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INDLEDNING OG BAGGRUND
Der er fra politisk side og fra branchen selv et vedholdende ønske om at skabe
ordnede forhold i tatovørbranchen, herunder at nedbringe antallet af dårlige
sager som er koblet til skadelig kemi. Inden en forventet EU-regulering af
området bliver vedtaget, har Miljøstyrelsen ønsket at afsøge frivillige måder at
få branchen til at nedbringe brug af farver med skadelige stoffer. En EUregulering forventes at være på plads om ca. 3 år.
Projektet har set på følgende tre overordnede målgrupper:
1. De udførende tatovører. Denne gruppe er igen delt op i de professionelle
og organiserede samt amatører
2. Kunderne der tatoveres
3. Importørerne, der importerer farver
Projektet har bl.a. haft fokus på at afdække i hvilke af de tre grupper, det var
mest sandsynligt, at der kunne skabes en adfærdsændring. Det blev bl.a. gjort
gennem indledende kvalitative interviews, der skulle indkredse
problemstillinger og barrierer i forhold til den ønskede adfærdsændring. Det
kvalitative studie blev fulgt op af en kvantitativ undersøgelse, der tilsammen
ligger til grund for rapportens anbefalinger om hvilke elementer, en national
strategi for tatoveringsfarver kunne indeholde.
Det har været centralt i projektet at sikre branchens involvering, hvorfor der
blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de tre
ovenstående grupper samt de to største brancheforeninger. Herudover blev
anbefalingerne præsenteret på et branchemøde, hvor det var muligt for
branchen at gå i direkte dialog med Miljøstyrelsen angående anbefalingerne.
Arbejdsgruppen bestod af:
• Lars Kristensen (formand, Dansk Tatovør Laug)
• Liz Kierstein (formand, De Professionelle Uafhængige Tatovører)
• Bjørn Severing (Miks Tattoo)
• Christel Kirkeby (Projektleder, Forbrugerrådet Tænk Kemi)
• Carsten Augustenborg (Supply Division)
• Jesper Rasmussen (IQ Tattoo care)
Herudover blev importøren Cold Steel inviteret til gruppen. Det var dog ikke
muligt for Cold Steel at deltage på møderne. Da de betragtes som en vigtig
aktør, valgte vi derfor at involvere dem som led i afdækningen.
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METODE

KVALITATIV OG KVANTITATIV DATA

Kvalitative interviews
Fokus i de kvalitative interviews blandt overvejere havde til hensigt at
afdække vidensniveauet blandt overvejere, samt kortlægge
beslutningsrejsen og betydningen af tatovørkontakt undervejs.
Rekrutteringen til de kvalitative interviews blev foretaget via Facebooksiden ”Tatoveringer” igennem to opslag. Siden har 144.000 følgere (pr.
12.05.15). Der blev rekrutteret 7 personer til kvalitative
telefoninterviews1. Indsigter fra disse blev brugt til at udforme
spørgerskemaet til den kvantitative dataindsamling.
1

Se bilag 1: Interviewguide
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Spørgerskemaundersøgelse
Spørgerskemaet der bestod af 10 spørgsmål2, blev delt via Facebooksiderne ”Tatoveringer”, ”Hverdagskemi” samt i Arbejdsgruppens
netværk. Spørgerskemaet henvendte sig både til folk, der allerede er
tatoverede samt til overvejere. Hensigten var at afdække betydningen af
tatovørkontakt i overvejelsesfasen, samt betydningen og forståelsen af
de risici, der er forbundet med at få lavet en tatovering.

INVOLVERING AF BISPEBJERG HOSPITAL
Tidligt i projektet indgik /KL.7 i dialog med Jørgen Serup fra Bispebjerg
Hospital, for at få indsigt i foreliggende forskning på området, såvel som
Per Serups perspektiver på hvor man bedst kan sætte ind overfor det
foreliggende problem.
/KL.7 fik i sin dialog med Jørgen Serups indblik i en række nye tal fra en
forskningsartikel, der viser, at kun 19 % af de komplikationer, der
kommer ind på Bispebjerg, er opstået ifm. en tatovering udført af en
amatør. Derimod kommer 81 % fra tatoveringer udført af en professionel.
På baggrund af disse tal står det altså klart, at selvom der kommer en
ikke uvæsentlig del skader fra amatørerne, så vil det være et snævert felt
at fokusere på. Når dette også ses i lyset af, at hjemmetatovørerne er en
svær gruppe at arbejde med, valgte vi på denne baggrund, at fokusere på
de professionelle.
Jørgen Serup arbejde desuden på følgende vinkler:
Informeret samtykke

Tatovørerne skal løfte sig selv ved af frivillighedens vej at benytte sig af
informeret samtykke. Tatovøren bør have pligt til at fortælle, hvad der kan
gå galt, så kunden kan beslutte at tage det næste skridt på et oplyst
grundlag. Det er en måde til at skabe afstand til amatørerne.
Sporbarhed

Tatovøren bør have pligt til at udlevere en seddel til kunderne om, hvad
de har fået tatoveret ind i huden, således at når der sker komplikationer,
2

Se bilag 2
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er det nemmere at sandsynliggøre hvad årsagen er, og hvad man kan
gøre.

RESULTATER FRA ANALYSEN
OVERORDNEDE INDSIGTER OG ÆNDRING I VINKEL
De indledende interviews (0a og 1a) samt første arbejdsgruppemøde
(0b), gav anledning til at rette fokus mod hhv. overvejere samt amatørtatovører. Det viste sig dog vanskeligt at arbejde med amatørgruppen, da
der dels ikke findes nogen officiel afgrænsning mellem amatører og
professionelle, og dels kan være vanskeligt at finde frem til
amatørtatovører. Ydermere blev indsigten i fordelingen af skader fra hhv.
professionelle og amatører (jf. indsigter fra Bispebjerg Hospital),
betragtet som så tungvejende, at fokus i projektet blev flyttet. /KL.7
valgte altså at undersøge, hvordan det potentielt var muligt at påvirke
gruppen indirekte ved at tydeligøre forskellen på en amatør og en
professionel tatovør overfor forbrugerne.

KVALITATIVE INTERVIEWS
Der blev i alt foretaget syv kvalitative interviews blandt overvejere
rekrutteret fra Facebook-siden ”Tatoveringer”. Interviewguiden kan ses i
bilag 1, samt besvarelserne i bilag 13. De kvalitative interviews gav basis
for fire såkaldte ”indsigter”.
Indsigterne der kan betragtes som indikatorer for sandsynlige tendenser
blandt en bredere kreds, skal understøttes af kvantitative data.
Indsigterne fra de kvalitative interview, blev altså brugt som grundlag for
udarbejdelsen af spørgerskemaet.
De fire indsigter nedenfor, giver et billede af, at tatovørkontakt kan have
positiv betydning for vidensniveauet om risici, men at allergi ikke er en
udslagsgivende faktor, når valget om tatovering skal træffes.
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1. Kontakt til tatovør giver større viden
De af overvejerne, der havde haft kontakt til en eller flere tatovører om
deres ideer, havde betydelig mere viden om risici og farver - både viden
de havde fået af tatovøren, og viden de efterfølgende selv har fundet
frem til.
2. Farver er farligt – men hvorfor?
Samtlige overvejere gav udtryk for, at de havde hørt at kroppen kan
reagere på nogle farver. Den bevidsthed giver dog ikke udslag, når det
kommer til det egentlige valg af farver.
3. Valg af tatovør
Kun få respondenter nævner helbredsmæssige risici som en faktor for
valg af tatovør. Derimod vægtes kunstnerisk stil, professionalisme og
tillid til tatovøren højt.
4. Pris vigtigere end allergi
Flere nævner pris som en begrænsende faktor for at få lavet
tatoveringen. Derimod nævner stort set ingen allergi eller andre
helbredsmæssige risici som en begrænsning.

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE
Spørgerskemaet blev distribueret på Facebook, hvor det blev delt 55
gange og ”liket” 175 gange, hvilket indikerer en bred spredning. Dette
afspejler sig da også i den geografiske fordeling af respondenter3.
Spørgsmålene til spørgeskemaet kan ses i bilag 2.
Der blev i alt indhentet 1640 besvarelser på spørgerskemaet. 1451
besvarelser kom fra tatoverede og 189 fra overvejere. Der var et højt
antal kvinder blandt respondenterne; 78 % kvinder mod 22 % mænd.

