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bioscience | explained

Huden som konst och
anteckningsblock
Tatueringar – en ökande trend

Det finns många frågor om tatueringar samtidigt som det diskuteras/informeras mycket om dem i olika forum. I den här
artikeln kommer vi att belysa tatueringar från olika perspektiv.
Margareta har specialkunskap om hudens naturliga färg hos
djur och människor. Bethanie är toxikolog och tatuerad. Vi har
haft stor nytta av en översiktsartikel av Serup et al [1].
Allt fler personer är tatuerade idag. I Europa räknar man med
att det rör sig om mer än 12% av befolkningen, och unga är de
som är mest tatuerade. Både män och kvinnor från de flesta
samhällsklasser tatuerar sig. När man tittar på TV, öppnar en
tidning, eller går på bio kommer man sannolikt att se tatuerade
personer. Det finns till och med ”kaffebordsböcker” om tatueringar.
Kändisar med exponerade tatueringar används i marknadsföring. Ett exempel från Sverige är Volvos försäljningskampanj
med hjälp av vår kände fotbollsspelare Zlatan Ibrahimović.
Marknadsföring riktas ibland också till barn, en av Barbiedockorna har kunnat köpas tatuerad, och det finns många temporära tatueringar att gnugga fast på huden.
Tatueringarna blir alltmer konstnärliga och utbildade konstnärer söker sig till tatueringsbranschen.
Om man frågar människor varför de har tatuerat sig är de
mest vanliga svaren: för att vara unik, för att uttrycka mig själv,
för att komma ihåg något viktigt i mitt liv, för att det är vackert,
eller för att visa att man tillhör någon speciell grupp. Tatueringar används också för att markera en triumf, t.ex. över en sjukdom eller en svår tid i livet, och kan användas för att dölja ärr.
En tatuerare kan tatuera nya bröstvårtor på en kvinna som har
genomgått bröstcanceroperationer, eller täcka över ärr på buken efter fetmaoperationer, eller ärr efter självskadebeteende.
Tatueringar har blivit en miljardindustri, den är multinationell
och växer fortfarande. Industrin inkluderar tatuerare, färgproducenter, producenter av tatueringsmaskiner och nålar, 2distributörer och försäljare samt aktörer som tar bort tatueringar.
Tatuerare har blivit mer och mer professionella och det finns
olika nätverk och branschföreningar som t ex Sveriges Registrerade Tatuerare (http://s-r-t.se). Om man är medlem i den föreningen så förbinder man sig att följa en rad minimiregler med
fokus på hygien som medlemmarna anser att yrkesverksamma
tatuerare skall följa. Det finns en förening för permanent makeupartister (Svenska Estetikers yrkesförbund (http://www.seyf.
se). Man kan också inkludera sjukvården i området, de kopplas
in när man får hälsoproblem och sjukdomar orsakat av och i
tatueringen.
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Det finns ännu ingen formell utbildning för att bli tatuerare,
men för att kunna bedriva verksamhet finns det krav som säger
att man ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och
miljön påverkas och kan skyddas, och att all tatueringsverksamhet ska anmälas till kommunens miljöförvaltning. Tatuerare
kan ha olika bakgrund och vara olika skickliga. Det gäller också
aktörer som tar bort tatueringar. Det ställer stora krav på den
som vill tatuera sig att ta reda på vem man vill vända sig till,
men genom att känna till förordningstexter, regelverk mm blir
det enklare. På Socialstyrelsens hemsida [2] finns en sammanställning med länkar till relevant information både till tatuerare
och för den som tatuerar sig.
Ett område som kan ha god nytta av människors unika tatueringar är det polisiära arbetet, både vad gäller spaningsinformation och forensiska undersökningar, såsom bildjämförelser
med hjälp av övervakningsfilmer. Även om information om
tänder och DNA-analyser används för att identifiera människor,
så kan kunskap om deras tatueringar också bidra. Det skedde
t ex efter tsunamin i Thailand 2004. Förutom de bildmotiv
som är tatuerade, så kan det också finnas relevant tatuerad
information som kan vara till hjälp; till exempel tidigare yrke,
tillhörighet till olika gäng eller klubbar, tidigare militärtjänstgöring, namn på familjemedlemmar, medicinska tillstånd, tidigare
resmål, drogvanor, fängelsevistelser, och religiös och kulturell
bakgrund. Polisen har tillgång till ett nationellt signalementsregister som bl. a. innehåller fotografier av tatueringar på personer som har anhållits eller häktats som misstänkt för brott.
Om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa,
får fotografi tas också av den som misstänks för brottet utan
att vara anhållen eller häktad för detta samt av den som inte är
misstänkt för brottet. [Utdrag ur förordning om fingeravtryck
m.m. Svensk författningssamling 1992:824].

