Lagförslag gällande åldersgränser för
piercing/håltagning

Bakgrund
Förekomsten av reglering och riktlinjer rörande håltagning som kroppsutsmyckning, så kallad
piercing, är idag mycket otillfredsställande. Idag finns ingen som helst reglering av
företeelsen vilket framstår som mycket besynnerligt då de flesta kunder befinner sig i ett
ålderspann från nedre till övre tonåren och torde vara en synnerligen skyddsvärd grupp i detta
avseende. Frånvaro av reglering får som konsekvens att såväl kunder som professionella och
seriösa näringsidkare drabbas på ett mycket negativt sätt av de näringsidkare som utger sig för
att ha kunskap och rätt säkerhetstänkande trots att detta är något som helt saknas i den drivna
verksamheten. Håltagning sker helt utan samtycke eller vetskap av förälder/målsman och det
förekommer situationer där trettonåringar fått en piercing utförd i bröstvårtan. Detta är bara
ett av många exempel. Håltagning sker även utan någon som helst kontroll från myndigheter.
Sterilitet och renlighet är på många platser bristande vilket ger en hög risk för potentiell
blodsmitta och andra sjukdomar. Detta är alltså inte bara en fråga om etik och ansvar
gentemot våra unga utan även en stor fara för den allmänna folkhälsan.
Detta vill vi göra någonting åt.
Vilka är vi?
ASAP, Association of SAfe Piercing Sweden, är en förening bildad av utövare från piercing
studios i hela Sverige. Vi arbetar för ett säkrare utövande av piercing, både för professionella
utövare och för tryggheten av våra barn, ungdomar och föräldrarna till dessa. ASAP är en
ideell systerorganisation till APP - Association of Professional Piercers, i USA.
Liksom APP så är föreningens syfte och mål att höja nivån på hygienen och medvetandet hos
utövare såväl som kunder för att på så sätt skapa trygghet och eliminera risker rörande
piercing.
Vad bör göras?
Vi har varit i kontakt med Lena Renberg på Socialdepartementet där vi samtalade om den
alarmerande situation som nämnts ovan. Vi berättade för henne att vi då skulle hålla ett
årsmöte den 8: e november där vi bland annat skulle diskutera åldersgränser för piercing.
Lena Renbergs förslag till oss var att under årsmötet bilda och ta fram två eventuella
lagförslag. Detta är nu gjort och förslagen är som följer:
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§

Lagförslag 1
Utsmyckande håltagning (piercing) får, utan förälders samtycke, utföras på
underårig endast om denne uppnått en ålder av femton år och kan styrka att så
skett genom uppvisande av giltig foto legitimation.
För sådana utsmyckande hål som avser bröstvårtor eller genitalier gäller den i FB
9:1 stadgade myndighetsåldern.
Från första och andra stycket undantas sådan håltagning som avser örsnibb.

§

Lagförslag 2
Utsmyckande håltagning (piercing) får endast utföras på den som uppnått den i FB
9:1 stadgade myndighetsåldern och kan styrka att så skett genom uppvisande av
giltig foto legitimation.
Från första stycket undantas den som uppnått femton års ålder och är i målsmans
sällskap.
Andra stycket gäller inte sådana utsmyckande håltagning som avser bröstvårtor
eller genitalier.
Från första och andra stycket undantas sådan håltagning som avser örsnibb.

Att stadga fasta åldersgränser i lagtext är ett önskvärt steg för att komma åt oseriösa utövare
och på så vis säkra våra ungdomar, föräldrar och allmänhälsan.
Vi har även ett flertal förslag gällande hur studios skulle kunna sköta sterilitet och hygien i
sina verksamheter, som drastiskt minskar riskerna för potentiell blodsmitta och andra
åkommor. I nuläget anser vi dock att nämnda problem med åldersgränser är det mest
brådskande.
Detta förslag ser vi gärna som en start på ett framtida samarbete rörande piercing och
liknande. Vi anser det mycket viktigt att skapa en god dialog i frågan.
Gällande framtida beslut ser vi också gärna att ni håller en öppen dialog med oss.
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