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The municipal supervision of tattoo inks - the degree of 
implementing Swedish regulation (2012:503) on tattoo inks with 
respect to the content of prohibited substances, 2012-2016 
Oskar Rosén 

Abstract 
Previous reports have shown that several tattoo inks available on the Swedish market contain 
prohibited substances. Although the regulatory framework has been in place since 2012, there 
is a lack of clarity about whether the contents of tattoo inks meet regulatory requirements or 
not. The purpose of this study was to find out if an active supervision is conducted to determine 
if the regulations on tattoo inks are met, focusing on the content of prohibited substances. 43 
Swedish municipalities were given a survey about their experiences in conducting supervision 
of tattoo artists. Most municipalities have used the regulation (2012:503) on tattoo inks. Parts 
that involves giving information to the customer, labeling of tattoo ink containers and sterility 
have been more common in the supervision than the parts related to control of the tattoo inks 
content. It is today difficult and time consuming to verify the state of tattoo ink contents and 
to compare with the available lists included in the legislation. The study suggests the 
introduction of a simpler, standardized method for investigating whether a tattoo color 
contains prohibited substances or not. 
Keywords: tattoo ink, regulation, supervision, prohibited substances. 
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1 Inledning 
 

Tatueringar är något som håller på att normaliseras i vårt samhälle då många människor från 
olika samhällsklasser gör sin kropp till en yta för permanent utsmyckning. Enligt uppgift från 
Sveriges registrerade tatuerare har idag en miljon svenskar en tatuering och de uppskattar att 
ca 3000 tatueringar utförs varje dag (SOU 2015:100). Huruvida en utförlig kontroll utförs för 
att säkerställa att de tatueringsfärger som används inte innehåller skadliga och förbjudna 
ämnen är i dagsläget oklart. Den som yrkesmässigt utför tatueringar räknas som yrkesmässig 
hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4). Det ligger på den kommunala nämnden för miljö- och 
hälsoskydds ansvar att operativt bedriva tillsyn för yrkesmässiga hygieniska verksamheter ur 
hälsoskyddssynpunkt (Socialstyrelsen 2006). 

En undersökning nyligen gjord av Läkemedelsverket (2015) visade att av 29 granskade 
tatueringsfärger innehöll 15 förbjudna ämnen. Det är ämnen vilka klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller innehåller för höga halter 
föroreningar. Dessutom innehöll i stort sett samtliga produkter någon form av märkningsbrist. 
Endast 2 av de 29 undersökta färgerna, alla införskaffade på den svenska marknaden, ansågs 
följa regelverket för tatueringsfärger. 

Under 2012 och 2013 trädde en ny förordning (SFS 2012:503) och dess tillhörande föreskrifter 
i kraft vilka bland annat skulle stävja förekomsten av farliga ämnen i tatueringsfärger. Den som 
yrkesmässigt tillverkar eller importerar tatueringsfärger ska anmäla färgerna till 
Läkemedelsverkets produktregister senast en månad efter det att färgen tillverkats eller förts 
in i Sverige (SFS 2012:503). Förutom produktnamn för färgen och kontakt- samt 
företagsuppgifter till tillverkaren eller importören ska en lista på samtliga innehållsämnen 
finnas med i anmälan till produktregistret (LVFS 2012:25). Idag har ett 30-tal 
primärleverantörer anmält ca 2200 tatueringsfärger till Läkemedelsverket. Under det senaste 
året har registret ökat med runt 1000 färger (Crona 2015). 

Det finns nu, sen ca tre år, ett regelverk (LVFS 2012:25) som bland annat innehåller två bilagor, 
och hänvisar till ytterligare tre, med ämnen som inte får förekomma. Föreskrifterna (LVFS 
2012:25) om tatueringsfärger innehåller även en bilaga med högsta tillåtna koncentrationer av 
föroreningar. Mitt arbete syftar till att undersöka om en aktiv tillsyn, som kontrollerar att 
lagstiftningen efterlevs, bedrivs gentemot tatuerare. 