3

Se bilag 3: Fordeling af respondenter
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Aldersmæssigt ligger respondenterne i det yngre segment4. Knap 60 % er
mellem 17-27 år. Gennemsnitsalderen for de mandlige respondenter er
33 år og 28 for de kvindelige.
Resultaterne af analysen kan inddeles i to gennemgående temaer; Viden
om risici og Tatovørkontakt. Disse vil blive foldet ud i det følgende.

TEMA 1: VIDEN OM RISICI
Motiv og stil overskygger risici5
I spørgerskemaet blev respondenten bedt om at rangere hvilke
overvejelser om udførslen af tatoveringen, der er vigtigst. Resultatet
viser, at meningen bag motivet og tatovørens tegnestil generelt rangerer
højt. Pris er også vigtigt og rangerer højere end både helbredsmæssige
risici og bivirkninger.
Billedet går igen, når man ser på, hvad der er vigtigt, når der skal vælges
tatovør. Her scorer renommé og anbefalinger højere end hygiejneforhold
og væsentlig højere end de farver tatovøren benytter.

Informationsøgning og viden om risici6
Respondenterne blev i spørgerskemaet adspurgt hvilke mulige risici
forbundet med tatoveringer, de kendte til. Det åbne spørgsmål blev
benyttet for at sikre et så retvisende billede som muligt, hvor
respondenten ikke primes i selve spørgsmålet eller blandt
svarmuligheder.
Generelt ser det ud til, at overvejere og tatoverede har nogenlunde
samme vidensniveau. Den største forskel ligger i viden om allergi. Dette
nævner 12 % flere i gruppen af respondenter, der overvejer at få en
tatovering.
Viden om risiko ved farve er ens blandt tatoverede og overvejere. Dog har
overvejere lidt større viden om den røde farve.

4

Se bilag 3: Fordeling af respondenter
Se bilag 4 og 4.2
6
Se bilag 5: Viden om risici
5
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Helbredsmæssige risici relateres til tatovør studio
For respondenter der vægter helbredsmæssige risici højt, i
overvejelserne om at få en tatovering, scorer hygiejne også højere ved
valg af tatovør7. Det kunne tyde på, at helbredsmæssige risici forbindes
med tatovør studioets tilstand.

Jo tættere det kommer, desto mindre fylder risici
For gruppen der skal have lavet en tatoveringen inden for et halvt år,
vægtes tatovørens tegnestil (vægtet som nr. 1) og meningen bag motivet
(vægtet som nr. 2) højere end helbredsmæssige risici (vægtet som nr. 3).
De, der skal have foretaget en tatovering om mere end et halvt år, er
mere fokuserede på helbredsmæssige risici (vægtet som nr. 1). Det
samme gælder, når det kommer til valg af tatovør. Her vægtes
hygiejneforhold højere (vægtet som nr. 1), når der er mere end et halvt år
til, end når det er lige op over (vægtet som nr. 3).

Mænd har mindst viden om risici
Ser vi på mænds viden om risici, finder vi en væsentlig forskel i
vidensniveau. Særligt hvad angår viden om allergi og infektioner.
Kvinder og mænd søger nogenlunde lige meget viden om risici. Hvor
kvinder googler en anelse mere (44 %) end mændene (38 %), søger
mænd lidt oftere (23 %) information hos en tatovør end kvinderne (20
%). Dette kunne hænge sammen med, at 82 % af mændene har været i
kontakt med en tatovør om deres ideer mod kun 70 % af kvinderne, og
bruger dette kontaktpunkt til at få viden.
Det tyder på, at den viden mænd opnår hos en tatovør, ikke er lige så
fyldestgørende, som den kvinderne opnår ved en mere fokuseret
indhentning af viden på bl.a. nettet.

Kunder hos hjemmetatovører
Anbefalinger, pris samt en personlig relation til tatovøren rangeres højere
hos både overvejere og tatoverede der foretrækker en hjemmetatovør,
end hos de der foretrækker, at deres tatovør sidder i et studio. Samtidig
vægtes hygiejne væsentlig lavere ved valget af tatovør, når man ønsker
en hjemmetatovør.
De, der foretrækker en hjemmetatovør søger væsentligt mindre
information, end de, der foretrækker studio.
7

Se bilag 6.1 og 6.2
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TEMA 2: KONTAKT MED TATOVØREN
Hensigt med kontakt til tatovøren8
Adspurgt om hvilken hensigt der ligger bag kontakt til tatovøren, svarer
knap 70 %, at det handler om at finde på motiv. 20 % af kvinderne
kontakter også tatovøren for at få oplyst pris, hvor tallet for mænd er 14
%. Lidt flere kvinder (9 %) end mænd (5 %) er i kontakt med en tatovør
for at se studioet.
Knap 90 % har taget kontakt til en tatovør, når der er under en måned til,
at tatoveringen skal laves. Det store spring sker, når der mere end tre
måneder til – her har kun 36 % haft kontakt med en tatovør. Er der mere
end 6 måneder til er tallet helt nede på 19 %.

Hvor søges der information og kontakt til tatovør?9
Resultaterne viser, at den yngre generation googler sig til viden. Jo ældre
man bliver, desto oftere vil man benytte sig af tatoveringsfora eller at
søge informationen hos en tatovør. De offentlige hjemmesider besøges
også i højere grad af den ældre generation end den unge.
Ser man på, hvordan der skabes kontakt til tatovøren, tyder meget på, at
kontakt til tatovøren i stigende grad foregår på digitale medier såsom
Facebook og mail og i mindre grad ansigt til ansigt i et studio eller over
telefon.
For overvejerne skal der tages højde for at en del af denne gruppe, endnu
ikke har haft kontakt til en tatovør.

Vigtige temaer ift. at få udført tatoveringen10
Respondenterne blev i spørgerskemaet bedt om at vælge de tre vigtigste
3
ting ift. at få udført tatoveringen . Hygiejne nævnes oftest efterfulgt af
erfaring og professionalisme samt det at føle sig sikker på tatoveringen.
Sikkert blæk nævnes af 11 % som værende en vigtig faktor.

8

Se bilag 7: Kontakt til tatovør
Se bilag 8 og 9
10
Se bilag 10: Vigtige temaer før/efter kontakt til tatovør
9
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Ser man på, hvad der nævnes som vigtige temaer henholdsvis før og
efter, der er taget kontakt til en tatovør, er det især fokus på hygiejne og
erfaring, der øges med kontakten. Hensynet til allergi falder fra 10 % til 3
%, og det repræsenterer det største fald.
Denne ændring understøtter yderligere, at tatovørens stil og erfaring
bliver vigtigere end faktorer, der relaterer sig til risici. Fundet afspejler
adfærdsvidenskabelig teori der påpeger, at mennesker har begrænsede
kognitive ressourcer i komplekse beslutninger. Nogle faktorer erstatter
således andre snarere end at føjes til liste af variable, der indgår i
beslutningen.

INDSIGTER FRA ANALYSEN
I det følgende opsummeres de væsentligste pointer fra
spørgeskemaundersøgelserne i form af konkrete indsigter, som danner
grundlag for de videre anbefalinger. Indsigterne fra de indledende
interview, der kan betragtes som indikatorer for sandsynlige tendenser
blandt en bredere kreds, er her blevet understøttet af kvantitative data.
Indsigterne rummer en større grad af fortolkning af undersøgelsens
resultater, og sigter i højere grad at invitere til dialog og refleksion.

INDSIGT 1 – TATOVØR VIGTIGERE END FARVER
Både når det angår generelle overvejelser om at få udført tatoveringen
samt valg at tatovør, vægtes risiko for allergi og typen af farver lavt,
mens hygiejne og de dertilhørende helbredsmæssige risici højere. Det
tyder på, at de helbredsmæssige risici forbindes med studioets
fremtræden som f.eks. rent og pænt. Risici forbundet med
tatoveringssituationen fylder altså mere end allergi som er en langsigtet
konsekvens. Det giver meget god mening rent adfærdsteoretisk, idet
mennesker som oftest er konkrete og allergi en meget abstrakt og
kausalt indviklet reaktion. Det peger på, at udnytte tatovøren som
’surrogat’ for risikobevidsthed, snarere end at håbe, at forbrugerne lærer
at forstå og handle på farvers konsekvens og en fremtidig trussel om
allergi. Samtidig vil forbrugernes såkaldte optimisme-tilbøjelighed gøre
sig gældende. Denne tilbøjelighed tilsiger mennesker at vurdere vores
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egen sandsynlighed for succes samt risiko for negative oplevelser, som
meget mere positiv end statistikken indikerer.

