	  Har	  det	  en	  betydning,	  at	  dine	  venner	  er	  tatoveret?	  

Det	  gør	  helt	  klart	  at	  man	  tænker,	  okay,	  hvis	  ingen	  havde	  det,	  så	  var	  det	  måske	  dumt,	  
men	  når	  folk	  har	  det	  selv	  siger	  de	  jo	  ikke,	  at	  det	  var	  dumt.	  Det	  gør	  det	  nemmere	  at	  
man	  tænker	  okay,	  det	  er	  der	  andre	  der	  har.	  Det	  styrker	  beslutningen.	  

10. Oplever	  du,	  at	  man	  blandt	  vennerne	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem?	  

Det	  er	  egentlig	  ikke	  noget	  de	  snakker	  om	  så	  meget,	  men	  de	  viser	  ny	  lavede	  
tatoveringer	  frem	  og	  taler	  om,	  hvad	  de	  betyder	  

11. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  dine	  venner?	  

Den	  er	  positiv	  og	  neutral.	  Hans	  svigerinde	  er	  lidt	  negativ,	  men	  ikke	  derudover.	  

12. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  blandt	  familie?	  

Ja	  

13. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  din	  familie?	  

Se	  ovenfor)	  

14. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  på	  din	  
arbejdsplads/uddannelse?	  



Som	  kok	  er	  det	  lidt	  specielt,	  for	  der	  er	  mange	  specielle	  personer,	  fx	  tidligere	  
indsatte,	  så	  det	  er	  normalt	  at	  have	  tatoveringer	  og	  det	  er	  en	  macho	  branche,	  så	  man	  
er	  lidt	  sej,	  hvis	  det	  er	  et	  sted,	  hvor	  det	  har	  gjort	  ondt	  

15. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  på	  din	  arbejdsplads/uddannelse?	  

Fin	  

16. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  tatoveringer,	  inden	  du	  bliver	  tatoveret?	  

Faktisk	  havde	  han	  ikke	  tænkt	  over	  det	  med	  sundhed	  indtil	  i	  dag.	  Det	  eneste	  han	  har	  
tænkt	  på	  er	  i	  forhold	  til	  det	  der	  silikone	  creme,	  man	  skal	  smøre	  på.	  Ellers	  har	  han	  
slet	  ikke	  tænkt	  på	  de	  sundhedsmæssige	  skader.	  Han	  har	  ikke	  tænkt	  på,	  at	  det	  var	  
usundt	  

17. Af	  hvem	  og	  hvordan	  kunne	  du	  tænke	  dig	  at	  informationen?	  

Det	  er	  svært,	  for	  man	  kan	  sige,	  at	  det	  er	  noget	  regeringen	  eller	  systemet	  skal	  give.	  
Nok	  sundhedsstyrelsen,	  mest	  fordi	  at	  nu	  kører	  de	  jo	  en	  kampagne	  om	  stoffer	  og	  sex	  
og	  alkohol,	  så	  synes	  han	  også	  at	  de	  kunne	  tale	  om	  tatoveringer.	  Det	  er	  helt	  klart	  
nogle	  emner	  som	  unge	  interesserer	  sig	  for	  

18. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  valget	  af	  tatovør?	  –	  hvilke?	  

Han	  har	  nogle	  krav	  i	  forhold	  til	  kvalitet.	  Derfor	  taler	  han	  med	  nogle	  af	  mine	  venner	  
om,	  hvor	  de	  har	  fået	  det	  lavet.	  	  Han	  vil	  have	  det	  lavet	  et	  sted,	  hvor	  det	  bliver	  flot.	  	  

19. Planlægger	  du,	  at	  søge	  oplysninger	  om	  din	  tatovør	  forinden?	  

Han	  har	  en	  kammerat	  som	  er	  tatovør,	  og	  ham	  har	  han	  tænkt	  på	  at	  spørge,	  også	  dem	  
af	  hans	  venner	  der	  har	  tatoveringer.	  Men	  ikke	  derudover	  

20. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  dit	  valg	  af	  tatovør?	  

