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Sammanfattning
I de flesta yrken anses ergonomi vara en självklarhet för att skapa
en väl anpassad arbetsmiljö och minska riskerna för arbetsskador
hos anställda. Som yrkestatuerare utsetts man ständigt av fysiska
påfrestningar, som onaturliga sittpositioner och tunga ohändiga
maskiner. Tatueringsmaskinerna de använder i genomsnitt 4-5 timmar
om dagen är dåligt balanserade och vibrerar. Vibrationerna som uppstår
fortplantar sig ut i hela maskinen och i slutet ut i musklerna på tatueraren.
En konsekvens av detta kan vara att man får karpaltunnelsyndrom.
I samarbete med Mats Jadeskär, som bygger egna maskiner under
varumärket “Dize tecniques” och är väldigt kunnig inom området, ska en
ny tatueringsmaskin tas fram. Målet är att skapa en unik och modern
tatueringsmaskin som ska erbjuda god ergonomi, samtidigt som den
uttrycker tillhörighet och passar in i dess verkliga miljö. Tatuerarkulturen
är mycket traditionellt rotad och mycket ser ut och fungerar som det har
gjort i alla år. Visionen är att den nya tatueringsmaskinen ska inspirera
framtidens tatueringsmaskiner vad gällande funktion och estetiskt
uttryck.
Denna rapport redovisar projektets process genom designmetodikens
tre olika faser: analysfas, kreativ fas och verkställande fas.
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Bakgrund
Den traditionella tatueringsmaskinens historia sträcker
sig långt bak i tiden och med sin enkla konstruktion är inte
mycket som har hänt sen den första tatueringsmaskinen
togs fram.
Idag används främst två olika typer av tatueringsmaksiner,
spolmaskinen och rotormaskinen. Många upplever att
dessa är obalanserade och vissa väldigt tunga, detta på
grund av deras utformning, teknik och material.
En tatuerare använder sin tatueringsmaskin i genomsnitt
4 timmar om dagen, och på grund av maskinens tyngd
och vibrationer kan detta vara mycket påfrestande för
tatueraren.
Många tatuerare lider av karpaltunnelsyndrom, alltså
stickningar och domningar i fingrar. Detta pågrund av de
vibrerande tatueringsmaskinerna de dagligen använder.
Vibrationerna som uppstår fortplantar sig ut
i hela maskinen och i slutet ut i musklerna på tatueraren.
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Problemformulering

Hur ska man utforma en tatueringsmaskin så
att yrkestatuerare kan använda sitt verktyg
med minskade fysiska belastningar och
arbetskador och samtidigt få god kvalitet på
sina tatueringar?

Mål

Fokus och mål för projektet är att genom
ergonomisk design kunna underlätta arbetet
för den definierade målgruppen så att de kan
utföra sitt arbete och samtidigt löpa mindre
risk för arbetsskador. Visionen är att den nya
tatueringsmaskinen ska inspirera framtidens
tatueringsmaskiner vad gällande funktion och
estetiskt uttryck.

Målgrupp
Den tänkta målgruppen är de yrkestatuerare
som anser att ergonomi är lika viktigt som arbetet deras maskin ska utföra, samtidigt som
de vill att den ska kännas unik och uttrycka
kvalitet.
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Inledning

Sammarbetspartners

Ett samarbete har inletts med tatueraren Mats
Jadeskär som äger företaget Protattoart. Han bygger
egna maskiner som går under varumärket Dize
techniques och har stor kunskap om maskinernas
tekniska krav och uppbyggnad. Jag har haft mycket
kontakt med Mats under projektet som har varit till
stor hjälp med tekniska aspekter och svara på frågor
som jag har haft. Jag har även haft mycket kontakt
med elingenjören Stefan på Mittuniversitetet för
att diskutera tekniska alternativ som skulle kunna
användas till en tatueringsmaskin. Dessa idéer har jag
sedan diskuterad med Mats.

Avgränsningar
Inga direkta avgränsningar är gjorda från arbetsgivarens
sida kring utvecklingen av den nya designen. Då de
angivna tidsramarna för projektet är begränsade till
tio veckor måste noggranna avgränsningar göras för
att undvika att kvalitén kompromissas. Tekniska krav
har tagits med i beräkningarna vid formgivningen
men presentationsmodellen kommer inte bestå av en
tekniskt fungerande maskin.
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Inledning

Strategi & metod
Projektet utfördes efter en projektorienterad
designmetodik uppdelad enligt följande faser:
Fas 1 Analysfas
-förstudie
-marknadsanalys
-användarstudie:
(aktivitetsanalys & funktionsanalys)
-kravspecifikation
-problemformulering
Insamling av fakta för projektet.
Utföra intervjuer och fältstudier med
användare för att utröna produktens
behov och problemsområden. Utifrån
resultat urätta en kravspecifikation.

