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Definitioner

2 § förordning (2012:503) om tatueringsfärger

tatueringsfärg: en produkt som består av färgämnen och 

hjälpämnen och är avsedd att injiceras i huden för tatuering

eller permanent makeup, och

steril: i avsaknad av levande organismer och virus.



Permanent makeup

”Klassisk” tatuering



1. Svenska regler för tatueringsfärger

Regelverk Innehåll

Förordning (2012:503) om 

tatueringsfärger

Övergripande regler

Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS 2012:25) om 

tatueringsfärger

Detaljerade regler (t.ex. bilagor med 

förbjudna eller begränsade ämnen)

Svenska regler baseras på Europarådets Resolution ResAP(2008)1

on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up

Ladda ner reglerna https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-

regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/
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https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=ResAP(2008)1
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/


Olika aktörer har olika ansvar 

Tillverkare

• Ansvar för 
färgens 
innehåll

• Steril färg

• Ska anmäla till 
LVs 
produktregister

• Ska se till att 
rätt märkning 
finns (om 
saluför färg)

Importör

• Ansvar för 
färgens 
innehåll

• Steril färg

• Ska anmäla till 
LVs 
produktregister

• Ska se till att 
rätt märkning 
finns (om 
saluför färg)

Distributör

• Ansvar för 
färgens 
innehåll

• Steril färg

• Ska se till att 
rätt märkning 
finns

Tatuerare

• Ansvar för 
färgens 
innehåll

• Steril färg tills 
förpackningen 
öppnas

• Ska se till att 
kund får 
skriftlig info om 
färg

En tatuerare som direktimporterar färg och använder själv men även säljer 
färg får således ansvar som importör, distributör och tatuerare
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Innehållsregler

Förordning 2012:503 LVFS 2012:25

3 § ”En tatueringsfärg får 
yrkesmässigt föras in till Sverige, 
saluföras eller injiceras i hud 
endast om färgen”:
1. Inte har 

cancerframkallande,
mutagena, 
reproduktionstoxiska eller 
andra egenskaper som gör 
att den vid normal eller 
rimligen förutsebar 
användning  kan skada 
människors hälsa eller miljö

2.      Är steril

2 § innehåller:
• Hänvisning till förbjudna eller 

begränsade ämnen i bilaga 1-3
i LVFS

• Hänvisning till 
kosmetikaförordning 
1223/2009

• Hänvisning till CLP (förordning 
1272/2008 om klassificering,
märkning och förpackning av 
kemiska produkter) 

• Anvisning: levereras i behållare 
som bibehåller sterilitet fram 
till dess användande

https://www.lakeme

delsverket.se/malgr

upp/Foretag/Nya-

svenska-regler-om-

tatueringsfarger-

och-permanent-

makeup/Regler-for-

amnen-i-

tatueringsfarg/
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https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/Regler-for-amnen-i-tatueringsfarg/


Kontrollera innehållsregler – kemiska ämnen

• Föroreningshalter och otillåtna ämnen deklareras 

sällan i märkningen. Kontrolleras genom:

- Dokumentation - Kemiska analyser

• Jämför innehållsförteckning med reglerna (finns 

otillåtna ämnen deklarerade?) 



Regel Kontrollera 
att färgen..

Förslag på kontroll 

2 § a LVFS 
2012:25

”inte 
innehåller 
eller avger
någon av de 
aromatiska 
aminer i 
bilaga 1*”

1. Granska analysprotokoll från färgleverantören för 
analys av förbjudna ämnen i bilaga 1 LVFS 2012:25

Bilaga 1 LVFS 2012:25 = Table 1 ResAP (2008)1

2. Jämför analysprotokoll med bilaga 1 för att försäkra
dig om att dessa ämnen inte ingår i färgen

*) Ämnen i bilaga 1 deklareras förmodligen inte i färgens innehållsförteckning
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Regel Kontrollera att 
färgen..

Förslag på hur kontroll 

2 § b LVFS 
2012:25

”inte innehåller 
ämnen i bilaga 2”

Jämför färgens innehållsförteckning med de 
förbjudna färgämnen som listas i bilaga 2 LVFS 
2012:25
Bilaga 2 LVFS 2012:25 = Table 2 ResAP (2008)1

#) föroreningshalter skrivs aldrig ut i färgens innehållsförteckning
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Regel Kontrollera att 
färgen..