Det	  ville	  være,	  hvis	  han	  vidste,	  at	  det	  altid	  bliver	  rigtig	  godt	  og	  de	  er	  flinke	  og	  havde	  
en	  god	  stil.	  Nogle	  som	  har	  nogle	  gode	  anbefalinger	  og	  som	  giver	  råd,	  og	  ikke	  kun	  
svarer	  på	  spørgesmålet	  men	  også	  engagerer	  sig	  i	  ens	  ønsker	  og	  ideer	  

21. Hvilke	  gener	  kender	  du	  til,	  som	  man	  kan	  få	  af	  tatoveringer?	  

Lige	  umiddelbart	  ikke	  nogen.	  Man	  skal	  smøre	  creme	  på.	  Blækket	  kan	  få	  huden	  til	  at	  
blive	  tør	  eller	  sprække,	  fordi	  den	  lukker	  af	  for	  porrerne.	  Men	  det	  gør	  ondt.	  Man	  får	  
creme	  med	  hjem	  og	  smører	  det	  på	  og	  efter	  nogle	  dage	  er	  det	  fint.	  Men	  de	  fortæller	  
vel	  hvordan	  man	  plejer	  tatoveringen	  i	  starten	  	  

22. Kender	  du	  nogen	  der	  har	  gener	  fra	  deres	  tatoveringer?	  

Nej,	  han	  har	  en	  veninde,	  som	  har	  fået	  fjernet	  den	  igen.	  Men	  han	  har	  hørt	  om	  folk	  
der	  fik	  betændelse,	  fordi	  det	  var	  et	  dårligt	  sted,	  hvor	  der	  ikke	  var	  rent	  

23. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  hygiejne?	  –	  hvilke?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

Ja	  det	  har	  han	  tænk	  lidt	  over.	  Derfor	  vil	  han	  gerne	  have	  at	  det	  er	  et	  sted,	  hvor	  de	  har	  
gjort	  det	  i	  mange	  år,	  for	  så	  er	  de	  nok	  gode	  til	  det.	  Men	  hvis	  han	  kommer	  et	  sted	  hen,	  
hvor	  der	  er	  beskidt,	  så	  vil	  han	  ikke	  få	  det	  gjort	  der.	  Hygiejne	  ligger	  faktisk	  nr	  1	  på	  
listen	  over	  det,	  der	  skal	  være	  i	  orden	  

-‐ Betændelse	  i	  huden	  
-‐ Leverbetændelse	  
-‐ HIV	  

24. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  farve-‐varemærker	  (fx	  kopimærker)?	  



Nej,	  det	  har	  han	  faktisk	  ikke.	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvor	  han	  skal	  have	  det	  lavet	  på	  
kroppen,	  så	  det	  vil	  han	  tale	  med	  tatovøren	  om.	  Måske	  de	  har	  hørt	  om	  nogle	  farver,	  
der	  er	  gode	  til	  lige	  netop	  det	  

25. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  risici	  for	  sundheden	  fra	  kemikalier	  i	  farverne?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

Nej	  

-‐ Allergi	  
-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  
-‐ vedvarende	  hævelse/kløe	  	  
-‐ Kræft	  
-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  

	  
26. Af	  følgende	  gener,	  hvad	  ville	  have	  størst	  betydning	  for	  dig	  mht.	  at	  genoverveje	  en	  

om	  du	  vil	  have	  tatovering?	  

(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Farvede	  lymfeknuder	  (ved	  obduktioner	  er	  det	  set,	  at	  lymfeknuderne	  hos	  
tatoverede	  får	  samme	  farve	  som	  tatoveringerne)	  
Nej	  

-‐ Allergi	  (dvs	  at	  du	  fremover	  altid	  vil	  reagere	  allergisk	  på	  det	  kemiske	  stof)	  
Nej,	  men	  det	  kunne	  han	  godt	  forestille	  sig	  

-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  (når	  kroppen	  prøver	  at	  indkapsle/udstøde	  
farven	  som	  et	  fremmedlegeme)	  
Nej	  

-‐ HIV	  (pga	  urene	  nåle)	  
Nej	  

-‐ Vedvarende	  hævelse/	  kløe	  (allergilignende	  symptomer)	  
Nej,	  men	  det	  handler	  jo	  også	  om	  at	  tåle	  det	  

-‐ Kræft	  (fra	  sundhedsskadelige	  farvestoffer)	  
-‐ Nej	  
-‐ Leverbetændelse	  (fra	  urene	  nåle)	  

Nej	  
-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  (sårene	  heler	  ikke)	  

Ja,	  det	  har	  han	  faktisk	  hørt	  om.	  	  
-‐ Kløe	  ved	  sollys	  (når	  solen	  lyser	  på	  tatoveringen	  kan	  der	  dannes	  stoffer	  der	  giver	  

kløe)	  
Ja	  det	  har	  han	  hørt	  om	  når	  tatoveringen	  er	  ny.	  Han	  har	  også	  fået	  at	  vide,	  at	  man	  
skal	  holde	  den	  ude	  af	  sollys	  det	  første	  stykke	  tid	  

	  
27. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  gener	  ved	  tatoveringer?	  	  