1.1 Syfte/problemformulering 
Syftet med detta arbete är att undersöka kommunernas tillämpningsgrad av gällande regelverk 
angående tatueringsfärger med fokus på de krav som återfinns i 2 § Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger. Det vill säga i vilken utsträckning de 
kommunala tjänstemännen, som jobbar med hälsoskydd, aktivt bedriver tillsyn för att 
kontrollera att tatueringsfärger inte innehåller förbjudna ämnen. 

1.2 Frågeställningar 
– Har förordningen (2012:503) om tatueringsfärger och dess tillhörande föreskrifter varit en 
del i den kommunala tillsynen sedan regelverket trädde i kraft? 

– I vilken utsträckning har färgernas innehåll varit en del av tillsynen? 

– Upplever kommunerna att de har den kunskap som krävs för att undersöka om en 
tatueringsfärg innehåller förbjudna ämnen? 

– Skiljer sig tillämpningsgraden av lagstiftningen mellan de kommuner som har fler tatuerare 
jämfört med de som har färre? 
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1.3 Avgränsningar 
Kommunerna som valts ut att delta i denna undersökning är de kommuner som haft kontakt 
med Läkemedelsverket efter det att regelverket trätt ikraft fram till januari 2016. Kriteriet var 
att kontakten mellan kommunen och Läkemedelsverket på något sätt handlat om 
tatueringsfärger. 

I sista punkten av 2 § LVFS 2012:25 krävs att tatueringsfärgerna ” levereras i en behållare som 
bibehåller tatueringsfärgens sterilitet fram till dess användande”. Färgernas sterilitet är inget 
som närmare tas upp i detta arbete. 

2 Bakgrund 
 

Miljöbalkens hänsynsregler (SFS 1998:808), egenkontrollsförordningen (SFS 1998:901) och 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) är bara några 
exempel på lagar som sedan länge gäller för de som bedriver en tatueringsverksamhet. Men en 
särskild lagstiftning som behandlar tatueringsfärger har tidigare saknats i Sverige. 

Kemikalieinspektionen gjorde på uppdrag av regeringen en utredning 2010 – Farliga ämnen 
i tatueringsfärger, utredning av tillsynsansvar samt behov av ytterligare reglering 
(Kemikalieinspektionen 2010). Utredningen gjordes i samråd med Socialstyrelsen, 
Konsumentverket och Läkemedelsverket. Den kom bland annat fram till slutsatsen att 
kunskapen var förhållandevis dålig om tatueringsfärgernas innehåll men att det sedan länge 
var känt att toxiska ofta svårlösliga metaller och metallföreningar använts som färgpigment i 
tatueringsfärger. Det kom även fram i rapporten att det skett en ökad användning av organiska 
och mindre svårlösliga azoföreningar som tatueringspigment. Azofärgämnen är oftast inte 
toxiska men däremot kan de nedbrytningsprodukter som bildas då azoföreningar kommer i 
kontakt med UV-strålning från solljus eller laserbehandling vid borttagning av tatueringar vara 
cancerframkallande och mutagena. Vidare föreslog myndigheterna som låg bakom rapporten 
att en ny förordning skulle upprättas som reglerar farliga ämnen i tatueringsfärger. 
Läkemedelsverket föreslogs bli ansvarig myndighet för det nya regelverket och 
tillsynsmyndighet för tillverkare och primärleverantörer av tatueringsfärger i Sverige. 

Den nya förordningen om tatueringsfärger som trädde ikraft 1 augusti 2012 (SFS 2012:503) 
behandlar generella villkor för den som yrkesmässigt ska tillverka, importera, saluföra eller 
injicera tatueringsfärg. Mer specifika regler kom i och med att Läkemedelsverket tog fram 
föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger vilka trädde ikraft 1 februari 2013. I 
föreskrifterna (LVFS 2012:25) anges bland annat förbud av användning av 27 aromatiska 
aminer och 35 färgämnen, samt fastställda gränsvärden för 15 föroreningar. Dessa listor är 
samma som anges i Europarådets resolution (2008) om krav och kriterier för säkerhet av 
tatueringar och permanent make-up. 