INDSIGT 2 – RISIKOOPFATTELSE ÆNDRER SIG
Overvejere ved mere om mulige risici. Det tyder enten på, at flere
forbrugere generelt søger information om mulige risici, eller at risikoen
kun fylder før tatovering. Sidstnævnte mulighed er oplagt, idet
risikoopfattelsen blandt tatoverede baseres på egne, enkeltstående
erfaringer der negligerer akkumulations-effekter, hvor overvejere tidligt i
processen stadig er modtagelige for statistisk information. Fænomenet
hvor mennesker primært forholder sig til egen viden og ikke statistiske
gennemsnit kendes i adfærdsvidenskaben som ’The inside view’
beskrevet af Nobelpristageren Daniel Kahneman.

INDSIGT 3 – AFSTAND I TID OG AFSTAND I RISIKO
Der er forskel på, hvad der fylder i respondenternes bevidsthed,
afhængigt af hvor lang tid der er til udførslen af tatoveringen. Jo tættere
man kommer på datoen, jo mindre fylder helbredsmæssige risici og des
mere fylder temaer som motivets betydning og tatovørens tegnestil.
Denne ændring i fokus kan skyldes en emotionel forstyrrelse af
vurderingen af situationen (affect heuristic), der afføder en lav
risikovurdering - den styres simpelthen af de positive følelser, der må
antages at være forbundet med at få lavet en tatovering. Man har med
andre ord på dette tidspunkt vurderet, at det er risikoen værd.

INDSIGT 4 – TATOVØRKONTAKT SIDST I REJSEN
Kun 36 % har været i kontakt med en tatovør, når der er mere end tre
måneder til. Denne indsigt kan udnyttes til at vurdere, hvornår i
beslutningsprocessen information bør rettes mod overvejere. I lyset af
ovenstående er beslutningsprocessen ca. 3 måneder før en tatovering
udføres trådt ind i en mere konkret fase, med fokus på stil, relation og
pris, hvorfor generel risikobevidsthed er vanskeligere at genskabe. Det
peger på at bruge tatovøren som surrogat for risikobevidstheden, og lade
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tatovørens rådgivning drive forbrugerne væk fra dårlige farver og
amatører.

INDSIGT 5 – NYE DIGITALE GENERATIONER
Den yngre generation googler sig i højere grad til viden, hvor den ældre
benytter sig af fysisk kontakt i f.eks. studio. Mere og mere kontakt flyttes
generelt over på de digitale medier.

INDSIGT 6 – MÆND OG KVINDERS SØGEADFÆRD
Mænd benytter i højere grad kontakt med en tatovør til at drøfte deres
ideer end kvinder, og søger i mindre grad selv information om risici på
nettet. Hermed er mænds fokus allerede et andet (stil, relation), og
mindre abstrakt end generel viden.
Mænds viden om mulige risici er desuden mindre end kvinders.
Undersøgelsen giver ingen entydige svar, men kan pege på den generelle
forskel i bevidsthed om risici, idet mænd ifølge adfærdsvidenskab senere
opnår risikobevidsthed på linje med kvinder. De søger altså mindre
information om risici, men fokuserer derimod på kontakten til tatovøren.

INDSIGT 7 – RELATIVT STØRST VIDEN OM ALLERGI
Allergi er trods den lave vægtning (se indsigt 1), den risiko der er størst
viden om. Ligeledes er der stor viden om farver som en risiko. Viden om
den røde farve er dog langt fra tilsvarende. Endnu et godt eksempel på, at
viden ikke nødvendigvis fører til adfærd. Slet ikke hvis truslen ligger ude i
fremtiden.

INDSIGT 8 – VALG AF HJEMMETATOVØR
De der foretrækker en hjemmetatovør rangerer i højere grad pris,
anbefalinger og en personlig relation højere end f.eks. hygiejne.
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INVOLVERING AF BRANCHEN – PRISON INK
Sidste fase i projektet bestod i et branchemøde, hvor de foreløbige
anbefalinger blev fremlagt, samtidig med at /Kl.7 og Miljøstyrelsen indgik
i en direkte dialog med branchen.
Det var hensigten, at Miljøstyrelsen sammen med branchen kunne
kommentere og kvalificere udkastet til anbefalingerne og signalere, at
Miljøstyrelsen ønsker et tillidsbaseret grundlag for dialog om branchens
udfordringer og mulige løsninger.
Branchemødet blev afholdt på Prison Ink i Hosens, en årligt
tilbagevendende tattoo konvention i det gamle statsfængsel.
Kommunikation om arrangementet blev distribueret gennem
brancheforeningerne samt arrangørerne af Prison Ink. Arrangementet
blev omtalt i TV2-nyhederne dagen før med konstruktiv vinkel om
problemet, og hvordan Miljøstyrelsen i dialog med branchen er i gang
med at nedbringe dårlige sager.
På selve arrangementet, præsenterede Miljøstyrelsen, DTL og /KL.7
anbefalingerne11. Herefter blev de fremmødte inviteret til at byde ind med
kommentarer og generelle overvejelser ift. sikre farver og kommentarer
til de konkrete tiltag. Miljøstyrelsen samt /KL.7 indgik i en længere og
udbytterig dialog med branchen. Der deltog ca. 20-25 relevante
repræsentanter fra branchen i mødet. I det følgende fremhæves de
vigtigste pointer fra mødet.
Generelt

Branchen tog meget godt imod initiativet, og at Miljøstyrelsen kom til
branchen snarere end omvendt blev noteret. Der hersker et generelt
ønske om, at Miljøstyrelsen slår sig sammen med tatovørerne, når der
skal udvikles initiativer på området. Tidligere har branchen følt sig hægtet
af, og er bange for at blive det igen. Branchen fremhæver desuden
vigtigheden af, at indsatser bliver lavet sammen med dem, der kender
branchen bedst.

11

Se bilag 12 for mødeagenda
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Det imødekommes desuden positivt, at der med de fremlagte
anbefalinger er fokus på at drive brugerne væk fra amatørerne. Flere
påpeger, at det er hjemmetatovøren, der er den farlige i denne
sammenhæng, da det er dem der ofte skifter farver, og køber dem billigt.
Branchen beretter dog, at kunderne er ved at komme tilbage til de
professionelle tatovører, men der ses samtidig en udvikling i kundetypen
– hvor der før var loyale kunder, ser man i dag, at der er mange
”shoppere”. Folk finder en standardskitse eller tatovering som der er
billede af på nettet, og forhører sig om hvor de kan få det lavet billigst.
Markedet vokser og det bliver altså tiltagende dynamisk og prisfokuseret.
Kommentarer til anbefalingerne
• Der er positiv stemning i forhold til at nedsætte et tatovørcorps, når
forbrugere diskuterer komplikationer online. Det generelle råd vil være at
søge hjælp hos en professionel tatovør.
• Det vinder genlyd hos tatovørerne, at man også skal have fat i kunderne,
før de tager kontakt til tatovørerne.
• Branchen nikker genkendende til, at kunderne ikke ved noget om farver
eller mærkerne på farverne. De fremlagte anbefalinger, kunne starte en
dialog om farverne, som man som professionel vil være i stand til at gå
kvalificeret ind i.
Nye vinkler
• Måden hvorpå de professionelle tatovører finder ud af, hvilke farver der
er gode, er via kommunikation med andre tatovører. Desuden bruger
flere af dem farver, de har brugt på sig selv. Det er altså
erfaringsbasseret. DTL mener, at en af fordelene ved at være medlem
hos dem er, at nyheder, erfaringer og information rejser hurtigere i en
organiseret forening. Desuden er der stor vidensdeling, og der
kommunikeres om gode og dårlige farver internt i foreningen.
•

Det er en udfordring, at folk har for stor en tiltro til autoriteten ved at eje
en shop. Branchen foreslår derfor, at man sætter større fokus på, at der
ikke kun er forskel på farverne, men også tatovørerne. Dette kunne
indarbejdes i kommunikationen og de gode råd.

Ingen af tatovørerne kendte Miljøstyrelsens side tjekfarverne.dk, hvor
der er hjælp at hente mht., hvordan man sikrer sig at farverne ikke udgør
en risiko for brugerne.
• En tatovør kunne berette, at de benyttede et lignende system, hvor de
modtager mails ift. farver, der er notificerede i RAPEX-systemet. På den
måde ved de, hvilke farver de skal undgå.

