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F
olk med mange tatoveringer må svare
på spørgsmål fra kolleger og venner
om, hvad de betyder, og om det gør
ondt at blive tatoveret, men det er
meget sjældent, at tatoveringerne
giver problemer mellem arbejdsgivere
og ansatte, forklarer Iben Posniak, der

er HR- og ledelseskonsulent i Dansk Erhverv.
»Der er flere, der har tatoveringer i dag, end

der var tidligere, og mange steder tror jeg, at man
tænker, at hvis folk dækker dem, så er det ikke
noget problem. I nogle jobfunktioner er det hel-
ler ikke noget problem, fordi det ikke betyder
noget for den jobfunktion, du har,« forklarer Iben
Posniak.

Nicklas Raun Jacobsen, der er seniorforsker
ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø mener, der er sket et skifte i den måde,
hvorpå tatoveringer bliver opfattet i det danske
samfund og på arbejdsmarkedet. Han arbejder

med at analysere farver til tatovering for skade-
lige stoffer og deltager i konferencer om tatove-
ringer. Han forklarer, at accepten er steget i takt
med, at flere danskere har fået blæk i huden.

»Det bliver helt sikkert mere accepteret. Før i
tiden var det kun sømænd, der havde en tatove-
ring, men i dag er det meget udbredt. På et fod-
boldhold er det meget almindeligt, at der kun er
et par enkelte, som ikke er tatoverede. Og hvis du
ser på hele befolkningsgruppen, så er der lavet
en håndfuld undersøgelser, som viser, at mellem
13 og 16 procent af danskerne er tatoverede,« for-
klarer Nicklas Raun Jacobsen.

Konsulentfirmaet PlanMiljø spurgte i foråret
2013 flere tusinde danskere om deres tatoverin-
ger eller holdninger til at få en tatovering i for-
bindelse med en kampagne om tatoveringer. 

Dermed fik de nok information til at danne sig
et præcist billede af tatoveringer i hele den dan-
ske befolkning. 15 procent har en tatovering,

viste denne undersøgelse, og 58 procent af de ta-
toverede ville gerne have flere. 

Andelen af tatoverede kvinder og mænd var
stort set lige – nemlig henholdsvis 15 og 14 pro-
cent. Og blandt de unge 15-34-årige var hver
femte tatoveret.

Fik første tatovering som 18-årig
Mange begynder i en meget ung alder med at få
deres første tatovering. Mere end hver tredje ta-
toverede fik deres første tatovering, da de var
under 20 år. 

Én af dem er 40-årige Ann-Helene Maack, der
er fra Aarhus og arbejder som skolelærer. 

»Det var et valg, jeg traf som temmelig ung.
Dagen efter min 18-års fødselsdag fik jeg lavet
min første, og nu er jeg 40, og jeg tænker ikke, at
jeg er færdig, for jeg har jo masser af ledig hud
endnu,« forklarer Ann-Helene Maack, der er gift
med en tatovør.

Tartoveringer er ikke
længere en forhindring i
forhold til at finde sig et
job. Men virksomheder
har dog regler for, hvad
tatoveringerne må fore-
stille. 
Arkivfoto: Sisse Dupont/Polfoto

Tatoveringer er blevet
helt ok på arbejdet
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TATOVERINGER I
DANMARK
15 procent af danskerne
har en tatovering

58 procent af de tatove-
rede vil gerne have flere
Der er næsten lige stor
andel af kønnene, der er
tatoverede; 15 procent
af kvinderne og 14 pro-
cent af mændene

20 procent – eller en
femtedel – af alle i alde-
ren 15-35 er tatoverede
Knap halvdelen af de ta-
toverede – 49 procent –
har én tatovering, mens
29 procent har tre eller
flere

37 procent var under 20
år, da de fik den første
tatovering
14 procent fik den lavet
i udlandet

17 procent af danskerne
overvejer at få en tato-
vering – lige mange
mænd og kvinder

34 procent af de 15-34-
årige overvejer at få en
tatovering
Kilde: Forundersøgelse til kam-
pagne om tatoveringer, PlanMiljø
2013

Hvor tatoveringer tidligere kunne gøre det svært at finde et job, så har så mange danskere i dag blæk
i huden, at størstedelen af arbejdsgiverne ikke ser det som et problem.
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Hun har aldrig haft dårlige oplevelser med
arbejdsgivere på grund af sine tatoveringer, men
alligevel oplever hun, at accepten af tatoveringer
er vokset i løbet af de seneste år. 