Miljöbalkens hänsynsregler (SFS 1998:808) tillsammans med egenkontrollförordningen (SFS 
1998:901) hör till de lagar som är allra viktigast för verksamhetsutövare att känna till. De 
ställer bland annat krav på att den som i det här fallet utför tatueringar införskaffar tillräcklig 
kunskap om hälsorisker som kan uppstå i verksamheten samt vidtar åtgärder för att hantera 
eventuella risker. Yrkesmässiga tatuerare får tillsyn av den kommunala nämnd som har 
ansvaret för hälsoskyddet i kommunen. Meningen är (Socialstyrelsen 2010) att 
miljönämndens tillsyn ska kontrollera om en tillräcklig egenkontroll, som hindrar uppkomsten 
av miljö- och hälsorisker, finns i verksamheten. 
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2.1 Hälsoeffekter 
Tatuering innebär att nålar som doppats i färg används för att injicera och deponera 
tatueringsfärg i läderhuden. Den färg som används får som bestämmelserna säger injiceras i 
hud endast om färgen – ”inte har cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska eller andra 
egenskaper som gör att den vid normal eller rimligen förutsebar användning kan skada 
människors hälsa eller miljön och är steril” (SFS 2012:503). En studie från Australien (Neale 
et al. 2015) visade, genom bioanalytiska metoder, att tatueringsfärger innehåller en rad 
kemiska föroreningar som kan framkalla bland annat oxidativ stress och cytotoxicitet. Allra 
störst var effekten för röda och gula färger som förväntas innehålla azopigment. Studien 
föreslog att fortsatt forskning om hur tatueringsfärgernas innehåll kan påverka upptag i 
kroppen och metabolism är nödvändig för ökad förståelse om hälsorisker som förknippade 
med kemikalier i tatueringsfärger. Då tatueringsfärger är sammansatta av många olika ämnen 
går det inte avgöra en tatueringsfärgs toxicitet av en enda biokinetisk modell (Serup et al. 
2015). Färgpigment kan under inverkan av ljus eller strålning sönderdelas till nya kemiska 
nedbrytningsprodukter.  Kritiska effekter av innehållet i en tatueringsfärg innefattar 
potentiella risker som allergiframkallning, cancerframkallande effekter, reproduktionstoxiska 
skador och skadliga hälsoeffekter av tungmetaller (Serup et al. 2015). 

2.3 Andra delar i förordning 2012:503 än förbjudna ämnen 
Det finns andra delar av förordningen 2012:503 än just reglerna om tatueringsfärgernas 
innehåll som är viktiga för den som bedriver tatueringsverksamhet. Enligt 3.2 § får en 
tatueringsfärg injiceras i hud endast om den är steril (SFS 2012:503). Enligt 6 § ska 
märkningen av en tatueringsfärgs behållare och ytterförpackning innehålla information om 
försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid användning. Informationen ska vara lättläst och väl 
synlig (SFS 2012:503). Mer specifikt om vilka regler som gäller för märkning finns i 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger. I föreskrifterna finns 
bland annat krav på att behållare och ytterförpackning ska innehålla kontaktuppgifter, 
hållbarhetstid, satsnummer, användarinstruktioner och innehållsförteckning.  Enligt 7 § ska 
den som yrkesmässigt injicerar tatueringsfärg i hud skriftligt ge information om 
tatueringsfärgens innehåll och egenskaper till den som blir tatuerad (SFS 2012:503). 

3 Metod 
 

Kvantitativ analys genomfördes i enkätform (bilaga 1), genom verktyget websurvey. 43 
kommuner valdes ut. Kommunerna som är med i enkätundersökningen är de som varit i 
kontakt med Läkemedelsverket efter det att lagstiftningen trädde i kraft fram tills dess att 
denna uppsats påbörjades, mer specifikt augusti 2012 till januari 2016. Kontakten har enligt 
Läkemedelsverket handlat om tatueringsfärger, antingen i form av tillsynsvägledning eller i 
utbildningssyfte. Statistiska beräkningar gjordes för hand. Genom chi2-test (Kröner och 
Wahlgren 2005) räknades det ut om en statistisk skillnad fanns mellan kommuner med fler 
respektive färre tatuerare och tillsynsgrad av tatueringsfärger. 