Ja,	  hvilke	  sygdomme	  man	  kan	  få,	  eks	  kræft,	  ligesom	  med	  rygning.	  Også	  hvad	  man	  
skal	  gøre,	  hvis	  det	  sker.	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Forundersøgelse	  til	  kampagne	  om	  tatoveringer	  
Kvalitativ	  interviewguide	  til	  personer	  der	  overvejer	  at	  få	  en	  tatovering	  –	  ENDELIG	  

Ross	  

	  

[Intro-‐speak]	  

[Baggrundsspørgsmål]	  

A. Hvad	  er	  din	  alder?	  

29	  

B. Køn	  

Mand	  

C. I	  hvilken	  region	  bor	  du?	  

Hovedstaden	  

D. Hvilken	  uddannelse	  har	  du?	  

Kort	  videregående	  uddannelse	  	  

E. Hvilket	  job	  har	  du?	  

Arbejdsløs	  

[Undersøgelsesspørgsmål]	  

1. Hvor	  længe	  har	  du	  tænkt	  over	  at	  få	  en	  tatovering?	  

4	  år	  frem	  og	  tilbage	  med	  skiftende	  motiv	  i	  tankerne	  

2. Hvor	  langt	  er	  du	  i	  dine	  overvejelser?	  
-‐	  Valgt	  motiv?	  

Ikke	  præcis,	  men	  han	  har	  en	  ret	  klar	  ide.	  
-‐	  Valgt	  tatovør?	  

Ja,	  hans	  ven	  Martin,	  som	  er	  i	  gang	  med	  at	  starte	  sin	  egen	  salon	  
-‐	  Andet?	  
-‐	  Ingen	  tiltag	  endnu?	  

3. Hvilke	  overvejelser	  gør	  du	  dig	  generelt	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Imod:	  det	  er	  på	  din	  krop	  for	  evigt,	  so	  hvis	  du	  ændrer	  mening,	  kan	  du	  ikke	  lige	  ændre	  
det.	  Han	  synes	  også,	  at	  det	  er	  lidt	  problematisk	  at	  tatoveringer	  er	  begyndt	  at	  blive	  
en	  dress-‐code	  i	  vores	  samfund;	  man	  bliver	  nærmest	  mindre	  unik	  af	  at	  have	  en	  
tatovering	  

For:	  Han	  synes,	  at	  det	  er	  smuk	  kunst	  som	  man	  han	  et	  specielt	  forhold	  til.	  Det	  er	  en	  
dejlig	  måde	  at	  mindes	  situationer	  og	  mennesker.	  Derudover	  kan	  han	  også	  godt	  lide	  
tatoveringens	  lange	  historie	  	  



4. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  om	  du	  endeligt	  beslutter	  dig	  for	  at	  få	  en	  tatovering?	  

Det	  ved	  han	  ikke	  rigtig.	  Der	  er	  nok	  en	  del	  tilfældighed	  involveret	  i	  det.	  Måske	  hvis	  
han	  fandt	  et	  motiv,	  som	  han	  var	  100%	  sikker	  på	  

5. Hvilke	  tanker	  har	  du	  haft,	  om	  din	  tatovering	  kan	  ændre	  sig	  over	  tid,	  f.	  Eks	  

-‐ Kan	  du	  komme	  til	  at	  fortryde	  motivet?	  