»Jeg har været vikar rundt om på skoler, før jeg
blev fastansat for otte år siden, og jeg tror, at det i
dag nok er lettere at være tatoveret, end det var
for otte år siden, da jeg startede her,« siger hun. 

Strammer sig ekstra an på grund af tatoveringer
Hun fortæller, at omgivelsernes reaktion på tato-
veringer hænger sammen med, hvad man har
valgt at udsmykke sin krop med. 

»Når man snakker tatoveringer, så kan det
være rigtig mange ting. Motivvalg har også en
stor betydning – om man har Ringenes Herre ta-
toveret, eller om man som jeg har en hotdog, en
ost og en kage,« siger Ann-Helene Maack, der
har talt med sin pædagogiske leder på den skole,
hvor hun arbejder, om, hvad lederen tænker om
tatoveringer.

»Hvis det var tatoveringer i ansigtet, så ville
hun nok være tilbageholdende i forhold til at
ansætte personer, for man sender jo nogle signa-
ler. Men jeg tror, det handler meget om, hvilken
samlet pakke man udstråler,« siger Ann-Helene
Maack.

Omgivelserne har aldrig givet Ann-Helene
Maack bøvl på grund af tatoveringerne, og ar-
bejdspladsen accepterer dem fuldt ud. Men i for-
hold til sig selv har tatoveringerne betydet, at
hun strammer sig lidt ekstra an.

»Jeg har altid haft det sådan, at jeg har skullet
bevise mig lidt mere end alle andre, fordi der er
noget at udsætte på mig. Der ville kunne være
nogle, som kunne finde på at sige, at det nok bare
er, fordi hun har så mange tatoveringer, at hun
gør noget bestemt. Men det har mere været
noget inden i mig selv. Jeg gør måske en større
indsats for at fremstå korrekt,« fortæller Ann-
Helene Maack. 

Med tiden har hun fået et mere og mere afslap-

pet forhold til tatoveringer, og det skyldes også,
at hun er gift med en tatovør.

»Min mand har lige fået tatoveret ostepops og
en fjernbetjening. Hvor man som yngre tænker,
at det skal virkelig være noget, man kan stå inde
for resten af livet, så jo ældre man bliver, jo mere
tatoveret, man er, desto mere gakket kan man
blive. Men det siger også noget om, hvordan jeg
er som person. Jeg er et menneske med humor og
måske også lidt skæv på nogle måder, og det bli-
ver i den grad udtrykt gennem den kunst, jeg
bærer på min krop. Og det må gerne være sådan,
at folk griner, når de ser mig. Jeg går ikke rundt
og klæder mig mærkeligt eller noget som helst,
men at folk får øje på, at jeg har tatoveret en ost
og en oliven og siger, at de må spise mig, det
synes jeg er sjovt,« siger Ann-Helene Maack.

Præster og politifolk med tatoveringer
Fra sin hverdag oplever Ann-Helene Maack, at
hendes egen afslappede forhold til tatoveringer
også er blevet en del af samfundet som hele.

»Det er blevet mere acceptabelt at være tato-
veret i dag, end det var for 10 år siden. Når jeg
kommer i forskellige sammenhænge, både pro-
fessionelt, og når jeg er ude at handle ind, ser jeg
mange tatoverede mennesker, også politifolk og
sådan noget. Jeg ved det også fra min mand, han
tatoverer alt lige fra præster og læger til politi-
folk og skuespillere og musikere og så videre. Så
det bliver mere og mere acceptabelt, og efterhån-
den er en stor del af befolkningen tatoveret,«
siger Ann-Helene Maack.