Den litteratur som använts är främst rapporter, utredningar, lagstiftning, tillsynsvägledning 
på främst nationell- men även på EU-nivå. I övrigt användes artiklar hämtade från databaserna 
Web of Science och PubMed i huvudsak om kända hälsoeffekter av tatuering kopplat till 
tatueringsfärg. 
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4 Resultat 
 

Av 43 tillfrågade kommuner varav två kommunförbund, har 39 svarat. Den sammanlagda 
svarsfrekvensen är 91 %. Av de 39 kommuner har 1 svarat att den saknar anmälda tatuerare 
och utelämnat övriga frågor i enkäten. Denna kommun räknas därför inte med i resultaten 
nedan, svaren i figurerna är baserade på 38 kommuner. Av de två kommunförbund som 
deltagit i enkäten representerar svaren från det ena kommunförbundet en av sina tre 
kommuner medan svaren från det andra kommunförbundet representerar alla tre. 

I enkätens inledande fråga fick de tillfrågade uppge antal tatueringsverksamheter inom 
kommunen. Med tatueringsverksamheter menas verksamheter som är anmälningspliktiga 
enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Frågan 
avsåg samtliga enskilda verksamheter, även om flera tatuerare arbetar på samma 
tatueringsstudio. Av 38 kommuner svarade 30 att de hade 1-10 tatueringsverksamheter, 8 
kommer hade över 10 tatuerare. I enkäten ställdes frågor om kontroller gjorts av färgernas 
innehåll enligt 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVS 2012:25) om tatueringsfärger. Dels fick 
kommunerna svara på om de upplever att tatuerarna gjort tillräckliga kontroller och dels fick 
kommunerna svara på om de själva gjort kontroller för att se om innehållet i färgerna lever 
upp till regelverket. 

4.1 Användning av förordningen (2012:503) om tatueringsfärger i 
tillsynen  
En övervägande majoritet av de tillfrågade kommunerna har använt sig av förordningen om 
tatueringsfärger. Enligt resultaten (figur 1) har i snitt 9 av 10 kommuner används sig av 
förordningen (2012:503) om tatueringsfärger och dess tillhörande föreskrifter i tillsynen sedan 
regelverket trädde i kraft 2012 och 2013. 8 % har svarat att de inte använt sig av förordningen 
och 5 % har inte svarat på denna enkätfråga. 

 
Figur 1. Andel kommuner som har (ja) respektive inte har (nej) använt sig av förordningen (2012:503) om 
tatueringsfärger och dess tillhörande föreskrifter i tillsynen sedan regelverket trädde i kraft. 

Sammanlagt har 87 % av kommunerna åtminstone delvis haft tatueringsfärgernas innehåll och 
ursprung som del i tillsynen. Nästan samtliga (94 %) av de kommuner som använt sig av 
förordningen (2012:503) om tatueringsfärger har även haft färgernas ursprung och innehåll 
som del av tillsynen. 
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Kommuner med fler än 10 tatuerare har i högre utsträckning svarat att de haft 
tatueringsfärgernas innehåll och ursprung som del av tillsynen (figur 2). Dock är det inte en 
signifikant skillnad (tobs<tkrit) i resultaten för kommuner med fler tatuerare jämfört med de 
som har färre. Andelen kommuner som svarat att de inte haft färgernas ursprung och innehåll 
som del av tillsynen är den samma i båda kategorierna (figur 2). 

 

 
Figur 2. Andel kommuner som haft (ja), respektive inte haft (nej), tatueringsfärgernas innehåll och ursprung som 
del i tillsynen. A visar de kommuner som har 1-10 tatueringsverksamheter. B visar de kommer som har mer än 10 
tatueringsverksamheter. 