Förslag på hur kontroll 

2 § c LVFS 
2012:25

”inte innehåller 
för höga halter av 
föroreningar i 
bilaga 3#”

1. Granska analysprotokoll från färgleverantören för 
analys av föroreningar i bilaga 3 LVFS 2012:25
Bilaga 3 LVFS 2012:25 = Table 3 ResAP (2008)1

2. Jämför analysprotokoll med bilaga 3 för att
försäkra dig om att eventuella halter av
föroreningar inte överskrider maximalt tillåtna
halter





Lagstiftning Kontrollera att 
färgen..

Förslag på hur kontroll 

2 § d LVFS 
2012:25

”inte innehåller 
ämnen som är 
förbjudna i 
kosmetiska 
produkter 
(ämnen i bilaga 
II förordning 
(EG) 1223/2009 
om kosmetiska 
produkter)”

Sök i EU-kommissionens databas över 
kosmetikaingredienser CosIng
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simp
le Om det i sökresultat för ingrediens anges en 
romersk tvåa ”II” i kolumnen Restriction/Annex/Ref 
betyder det att ämnet är listat i bilaga II förordning
(EG) 1223/2009, vilket betyder att ämnet enligt 2 § d 
LVFS 2012:25 är förbjudet i tatueringsfärger
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Obs! vissa färgämnen listade i bilaga II förordning (EG) 1223/2009 om 

kosmetiska produkter föreslås tillåtas i tatueringsfärger p.g.a. att det inte 

finns bra alternativ för tatuering, se tabell 5 i ECHAs förslag på EU-regler

, t.ex. CI 74160 (pigment blue 15) och CI 74260 (pigment green 7)

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple


Lagstiftning Kontrollera att 
färgen..

Förslag på hur kontroll 

2 § e LVFS 
2012:25

”inte innehåller
kosmetiska 
färgämnen som 
har 
begränsningar i 
kolumn g i 
bilaga IV 
förordning (EG) 
1223/2009 om 
kosmetiska 
produkter

Sök i databasen CosIng
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simp
le Om det i sökresultat för ingrediens anges en 
romersk tvåa ”IV” i kolumnen Restriction/Annex/Ref 
betyder det att ämnet finns med i listan över 
färgämnen som är tillåtna i kosmetika. Leta sedan 
upp ämnet i bilaga IV (genom att gå in till vänster 
under ”annexes”). Om ämnet har begränsning i 
kolumn g får det inte användas i tatueringsfärger.

16

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple


Utdrag ur bilaga IV förordning (EG) nr 1223/2009 om 

kosmetiska produkter



Lagstiftning Kontrollera att färgen.. Förslag på kontroll 

2 § f LVFS 
2012:25

”inte innehåller ämnen 
klassificerade som 
cancerframkallande, 
mutagena (skadar
arvsmassan DNA), 
eller reproduktionstoxiska
(skadar 
fortplantningsförmågan) 
ämnen”

Jämför färgens innehållsförteckning med 
European Chemicals Agency´s (ECHA) 
databas C&L inventory
https://echa.europa.eu/information-on-
chemicals/cl-inventory-database (Obs! vid 
sökning på ämne kryssa i rutan ”search
only harmonised substances”). 
Sökresultatet ska visa om ämne är 
klassificerat som cancerframkallande, 
mutagent eller reproduktionstoxiskt vilket 
då inte får användas i tatueringsfärger. För 
detaljfrågor om klassificering av kemikalier 
kontakta Kemikalieinspektionen 
(www.kemi.se).
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https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.kemi.se/


Kontrollera innehållet – sterilitet

• Det ska finnas sterilmärkning för de tatueringsfärger som saluförs

• Om en tatueringsfärg saknar sterilmärkning → begär att få se 
dokumentation som visar att produkten steriliserats

• Mikrobiologiska analyser

Lagstiftning Kontrollera att färgen.. Förslag på kontroll 

2 § g LVFS 
2012:25

”levereras i en behållare 
som bibehåller 
tatueringsfärgens sterilitet 
fram till dess användande”

Bedöm om behållaren kan förmodas 
bibehålla tatueringsfärgens sterilitet fram 
till dess den öppnas första gången (om det 
vid leverans t.ex. visar sig att 
tatueringsfärgens behållare har läckt har 
steriliteten inte bibehållits).