Fas 2 Kreativ fas
-inledande ideskiss
-testmodeller
-användartest
-vidareutveckling
-koncept
-avstämning med användare
-val av slutkoncept
Idégenerering och formvariation,
utforma designförslag i form av
idéskisser och testmodeller. Utföra
användartester för vidareutveckling.
Utforma koceptförslag och avstämma
med användare.

Fas 3 Verkställande fas
-CAD
-modellarbete
-färdigställande av slutrapport
-presentationmodell
Färg och formutvärdering av slutligt
koncept med vidare modellarbete och
färdigställande av rapport. Avsluta
med en presentation med en skalenlig
presentationsmodell.
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Analysfas

Denna fas har bestått av att samla så mycket information
som möjligt om tatueringsmaskinernas uppbyggnad och
tatueringstekniker. Få inblick i tatuerarens arbetssituation
och få förståelse för vad karpaltunnelsyndrom är och hur det
kan motverkas.Jag måste även ta reda på hur marknaden
ser ut för tatueringsmaskinstillverkarna och om finns det
någon ny teknik som är på väg in på marknaden som skulle
underlätta arbetet för tatuerare?
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Analys

Tatueringstekniker

Karpaltunnelsyndrom

Om man överstiger det rekommenderade djupet
orsakar man mycket och onödig smärta och blödning
på kunden. Om man däremot tatuerar för ytligt
kommer bläcket snabbt försvinna och slutresultatet på
tatueringen kommer bli en dimmig röra. Man bör ligga
på en 45graders vinkel ca för att bläcket ska lägga
sig korrekt. Om man har en allt för lodrät vinkel finns
det en stor risk för att bläcket letar sig ut från själva
punkteringen i huden.Om din vinkel är allt för vågrät
finns det stor risk för att man missar den korrekta
placeringen av motivet och slutresultatet blir lidande.

Vid handintensivt arbete med roterande, oscillerande och
slående handhållna maskiner så är vibrationer en vanlig orsak
till arbetskador i handen och armen.
Vibrationer överförs till hand/arm via kontaktytan mellan
handen och verktyget.
Vid vibrationsexponering uppkommer ofta störningar i
nervfunktionen som ger sig till känna genom känselbortfall,
domningar, stickningar, reducerad muskelkraft och fumlighet.
Detta brukar kallas för karpaltunnelsyndromet.
Karpaltunneln är en kanal som bildas mellan flera ben och
ett kraftigt ledband i handloven. Genom den går en viktig
nerv ( medianusnerven) och senor till fingrarnas muskler.
Karpaltunnelsyndrom orsakas av att utrymmet minskas och
det blir ett tryck mot nerven.Vanlig besvär i samband med
karpaltunnelsyndromet är domningar och stickningar i handen,
det även vanligt att man får nedsatt känsel i de fingrarna vilket
resulterar i fumlighet och kraftlöshet i handen.

Muskel

Ben
Sena
Ledband

Karpaltunnel

Tatueringsnålar består nästan alltid av ett fler antal
nålar, grupperade ihop på en och samma nål. Antingen
är de grupperade i en cirkel (rounder) eller så är de
grupperade på rad (magnum). Det finns även de som
har formen av en romb (diamond) Generellt så består
linjenålar av färre antal nålar än skuggningsnålar.

Analys
Epidermis, Hudens
yttersta lager som
fungerar som ett
tonat fönster.

Dermis är lagret som
bläcket ska placeras i.
Antikroppar omringar
bläcket och håller det på
plats.

Nålen injicerar bläcket,
en droppe i taget, 1-2
millimeter under huden.

Medianusnerven

Underhudsfett, om nålen
når detta lager så kommer
bläcket direkt spridas och
suddas ut.

14

Blodåder
Hårsäck
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Analys

Linjer

Tatueringstekniker

Beroende på tatueringssituation så ställer man olika krav på sin tatueringsmaskin. När man ska göra linjer
så vill man ha hög frekvens på sin maskin, alltså man vill att nålen ska hinna vända ett visst antal gånger
per sekund, för att få en snygg och skarp linje. Eftersom en linjenål ofta består av mindre antal nålar än en
skuggningsnål gör så behöver den minst kraft för att klara av att penetrera huden. Till skuggning vill man
ha mycket kraft men en längre frekvens så slaglängden på en sådan inställning bör ligga mellan 120-130
Hz. Färgläggning har en ännu lägre frekvens men har samma krav som vid skuggning, men måste kunna
driva fler antal nålar än vid linjer.