4.2 Upplevd kunskap samt resurser att kontrollera om en tatueringsfärg 
innehåller förbjudna ämnen 
Av 38 kommer har 7 (18 %) svarat att de har kunskap och resurser att kontrollera om en 
tatueringsfärg innehåller förbjudna ämnen (figur 3). Ytterligare 24 kommuner (63 %) upplever 
att de delvis kan kontrollera förekomsten av förbjudna ämnen i tatueringsfärger. Endast 4 
kommuner (11 %) har svarat att de inte har tillräcklig kunskap. Övriga 3 kommuner har 
antingen inte besvarat frågan som ställdes i enkäten eller svarat att de inte vet om de innehar 
tillräcklig kunskap eller resurser i ämnet. 

 

 
Figur 3. Diagrammet visar antal kommuner som i enkäten svarat på i vilken utsträckning de upplever att de kan (ja) 
respektive inte (nej) kan kontrollera om en tatueringsfärg innehåller förbjudna ämnen. 
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4.3 Kontroll av förbjudna ämnen enligt 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVS 2012:25) om tatueringsfärger 
Hälften av kommunerna har bedömt (figur 4) att majoriteten av tatuerarna åtminstone delvis 
gjort kontroller, 13 (34 %) i någon del och 6 (16 %) i stor utsträckning. 

 
Figur 4. Antal kommuner som svarat på i vilken utsträckning de bedömer att majoriteten av tatuerarna som besökts 
har gjort de kontroller av innehållet som krävs enligt 2§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVS 2012:25) om 
tatueringsfärger. 

Av kommunerna har 45 % svarat (figur 5) att de inte gjort egna kontroller av innehållet enligt 
2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVS 2012:25) om tatueringsfärger. Nästan en tredjedel (29 
%) av kommunerna har jämfört tatueringsfärgerna med det regelverk som finns. Övriga 26 % 
har delvis gjort egna kontroller. 

 
Figur 5. Andel kommuner som undersökt (ja) respektive inte undersökt (nej) om en tatueringsfärg innehåller 
förbjudna ämnen enligt 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVS 2012:25) om tatueringsfärger. 

I enkäten gavs kommunerna möjlighet att lämna kommentarer kring tillsynen och kontrollen 
av tatueringsfärger. För att belysa några av de problem kommunerna upplevt kring att 
kontrollera en tatueringsfärgs innehåll återges några av de kommentarer som lämnats nedan. 
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Av de kommentarer som lämnats i enkäten framgår att en del kommuner upplever svårigheter 
med att undersöka om en tatueringsfärg uppfyller kraven som finns i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (2012:25) om tatueringsfärger. Det upplevs från flera kommuner framför allt vara 
krångligt att göra kontroller av innehållet. Andra tycker att det saknas resurser i tid för att 
begära in innehållsförteckning och analysprotokoll för en färg, samt plocka fram all relevant 
lagstiftning enligt 2§ (LVS 2012:25) och sen kunna göra jämförelsen. Det kan även vara en 
utmaning kunskapsmässigt att sätta sig in i lagstiftningar (kemikalier, livsmedel t.ex.) som 
man inte arbetar med till vardags, men det bör ändå vara betydligt lättare för en 
tillsynsmyndighet än en verksamhet. Det framkom även från kommentarerna att tatuerare 
efterlyser vägledning från Läkemedelsverket som talar om hur en färgs innehåll kan 
kontrolleras. Det räcker inte att bara titta på innehållsförteckningen, man måste gå igenom 
analysrapporter. 

 

4.4 Andra delar av förordningen (2012:503) tatueringsfärger som varit 
aktuella vid tillsynen 
Av de andra delarna i regelverket (SFS 2012:503) som inte rör innehåll av förbjudna ämnen 
har den delen som handlar om att ge skriftlig information till kund varit den mest frekventa 
bland kommunerna (figur 6). Även märkning av tatueringsfärgerna och sterilitet har varit en 
del av tillsynen för de allra flesta kommuner. 