• Odling på agarplatta för att detektera mikroorganismer 

som bakterier och svamp



Märkningsregler

Enligt 6 § förordning 2012:503 
ska den som yrkesmässigt 
saluför en tatueringsfärg se till 
att den har info på behållare 
och ytterförpackning

Läs mer om märkning: 
https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/
Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-
permanent-makeup/Markning-av-tatueringsfarg/
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Hur märkningen ska se ut i detalj 
anges i 10 § LVFS 2012:25

https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/Markning-av-tatueringsfarg/


Kontroll av märkning

Företag som saluför 

tatueringsfärg:

• Kontrollera att 

märkning enligt 10 §

LVFS 2012:25 finns

Bild från 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/For

etag/Nya-svenska-regler-om-

tatueringsfarger-och-permanent-

makeup/Markning-av-tatueringsfarg/

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/Markning-av-tatueringsfarg/


Lagrum i 
LVFS 
2012:25

Information som krävs i märkningen av en tatueringsfärg som säljs på 
den svenska marknaden

10 § a Namn & adress till den som i SV tillverkar eller för in färgen

10 § b Namn & adress, inklusive land, till tillverkaren när färgen förs in till SV. 
Text ska föregås av symbolen 

10 § c Datum för kortast hållbarhetstid: ”bäst före utgången av”/     följt av 
datum (mån och år)

10 § d Info om hur länge färgen kan användas utan fara efter öppnandet        
följt av hållbarhetstid i dagar (D), månader (M) och/eller år (Y)

10 § e Användningsinstruktioner & försiktighetsåtgärder vid användning

10 § f Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering (batchnr)

10 § g Förteckning över beståndsdelar i fallande ordning. Officiell benämning,
färgämnen ska anges med CI-nr (Colour Indexnr)

10 § h Garanti för att innehållet är sterilt fram till dess förpackningen öppnas
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Företag som inte saluför men som injicerar 

tatueringsfärg:

• Kontrollera att tatueraren har den 

(märknings)information för färgen som ska 

lämnas till kunden – har de inte det får färgen 

inte injiceras 

• Kontrollera att sterilmärkning finns



Tatuerarens skyldighet att lämna information 

till kund

Enligt 7 § förordning 2012:503 och 12 § LVFS 2012:25 ska tatueraren lämna skriftlig information 
till den som injicerats om de tatueringsfärger som använts och dess egenskaper:

• Tatueringsfärgens produktnamn

• Namn eller firma och adress för den som i Sverige tillverkar eller 
till Sverige för in tatueringsfärgen (10 § a LVFS 2012:25)

• Namn och adress, inklusive land, till den ursprungliga tillverkaren, i de 
fall tatueringsfärgen förs in till Sverige (10 § b LVFS 2012:25) 

• Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering av varorna
(så kallat satsnummer eller batchnummer) (10 § f LVFS 2012:25)

• Innehållsförteckning (10 § g LVFS 2012:25)

Information om använd färg ska lämnas till kund direkt efter tatuering (t.ex. papper eller e-post)

https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-
makeup/Lamna-uppgifter-till-kund-om-de-tatueringsfarger-som-anvants/
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https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/Lamna-uppgifter-till-kund-om-de-tatueringsfarger-som-anvants/


Anmälan till produktregister (gäller endast 

importörer och tillverkare)

Enligt 5 § förordning 2012:503 ska  
den som yrkesmässigt tillverkar 
eller för in en tatueringsfärg till 
Sverige anmäla till LVs 
produktregister

Tatuerare/distributör som köper 
färg från svensk leverantör ska 
inte anmäla färg till LVs 
produktregister

För listan över företag som anmält färger till LV 
se:

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foreta
g/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-
och-permanent-makeup/Anmalan-till-
produktregister/
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Idag finns ett 40-tal företag 
och c:a 2000 färger anmälda 
till LVs produktregister för 
tatueringsfärg

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/Anmalan-till-produktregister/


2. Europeiska kemikaliemyndighetens förslag 

på EU-regler under REACH

• Kan komma att träda i kraft c:a år 2020?