•
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•

De farver Miljøstyrelsen tester og melder ud til branchen, bør komme
direkte fra fabrikken, da der ellers kan være tale om kopivarer. Hvis
Miljøstyrelsen eksempelvis advarer om en specifik farve fra en
anerkendt producent med billede, og det viser sig at være kopivare,
mister branchen incitament til at orientere sig efter analyserne.
Branchen har stor tillid til visse producenter og anvender i øvrigt
producenten som kvalitetsstempel, hvorfor generel mistænkeliggørelse
af producent på baggrund af kopifarve opfattes som ukonstruktivt.

ANBEFALINGER
/KL.7 anbefaler at forberede indfasning af kommende regulering ved at
øge forbrugernes bevidsthed om risici og orienterer alle branchens
interessenter i samme retning, nemlig mod større krav til producenter af
farver. Det indebærer, at forbrugere stiller spørgsmål og krav til
tatovører, og tatovører stiller spørgsmål og krav til importører.

FEM ANBEFALINGER TIL INDSATSER
Det er meget svært på frivillig basis at få ændret adfærd i branchen og
hos forbrugerne, da der er tale om meget komplekse kemiske
risikoanalyser og vurderinger, som er vanskelige at foretage for selv de
mest professionelle aktører i branchen.
Givet sagens kompleksitet og midler til rådighed, er det /KL.7’s anbefaling at
satse
på
skabe
operationelle
råd
til
forbrugerne.
Disse råd tjener forskellige formål:
A. En opkvalificering af forbrugernes viden og risikobevidsthed, samt
mindske sandsynligheden for, at de ignorerer oplysningen pga.
kompleksitet og uoverskuelighed. Det kræver, at de råd, der gives, er
simple, forståelige og rimelige (Se anbefaling nr. 1 nedenfor).
Her tages indsigt 2 og 3 i betragtning. Det er altså ikke kun centralt,
hvilken type information, der gives, men det er også helt afgørende
hvornår man er modtagelig.
Indsigt 5 og 6 kan bruges til at målrette kommunikationen.
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B. Et fortsat pres på tatovører for at få styr på farver, hygiejne etc., som
dermed gør det vanskeligere at være amatør og uuddannet. Det er en
markedsdrevet vej til at vanskeliggøre risikoadfærd blandt udøvere,
indtil regulering gør det endnu vanskeligere.
Her understøttes indsigt 1, ved at fokusere på, at professionelle
tatovører differentierer sig selv fra f.eks. hjemmetatovører, ved at have
en høj faglighed.
C. Tilgodese både branchen og andre interessenters ønske om
forbrugeroplysning, uden at hverken at immunisere forbrugerne mod
ansvar gennem over-oplysning eller placere hele byrden hos
forbrugerne.
Hvad angår de to sidste indsigter, giver indsigt 7 et billede af status quo;
tidligere kampagner og medieomtale giver genlyd, om end det ikke ændrer folks
adfærd. Indsigt 8 giver en indikation af, hvad brugere af amatør-/hjemme
tatovører fokuserer på. Disse to indsigter er ikke brugt direkte i anbefalingerne.

1. TRE GODE RÅD12
/KL.7 anbefaler følgende ordlyd:
Undgå de giftige farver
1. Kend din risiko – start søgningen på nettet (link til
ThinkbeforeyouInk.dk)
2. Kend din tatovør - besøg studioet og spørg til hygiejne og
håndværk.
3. Kend din farve - spørg til mærket på farven og kopifarver

Overskriften kobler noget meget uønskeligt til farver – nemlig gift, men
også kun til nogle farver. ’Kend din’ er en kort og velkendt opfordring til at
opsøge viden, og signalerer at det angår forbrugeren selv. Rådene
antyder risiko, men kræver ikke forståelsen af hele risikoens
kompleksitet, men blot at spørge sig for. Hermed sætter anbefalingen sin
lid til, at branchen selv formår at give saglige råd til forbrugerne, i deres
egen interesse i at lægge afstand til amatører. Ved at opfordre brugeren
om at spørger ind til farven – f.eks. mærket på farven – skabes der en
12

Se bilag 10 for mock-up på anbefalingen
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bevidsthed omkring, at der kan være forskel på farver. En generel øget
bevidsthed og fokus på gode farver når kunder møder tatovørerne, kan
således også hos tatovøren afføde et fokus på at bruge gode farver.
De tre råd er handlingsanvisende og udgør processen frem mod selve
tatoveringen.
Anbefalingen er udformet med udgangspunkt i Formål A, B og C. De tre
råd øger viden og risikobevidsthed, samtidig med at det lægger et
indirekte pres på tatovøren, når kunderne stille konkrete spørgsmål.

2. STANDARDTEKST PÅ E-MAIL OG FACEBOOK BESKEDER13
/KL.7 anbefaler at udnytte eksisterende kontaktpunkter (som facebook
beskeder, mails og dialog i online fora) optimalt ved at skabe en kort
standardtekst, der kan bruges af alle. Teksten skal både nænsomt mane
til generel risikobevidsthed, bevidsthed om forskellen mellem
professionelle tatovører og hjemmetatovører samt risikoen ved nogle
farver.
/KL.7’s anbefalede tekst:
Gør din tatovering til en god oplevelse: Brug kun professionelle
tatovører, der besvarer spørgsmål om risici, pleje og hvilke mærke
farver, de bruger.
Igen er hensigten ikke at give forbrugerne fuld oplysning om det
komplekse emne, men blot at ’plante’ bevidstheden om risici og forskel
på tatovører og farver. Resten er op til branchen.
Anbefalingen er udformet med udgangspunkt i Formål A og C. Brugerne
skal have simple råd på det rigtige tidspunkt. Anbefalingen understreger
igen en afstandstagen fra hjemmetatovørerne.

13

Se bilag 11 for mock-up på anbefalingen
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3. ADFÆRDSOPTIMERING AF THINKBEFOREYOUINK.DK OG
TJEKFARVERNE.DK
Miljøstyrelsen råder allerede over en række ressourcer for at øge viden og
begrænse risici. /KL.7 anbefaler at optimere Thinkbeforeyouink og
Tjekfarverne. Adfærdsoptimering betyder, at oplysning formidles og
prioriteres, så vi øger sandsynligheden for, at brugeren følger de
væsentligste råd og anbefalinger. På samme måde som ingen forbrugere
læser lange disclaimers i apps og programmer, men derimod giver op
uden at forsøge, så skal vi sikre, at forbrugere ikke opgiver at orientere
sig på officielle sider, pga. af alt for mange råd og information. Ud over
øget compliance med de mest kritiske anbefalinger, skaber det en
såkaldt gateway adfærd hos en delmængde af brugerne. Adfærd skaber
adfærd, og gateway adfærd betyder, at nogle succesfulde handlinger
trækker andre med sig, og medfører adfærd, vi ellers ikke kunne opnå. At
forstå og følge blot ét råd kan afstedkomme en generel øget
risikoopmærksomhed og yderligere compliance. Opnår vi compliance
med de primære råd og anbefalinger, kan sidernes øvrige råd evt.
indfases senere.
I forbindelse med en adfærdsoptimering, af Tjekfarverne.dk, kan det
undersøges, hvordan indhold fra RAPEX listen eksempelvis kan
inkorporeres i siden. Alternativt kan der benyttes henvisninger til de
ugentlige rapporter fra RAPEX.
I forbindelse med denne opgave, anbefales det at tage branchen med på
råd, hvilket dels kan være med til at skabe ejerskab, og dels at sikre, at de
råd der gives på siden, understøttes af tilsvarende adfærd hos
tatovørerne i deres studios.
Anbefalingen tager sit afsæt i Formål A og B og C, hvor der både arbejdes
med oplysning og opkvalificering af kundernes vidensniveau såvel som
tatovørernes.
4. TATOVØR-CORPS TIL FACEBOOK SIDER
Oprettelse af tatovør-corps til at svare på henvendelser på sider som
Tattoo-help på Facebook. Evt. en bemandingsplan hvor hver tatovør
passer siden en gang om måneden. Således undgås det, at folk uden
ekspertise giver fejlagtige råd til hinanden. På præsentationen af tiltag
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på Prison Ink i Horsens udtrykte branchen stor interesse for at blive
inddraget mere, og tilkendegav at de meget gerne ville indgå i en form for
beredskab for at nedbringe dårlige sager.
Anbefalingen tager udgangspunkt i Formål A og B. Dette er en mulighed
for de professionelle tatovører til at udnytte kontaktpunktet til kunderne,
og herigennem lægge afstand fra amatørerne.