150 Hz
3mm slaglängd

Skuggning
120-130 Hz
ca 3.5 mm slaglängd

Tatueringsmaskiner
Färg
100 Hz
4 mm slaglängd
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De två vanligaste tatueringsmaskinerna på marknaden idag är
spolmaskinen och rotormaskinen. Dessa två typer av maskiner
skiljer sig mycket åt varandra vad gällande teknik och design. Det
förekommer även tatueringsmaskiner som drivs av tryckluft, men
dessa är opraktiska eftersom få tatueringsstudios har tillgång till
tryckluft, dessutom är de väldigt högljudda, så dessa har räknats
bort i analysundersökningen.
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Analys

Analys
Cap

Contact screw
Metal strip
Armature bar
Needle
Coil

Clipcord bindingpost

Coil

Spolmaskin
Genom att öppna och stänga en strömkrets
så får spolmaskinen nålen att gå upp
och ner. Ström går genom koppartråden i
spolarna vilket får dem att bli magnetiska
Huvudskenan är kopplad med nålen så när
spolarna blir magnetiska och attraherar
skenan mot dem så trycks nålen ner i huden.

Needle
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Fjäderstålet som är kopplad till huvudskenan
och kontaktskruven kontrollerar
strömkretsen. Varje gång huvudskenan
dras mot de magnetiska spolarna tappar
fjäderstålet kontakt med kontaktskruven,
vilket resulterar i att srömkresten bryts och
spolarna blir ickemagnetiska igen. Så börjar
processen om.

Connecting rod
Excenter

Needlebar retainer

Housing

Tube vice knob

Clipcord bindingpost

Tube vice clamb

Rotormaskin
Needle

Rotormaskinen styrs av en elmotor som
med hjälp av en excenter får nålen att gå
upp och ner. En excenter är en mekanism
som omvandlar en roterande rörelse till
en fram- och återgående rörelse.
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Analys

Analys

Marknadsundersökning
Spolmaskin
Rotormaskinen styrs av en elmotor som
med hjälp av en excenter får nålen att gå
upp och ner. En excenter är en mekanism
som omvandlar en roterande rörelse till en
fram- och återgående rörelse.
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Marknadsundersökning
Rotormaskin
De flesta rotormaskiner har en
gemensam grundform, men det
finns vissa modeller som sticker ut
formmässigt. Generellt jobbar man med
en med avskalad design och maskineriet
är mer inkapslad i jämförelse med
spolmaskinen.
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Analys

Analys

Marknadsundersökning
Nålar

Marknadsundersökning
Grepp

Grepp till tatueringsmaskiner finns i alla
möjliga olika storlekar och material. De mest
förekommande vad gällande material är
aluminium, plast och silikon. Antingen väljer
man att tvätta greppen i en steriliseringsmaskin varje gång man har använt den eller
så använder man engångsgrepp som slängs
efter varje kund.

22

Standardnålarna fungerar till alla spoloch rotormaksinerna (se vänstra bilden)
De är gjorda i kirurgiskt stål och är cirka
14 cm långa. Man kan välja att sterilisera
eller slänga nålarna efter användning, men
nålarna har kort livslängd eftersom de
slits och om nålspetsen böjs så är nålen
oanvändbar.
Nu har Cheyenne tillverkat egna nålkapslar
där tip och nål sitter ihop som en
komponent. Kapseln fästs enkelt i greppet
genom ett vridmoment och ett membran
får bläcket att stanna i kapseln. På så sätt
kan spridning av eventuella bakterier och
virus från kunderna in i själva maskinen
förhindras.
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Analys

Rotormaskin

Analys

V.S Spolmaskin
VIKT
Rotormaskiner kan väga upp till hälften så mycket som
spolmaskinen. Detta beror huvudsakligen på
att rotormaskinen inte har de magnetistiska
kopparspolarna som spolmaksinen har. Dessa väger
ganska mycket och på grund av deras
placering, gör att spolmaskinen i sin tur blir väldigt
baktung
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Analys