Han	  har	  haft	  de	  ting	  i	  tankerne,	  men	  han	  tror	  at	  han	  på	  nuværende	  tidspunkt	  i	  
sit	  liv,	  er	  ret	  sikker	  på,	  at	  han	  ikke	  ville	  komme	  til	  at	  fortryde	  det	  

-‐ Huden	  bliver	  slap/motivet	  bliver	  skævt	  

-‐ Hudens	  ændring	  har	  han	  medregnet	  i	  placeringen	  af	  tatoveringen	  på	  undersiden	  
af	  underarmen,	  hvor	  huden	  ikke	  ændrer	  sig	  så	  meget	  

-‐ Tatoveringen	  falmer	  

Hvis	  den	  falmer	  kan	  man	  jo	  bare	  få	  den	  tegnet	  op	  igen.	  

6. Har	  du	  snakket	  med	  nogen	  om	  at	  få	  en	  tatovering?	  	  

Ja	  

7. [Hvis	  ja:	  ]	  Hvem?	  

Hans	  kone,	  venner,	  familie	  og	  en	  tatovør	  

8. Har	  dine	  venner	  tatoveringer?	  

Ja,	  men	  kun	  et	  par	  stykker	  

9. [Hvis	  ja:	  ]	  Har	  det	  en	  betydning,	  at	  dine	  venner	  er	  tatoveret?	  

Nej,	  ikke	  rigtig.	  Det	  betyder	  noget,	  at	  en	  af	  hans	  venner	  har	  en	  lignende	  tatovering,	  
som	  han	  gerne	  vil	  have,	  på	  det	  præcis	  samme	  sted.	  Det	  er	  irriterende,	  fordi	  han	  føler	  
at	  han	  kopierer	  ham	  

10. Oplever	  du,	  at	  man	  blandt	  vennerne	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem?	  

Ja	  

11. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  dine	  venner?	  

Positiv	  

12. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  blandt	  familie?	  

Ja,	  men	  der	  er	  forskellige	  holdning	  til	  tatoveringer	  til	  piger	  eller	  drenge	  i	  hans	  
familie.	  Det	  er	  mere	  okay,	  når	  man	  er	  dreng	  

13. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  blandt	  din	  familie?	  

Okay	  positiv	  

14. Oplever	  du,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  og	  vise	  tatoveringer	  frem	  på	  din	  
arbejdsplads/uddannelse?	  

På	  hans	  sidste	  arbejdsplads	  talte	  de	  meget	  om	  tatoveringer,	  fordi	  en	  af	  hans	  
kollegaer	  havde	  en	  masse.	  Alle	  de	  steder,	  hvor	  han	  har	  studeret	  og	  arbejdet,	  har	  det	  
være	  helt	  fint	  

15. Hvad	  er	  den	  overvejende	  holdning	  til	  tatovering	  på	  din	  arbejdsplads/uddannelse?	  

Positiv	  

16. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  tatoveringer,	  inden	  du	  bliver	  tatoveret?	  



Han	  føler,	  at	  fordi	  han	  ved,	  hvilken	  tatovør	  han	  vil	  bruge,	  så	  er	  det	  mindre	  
presserende	  at	  få	  info	  andre	  steder	  fra.	  Før	  han	  mødte	  tatovøren	  ville	  han	  gerne	  
have	  set	  en	  liste	  med	  anerkendte	  tatovører	  i	  byen	  og	  steder,	  hvor	  man	  ikke	  skulle	  gå	  
hen.	  Måske	  en	  liste	  med	  anbefalinger	  baseret	  på	  sundhed	  og	  kvalitet	  

17. Af	  hvem	  og	  hvordan	  kunne	  du	  tænke	  dig	  at	  informationen?	  

Nok	  en	  statslig	  enhed	  i	  samarbejde	  med	  tatovørerne.	  Han	  ville	  hverken	  stole	  på	  
information	  der	  kom	  udelukkende	  fra	  staten	  eller	  udelukkende	  fra	  tatovørerne.	  

18. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  valget	  af	  tatovør?	  –	  hvilke?	  