Det finns olika typer av permanenta och tillfälliga tatueringar

Dekorativa tatueringar är idag de vanligaste. Många är motiverade av att arbeta med kroppen för utsmyckning, ha den som
en duk för konst eller se tatueringar som en accessoar. Tatueringarna kan bestå av text, symboler, eller olika sorters figurer.
Man kan både designa själv eller välja från tatuerares kollektioner och originella konstskissar. Porträtt kan vara mycket
verklighetstrogna genom att använda teknik med olika täthet
av nålnedslag, eller blandning av färger. Tatueringarna kan vara
både små och stora, och de finns de som får ett slags beroende, så att de tatuerar sig sakta men säkert över hela kroppen.
De kallas ofta för samlare och kan till och med resa långa vägar
till den tatuerare man önskar bli tatuerad av.
Grupptillhörighetstatueringar. Maorifolk från Nya Zealand är
välkända på grund av sina tatueringar i ansiktet. Sådana etniska
tatueringar kombineras ofta med att skapa ärrbildningar och
pierca sig. Motorcykelgängen tatuerar sig ofta med gruppemwww.bioenv.gu.se/samverkan/bioscience-explained
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blem som visar på deras fulla medlemskap i motorcykelklubben. Soldater är också exempel på användare av emblemtatueringar som visar på vilket regemente de tillhör.
Identifikationstatueringar kan gälla en persons namn, födelsedag eller liknande. De har använts av sjömän, soldater och
civila, men också av kriminella liksom i koncentrationsläger.
Medicinska tatueringar används för att ge medicinsk information om individen. Det kan gälla blodgrupper, att man är
allergisk mot t ex penicillin, har diabetes eller epilepsi. Men
det kan också handla om rekonstruktioner av bröstvårtor och
bröstvårtgården, ögonbryn, och hudfärg på hudområden som
förlorat sin normala hudfärg (t ex vid sjukdomen vitiligo).
Kosmetiska tatueringar eller permanent make-up används
främst för att framhäva och färga läppar, som eye-liner eller
markering av ögonbryn. Här kommer en ny yrkesgrupp in,
kosmetologer, som har specialiserat sig på dessa sorters tatueringar. Speciella inkapslade maskiner används med tunnare
nålar och specialbläck, men samma tatueringsfärgslag gäller.
Bläcket kan bestå av en blandning av flera sorters pigment,
men de består vanligen av traditionella tatueringspigment. I
den här artikeln beskriver vi enbart att de finns, men går inte in
i detaljer på området.
Tillfälliga hennatatueringar. Hennatatueringar har sedan
länge använts i Egypten och Indien för att göra tillfälliga tatueringar vid olika ceremonier, fester mm. Idag erbjuds de på
många turistorter och även till barn. Henna kommer från de
krossade bladen av växten Lawsonia inermis, som blandas med
olja eller vatten. I och med att man målar på ytan av huden så
försvinner tatueringen allteftersom överhuden nybildas underifrån.
Henna är rött till orange, och färgen kan ändras genom att
tillsätta andra pigment eller kemikalier. Sedan 1970-talet har
många börjat tillsätta para-fenylendiamin (det kallas då för
svart henna) för att göra tatueringen mörkare och förlänga tiden som den sitter kvar. Ren henna verkar inte ge några större
biverkningar, men svart henna kan leda till kontaktallergier mot
t ex hår- och klädfärger långt efter det att hennatatueringen
gjordes. Korsreagerande föreningar kan också hittas i kosmetik,
mediciner och föda. På Läkemedelsverkets hemsida finns mer
information att läsa [3].

Hur går det till att tatuera sig?
Tatueringen sker i läderhuden

För att förstå hur det fungerar behövs det lite information om
hur huden är uppbyggd och vilken roll den har. Huden är ett
av kroppens största organ, och den har många uppgifter. Den
skyddar mot bland annat bakterier, virus, frätande ämnen och
nötning. Den hjälper till att hålla kroppstemperaturen rätt,
skyddar mot vätskeförlust, utsöndrar vatten och salter, lagrar
vätska och fett, skyddar mot ultraviolett (UV) strålning från
www.bioenv.gu.se/samverkan/bioscience-explained
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solen, bildar D-vitamin med solens hjälp och är ett sinnesorgan
som kan känna kyla, värme, tryck, beröring och smärta.
Huden består av tre lager; överhuden, läderhuden och underhuden. Då man vill ha permanenta tatueringar måste pigmentet föras in genom överhuden till läderhuden. Det beror på
att överhuden som är den yttre barriären mellan kroppen och
omgivningen hela tiden nybildas från celler i den undre delen
av den. Allt eftersom cellerna förs upp mot yttre delen av överhuden så bildas allt mer keratin (kallas ibland för hornämne)
inne i cellerna. Det yttersta cellagret, hornlagret, består bara av
döda och förhornade celler som kontinuerligt försvinner från
huden. Det kan vara olika tjockt på olika delar av kroppen, och
kan bli tjockare om det utsätts för nötning. Överhuden på ytor
som slits mycket som hand- och fotsulor är ofta någon millimeter tjock eller mer, medan övrig överhud är cirka 0,05 och 0,15
mm tjock. I den understa delen av överhuden finns hudens
melanocyter, de celler som naturligt producerar pigment och
ger huden alltifrån ljus till svart färg [4].
Pigmenten förs in i läderhuden som är cirka en till tre mm
tjock, och tjockast är den på ryggen. Den finns direkt under
överhuden och består av stråk av kollagenfibrer och elastiska
fibrer, blodkärl, lymfkärl, känselkroppar, nerver, hårsäckar,
talgkörtlar och svettkörtlar. Det finns också fria nervändar
som reagerar på smärta. Även om det inte är en kontinuerlig
nybildning som i överhuden så sker ändå förändringrar som
kan påverka tatueringar. Den elastiska komponenten blir mindre elastisk med åren, en process som kan accelereras med
UV-ljus.