 
Figur 6. Figuren visar andel kommuner som svarat vilka andra delar av förordning (2012:503) om tatueringsfärger 
som varit del av tillsynen förutom de delar som rör innehåll av förbjudna ämnen. 

5 Diskussion 
 

Mitt resultat visar att användningen av förordningen (SFS 2012:503) är utbredd bland 
kommunerna och att vissa delar av förordningen används i högre utsträckning än andra. 
Majoriteten av kommunerna har haft färgernas innehåll och ursprung som del av tillsynen. Att 
det inte är fler beror troligtvis på att andra delar av förordningen (2012:503) om 
tatueringsfärger än färgernas innehåll varit aktuella vi tillsynen. Dit hör skriftlig information 
till kund, märkning och sterilitet. Att dessa delar är vanligt förkommande som del i tillsynen 
kan ha att göra med att de är relativt okomplicerade att kontrollera under en inspektion. Att 
döma av de kommentarer som lämnats är så inte fallet med de delar som handlar om innehåll 
av förbjudna ämnen. 
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Det gick inte att observera någon signifikant skillnad mellan kommuner med flera jämfört med 
färre anmälda tatuerare vad gäller tillsyn av färgernas innehåll och ursprung. Visserligen hade 
något högre andel kommuner med mer än 10 tatuerare svarat att de haft färgernas ursprung 
och innehåll som del av tillsynen. Men den marginella skillnaden och urvalets storlek gjorde 
att samband inte kunde bekräftas. Större kommuner har i regel mer resurser än mindre 
kommuner i form av personal som jobbar mer specifikt med hälsoskydd och kanske till och 
med personal som bara jobbar med hygieniska verksamheter – där tatuerare ingår. Där emot 
kan större kommuner ha fler tatuerare och därmed en större arbetsbelastning. Det skulle till 
exempel ta betydligt längre tid att göra stickprov av innehållet av tatueringsfärger hos samtliga 
tatuerare i en kommun med över 40 tatuerare jämfört med en som bara har tre. Sammantaget 
bör inte antalet tatuerare i en kommun spela så stor roll för tillämpningsgrad av lagstiftningen. 

Det finns ingen tydlig tendens i svaren som gäller omfattning av tatuerarnas egna kontroller 
av tatueringsfärgernas innehåll. Hälften av kommunerna har bedömt att tatuerarna 
åtminstone i någon del gjort kontroller enligt 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVS 2012:25) 
om tatueringsfärger, men endast 16 % i stor utsträckning. Kontrollen av tatueringsfärger har 
troligtvis inte varit mer omfattande på grund av att det är mycket tidskrävande att göra en 
fullständig innehållskontroll. Det krävs en genomgång av inte mindre än sex bilagor för att helt 
stämma av om innehållet uppfyller lagstiftningen. En annan sak som gör kontroll av färgernas 
innehåll omständligt är att det saknas hänvisning till en specifik metod som tatuerare och 
tillsynsmyndighet kan använda sig av för att avgöra en tatueringsfärgs innehåll. Om varje 
kommun och tatuerare har sin egen metod för undersöka innehållet blir det extra 
tidskrävande, speciellt för någon som undersöker en färg för första gången, jämfört med om 
tydlig vägledning finns att tillgå. 

29 % av kommunerna svarade att de gjort egna kontroller av färgerna. Det är en relativt hög 
siffra med tanke på de svårigheter som vissa kommuner tagit upp med att kontrollera en 
tatueringsfärgs innehåll. Hade den sjunde frågan i enkäten (bilaga 1), som rör om 
kommunerna gjort egna kontroller, specificerats med ord som analysprotokoll kanske 
svarsfrekvenserna blivit annorlunda. Det krävs nämligen mer än att bara undersöka en 
tatueringsfärgs innehållsförteckning på förpackningen för att avgöra om innehållet är fritt från 
förbjudna ämnen. Det kan även finnas ett visst mått av partiskhet då en kommun svarar på i 
vilken utsträckning den själv har jobbat med en viss lag. I egenskap av tillsynsmyndighet kan 
man uppfatta att man utfört mer än vad man verkligen gjort eftersom jobbet i stor utsträckning 
handlar om att hålla sig à jour med gällande lagstiftningar. 