Det	  betyder	  noget,	  at	  han	  kender	  tatovøren	  og	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  en	  eller	  anden	  
tilfældig	  person.	  Han	  har	  set	  tatovørens	  arbejde	  og	  ved,	  at	  det	  er	  god	  kvalitet.	  
Tatovøren	  er	  en,	  der	  virkelig	  er	  grundig,	  og	  hvis	  han	  ville	  have	  lavet	  et	  eller	  andet	  
dumt,	  ville	  tatovøren	  fortælle	  ham,	  hvad	  han	  synes	  om	  det	  

19. Planlægger	  du,	  at	  søge	  oplysninger	  om	  din	  tatovør	  forinden?	  

Nej,	  han	  har	  talt	  med	  en	  anden	  af	  hans	  venner,	  som	  også	  har	  fået	  lavet	  en	  af	  den	  
tatovør	  

20. Hvad	  vil	  være	  afgørende	  for	  dit	  valg	  af	  tatovør?	  

21. Hvilke	  gener	  kender	  du	  til,	  som	  man	  kan	  få	  af	  tatoveringer?	  

Der	  er	  selvfølgelig	  en	  risiko,	  hvis	  nålene	  ikke	  er	  rene,	  men	  derudover	  kender	  han	  
ikke	  til	  noget.	  Der	  er	  også	  noget	  med,	  at	  nogle	  farver	  er	  sundhedsskadelige,	  rød.	  
Men	  det	  er	  vidt	  længe	  siden,	  så	  måske	  de	  nye	  farver	  er	  fine	  nok	  

22. Kender	  du	  nogen	  der	  har	  gener	  fra	  deres	  tatoveringer?	  

Nej	  

23. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  hygiejne?	  –	  hvilke?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

Ja	  

-‐ Betændelse	  i	  huden	  
-‐ Leverbetændelse	  
-‐ HIV	  

Hvis	  man	  bruger	  nye	  nåle	  og	  sterile	  værktøjer	  er	  der	  ikke	  farer	  for	  de	  ting	  

24. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  farve-‐varemærker	  (fx	  kopimærker)?	  

Ja,	  det	  er	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  han	  vælger	  denne	  tatovør,	  for	  han	  er	  rigtig	  
opmærksom	  på	  de	  ting	  

25. Gør	  du	  dig	  overvejelser	  om	  risici	  for	  sundheden	  fra	  kemikalier	  i	  farverne?	  
(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

Han	  ved,	  at	  hvis	  man	  bruger	  dårlig	  blæk	  kan	  det	  være	  farligt,	  men	  han	  kender	  ikke	  til	  
specifikke	  konsekvenser	  

-‐ Allergi	  
-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  
-‐ vedvarende	  hævelse/kløe	  	  
-‐ Kræft	  
-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  

	  
26. Af	  følgende	  gener,	  hvad	  ville	  have	  størst	  betydning	  for	  dig	  mht.	  at	  genoverveje	  en	  



om	  du	  vil	  have	  tatovering?	  

(Intervieweren	  spørger	  ind	  til:	  )	  

-‐ Farvede	  lymfeknuder	  (ved	  obduktioner	  er	  det	  set,	  at	  lymfeknuderne	  hos	  
tatoverede	  får	  samme	  farve	  som	  tatoveringerne)	  
Nej	  

-‐ Allergi	  (dvs	  at	  du	  fremover	  altid	  vil	  reagere	  allergisk	  på	  det	  kemiske	  stof)	  
Ja	  

-‐ Dannelse	  af	  knuder	  under	  huden	  (når	  kroppen	  prøver	  at	  indkapsle/udstøde	  
farven	  som	  et	  fremmedlegeme)	  
Nej	  

-‐ HIV	  (pga	  urene	  nåle)	  
Ja	  

-‐ Vedvarende	  hævelse/	  kløe	  (allergilignende	  symptomer)	  
Ja	  

-‐ Kræft	  (fra	  sundhedsskadelige	  farvestoffer)	  
Nej	  

-‐ Leverbetændelse	  (fra	  urene	  nåle)	  
-‐ Vedvarende	  betændelse	  i	  huden	  (sårene	  heler	  ikke)	  

Ja	  
-‐ Kløe	  ved	  sollys	  (når	  solen	  lyser	  på	  tatoveringen	  kan	  der	  dannes	  stoffer	  der	  giver	  

kløe)	  
Ja	  

	  
27. Hvilken	  information	  kunne	  du	  tænke	  dig	  om	  gener	  ved	  tatoveringer?	  	  

Det	  ville	  være	  godt	  med	  noget	  generel	  information	  omkring	  de	  her	  ting.	  Det	  ville	  
være	  fint,	  hvis	  det	  var	  tilgængeligt	  nede	  hos	  tatovøren,	  så	  man	  kunne	  læse	  om	  de	  
mulige	  sundhedsmæssige	  risici	  
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