Avtrycket appliceras
på huden.

Tatueringen av linjer är
färdig.

bioscience | explained

FIGUR 1

Arbetsstationen förbereds. Ytor rengörs med ytsprit
och Chem Gene, sterila nålar och tuber med färg
monteras och barriärskydd monteras. På bilden ser
man tatueringsmaskiner för linje- och skuggningsarbete, termigrafiskt avtryck, färger för svart linje,
svarta skuggor och gråskala.

Fortsatt tatuering av linjer och svarta skuggor.

I princip går det att tatuera var som helst på huden. Det innebär att en vuxen man har cirka 1,8 kvadratmeter tillgänglig yta.
5 000 hål per minut i huden – vad innebär det för huden och
kroppen?
Vid tatuering utsätts man för tusentals nålstick som ger hål i
huden och bryter den barriär som huden utgör och som förhindrar infektioner av mikroorganismer via huden. God hygien och
www.bioenv.gu.se/samverkan/bioscience-explained

Färdig tatuering med såväl linjer
som skuggor och gråskala
Copyright © Marika Knubbe.
Figuren är reproducerad med
tillstånd från Marika Knubbe. För
tillstånd att använda figuren för
andra ändamål, kontakta Marika
Knubbe, marika@buzzstop28.se.
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sterila tatueringsfärger är därför viktigt. Kommunen kontrollerar tatuerares hygienarbete.
En tatueringsmaskin gör cirka 5 000 stick per minut. Elektriska tatueringsmaskiner introducerades 1891. Den första
hade en liten roterande motor, men 1899 uppfanns en maskin
baserad på två spiraler och elektromagnetism som är den dominerande typen idag. Nyligen har dock en maskin med den
roterade motorn förbättrats och åter tagits i bruk.
Det kan ta allt från 5 minuter för en liten enkel tatuering till
mer än 20 timmar för stora och komplexa tatueringar (se Figur
1 och 2 hur en tatuering går till). Flera sessioner kan behövas
beroende på hur stor tatueringen är, hur mycket smärta klienten tål och var på kroppen tatueringen sker. Vissa kroppsdelar
är smärtsammare att tatuera än andra, t ex vid leder som
armbågsvecken, eller där huden är tunn, men upplevelsen av
smärta är mycket individuell.
Kroppen avger histamin vid tatuering, huden sväller och blir
extra känslig men det går oftast över inom ett dygn. Därefter
kommer huden att infiltreras med vita blodkroppar, då sårskorpor på hudytan flagnar av. Läkefasen slutar med en period av
hudtorrhet och fnasighet. Det tar oftast 3-4 veckor innan allt
läkt helt och hållet, och den egna hygienen är viktig under läkperioden så att man inte själv orsakar infektioner.

FIGUR 2

Färgerna hälls över i koppar inför tatueringen. På bilden finns
också en linjemaskin och en maskin för skuggor och färgläggning.

Tatueringsfärger.

Copyright © Marika
Knubbe. Figuren är reproducerad med tillstånd
från Marika Knubbe. För
tillstånd att använda figuren för andra ändamål,
kontakta Marika Knubbe,
marika@buzzstop28.se.

Avtrycket är applicerat vid
en redan befintlig gammal
tatuering.

Linjer och svarta skuggor
appliceras.

www.bioenv.gu.se/samverkan/bioscience-explained

Färdig färglagd tatuering.
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Förändras färgerna av ljus?

Cirka 3 månader efter en tatuering har ett visst överskott av
färger transporterats till andra delar av kroppen vilket tatueraren räknar med. Man har till exempel observerat att tatueringsfärger transporteras från huden för att ansamlas i lymfknutar.
Men efter det så bleknar tatueringar ofta ytterligare över tid
och i olika grader för olika färger. Det kan bero på olika saker.
Pigmenten kan lämna stället där de injicerats eller förändras
kemiskt och på så sätt förlora sin färg. Ljus har visat sig ha en
aktiv roll vid kemisk förändring.