Uppsatsens frågeställningar riktar sig till kommunerna. Mer specifikt, deras möjligheter, 
kunskaper samt erfarenheter av att i sin tillsyn kontrollera tatueringsfärgernas innehåll. Men 
ansvaret för att utföra tillräcklig kontroll enligt 2 § Läkemedelsverkets förskrifter (2012:25) om 
tatueringsfärger ligger på den som yrkesmässigt för in färger i Sverige, saluför färger eller 
injicerar färger i huden. För att kunna kontrollera att en verksamhetsutövare i det här fallet 
tatuerare uppfyller specifika lagkrav krävs dock att man som kommunal tjänsteman 
åtminstone delvis själv sätter sig in i och läser på om ny lagstiftning. Den upplevda kunskapen 
bland kommunerna att kontrollera om en tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen 
varierar. En majoritet av kommunerna (63 %) upplever att de delvis kan kontrollera 
förekomsten av förbjudna ämnen i tatueringsfärger. Troligtvis är den upplevda kunskapen inte 
högre för att lagstiftningen (SFS 2012:503) om tatueringsfärger är relativt nyutkommen och 
att fullt ut kontrollera, som ovan nämnt, en färgs innehåll hör till de mer invecklade delarna 
den aktuella förordningen. 

Urvalet av kommuner som är med i denna undersökning är baserat på de kommuner som varit 
i kontakt med Läkemedelsverket de senaste åren. Kontakten med Läkemedelsverket har på ett 
eller annat sätt handlat om tatueringsfärger, i nästan samtliga fall i form av tillsynsvägledning. 
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Om kommunerna valts med en slumpmässig metod hade resultaten bättre kunnat knytas till 
ett genomsnittsresultat för alla Sveriges kommuner. Då de deltagande kommunerna varit i 
kontakt med Läkemedelsverket är det rimligt att tro att dessa kommuner satt sig in i det nya 
regelverket om tatueringsfärger i större utsträckning än övriga kommuner. Det är möjligt att 
andra kommuner i stor utsträckning på annat sätt satt sig in i förordningen (SFS 2012:503) 
utan att vara i kontakt med Läkemedelsverket. Men då de kommentarer som redovisats tyder 
på vissa svårigheter när det gäller att kontrollera en tatueringsfärgs innehåll borde flera av 
kommunerna i denna undersökning ha mer snarare än mindre erfarenhet på området än andra 
kommuner som inte fått tillsynsvägledning. Med detta sagt tyder inte resultaten på att det 
råder stor säkerhet när det gäller kontroll av färgernas innehåll enligt Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVS 2012:25) om tatueringsfärger, vare sig från ansvariga tatuerare eller från 
tillsynsmyndighet. Samma mått av osäkerhet eller till och med större borde råda om landets 
samtliga kommuner hade fått svara i undersökningen. 

Det är knappast realistiskt att idag begära att varenda anmäld tatuerare ska jämföra innehållet 
med de bilagor som finns i förordningen om tatueringsfärg. Det är både tidskrävande och 
osäkert utan en standardiserade metod. Den som yrkesmässigt utför tatueringar kommer 
emellertid inte undan en grundläggande del av all miljölagstiftningen nämligen 
kunskapskravet som återfinns i 2 kap 2 § Miljöbalken. Hur krångligt och tidskrävande det än 
må vara att kontrollera en tatueringsfärgs innehåll ska den som tatuerar införskaffa sig 
tillräcklig kunskap och vidta åtgärder för att skydda människors hälsa. En sådan åtgärd som 
både borde och ska vidtas är att se till att de tatueringsfärger som används inte innehåller 
ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. 