5. FORUM TIL DIALOG MELLEM BRANCHEN OG MILJØSTYRELSEN
Branchen har gennem hele projektperioden samt på branchemødet ytret
ønske om fortsat, tæt dialog med Miljøstyrelsen. For at imødekomme
dette engagement kan der oprettes et online forum, hvor Miljøstyrelsen
løbende kan opdatere på nye initiativer, politisk arbejde både nationalt og
på EU niveau samt bede om konkrete inputs på udvalgte projekter.
Igennem sådant initiativ kan man lave forberedende arbejde, således at
når lovgivning kommer, så er branchen beredt og mere modtagelig.
Denne anbefaling gives på baggrund af dialogen med branchen ved
Prison Ink.

20

Bilag
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Bilag 1

Kvalita)ve"interviews"med"overvejere"
!
Introduk*on:!Tak"fordi"du"vil"være"med."Miljøministeriet"et"ved"at"lave"en"undersøgelse"blandt"folk,"der"overvejer"at"få"en"tatovering,"for"at"ﬁnde"ud"
af,"hvordan"beslutningen"tages,"og"om"man"får")lstrækkelig"informa)on"undervejs"–"bl.a."også"om"selve"tatovøren."""
Jeg"kunne"godt"tænke"mig,"at"du"tog"mig"lidt"med"ud"på"din"beslutningsrejse."Hvis"vi"starter"ved"begyndelsen,"hvornår"besluFede"du"dig"for"at"få"en"
tatovering?""
!
Hvilke!overvejelser!har!du!gjort!dig!i6.!din!kommende!tatovering?!"
Fx"tegnes)l,"mo)v,"tatovøren,"pris"
Ladet"dig"inspirere"(venner,"FB"grupper)"
"
Har!du!valgt!tatovør?!Eller!overvejet!hvem!det!skal!være?"
Er"der"noget,"du"har"tænkt,"der"var"vig)gt"iO."den"tatovør"du"vælger?"(pris,"s)l,"geograﬁsk"placering,"anbefaling"fra"venner,"hygiejne)"
"
Har!du!været!i!dialog!med!en!tatovør!om!den!tatovering,!du!ønsker!at!få?!"
Hvor"havde"i"jeres"dialog"(mail,"FB,"ansigt")l"ansigt)"
Hvorfor"tog"du"kontakt?"(Hvad"var"vig)gt"for"dig"at"ﬁnde"ud"af?)"
Fik"du"nogen"ny"informa)on?"Noget"du"ikke"havde"overvejet.""
"
Har!du!været!i!dialog!med!andre?!Det!kunne!både!være!venner,!FB,!internet!fora?"
Fik"du"noget"af"vide,"du"ikke"havde"overvejet"
""
Har!det!været!en!overvejelse!om!vedkommende!er!hjemmetatovør!eller!sidder!i!et!studie?"
Hvem"er"det?"(bekendt,"ven)"
Er"vedkommende"professionel?"
Evt"følge"på"spørgsmål"2"
!
Har!du!overvejet!valget!af!farver!i!tatoveringen?!"
!
Eller!hvilket!mærke!farver!tatovøren!bruger?"
!
Hvornår!skal!du!så!have!den!lavet?!(afsluEende)"
"
2"
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Bilag 2

SP1)"
SP4)"
Hvilket!statement!passer!på!dig:!"
Har!du!i!din!overvejelse,!være!i!kontakt!med!en!tatovør!om!dine!ideer?"
1.1"Jeg"overvejer"at"få"min"første"
Hvordan"foregik"kontakten"(mail,"møde"i"studie/bu)k,"FB,"telefon,"andet)""
1.2"Jeg"har"allerede"en"eller"ﬂere"
Hvad"var"hensigten"med"din"henvendelse?"(fritekst)"
!
!
Hvis!1.1)"
SP5)"
Hvornår!skal!du!have!lavet!din!tatovering?!Om:"
Hvad!er!vig*gt!for!dit!valg!af!tatovør?!(ranger)"
Mere"end"6"måneder"
• Anbefalinger"fra"andre""
4W6"måneder"
• Tatovørens"renomé"og"erfaring"
1W3"måneder"
• Tatovørens"s)l"
Under"en"måned"
• Pris"
!
• Vente)d"
Hvis!1.2)"
• En"personlig"rela)on"
Hvor!længe!siden!er!det,!du!ﬁk!lavet!din!seneste!tatovering:!"
• Hygiejneforhold""
Mere"end"6"måneder""
• Tatovørens"beliggenhed"
4W6"måneder"
• Typen"af"farver"der"benyFes"
1W3"måneder"
• Andet"(fritekst)"
Under"en"måned"
!
!
SP6)!
SP2)"
Har!det!betydning!for!dig,!om!tatovøren!sidder!hjemme!eller!i!et!studie?"
Hvilke!3!*ng!er!vig*gst!for!dig!i6.!at!få!selve!tatoveringen!lavet?!"
!
!
SP7)"
SP3)"
Hvad!ved!du!om!mulige!risici!ved!at!få!en!tatovering?"
Hvilke!overvejelser!har!du!gjort!dig!i!forbindelse!med!at!få!en!tatovering?! !
(ranger)"
SP8)"
• Tatovørens"tegnes)l"
Har!du!selv!søgt!informa*on!omkring!risici!ved!at!få!en!tatovering?"
• Pris"for"tatovering"
W"Ja:"Hvorhenne?"(FB,"Google,"omgangskreds,"hos"tatovør,"tatoveringsfora,"
• Personlig"rela)on")l"tegner/tatovør"
oﬀentlige"hjemmesider,"andet?)"
• Meningen"bag"mo)vet"
W"Nej:"slut"
• Helbredsmæssige"risici"
!
• Bivirkninger"(allergi,"kløe,"ar"mm.)"
SP10)!
Andet"(fritekst)"
Alder:!
!Køn:! !Postnummer:!"
!
3"

262"

144"

4"

164"

411"

224"

64"
8"

Nordjylland"

Østjylland"

Nordvestjylland"

Sønderjylland"

Fyn"og"øerne"

Sjælland"og"øerne"

Bornholm"

Nordsjælland"

Storkøbenhavn"

Respondenter fordelt på områder

178"

158"

Andre"
600"
500"
400"
300"
200"
100"
0"

441"

Alderfordeling""

167"

74"

8"

2"

5"

Bilag 3: Fordeling af respondenter
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477"

229"
129"
68"

39"

17W22" 23W27" 28W32" 33W37" 38W42" 43W47" 48W"52" 53W"57" 58W62" 63W67" 68W72"
år""
år""
år"
år"
år"
år"
år"
år"
år"
år"
år""

4"
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Bilag 4: Prioritering af overvejelser
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Bilag 4.2: Valg af tatovør

6"

60%"
50%"
40%"
30%"
20%"
10%"
0%"

30%"
25%"
20%"
15%"
10%"
5%"
0%"

11%"
9%"

26%"

Overvejere"

11%"

Viden om (rød) farve

6%"
3%"

Viden om risici hos overvejere
53%"

30%"

25%"

7%"

Tatoverede"

1%"

Farve"
Rød"

45%"

4%"

1%"

Viden om risici hos tatoverede

31%"

9%"

6%"

1%"

Bilag 5: Viden om risici
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50%"
45%"
40%"
35%"
30%"
25%"
20%"
15%"
10%"
5%"
0%"

7"
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Bilag 6.1: Risici forbindes til studiet

Alle""besvarelser"

8"
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Bilag 6.2: Risici forbindes til studiet

Når"”hygiejneforhold”"rangeres"#1"(N=117)"

9"

80%"
70%"
60%"
50%"
40%"
30%"
20%"
10%"
0%"

1%"
1%"

20%"
14%"

69%"67%"

Hensigt bag kontakt til tatovør

9%"
5%"

8%"
7%"
6%"
4%" 6%"
3%" 4%"
2%"

100,00%"
90,00%"
80,00%"
70,00%"
60,00%"
50,00%"
40,00%"

89"%"
77%"

36%"

19%"

Hvornår tages der kontakt til tatovør?