våglängd
ultraviolett

synligt ljus

infrarött

överhud
0,15 mm

läderhud

1-3 mm

underhud/fett

Dagsljus innehåller alla färger och det du ser i en tatuering
är det ljus som inte har absorberats; dvs det som reflekterats
och som ger den bild av tatueringen som du uppfattar (Figur 3).
Svarta tatueringar absorberar alla färger, medan vita reflekterar
så gott som allt ljus. Röda tatueringar absorberar den blå-gröna
delen av ljusspektrum medan blå färger absorberar rött/orange
ljus.
Hur djupt in i huden som ljus når beror på vilken våglängd
ljuset har (Figur 4). Ultraviolett (UV) ljus har sämst förmåga att
nå långt in i huden men både UVB och UVA når in i läderhuden
där tatueringen finns. UVB når bara in i den översta delen av läderhuden medan UVA som har en våglängd som ligger närmre
det synliga ljuset når en längre bit in i läderhuden. Synligt ljus
från blått (380 nm) till rött (750 nm) når långt in i läderhuden.
Ju längre våglängd desto längre når ljuset, och det blå när ända
ner till underhuden. En del av ljuset absorberas och en del reflekteras.
Ljus innehåller energi och när ljuset mötet ett färgkorn överförs viss del av energin och färgmolekylen exiteras. Oorganiska
tatueringsfärger är oftast fotostabila och bryts inte ned av
www.bioenv.gu.se/samverkan/bioscience-explained

FIGUR 3. Pigment injiceras in i läderhuden
som finns under överhuden. Synligt dagsljus
som innehåller alla färger når in i läderhuden till pigmentkornen (illustreras av de
svarta pilarna). Svart pigment absorberar allt
ljus och vi uppfattar tatueringen som svart.
Vitt pigment reflekterar hela ljusets spektrum och uppfattas därför som vitt. Färgade
pigment absorberar den komplementära
färgen till det reflekterade ljuset. Det röda
pigmentet absorberar den blågröna delen av
ljuset, men inte den röda som därmed kan
reflekteras och vi uppfattar tatueringen som
röd.
Figuren är från Serup, J et al., 2015 [1],
modifierad och översatt till svenska med
tillstånd från Vidensråd for forebyggelse som
har copyrighten © , www.vidensraad.dk. För
tillstånd att använda figuren för andra ändamål, kontakta Vidensråd for forebyggelse.
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synligt dagsljus
(vitt infallande ljus)
svart
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vitt

blått

rött

vitt pigment

blått pigment

rött pigment

inget ljus

rött ljus

reflektion/
synlig färg
överhud
tatuerad
läderhud
ljusabsorption
av pigment

svart pigment
allt ljus

ljuset, men organiska kan vara mer känsliga och färgen ändras
därför över tid (för mer information om färger se stycket om
vad det är för färger som används). Nedbrytningsprodukter
kan vara toxiska. Det är särskilt vanligt för röda färger, som ofta
innehåller azofärger.
Oftast använder vi solskyddskräm för att skydda oss från att
bli alltför solbrända av UV-ljus, men är man tatuerad så vill
man skydda sin tatuering också. Solskyddskrämer skyddar bara
mot UV-ljus och det har visat sig att även UV-ljus påverkar pigmenten så att de bryts ner. Det är lite oklart hur detta går till i
detalj. Man kan också vilja använda solskyddskräm för att inte
upplevelsen av tatueringen ska minska när vi blir solbrända och
den naturliga pigmenteringen ökar i överhuden.

FIGUR 4. Schematisk illustration av hur ljus
penetrerar huden. Huden består av det yttre
lagret, överhuden, som är upp till ca 0,15 mm
tjockt. Under överhuden hittar vi läderhuden
som är 1-3 mm tjock och därunder finns den
fettinnehållande underhuden. Strecken visar
hur djupt på hur långt in i huden UV-ljus,
synligt ljus och infrarött ljus når.. Långvågigt
infrarött ljus når längst, medan det kortvågiga
ultravioletta ljuset absorberas i de yttre delarna av huden.
Figuren är från Serup, J et al., 2015 [1], modifierad och översatt till svenska med tillstånd
från Vidensråd for forebyggelse som har
copyrighten © , www.vidensraad.dk. För tillstånd att använda figuren för andra ändamål,
kontakta Vidensråd for forebyggelse.

Vad är det för färger som används – och vad känner vi till om
deras effekter på människa?