Rotormaskin

Analys

V.S Spolmaskin
TEKNIK
På grund av deras olika typer av motorer så påverkas hud och
tatueringsresultat olika. Vill man ha mer kraft på rotormaskinen
så krävs det att rotationshastigheten ökar, vilket leder till att
maskinen slår för snabbt. Detta kan resultera i ärrbildning.
Spolmaskinen har mer justeringsmöjligheter vad gällande kraft
och hastighet vilket .
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Analys

Rotormaskin

Analys

V.S Spolmaskin

LJUD
Rotormaskinens spollösa konstruktion bidrar
till att maskinen låter betydligt mindre än vad
spolmaskinerna gör.Detta är
önskvärt för att skapa en lugnare arbetsmiljö
både för tatuerare och kunder.
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Analys

Analys
GOD ERGONOMI

VISION

Rotormaskin

Intervjuer

Marknadspositionering

En matris sattes upp för att positionera de tatueringsmaskiner som finns och används I dagsläget.
De parametrar som jämfördes var: god ergonomi till
dålig ergonomic samt kraftfull till svag. Marknadsanalysen resulterade i att alla rotormaskiner klassas som svårjusterad men med bättre ergonomi än
vad spolmaskinen har. Spolmaskinen är och andra
sidan lättare att justera vilket resulterar i bättre
kvalitet på tatueringarna än rotormaskinen. Detta
visar att en ny tatueringsmaskin bör kombineras
av dessa två maskiners goda egenskaper för att
skapa en maskin som har god ergonomi och som
är justerbar.

30

OREGLERBAR

REGLERBAR
Spolmaskin

För att ta reda på behov och problemområden så
utfördes muntliga intervjuer med användare. Svar
som ansågs viktiga togs i beakt och sammanställdes
som frågeställningar. Detta är ett urval av svar som
visade på behov och problem.

“Jag kan knappt använda spolmaskinerna på grund av vibrationerna”
“Svartvita tatueringar behöver mer justeringsmöjligheter”
“De tysta maskinerna är bäst för att kunderna ska känna sig trygga”
“Rotormaksinen går inte att använda till linjer”
“Man vänjer sig vid vibrationerna”
“Jag får brännmärken av spolmaskinen”
“Använder både rotor och spolmaskin”
“Nästan alla våra rotormaskiner är trasiga just nu”
“Jag vill ha tyngd när jag gör linjer men gärna lätta maskiner vid skuggning”
“Strömkabeln är i vägen i början, men man vänjer sig”

DÅLIG ERGONOMI
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Analys

Fältstudie
Observationer i form av en fältstudie genomfördes ihop med
tatuerarna Kristina och Lars på Crazy horse tattoo i Sundsvall.
Syftet var att få mer djupgående inblick i tatuerarnas arbetsituation,
som senare kommer att ligga till grunden för aktivitet- och
funktionsanalysen.
Lars använder både spol- och rotormaskin men för olika situationer.
Han säger att det gäller att vara väldigt lätt på handen om man ska
använda en rotormaskin eftersom det är väldigt lätt att ärra huden
annars.
När Kristina och Lars tatuerar så använder de endast engångsnålar
och engångsgrepp, det kostar mer men man slipper momentet med
rengöring varje gång man har tatuerat.
De är även förtjusta i nålkaplsar eftersom det förenklar montering och
byte mellan nålar under själva tatuerandet.

Analys

Aktivitetsanalys
Innan användning

Ofta
1

Justera kraft

2

Justera slaglängd

3

Ta på sig plasthandskar

4

Montera nål

5

Montera grepp

6

Montera tip

7

Plasta in

8

Koppla in strömkabel

6
5

4
7

8
3

21

Oviktigt

Viktigt
Sällan
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Analys

Analys

Aktivitetsanalys

Aktivitetsanalys

Under användning
1

Greppa

2

Doppa i bläck

Ofta

Ofta
2

3

Trampa ner pedal

4

Använda

5

Släpp pedal

6

Lägga ifrån sig

4
15
3

6

Oviktigt

Viktigt
Sällan
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Efter användning

1

Koppla ur strömkabel

2

Demontera grepp

3

Demontera nål

4

Rengöra

5

Förvara

1
2

3

4

5

Oviktigt

Viktigt
Sällan
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Analys

Analys

Funktionsanalys

En funktionsanalys har utvecklats efter
krav från användarna och fungerar som
underlag vid utformning av produktens
kravspecifikation. Produktens
funktioner delas upp i huvudfunktion,
delfunktioner och stödfunktioner.
Huvudfunktionen förklarar vilket
huvudsyfte produkten har, och kan
ses som ett krav på egenskap som
produkten måste uppfylla. För att
huvudfunktionen ska bli uppfylld
måste produkten innefatta ett antal
delfunktioner. Önskvärda funktioner
måste inte uppfyllas men som skulle
vara till produktens fördel om dessa
fanns med.
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Kravspecifikation