Bilag 7: Kontakt til tatovør
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Kvinder"
Mænd"

30,00%"
20,00%"
10,00%"
0,00%"

Under"end" 1W2"måneder" 3W6"måneder" Mere"end"6"
måned"
måneder"
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60%"
50%"
40%"
30%"
20%"
10%"
0%"

20%"
18%"
16%"
14%"
12%"
10%"
8%"
6%"
4%"
2%"
0%"

50%"
44%"

5%"

40%"

5%"

42%"

Google"

39%"

Serie1"

5%"

23%"

15%"

Tatoveringsfora"

5%"

38%"

6%"

17")l"22"23")l"27"28")l"32"33")l"37"38")l"42"43")l"47" 48W52"

5%"

17")l"22"23")l"27"28")l"32"33")l"37"38")l"42"43")l"47" 48W52"
Serie1"

17%"
8%"
53W57" ældre"
end"57"

17%"

8%"

53W57" ældre"
end"57"
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13%"

19%"

15%"

20%"

17%"

25%"

26%"

Hos"en"tatovør"

20%"

13%"

9%"

23%"

21%"

23%"

Oﬀentlige"hjemmesider"

Serie1"

17")l"22"23")l"27"28")l"32"33")l"37"38")l"42"43")l"47" 48W52"

19%"

17%"

33%"

53W57" ældre"
end"57"

22%"

53W57" ældre"
end"57"

35%"

Bilag 8: Hvor søges der information

40%"
35%"
30%"
25%"
20%"
15%"
10%"
5%"
0%"

35%"
30%"
25%"
20%"
15%"
10%"
5%"
0%"

17")l"22"23")l"27"28")l"32"33")l"37"38")l"42"43")l"47" 48W52"

Serie1"

11"

2%"
8%"

Other"

Telefon"

Facebook"
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21%"

1%"

2%"
12%"

Mail"

Overvejere

60%"

7%" 10%"

Møde"i"studie/bu)k?"
Facebook"
Telefon"
Other"

Other"

Telefon"

Facebook"

Møde"i"studie/
bu)k?"

Mail"

Bilag 9: Hvor forekommer kontakten

Møde"i"studie/bu)k?"

Mail"

Tatoverede: Over 3 år siden seneste tatovering
5%"
8%"

77%"

12%"

Tatoverede: Under 3 år siden seneste tatovering

19%"

55%"

12"

70%"
60%"
50%"
40%"
30%"
20%"
10%"
0%"

58%"
52%"

10%"

27%"
25%"
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8%"
7%"

44%"
38%"

12%"
11%"

10%"
8%"

18%"
17%"

Efter

Før

Bilag 10: Vigtige temaer før/efter kontakt til tatovør

58%"

42%"

5%"5%"

Vigtighed fordelt på temaer før/efter kontakt med tatovør

12%"
10%"
3%"

13"

Undgå&de&gi)ige&farver&
"
1. Kend din risiko – start
søgningen på nettet
(www.ThinkBeforeYouInk.dk)

2. Kend din tatovør besøg studiet og spørg til
hygiejne og håndværk
3. Kend din farve – spørg
til mærket og kopifarver
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Bilag 11: 3 gode råd

Skal"du"have"lavet"en"ny"tatovering?"Sørg"for"at"det"bliver"en"god"
oplevelse:""
"
Undgå&de&gi)ige&farver:&&
1.
Kend!din!risiko!–"star"søgningen"på"neFet"her"
2.
Kend!din!tatovør!besøg"studiet"og"spørg")l""hygiejne"og"
håndværk"
Kend!din!farve!–"spørg")l"mærket"og"kopifarver"!
3.
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Afmelding på FBbeskeder og mails
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Bilag 11: Standardtekst på beskeder

Gør&din&tatovering&3l&en&god$oplevelse:&Brug&kun&
professionelle&tatovører,&der&besvarer&spørgsmål&
om&risici,&pleje&og&hvilke&mærke&farver,&de&bruger."
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Bilag 12: Mødeagenda for branchemøde
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Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 1
Introduktion: Tak fordi du vil være med. Miljøministeriet et ved at lave en undersøgelse blandt
folk, der overvejer at få en tatovering, for at finde ud af, hvordan beslutningen tages, og om man
får tilstrækkelig information undervejs – bl.a. også om selve tatovøren.
Så jeg kunne godt tænke mig, at du tog mig lidt med ud på din beslutningsrejse. Hvis vi starter
fra starten, hvornår besluttede du dig.
Min far var i spanien og få en operation, (appopleksi neglekt) og fik et armbånd fra en kirurg og
meget risikable operation. På armbåndet der står soy XXXX. Min søster og jeg snakker om at vi
skal have en tatovering med teksten og med min mor = alle skal have en. Søster har fået en før.
Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. din egen tatovering?
-

Fx tegnestil, motiv, tatovøren, pris.
Om der skulle være noget rundt om tatoveringen. Med symbol eller noget der beskriver
mig. Men for risikabelt, så det kunne jeg gøre på et senere tidspunkt. Det er jo hele livet,
men teksten er en familie ting, så det fortryder man ikke.
Ladet dig inspirere (venner, FB grupper).
Kigget meget på nettet. Med tekst. Det skal ikke se for feminint ud, og ikke for gangster.
Hårdfin grænse. Jeg har google billeder og Pintrest. Min søster har også hjulpet, men hun
vil have noget helt anderledes.

Har du valgt tatovør? Eller overvejet hvem det skal være?
-

Er der noget, du har tænkt, der var vigtigt ift. den tatovør du vælger? (pris, stil, geografisk
placering, anbefaling fra venner, hygiejne)
Det har min søster, det er en dame i kbh, kan ikke huske hvad hun hedder. Et sted der er
specialist i tekster. Og det var vigtigt for os at far kunne komme ind med rollestol. En der
har lavet mange før, design er vigtigt, og at man ikke får infektion.
Hvor har søster fundet hende: søgt på nettet (tekster) og hørt fra venner og været rundt.
Ikke den samme som hun har var ved selv tidligere.
Fået det i gave af forældrene – det skal holde sig under 2000kr. Ellers ville jeg sige at
prisen betyder mindre end design og infektion.

Har du været i dialog med en tatovør om den tatovering, du ønsker at få?
-

Hvor havde i jeres dialog (mail, FB, ansigt til ansigt)
Hvorfor tog du kontakt? (Hvad var vigtigt for dig at finde ud af?)
Fik du nogen ny information? Noget du ikke havde overvejet.
Nej – far var i genoptræning. En dato her i april. Nej ingen kontakt.

Har du været i dialog med andre? Det kune både være venner, FB, internet fora?
-

Fik du noget af vide, du ikke havde overvejet

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 1
Ikke rigtig, men når man nærmer sig datoen. Så få råd til hvor (placering) og hvilken
skrift. Et sted når jeg bliver gammel så den stadig er pæn. Og ikke på overarmen. Skriften
er der gjort mange overvejelser omkring.
Har det været en overvejelse om vedkommende er hjemmetatovør eller sidder i et studie?
-

Hvem er det? (bekendt, ven)
Er vedkommende professionel?
Evt følge op på spørgsmål 2
Ikke overvejet hjemme tattoo. Kender ikke nogen hjemme.

Har du overvejet valget af farver i tatoveringen?
-

Ingen farve, har hørt at det kan se grimt ud og at det er noget med at det ikke er så godt
med farve. Jeg kan ikke helt huske det. Den vil være pænest i sort. Måske farve senere,
men bange for grimt.

Eller hvilket mærke farver tatovøren bruger?
-

Nej.

Hvornår skal du så have den lavet?
-

!

I april, helst inden sommer, det er ikke så godt med solen, sagde søster. Det er ca 2 år
siden vi begyndte at snakke om det.
Hvad tænker på du : har hørt der er folk der får infektioner, men ved ikke rigtig hvad der
kan ske. Har jeg tænkt mig at sætte mig ind i inden dagen.
Fx ved at Google ”tattoveing fejl” evt. på engelsk.

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 2
Så jeg kunne godt tænke mig, at du tog mig lidt med ud på din beslutningsrejse. Hvis vi starter
fra starten, hvornår besluttede du dig.
12- 13 år fordi det så fedt ud.
Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. din egen tatovering?
-

Fx tegnestil, motiv, tatovøren, pris
Ladet dig inspirere (venner, FB grupper)
Hvad betyder den for mig, hvad minder den mig op. Når man er gammel tænker man
tilbage på noget. En kronhjort – geometri- den der tager handling og beskytter venner og
veninder. Og en ulv- fordi han føler sig som en enspænder, men har sin flok.

Har du valgt tatovør? Eller overvejet hvem det skal være?
-

Er der noget, du har tænkt, der var vigtigt ift. den tatovør du vælger? (pris, stil, geografisk
placering, anbefaling fra venner, hygiejne)
Nej overhovedet ikke. Men når jeg skal vælge: ser jeg på hvad kunderne siger om en
tatovør. Hvordan udfører deres arbejde og hvilke produkter de fører.