Det finns ett mycket stort antal olika tatueringsfärger från
många olika producenter. Önskemål om färgstarka tatueringar
i många nyanser har också lett till en ökning av antalet färger.
I Sverige finns särskilda regler som tatueringsfärger måste
uppfylla (se nedan under Lagstiftning, förordningar mm). Den
som säljer eller använder tatueringsfärger ansvarar för att
färgerna uppfyller reglerna. Reglerna innebär till exempel att
färgerna inte får innehålla skadliga ämnen eller för höga halter
av vissa föroreningar. Färger ska även vara sterila och den som
importerar eller tillverkar tatueringsfärg måste också registrera
färgerna hos Läkemedelsverket. Det finns flera tusen färger
registrerade.
Kontroller av tatueringsfärger har visat att de kan innehålla
ämnen som skulle kunna vara skadliga men vi har begränsad
www.bioenv.gu.se/samverkan/bioscience-explained
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kunskap om deras potentiella effekter i kroppen, och ännu
mindre om deras långsiktiga eller systemiska effekter [för en
översiktsartikel se 5]. Mängden av kemikalierna som injiceras
i huden vid en typisk tatuering överskrider den rekommenderade dagliga exponeringen, men det är svårt att jämföra maximalt rekommenderade värden som finns för mat eller luftburen exponering med tatuering (halten som man exponeras för
vid en normal stor tatuering (40 cm2) kan motsvara ca ett års
intag via mat). Man vet inte heller hur kroppens reaktion kan
skilja sig när man exponeras för låga halter under en längre tid,
eller en större dos under kort tid. I följande text beskriver vi
kort det som är känd angående vissa kemiska ämnen, men hälsoeffekter som uppstår som följd av exponering för kemikalier i
tatueringar är inte kända.
Ett stort antal tatueringsfärger innehåller färgpigment som
är gjorda för att färga mat och dryck, för färgsättning av olika
produkter som bilar och plast, och för skrivarfärger. Det ligger
ett stort ansvar på den som tillverkar tatueringsfärger att välja
lämpliga pigment till sin tatueringsfärg. Vilken tillverkningsmetod som används vid tillverkning av färgpigment kan också
påverka om pigmentet innehåller skadliga föroreningar eller
inte. Så är fallet till exempel med carbon black. För att det ska
bli en permanent tatuering måste pigmenten stanna kvar i läderhuden där de injicerats. Det gör de därför att de är olösliga
i våra kroppsvätskor. De flesta pigment förutom svarta och vita
är numer organiska, men det finns fortfarande oorganiska pigment som används.
Organiska färgpigment är syntetiskt framställda molekyler.
Azo-färger utgör majoriteten av organiska färger som används
idag. De togs fram av kemister redan i slutet av 1800-talet och
användes främst för infärgning av tyger. Idag är dessa färger
vanliga som livsmedelstillsatser och de finns främst i röda, gula
och orange tatueringsfärger. Den vanligaste oorganiska färgen
är grafit som är svart. Övriga oorganiska tatueringsfärger består
av metallsalter i kristallform. Järn-, titan- och kromsalter är de
vanligaste följt av koppar-, aluminium- och magnesiumsalter.
Så gott som all vit färg består av titanoxid, och titanoxid används ofta också för att göra andra färger ljusare, t ex för att få
en mer rosa nyans av den röda. Järnoxid ger röda, bruna och
svarta färger. Kopparsalter används för att få blå och gröna
nyanser, och dessa färger kan ofta innehålla mangansalt.
Tatueringsfärger innehåller dessutom även lösningsmedel
och olika tillsatser. Generellt innehåller färgerna pigment och
vatten tillsammans med andra ämnen som silikat som håller
pigment i lösning, bindningsämnen som polyethylenglykol
(anges ofta med förkortningen PEG när den används i kosmetika och läkemedel) och vattenlösliga ämnen som t ex glycerin,
isopropylalkohol och trollhassel. Vissa halter av föroreningar
accepteras i tatueringsfärger enligt lagstiftnigen. I en studie
som gjordes av Läkemedelsverket 2015 visade man att 15 av
29 granskade tatueringsfärger innehöll förbjudna ämnen. En
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rapport från EU 2016 [6] anger procent av testade produkter
som innehåller kända föroreningar; polycykliska aromatiska
kolväten (43 %), primära aromatiska aminer (14%) tungmetaller (9%), konserveringsmedel (6%) och mikrobiologisk kontamination (11%).
Exempel på organiska föroreningar är polycykliska aromatiska klorväten, benso[a]pyren, fenol och ftalater. Polycykliska
aromatiska kolväten är en grupp av kemiska ämnen som är
förbränningsprodukter från den process som används för att
framställa kol till svarta färger. Det finns kunskap om enskilda
ämnens effekter på kroppen som kan ge vissa indikationer. Polycykliska aromatiska kolväten är kända carcinogener och kan
inducera DNA-skador. Ftalater är ett vanligt mjukgörande- och
tillsatsmedel som ofta används i plastprodukter men som också
har hittats i svart färg. De tros ha hormonstörande effekter, och
kan ha reproduktions- och utvecklingseffekter. En del metalljoner är kända för att fungera som allergener dvs, utlöser allergiska reaktioner, medan andra metaller kan vara cancerframkallande. Allergier mot metaller kan förekomma; t ex är 17 %
av kvinnor och 3 % av män är allergiska mot nickel. Kroppen
reagerar inte mot metallen i sig, utan den produkt som bildas
när nickel binder till ett protein i t ex i vita blodceller.
Allergier kan också uppstå mot pigment, det är vanligast
mot röda pigment, även om alla färger kan utlösa reaktioner.
Det kan ta flera år innan allergin utvecklas vilket tros beror på
att kroppen reagerar mot en eller flera av nedbrytningsprodukterna snarare än mot själva pigmentet. Azo-färger som är
vanliga i röda pigment kan brytas ner och då reagera med proteiner i vita blodceller. På samma sätt som med metalljoner, är
det denna förening mellan kroppens egna proteiner och den
”främmande” molekylen, som uppfattas som farlig av immunförsvaret.
En annan aspekt av färgerna är att en del av dem kan klassificeras som nanopartiklar. Nanopartiklar används idag inom
många områden som medicin, teknologi och färg, men deras
effekter på biologiska system är inte så känd. Nanopartiklar är
per definition partiklar som är mindre än 100 nanometer (nm)
i åtminstone en dimension (som jämförelse är ett människohår
ca 80 000 nm brett och en sträng av DNA är 2,5 nm bred). Svart
tatueringsfärg innehåller höga koncentrationer av carbon black
som har en diameter av ungefär 40 nm. Vita pigment innehåller höga halter av titandioxid som kan variera i storlek från 50
till 100 nm.
Toxikologiska studier med kolnanopartiklar från tatueringsfärg visar att det finns en viss risk med kortvariga inflammatoriska reaktioner eller så kallad oxidativ stress som kan leda
till DNA skador eller celldöd, men långvariga effekter är inte
kända.
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Det finns ingen samlad kunskap
om positiva eller negativa hälsoeffekter av tatueringar