Også i forholdet mellem mænd og kvinder, der
er tatoverede, oplever hun en forandring.

»Det har været mere acceptabelt at være tato-
veret som mand, end det har været at være tato-
veret som kvinde. Det har været et udtryk forbe-
holdt det maskuline. Men det er heldigvis ved at
blive bedre. Du har godt kunnet møde meget ta-
toverede mandlige skolelærere, men kvindelige
skolelærere, de har måske højst haft en rose på

armen. Jeg oplever, det udjævner sig, og det gør
det mere og mere,« siger Ann-Helene Maack.

Ok med tatoveringer i detailhandlen
Iben Posniak, der er HR- og ledelseskonsulent i
Dansk Erhverv, fortæller, at virksomheder, som
har en dresscode, og hvor de ansatte har kunde-
kontakt, er meget skarpe med hensyn til , hvad de
vil acceptere, og hvad de ikke vil acceptere. 

»I dag ser man mange virksomheder i detail-
handlen, hvor det er helt okay, at medarbejderne
har tatoveringer, og hvor det ikke betragtes som
et problem,« siger Iben Posniak. 

Men i visse typer job er synlige tatoveringer
stadig ikke velsete, og det er helt fair, at ansatte
blive bedt om at dække tatoveringerne, når de for
eksempel arbejder med rådgivning af kunder,
mener Iben Posniak.

»Hvis du har kundekontakt, og det ikke er en
kundekontakt rettet mod unge mennesker, eller
hvis du er rådgiver eller sådan noget, så går det
ikke at have synlige tatoveringer. Og det tror jeg
ikke har forandret sig så meget. Det, der er sket,
er, at flere har tatoveringer i dag, end der var tid-
ligere,« siger Iben Posniak.

Virksomhederne i Dansk Erhverv, der er en
brancheorganisation for arbejdsgivere, henven-
der sig sjældent med problemer, der handler om
ansatte med tatoveringer. 

Muligvis skyldes det, at arbejdsgiverne kun
ansætter folk, hvis udseende de kan stå inde for,
forklarer Iben Posniak.

»Når man rekrutterer, så rekrutterer man også
efter, hvad det er for en jobfunktion, og hvordan
folk ser ud i forhold til den,« siger hun.

»Man ved jo også, hvad dresscode er de steder,
man er ansat, så det kommer an på, hvilket job
man har, og hvilken funktion man har i virksom-
heden, og hvad dresscode generelt er i virksom-
heden. Det kan variere, alt efter hvilken arbejds-
plads man er på, og hvilke funktioner man har,«
siger Iben Posniak. N

Tatoveringer er et almin-
deligt syn efterhånden.
Selv folketingspolitikere
som Naser Khader (K)
har en tatovering. 
Arkivfoto: Linda Johasen/Polfoto

TRE EKSEMPLER
PÅ ARBEJDS-
PLADSERS 
POLITIK
HK har fundet nogle ek-
sempler på, hvordan for-
skellige arbejdsgivere
forholder sig til tatove-
ringer, og udgivet resul-
taterne i et tema om ud-
seende på deres hjem-
meside www.hk.dk. 

Ifølge HK må man i
Dansk Supermarked
godt have synlige tato-
veringer, men de må ikke
indeholde politiske eller
religiøse eller andre tegn
eller symboler, som er
diskriminerende eller an-
stødelige.

Ifølge HK’s tema om ud-
seende, så er der fra cen-
tralt hold i isenkræm-
merkæden Kop & Kande
ingen grænser for, om
ansatte må have tatove-
ringer, men det er op til
den lokale butiksleder at
lægge linjen. 

IKEA har ifølge HK ingen
krav eller begrænsninger
i forhold til tatoveringer.

I dag ser
man mange
virksomhe-

der i detail-
handlen, hvor
det er helt okay,
at medarbejder-
ne har tatove-
ringer, og hvor
det ikke betrag-
tes som et pro-
blem.
Iben Posniak,
HR- og ledelseskonsulent i
Dansk Erhverv
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