Har du været i dialog med en tatovør om den tatovering, du ønsker at få?
-

Hvor havde i jeres dialog (mail, FB, ansigt til ansigt)
Hvorfor tog du kontakt? (Hvad var vigtigt for dig at finde ud af?)
Fik du nogen ny information? Noget du ikke havde overvejet.
-

Har du været i dialog med andre? Det kunne både være venner, FB, internet fora?
-

Fik du noget af vide, du ikke havde overvejet
Familie er imod det. Kender en del venner der har det, - et synligt minde. Man har sin
egen kunst på sig selv, og når mn kigger på den så minder den en om en følelse.

Har det været en overvejelse om vedkommende er hjemmetatovør eller sidder i et studie?
-

Hvem er det? (bekendt, ven)
Er vedkommende professionel?
Evt følge på spørgsmål 2
Nej ikke rigtig, har ikke rigtig tænkt så meget over det endnu.

Har du overvejet valget af farver i tatoveringen?
-

Det skal kun være sort. Der er mange der før allergi med rød, allergi. Sort er også den
pæneste. Det med den røde farve har han læst på links på facebook.

Eller hvilket mærke farver tatovøren bruger?
-nej det er.
Hvornår skal du så have den lavet? 2018

!

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 3
Så jeg kunne godt tænke mig, at du tog mig lidt med ud på din beslutningsrejse. Hvis vi starter
fra starten, hvornår besluttede du dig.
Siden han har 17 år har han gerne vil have en – Han ville bare have den rigtige tatovering,
udskudt på grund af nåle skræk og daværende livsstil, fordi han ikke have en særlig stor krop og
havde et stofmisbrug. Derfor har han heller ikke haft penge.
Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. din egen tatovering?
-

-

Fx tegnestil, motiv, tatovøren, pris
I Flensborg har fundet en der er populære og rigtig gode ti at tegne. I Flensborg er de
også billigere og bedre kvalitet. Vil gerne have to tatoveringer, en tribel, som han tidligere
har fået sprayede på i Australien. Og en ulv. Tribel på skulder og ulv med fuldmåne – på
brystet.
Ladet dig inspirere (venner, FB grupper)
Ikke rigtig. Serie og film jeg er vokset op med. I 90erne var der en serie med en fyr der
havde en tattoo i hovedet – the tribe, det ville han gerne have lavet, men nåede det
heldigvis ikke. Er han vokset fra.

Har du valgt tatovør? Eller overvejet hvem det skal være?
-

Er der noget, du har tænkt, der var vigtigt ift. den tatovør du vælger? (pris, stil, geografisk
placering, anbefaling fra venner, hygiejne)
Tattoo fashion. Det var vigtigt at de kunne snakke dansk og så har en del af hans venner
fået lavet en tatovering der, og de har gode erfaringer derfra.

Har du været i dialog med en tatovør om den tatovering, du ønsker at få?
-

Hvor havde i jeres dialog (mail, FB, ansigt til ansigt)
Hvorfor tog du kontakt? (Hvad var vigtigt for dig at finde ud af?)
Fik du nogen ny information? Noget du ikke havde overvejet.
Nej, eller jo på mail om motiver. Han ville gerne vide noget om motivet, de har sendt flere
som han har afvist fordi de ikke var pæne nok.

Har du været i dialog med andre? Det kune både være venner, FB, internet fora?
-

Fik du noget af vide, du ikke havde overvejet
Primært venner, personlig erfaring er bedre. !! Han føler sig mere tryg, når man kender
folk der har været der i forvejen.

Har det været en overvejelse om vedkommende er hjemmetatovør eller sidder i et studie?
-

!

Hvem er det? (bekendt, ven)
Er vedkommende professionel?
Evt følge på spørgsmål 2

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 3
-

Stedet han har valgt er ret stort og har 3 studier. Mikael vil ned til ham der startede det
hele, selvom der er et studie i den by han bor i. Har en ven der tilbød hjemme tatovering,
men følte sig ikke tryg. Syntes det er et kvalitetsstempel at andre tatovører anderkender
stedet, så er man mere sikker. Da det vil give et dårligt rygte hvis de var dårlige.

Har du overvejet valget af farver i tatoveringen?
Sort, hvid. Det er pænest. Og været inde og se at man kan få kræft af at få tatoveringer med
farve. Informationen er fundet på forskellig facebook artikler der bliver delt.
Eller hvilket mærke farver tatovøren bruger?
Nej. Det er højst sandsynlig forskel. Går ud fra det er i orden. Og at når man har en butik så
afvejer man sådan at det ikke er det dyreste, men alligevel er god kvalitet.
Hvornår skal du så have den lavet?
I løbet af sommerhalvåret- økonomien er god nu.

!

!

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 4
Så jeg kunne godt tænke mig, at du tog mig lidt med ud på din beslutningsrejse. Hvis vi starter
fra starten, hvornår besluttede du dig.
Jeg var 16 første gang, og så har det hele tiden været ”hvad skal jeg have”. Processen har været
ret lang. Mange på min årgang, der får en for at få en. Det skal betyde noget. Den skal være pæn
også. Begge mine forældre har, og min kæreste og mine venner.
Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. din egen tatovering?
-

Fx tegnestil, motiv, tatovøren, pris

Jeg startede med at kigge lokalt (Randers), hos de tatovører der ligger her. Men jeg vil gerne
have en feminin stil, blomster-symbolik (små søskende). Men der var ikke noget.
Valgt tatovør før motiv. Det er jo hende der skal udføre det. Hende der er kunstner. Jeg ville gerne
forklare hvad det skulle være.
-

Ladet dig inspirere (venner, FB grupper)

Ikke venner, men mine forældre har inspireret mig meget. Han synes jeg skulle vælge noget, jeg
aldrig vil fortryde.
Google, hjemmesider motiver og billeder.
Har du valgt tatovør? Eller overvejet hvem det skal være?
-

Er der noget, du har tænkt, der var vigtigt ift. den tatovør du vælger? (pris, stil, geografisk
placering, anbefaling fra venner, hygiejne)

Mona-cupcakes
Har du været i dialog med en tatovør om den tatovering, du ønsker at få?
-

Hvor havde i jeres dialog (mail, FB, ansigt til ansigt)
Hvorfor tog du kontakt? (Hvad var vigtigt for dig at finde ud af?)
Fik du nogen ny information? Noget du ikke havde overvejet.

Jeg fik tegnet nogle stykker af dem der ligger her i Randers, men jeg ville ikke have dem alligevel.
Så nu er jeg kommet frem til Mona-cupcake. Det er hende, der skal lave den. Nu skal jeg finde ud
af hvilke blomster det skal være
Har du været i dialog med andre? Det kune både være venner, FB, internet fora?
Jeg har fundet motiver på nettet, set på deres hjemmesider, FB-sider. Talt med dem – enten
laver de skitser, eller også henviser de til andre. Jeg har sendt på mail eller på FB.
-

Fik du noget af vide, du ikke havde overvejet

Spurgt meget ind til placering. Men den skal være noget jeg selv kan se. Den skal sidde på min
side.

!

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 4
Placeringen har jeg fået hjælp til. Pga. strækmærker. Hvor det skulle være bedst.
Farver, hvad for nogle farver på hvilken tone hud.
De var alle meget gode til at fortælle om, hvilke farver de bruger. De sagde alle, at de ikke bruger
farlig blæk. At det er godkendt - og jeg har tjekket efter på nettet.
Har det været en overvejelse om vedkommende er hjemmetatovør eller sidder i et studie?
Min bror fik af en der fik lavet hjemme. Skæv, grim på maven. Alle bogstaver er forskellige.
Han skulle bare have en tatovering. Det var sejt. Og det må ikke koste penge.
-

Hvem er det? (bekendt, ven)
Er vedkommende professionel?
Evt følge på spørgsmål 2

Har du overvejet valget af farver i tatoveringen?
Ja, med farver - blå, lyserød og lilla.
Hun har snakket om, at der er nogle farver, man kan reagerer stærkere på. Og det har hun vejledt
meget i. Man kan lave en test, og det skal jeg have lavet.
Eller hvilket mærke farver tatovøren bruger?
Hvornår skal du så have den lavet?
Til efteråret.
!

!

!