Det finns ingen samlad bild eller dokumentation av hälsoeffekter av tatueringar; sjukvården och andra instanser i samhället som har tillgång till information kring problem (t.ex.
infektioner eller allergiska reaktioner) får bara kännedom om
ett fåtal av de svårare fallen. De flesta kunder som får lindriga
problem med sina tatueringar vänder sig i första hand till sin
tatuerare för rådgivning. Denna information har inte forskare
och medicinskt personal tillgång till. Tatuerare har också mer
kunskap om positiva effekter av tatueringar, inte minst inom
psykiska hälsoeffekter, som inte heller har studerats utförligt av
forskare. Tatuerare menar att många kunder blir glada av sina
tatueringar och kan t.o.m. se dem som en del av sin utveckling
eller tillfrisknande.

Vad gör man för att förhindra biverkningar och sjukdomar?

Hygienen på tatueringsstudios har blivit allt bättre framförallt
i västvärlden, men infektioner orsakade av bakterier eller andra mikroorganismer kan ändå uppstå. Det kan ske vid direkt
hudkontakt mellan tatueraren och den som ska tatueras, eller
indirekt genom kontaktsmitta på grund av dålig hygien i tatuerarens mottagningsrum, hos tatuerarens utrustning som t ex
lampor, behandlingsstol, tatueringsmaskin, nålarna och färgflaskorna, eller att bläcket inte är sterilt.
I mer sällsynta fall kan allvarliga blodburna infektioner som
hepatitis B, hepatitis C, HIV liksom blodförgiftning ske. Hygienen hos tatueraren är därför otroligt viktig så att inte smitta
från en person överförs till en annan likväl som att kunden tar
sitt ansvar om att informera om eventuella infektioner så att
inte smittan förs vidare.
I och med att tatueringar inte är en medicinsk behandling
så finns det inte så mycket dokumentation om eventuella biverkningar eller problem. Oftast går man inte till läkare, utan
diskuterar det först med sin tatuerare. I en studie frågade man
vad de tatuerade upplevde efter tatueringen. Hudproblem som
blödningar, sårskorpor, kliande, svullnad, blåsbildning och bakteriella hudinfektioner var en del av det. Men det kunde också
vara smärta, yrsel, huvudvärk, illamående och feber. Bara 1%
av dem kontaktade en läkare. Det var vanligare att tatueringar
med olika färger orsakade problem än de svarta tatueringarna.
Hur stor tatueringen är inverkar också.
Många tatuerade rapporterade att problem kunde uppstå
i samband med solljus. Huden kliade och svullnade, och man
upplevde ibland en brännande känsla. Bakgrunden till problemen kan ha många orsaker.
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Som nämnts tidigare, kan tatueringar orsaka allergiska reaktioner, och de är oftast kopplade till en specifik färg. Det kan
ta olika lång tid innan de utvecklas, det kan vara både i närtid
från då tatueringen är gjord till flera årtionden efter och de
kan bli livslånga. Röda färger är som nämnts de mest vanliga
att reagera mot, ibland även blå/gröna men sällan i gula och
så gott som aldrig i svarta. I de svåraste fallen kan de allergiska
reaktionerna skapa allvarliga sår. I mer moderata fall kan huden
förändras på olika sätt med keratinisering, och de kan svälla 6-8
mm över omkringliggande hud.
Skickliga tatuerare undviker att lägga för mycket pigment på
ett ställe, eftersom pigmenten kan klumpa ihop sig till större
partiklar som i sin tur orsakar inflammation.

