
❙ ❙ Body piercing innebär fastsättande av
ett smycke i huden genom en stickkanal.
Smycket har formen av en ring eller en
stav, på vilken ytterligare en utsmyckning
kan fästas, vanligen en ädelsten. Kanalen
görs med en nål som penetrerar över- och
underhud och ibland även brosk. 

Vanliga placeringar är örsnibb, ögon-
bryn, läppar, tunga, näsa, navel, bröst-
vårtor och genitalia. Särskilt populär är
piercing i navel och tunga. Piercing, ta-
tuering, brännmärkning (branding) och
skarifikation brukar rubriceras som
body art (kroppskonst). Kroppskonst fö-
rekommer i alla socialgrupper och i alla
åldrar. Vanligast är piercing i sena ton-
åren och upp till 30 års ålder. Motiv för
piercing är förutom skönhet också att
visa grupptillhörighet. Piercing kan lätt
avlägsnas, medan en tatuering är perma-
nent. Medräknat håltagning för örhäng-
en är piercing vanligare än tatuering. 

Piercing ökar i popularitet över hela
världen. En enda piercingkedja med
verksamhet i Kalifornien, New York
och Paris (Gauntlet) utförde 30 000 hål-
tagningar per år i slutet av 1990-talet. En
undersökning av 481 collegestuderande
i New York våren 2001 visade att 51
procent hade piercingsmycken någon-
stans på kroppen, och 23 procent var ta-
tuerade. Kvinnor var mera piercade än
män. Tatuering var lika vanligt bland
män som bland kvinnor. 

Piercing har förekommit i alla tider
och i alla samhällen. Hos stammar i Af-
rika, Asien och Sydamerika ingår ut-
smyckning vid rituella ceremonier.
Mayafolket i Mexiko smyckade tunga
och genitalia inför religiösa danser.
Egyptiska faraoner prydde naveln med
juveler. Romerska och grekiska atleter
fäste smycken på bröstvårtan och visade
på detta sätt mod och virilitet. I Polyne-
sien förhindrade näsutmyckning onda
andar att krypa in i människan genom
andningsvägarna. 

Genital piercing görs av estetiska och
sexuella skäl av både män och kvinnor.
Under den viktorianska tiden utfördes
piercing av bröstvårta hos kvinnor och
av genitalia hos män. En populär genital
piercing hos män kallas Prince Albert.
Drottning Viktorias man påstås ha haft
en penisring som förankrade penis på
ena sidan under hans trånga uniforms-
byxor. Stammar på Borneo fäster ben-,
guld- eller träsmycken i penis efter hål-
tagning. Dessa infödingsstammar pry-
der även sin kropp med tatueringar och
tunga hals- och armband.

Under punkrörelsen i slutet av 1970-
talet och för idoler inom rock och film
blev piercing allt vanligare. Punkarna

piercade sig själva tillfälligt med säker-
hetsnålar. Man ville chockera sin om-
givning. En långsam ökning sågs under
1980-talet, medan 1990-talet har inne-
burit ett tilltagande intresse för kropps-
konst bland unga. Hålslagning i örsnib-
ben för örhänge är helt accepterat i väst-
världen. Men övrig piercing uppfattas
som ett synligt bevis på opposition mot
en etablerad skönhetsuppfattning. Ton-
åringar vill provocera. Utsmyckningen
ökar självkänslan. Inträde i vuxenvärl-
den firas med piercing. 

Ett vanligt antagande är att piercade
människor är masochister. Detta förne-
kas av de flesta smyckade.

Piercing utförs utan anestesi och är
smärtsam. Utsmyckningen skall vara
tillverkad av rostfritt stål (»surgical 
grade steel«), niobium, titan eller guld.
Området avtvättas med antiseptisk lös-
ning. Antibiotika används inte. Läk-
ningstiden varierar beroende på vilket
område av kroppen som skall smyckas. 

Komplikationer vid piercing bestäms
av område på kroppen, utövarens erfa-
renhet, hygien och eftervård. Hos 17
procent av 481 collegestuderande från
New York orsakade piercing blödning,
vävnadsskada eller infektion. Ingrepp
vid naveln ger flest komplikationer, där-
efter följer öra och näsa. Piercingpistoler
är svåra att sterilisera och kan ge infek-
tion och vävnadsnekros med ärrbildning
som följd. Staphylococcus aureus är van-
lig infektionsorsak. Staphylocockendo-
kardit efter näspiercing finns beskrivet.
En annan risk är hepatit. HIV-infektion
kan troligen överföras med piercing. 

Piercing av tungan kan ge luftvägs-
obstruktion på grund av ödem. Uttalad
blödning med hypovolemisk chock som
följd förekommer. Vid akutsituationer
såsom fordonsolyckor med piercad föra-
re eller passagerare är det viktigt att lä-
kare känner till öppningsmekanismen
för kroppsprydnaden så att den snabbt
kan avlägsnas. Utsmyckning av tungan
måste genast öppnas och tas bort för att
undvika aspiration. 

Genital piercing läker långsamt.
Multipla uretramynningar förekommer
efter Prins Alberts penisring. Män kan
då få urinera sittande. Parafimos och pri-
apism är andra komplikationer. Navel-
piercing kan ta ända upp till nio månader

att läka. En navelutsmyckning kan sitta i
vägen och öka risken för infektion vid
laparoskopi. En navelring eller en geni-
tal piercing tas bort vid graviditet.

Brännskador förekommer vid elektro-
kauterisering. Piercingutsmyckning ger
störningar i magnetfält och avlägsnas
därför vid magnetkameraundersökning.
Smycket kan också ligga i vägen vid
granskning av röntgenbilder.

Piercing utförs av välinformerade
och noggranna utövare med kunskaper
om hygien och steriliseringsmetoder och
sociala myndigheters regelsystem men
utan licens eller certifikat. De har lärt sig
tekniken av andra piercare, i tidskrifter
eller på video. Men piercing utförs ock-
så av juvelerare, i skönhetssalonger eller
hos tatuerare. 

I USA finns inga universella regler
för denna snabbt växande industri. Tatu-
erare och piercare har skapat egna för-
eningar för att formulera rekommenda-
tioner för god hygien och bra teknik. As-
sociation of Professional Piercers (APP)
i USA arbetar för att göra piercing säker
och legal och arrangerar årliga möten.
En svensk systerförening ASAP (As-
sociation of Safe Piercing, Sweden) har
samma målsättning.

I England finns rekommendationer
för tatuering, akupunktur och piercing i
örsnibben sedan 1982. Genital piercing
hos kvinnor är inte tillåtet i England.
Kvinnlig omskärelse och annan icke-
medicinsk kirurgisk förändring av geni-
talia förbjöds i lag 1985. 

EU har förbjudit piercing med före-
mål innehållande nickel på grund av
kontaktallergirisk. Man har också infört
regler för hygien vid tatuering och pier-
cing. Utövarna skall ha utbildning i ste-
rilisering och smittorisker.

Brännmärkning (branding) genom
applikation av heta föremål på kropps-
ytan, ärrbildande formationer genom att
skära i huden (skarifikation) samt tredi-
mensionell kroppskonst i form av im-
plantat av föremål gjorda av titan, teflon
eller silikon är nyheter inom kropps-
konst. Implantatet, som placeras subku-
tant, förändrar hudytans struktur och
form. Det kan ha formen av en stjärna,
ett hjärta, ett kors eller en rad av små ku-
lor. Utövarna kallar sig »3-D body
modification artists«, och verksamheten
ökar i USA.
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