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 5
Så jeg kunne godt tænke mig, at du tog mig lidt med ud på din beslutningsrejse. Hvis vi starter
fra starten, hvornår besluttede du dig.
Jeg opvokset ude i ghettoen. Grunden til at jeg ikke gjorde det: for mange bander, ville ikke sende
det forkerte budskab. Nu er jeg blevet voksen, og nu har jeg gået i mange år og samlet på ideer
og citater. For et par måneder siden, talte jeg med min bror. Jeg er soldat.
Jeg har to temaer, det skal dække hele min overkrop –og overarme. Venstre side =
soldatertema, højre side = maleri.
Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. din egen tatovering?
Nu skal jeg finde en tatovør, der kan udarbejde. Specielt maleriet er meget detaljeret. Det er ikke
penge. Det der betyder noget, er at tatovøren kan se det for sig – at vi kan følge hinanden.
-

Fx tegnestil, motiv, tatovøren, pris
Ladet dig inspirere (venner, FB grupper)

Inspiration inde på deres hjemmesider.
Har du valgt tatovør? Eller overvejet hvem det skal være?
-

Er der noget, du har tænkt, der var vigtigt ift. den tatovør du vælger? (pris, stil, geografisk
placering, anbefaling fra venner, hygiejne)

Min storebror, har anbefalet mig to, det er hans kammerater. De har hver deres butik.
Jeg skal tale med kammeraterne i næste uge.
Har du været i dialog med en tatovør om den tatovering, du ønsker at få?
-

Hvor havde i jeres dialog (mail, FB, ansigt til ansigt)
Hvorfor tog du kontakt? (Hvad var vigtigt for dig at finde ud af?)

Viser dem ideerne. Vigtigt at vi skal klikke menneskeligt. Hvis vi kan lide hinanden. Om han kan se
de ting, jeg gerne vil have gjort. Om det er hans stil, eller om det er for langt væk. Meget
personligt. Det er ikke pengene, så må det bare tage længere tid at få lavet.
-

Fik du nogen ny information? Noget du ikke havde overvejet.

Har du været i dialog med andre? Det kunne både være venner, FB, internet fora?
-

Fik du noget af vide, du ikke havde overvejet

Har det været en overvejelse om vedkommende er hjemmetatovør eller sidder i et studie?
-

!

Hvem er det? (bekendt, ven)
Er vedkommende professionel?
Evt følge på spørgsmål 2

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 5
I hans eget studie. Det giver en bedre fornemmelse. Det er rent og ordentligt. Det skal jo sidde på
kroppen resten af livet.
Har du overvejet valget af farver i tatoveringen?
Ikke i min plan.
Eller hvilket mærke farver tatovøren bruger?
Jeg har været inde at læse om farverne, og der har været stor debat. Og man kan ikke være
sikker på.
Så forhører jeg mig nok om det.
Hvornår skal du så have den lavet?

!

!

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 6
Jeg kunne godt tænke mig, at du tog mig lidt med ud på din beslutningsrejse. Hvis vi starter ved
begyndelsen, hvornår besluttede du dig for at få en tatovering?
For mange år siden. Noget jeg gerne ville, aldrig fået det gjort. Tanker omkring det – skulle jeg nu
også det. 3-5 år siden.
Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. din kommende tatovering?
Jeg har en halskæde, med min mormors monogram. Det skal betyde noget jo.
Det eneste der holder mig fra det er priser og frygten ofr at jeg ikke kan tåle blækken. Jeg har
sart hud, og jeg danner grimme ar. Frygt for at det ikke bliver pænt og reagerer på blækken.
-

Fx tegnestil, motiv, tatovøren, pris
Ladet dig inspirere (venner, FB grupper)

Det vigtigste er at man er sikker på, at de laver et ordentlig stykke arbejde. Se hvad de ellers har
lavet. Professionalisme er vigtigst, så man føler sig i trygge hænder.
Har du valgt tatovør? Eller overvejet hvem det skal være?
Jeg har talt med flere, og de siger den skal op i en pæn størrelse. Jeg har også talt med dem om
blækken, og de foreslår at man laver en lille ubetydelig tatovering et sted og ser det an.
Jeg har spurgt ind til priser, hvor lang tid det vil tage. Smertegrænsen osv.
Er pris vigtigt: ja, man skal jo have den resten af livet. Men hvis den koster 3000,- og man så ikke
bliver glad for den, ville også være ufedt. Men det skal jo heller ikke være for billigt. Jeg har svært
ved at forstå priserne. Når jeg spørger, så er de lidt vage.
-

Er der noget, du har tænkt, der var vigtigt ift. den tatovør du vælger? (pris, stil, geografisk
placering, anbefaling fra venner, hygiejne)

Har du været i dialog med en tatovør om den tatovering, du ønsker at få?
Jeg har gået ned til butikkerne. Det har været i Odense og København
-

Hvor havde i jeres dialog (mail, FB, ansigt til ansigt)
Hvorfor tog du kontakt? (Hvad var vigtigt for dig at finde ud af?)
Fik du nogen ny information? Noget du ikke havde overvejet.

Har du været i dialog med andre? Det kunne både være venner, FB, internet fora?
Talt meget med venner. Man skal bare gøre det, men vælg et ordentligt sted. Lav baggrundstjek.
-

Fik du noget af vide, du ikke havde overvejet

Har det været en overvejelse om vedkommende er hjemmetatovør eller sidder i et studie?

!

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 6
Nej, jeg har ikke overvejet det. Hvis vedkommende, sidder hjemme ville jeg sige pænt nej tak. Jeg
kendte en, som selv gjorde det.
Han var midt/slut tyverne, og det var han venner han tatoverede.
-

Hvem er det? (bekendt, ven)
Er vedkommende professionel?
Evt følge på spørgsmål 2

Har du overvejet valget af farver i tatoveringen?
Det skal den nok ikke, da jeg har hørt at kroppen kan reagere.
Eller hvilket mærke farver tatovøren bruger?
Hvornår skal du så have den lavet? (afsluttende)
Jeg er stadig på udkig efter tatovør. Jeg havde lidt tænkt mig indenfor et år eller to.
!

!

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 7
Jeg kunne godt tænke mig, at du tog mig lidt med ud på din beslutningsrejse. Hvis vi starter ved
begyndelsen, hvornår besluttede du dig for at få en tatovering?
Jeg har ikke fuldt besluttet mig. Jeg overvejer mig tit. Tegner selv nogen. Søger meget på nettet.
Jeg har nogle ideer. Det der holder mig mest tilbage, er at man ikke ved hvordan tatovøren er .
Man ved ikke, hvad man får ind i kroppen.
Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. din kommende tatovering?
-

Fx tegnestil, motiv, tatovøren, pris
Ladet dig inspirere (venner, FB grupper)

De grupper på nettet er mest inspiration.
Har du valgt tatovør? Eller overvejet hvem det skal være?
-

Er der noget, du har tænkt, der var vigtigt ift. den tatovør du vælger? (pris, stil, geografisk
placering, anbefaling fra venner, hygiejne)

Jeg kan nok ikke helt finde motivet selv. Og at jeg skal føle mig tryg. Man skal føle sig i gode
hænder. Jeg har søgt meget, da jeg skulle have mine piercinger – på nettet.
Har du været i dialog med en tatovør om den tatovering, du ønsker at få?
-

Hvor havde i jeres dialog (mail, FB, ansigt til ansigt)
Hvorfor tog du kontakt? (Hvad var vigtigt for dig at finde ud af?)
Fik du nogen ny information? Noget du ikke havde overvejet.

Nej, jeg har snakket med nogen der er blevet tatoveret. Jeg har ikke fået noget værdifuldt. Det er
ikke noget, mange er så fokuseret på.
Hvorfor er du: man har set nogle programmer på DR. Hvad nu hvis man ikke kan tåle det. Hvad
hvis man får rent lort ind i kroppen.
Jeg har også søgt på nettet. Men jeg har snakket om motiver med en tatovør. Det har været i
studie. Jeg fik ikke noget yderligere information.
Har du været i dialog med andre? Det kunne både være venner, FB, internet fora?
-

Fik du noget af vide, du ikke havde overvejet

Har det været en overvejelse om vedkommende er hjemmetatovør eller sidder i et studie? Det
har jeg ikke overvejet. Det er måske lidt hygiejne – de skal måske have godkendt studie.
-

Hvem er det? (bekendt, ven)
Er vedkommende professionel?

Det skal helt sikkert være tilliden. At det har den rigtige stil. At man føler sig tryg, at man ved at
det ikke er noget lort man arbejder med.

!

Ny National Tatoveringsstrategi
Bilag 13: Interview 7
Man ved ikke hvad man kommer fra, man ved ikke hvad der.
Jeg har hørt et medie, der indenfor et halvt år, kommer smiley ordninger.
Har du overvejet valget af farver i tatoveringen?
Eller hvilket mærke farver tatovøren bruger?
Ja, og det har jeg. Og den røde farve lyder meget farlig. Den røde farve er afgørende.
Hvornår skal du så have den lavet? (afsluttende)
Jeg har ikke nogen tidshoristont.

!
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