Vad gör du om du ångrar dig, eller inte kan ha kvar din tatuering?
Om du bara ångrar dig

Man kan bli besviken på kvaliteten eller designen på tatueringen, man kan skämmas för den när andra reagerar negativt, och
tatueringen kan sänka självkänslan och man kan uppleva sig
som stigmatiserad. Man kan också ha utvecklats och ändrat
sig över tid, och bilden av en själv som tatueringen var tänkt
att ge stämmer inte längre. Tatueringen kan till och med göra
det svårt att få arbete och en karriär, och i vissa sociala sammanhang accepteras inte tatueringar. Det kan leda till att man
vill ändra sitt motiv, eller till och med ta bort sin tatuering. Har
man flera tatueringar så kanske man ångrar vissa men inte alla.
Det är sällan möjligt att ta bort tatueringen helt och hållet
så att huden blir som före tatueringen. Laserteknik är idag är
det vanligaste sättet att ta bort tatueringar. Det finns inga säkra
siffror men man har uppskattat att en tredjedel av tatuerade
personer är nöjda, en tredjedel ångrar sig med tiden och en
tredjedel tycker varken eller. Det är bara en del av de som ångrar sig som beslutar sig för att ta bort tatueringen. Det är en
kostsam process, det är oftast 10-20 ggr dyrare än tatueringen.
Sjukvården betalar bara om det finns medicinska aspekter involverade. Det finns alltid en risk att det inte blir så bra, det är
sällan möjligt att helt avlägsna tatueringen och återställa huden som den var tidigare. Det kan bli ärr och blekning av huden
i området. Om det bara handlar om att man är missnöjd med
motivvalet så finns det möjligheter att tatuera över gamla tatueringar (som ev kan blekas innan med laser).
Det laserljus som används idag doseras som korta pulser som
bara varar under några nanosekunder. Färgkornen upphettas
genom belysningen och går sönder till mindre korn som avlägsnas från huden via lymfkärlen till lymfknutarna. Det är mycket
viktigt att inte orsaka skador och ge upphov till ärrbildningar
i onödan. Målet är att slå sönder pigmenten i små bitar, och
överskottsvärmen får inte hetta upp omgivande vävnad så att
den skadas.
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Man arbetar med olika våglängder för olika pigmentfärger.
Svarta tatueringar är enklast att ta bort eftersom svart pigment
absorberar ljus över hela det synliga ljusspektrumet. För övriga
färger behöver man använda specifika våglängder och lasrarna
är ännu inte så välutvecklade så att de fungerar för alla färger.
Än så länge verkar 510 nm vara den kortaste tillgängliga våglängden. Gult och till del rött pigment absorberar mest ljus vid
kortare våglängder vilket gör att det inte är möjligt att ta bort
dem med lasertekniken. . Laserbehandling kan i sig orsaka
hyperkänslighet och allergier då den kan medföra att färgerna
klyvs till nya molekyler som kan vara skadliga. Det verkar vara
vanligast för de organiska azofärgerna.
Tatueringar med vitt färgämne, titanoxid, kan inte tas bort
med laser då det ofta blir svart av laserbehandlingen. Även
järnoxidfärg kan svartna.
Hudens eget melanin absorberar ljus i hela våglängdsområdet och laserbehandling spränger även de kroppsegna melanosomerna vilket bleker huden på det behandlade stället.
Även när det gäller att välja den som ska utföra borttagning
av tatueringar med laser är det viktigt att välja en seriös aktör.
Strålsäkerhetsmyndigheten har föreskrifter för laserbehandling
och har tillsyn över dem som arbetar med det. Det finns t ex
regler för hur nära ögonen man får använda laser, och i ögonområdet får bara läkare använda laser.

Om du får allergier

Blir du allergisk mot en färg så är i dagsläget enda möjligheten
att ta bort den delen av huden med allt pigment i.
Det är inte alltid det är möjligt att göra beroende var på kroppen det är, och resultaten kan bli både fula och kosmetiskt oacceptabla. Det kan därför bli tal om hudtransplantationer och
speciella plastikoperationer. Vid Bispebjerg University Hospital
i Köpenhamn använder man ”rakningskirurgi” där man skär av
lager för lager av den bit av huden där man fått problem med
sin tatuering tills allt pigment är borta [7]. Huden blir oftast lite
ljusare och lite ärrbildning kan uppstå, men det är möjligt att
göra en ny tatuering med en färg som man tål.