Man kan tänka sig att det enklaste sättet för en tatuerare att uppfylla kraven i 2 § (LVFS 
2012:25) är att införskaffa färgerna från en leverantör som gjort kontroller och eventuellt 
komplettera med att göra egna stickprovskontroller. På samma sätt som en kommunal 
hälsoskyddsinspektör ställer krav på tatuerare att ha kännedom om att de färger som används 
inte innehåller förbjudna ämnen borde den som yrkesmässigt tatuerar kunna ställa krav på sin 
leverantör att utföra tillräckliga kontroller. Detta skulle minska riskerna att färger med 
förbjudna ämnen används på den svenska marknaden. Men så länge det inte finns ett enklare 
sätt för myndigheter och verksamhetsutövare att kontrollera färginnehållet är det i praktiken 
svårt att veta om tatueringsfärger lever upp till de krav som framgår i lagstiftningen. 

Denna uppsats är ingen exakt fingervisning hur farligt eller ofarligt det är att som konsument 
tatuera sig. Det är snarare en undersökning om i vilken generell omfattning det aktivt bedrivs 
tillsyn av tatueringsfärger.  Att det bedrivs en aktiv tillsyn är viktigt för att säkerställa att 
hälsofarliga produkter inte kommer ut på marknaden och i slutändan till den konsument som 
blir tatuerad. Resultaten från denna undersökning tyder på att en aktiv tillsyn bedrivs och att 
användningen av förordningen (2012:503) om tatueringsfärger är utbredd. Idag verkar det 
dock som det råder en relativt stor osäkerhet om eventuell förekomst av förbjudna ämnen i 
tatueringsfärger på den svenska marknaden. 

 

5.1 Slutsatser 
• Användningsgraden av förordningen (2012:503) om tatueringsfärger är hög (87 %) bland 

kommunerna. 
• 9 av 10 kommuner har åtminstone delvis haft färgernas innehåll och ursprung som del av 

tillsynen. Men bara en tredjedel av kommunerna säger sig ha gjort egna kontroller av en 
tatueringsfärgs innehåll och jämfört med 2 § i Läkemedelsverket föreskrifter (2012:25) om 
tatueringsfärger. 
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• En majoritet av kommunerna i undersökningen upplever att de delvis kan kontrollera om 
en tatueringsfärg innehåller förbjudna ämnen. 

• Det finns ingen signifikant skillnad i om kommuner med fler jämfört med färre tatuerare 
har haft tatueringsfärgernas innehåll och ursprung som del av tillsynen. 

• Användning av andra delar av förordningen (SFS 2012:503) än de som handlar om innehåll 
av förbjudna ämnen är vanligare än de delar som rör själva innehållet. 

• I nuläget är det svårt och tidskrävande att kontrollera om en tatueringsfärg innehåller 
förbjudna ämnen. 

• En standardiserad metod för att undersöka om en tatueringsfärgs innehåll lever upp till 
lagkraven skulle underlätta och förbättra kontrollen av eventuell förekomst av förbjudna 
ämnen i tatueringsfärger. 

• Vill man idag som konsument vara säker på att tatueringsfärger inte innehåller förbjudna 
ämnen bör man fråga den som tatuerar var färgen kommer ifrån och vilka metoder som 
använts för att säkerställa att färgen inte innehåller förbjudna ämnen. 
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Bilaga 1 – Utskickad enkät 

 

 



 
 

 
 
   
 

 

 

  



 
 

 

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) 
901 87 Umeå, Sweden 
Telefon 090-786 50 00 
Texttelefon 090-786 59 00 
www.umu.se 


	1 Inledning
	1.1 Syfte/problemformulering
	1.2 Frågeställningar
	1.3 Avgränsningar

	2 Bakgrund
	2.1 Hälsoeffekter
	2.3 Andra delar i förordning 2012:503 än förbjudna ämnen

	3 Metod
	4 Resultat
	4.2 Upplevd kunskap samt resurser att kontrollera om en tatueringsfärg innehåller förbjudna ämnen
	4.3 Kontroll av förbjudna ämnen enligt 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVS 2012:25) om tatueringsfärger
	4.4 Andra delar av förordningen (2012:503) tatueringsfärger som varit aktuella vid tillsynen

	5 Diskussion
	5.1 Slutsatser

	6 Referenser