• Svenska lagstiftningen kommer i sånt fall att 

behöva ersättas/ändras

• Troligt att Kemikalieinspektionen blir 

tillsynsmyndighet/vägledande myndighet

• Film om regelförslaget

– https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/tattoo-inks 

https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/tattoo-inks


Liten jämförelse mellan svensk lagstiftning och EU-

regler som föreslås

Sv. regler EU-regler

Färgämnen  Vissa färgämnen tillåts som 

idag inte är tillåtna

Haltgräns nickel Nej Ja

Krav på sterilitet Ja Nej

Anmälan till myndighet Ja Nej

Info till kund Ja Info ska hållas tillgänglig

Läkemedelsverket ser behov av en kompletterande svensk lagstiftning

Här hittar ni förslaget på EU-regler
https://echa.europa.eu/sv/registry-of-restriction-intentions/-
/dislist/details/0b0236e180dff62a

https://echa.europa.eu/sv/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e180dff62a


3. Läkemedelsverkets tillsyn

Läkemedelsverket har enligt 2 kap. 23§ miljötillsynsförordning 
(2011:13) ansvar för tillsynen i fråga om primärleverantörers 
utsläppande på marknaden  av sådana tatueringsfärger som 
avses i förordning (2012:503) om tatueringsfärger

Exempel på tillsyn:

• Kemiska analyser och märkningskontroll av tatueringsfärger 
2014-2015

• Kemiska analyser och märkningskontroll av tatueringsfärger 
2017-2018

Se tillsynsrapporter på hemsidan 
https://lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Rapporter
/Kontroll-av-tatueringsfarger-och-permanent-makeup-rapporter/

https://lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Rapporter/Kontroll-av-tatueringsfarger-och-permanent-makeup-rapporter/


Resultat kontroll av tatueringsfärger 2017-2018

• 12 av 34 tatueringsfärger innehöll 

förbjudna ämnen eller för höga halter 

av föroreningar



• 14 av de 18 produkter som salufördes saknade märkning enligt 

10§ LVFS 2012:25 om tatueringsfärger



Tillsyn på gång just nu

• Mikrobiologisk analyser och märkningskontroll av 

tatueringsfärger (startades 2018)



Tillsynsvägledning

• Läkemedelsverket ska enligt 3 kap. 7 §

miljötillsynsförordning (2011:13), ge tillsynsvägledning 

i frågor som regleras i förordning (2012:503) om 

tatueringsfärger

• Svarar på frågor från kommuner

• Kan erbjuda föreläsningar på begäran



Förslag på uppdelning av tillsyn av tatueringsfärger 

mellan kommunerna och Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ska kontrollera primärleverantörer 

(tillverkare/importörer av tatueringsfärg):

• Kontroll av innehåll (kemiska- och mikrobiologiska analyser) samt 

dokumentationsgranskning 

• Kontroll av anmälan till Läkemedelsverkets register

• Kontroll av märkning 
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Bra om ni kommuner kan kontrollera följande hos tatuerare: 

• Tatueringsfärgernas märkning 

• Kontroll att tatuerare har info om färg och lämnar den till kund

• Hålla koll på om så kallade ”tuschfärger” används, dessa utgör inte 

tatueringsfärger och får inte injiceras

• Tipsa gärna Läkemedelsverket om en svensk primärleverantör sålt 

tatueringsfärger utan märkning! (de har då brutit mot reglerna)



Tips på länkar

Läkemedelsverket

• Företagsingången: 
https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-
svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/

• Allmänhetens ingång: 
https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Tatue
ringsfarger-och-permanent-makeup/

• Prenumerera på vårt nyhetsbrev om tatueringsfärger 
https://lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Nyh
etsbrev/Tatuering/
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https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/
https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Tatueringsfarger-och-permanent-makeup/
https://lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Nyhetsbrev/Tatuering/


Tack för mig och lycka till med kontroll av era 
tatueringsfärger!

Har ni frågor går det bra att ringa eller e-posta oss på Enheten 
för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika vid 
Läkemedelsverket

Växeln: 018-17 46 00

registrator@mpa.se
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