Lagstiftning, förordningar mm

I Sverige är det flera olika myndigheter som är involverade i
regleringen av tatueringsbranschen. Socialstyrelsen har samlat
vägledningsmaterial på sin hemsida om tatuering och piercing
från sin egen verksamhet, och från andra myndigheter och intresseorganisationer [2]. Här finner man aktuella referenser till
gällande förordningar, regler, rekommendationer mm som är
bakgrund till texten nedan. Den utgör en kort sammansfattning
av vad som gäller. Man kan man lära sig mer om vad som gäller
både om man vill tatuera sig eller om man är tatuerare.
Sverige har nationella regler för tatueringsfärger, men ännu
finns inte någon övergripande EU-lagstiftning. Det finns dock
ett stort utredningsmaterial publicerat som innehåller mycket
www.bioenv.gu.se/samverkan/bioscience-explained
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bra information [2], och som kan leda tll framtida gemensam
reglering.
I Sverige är tatueraren skyldig att anmäla sin verksamhet till
miljöförvaltningen, att ha kunskap om hygien och smittspridning och risker för korskontamination.
I Sverige ansvarar Läkemedelsverket för kontroll av importörer och tillverkare av tatueringsfärg. Även kommunerna kan
kontrollera tatueringsfärger i och med att de ska kontrollera
alla led som hanterar kemiska produkter (där tatueringsfärger
ingår). Tatueringsfärger som tillverkas, importeras, säljs och
injiceras får inte innehålla skadliga ämnen och ska vara sterila.
Färgerna ska finnas anmälda till Läkemedelsverkets register och
ska vara försedda med viss märkning som namn och adress till
importörer/tillverkare, batchnummer, datum och hållbarhet,
och innehåll inklusive kemiska ämnen (med CAS beteckning,
”chemical abstract service”) och färgämnens färgindexnummer
(CI, ”color index”). Förpackningarna ska även ha en garanti för
att innehållet är sterilt och det finns föreskrifter för vad som
inte får förekomma i tatueringsfärgerna.
Efter tatuering är tatueraren är skyldig att lämna viss
information till kunden om de tatueringsfärger som använts
vid tatuering. Till exempel ska de lämna uppgifter som
produktnamn, innehållsförteckning och batchnummer och som
kunden bör spara. Om kunden drabbas av en oönskad effekt
så är tanken att det ska finnas en spårbarhet så att använd färg
kan identifieras. Men det finns inget krav på att tatuerarstudion ska föra journal över sina kunder och när och med vilka
färgämnen som tatueringen skett med.
Miljöförvaltningen kräver, enligt miljöbalkens bestämmelser,
att den som är verksam som tatuerare arbetar med egenkontroll över hygien och rengöring vid sina verksamheter. Tatuerare ska fortlöpande planera, kontrollera och dokumentera sitt
arbete med att förebygga hälsoproblem och smittspridning. En
riskanalys ska göras med hänsyn till lokalen, utrustning, rengöring och sterilisering, samt personalens kompetens. Kunden ska
alltid informeras om risker vid ingrepp, innehåll i färgarna som
används, och eftervård. Socialstyrelsen har utformat allmänna
råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, som miljöförvaltningarna använder sig av i sin tillsyn av dessa verksamheter.
Kunden har också ett ansvar att informera om eventuella
blodsmittor som hepatit eller penicillinresistenta stafylokocker
enligt smittskyddslagen, samt om potentiellt problematiska
sjukdomar som psoriasis, diabetes, epilepsi, blödarsjuka eller
nedsatt immunförsvar (inklusive graviditet), eller skador.
En person som blir skadad av sin tatuering har ofta en svag
juridisk ställning, både när det gäller skador orsakade av tatueringen och skador orsakade av laserbehandling eftersom det
inte finns någon lagstiftning som skyddar personen. Det är inte
heller säkert att det går att återställa huden efter de skador
som tillfogats den, och utseendeskador kan vara socialt mycket
handikappande.
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Tackord

Ett varmt tack går till Marika Knubbe på Buzzstop28 Tattoo
i Göteborg för att hon ville dela med sig av sin kunskap som
tatuerare samt hjälpte oss med foton på hur processen går
till. Magnus Crona på Läkemedelsverket, Anna Rosner på Socialstyrelsen och Mikael Andersson från Forensikgrupp 7 vid
Polismyndigheten i Stockholm har varit till stor hjälp med faktagranskning av texten.
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Några webbsidor av intresse

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/allmanhet/
tatueringsfarger-och-permanent-makeup

Här ges information om tatueringar och permanent makeup till
allmänheten.
https://lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Nyhetsbrev/Tatuering1/
Här kan man anmäla sig för en prenumeration på Läkemedelsverkets nyhetsbrev om tatueringar
www.bispebjerghospital.dk/presse-og-nyt/kampagner/tatoveringskampagne/
Bispebjerg Hospital har gjort en lista av frågor som är viktiga
att besvara innan en person bestämmer sig för att tatuera sig.
Webbsidan är på danska.
www.thinkbeforeyouink.dk/foer-tatovering.html
Materialet är gjort för att öka kunskapen om tatueringar och
vad en person bör tänka på innan, under och efter en tatuering. Det finns också en funktion där man kan fotografera sig,
välja en tatuering och virtuellt placera den på kroppen för att
se hur det kommer att se ut. Webbsidan är på danska.

Ytterligare läsning för den specialintresserade
I boken Diagnosis and Therapy of Tattoo Complications. With
Atlas of Illustrative Cases. 2017 (eds. Serup, J and Bäumler,
W.,), Karger, (ISBN 978-3-318-05977-9) som ingår i en serie
som heter Current Problems in Dermatology, volym 52, hittar
man en omfattande text som framför allt vänder sig till läkare,
men kan vara av intresse för fler.
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