Huvudfunktion

Nödvändiga funtioner

Applicera färg under huden

Medge grepp 				 Underlätta montering
Erbjuda kraftjusteringar 		 Underlätta demontering
Erbjuda slaglängdsjusteringar		 Underlätta service			
Signalera funktion 		
Tåla rengöring				
Tåla behandling- vibrationer 		
Passa hand
			
		

Önskvärda funtioner

Research och analyser
sammanställdes till en
kravspecifikation som ligger
till grunden för det vidare
designarbetet av slutkonceptet.
Kravspecifikationen är ett
styrande dokument där “Skakraven måste uppfyllas medan
“bör-kraven” är mer önskvärda i
den nya produkten.

SKA

BÖR

Erbjuda applicering av färg 1-2 mm under huden

Passa in i produktens verkliga miljö

Medge grepp

Underlätta hantering av strömkabel

Tillåta kraftjusteringar

Uttrycka tillhörighet – tatueringsmaskiner

Tillåta slaglängdsjusteringar upp till 4 mm

Underlätta montering/demontering

Tåla rengöring- autoklav

Underlätta service

Erbjuda god ergonomi

Tilltala öga
Signalera funktion
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Analys

Utvärdering

Som tidigare visat så finns olika typer av elektriska motorer för att driva nålen på en
tatueringsmaskin. En likhet mellan dessa motorer är att de använder en elektrisk spole och
magnetism/magneter för att skapa en rörelse.På grund av att spolmaskinens massa och volym
är så stor samt rotormaskinens motors dåliga egenskaper, så skulle ny teknik behöva appliceras
på den nya produkten. Med en mindre motor med lika goda egenskaper som spolamskinens så
har den nya produkten större förutsättningar att få fram en mer ergonomisk tatueringsmaskin.

Ny teknik

Jag har tittat på ett annat allternativ av motor, nämligen voice
coil motorer. De har en linjär slagriktning och med hjälp av en
styrkrets så kan man bestämma slaglängd och positionering.
Den jag har tittat mest på är NCM 02-005-4JBH från
H2W, vilket är en mycket liten, helkapslad motor med stor
kapacitet. Den har en kontinuelig slagkraft på 2,2 N men har
en pikkraft på 6,6 N vilket bör vara mer än tillräckligt för att
penetrera huden. Det kan vara möjligt att voice coil motorn
har förutsättningar för att skapa eller bibehålla tillräckligt
med kraft även vid lägre antal Hz. Då jag inte har haft
möjlighet att labbtesta denna motor så är det förstås svårt
att avgöra huruvida den skulle fungera rent praktiskt, men
med hjälp av fakta från andra maskiner och även en grundlig
research och
kontakt med motmortillverkare och elingenjören Stefan Haller
så bör detta vara ett bra alternativ.
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Analys

Problemområden & Fokus

De problemområden som kom upp under researchfasen och användartester, som i första hand
måste läggas fokus på är: hur kan man lösa problemet med vibrationerna? Hur ska man anpassa
tatueringsmaskinen bättre till olika individers händer? I denna frågeställning kommer problem
som strömkabeln, volym, tyngd och användarsituation tas upp.

Problemformulering

Hur kan en yrkestatuerare använda sin tatueringsmaskin med minskade fysiska belastningar och
arbetskador och samtidigt få god kvalitet på sina tatueringar med fokus på ergonomi?
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Kreativ fas

Den kreativa fasen ägnas åt mer handgripliga moment.
Inledningsvis skapas en mängd konceptskisser i
varierande form för att snabbt kunna visualisera tankar och
idéer. Skisserna ligger sedan till grund för framställande
av skalenliga prototyper. Prototyperna testat sedan
på användarna för att till exempel kontrollera funktion,
ergonomi och passform.
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Kreativ fas

Skissfas 1
I den första skissfasen las mest fokus på själva
greppet till maskinen. Efter ett urval av ideskisser
med intressanta former så togs sju testmodeller fram
till ett användartest. Modellerna bedömdes av fyra
tatuerare samt fyra personer som var helt obekanta med
tatueringsmaskiner.
Även enklare skisser på estetisk utformning av själva
maskinen bedömdes för att bestämma rikting på
utseendet inför andra skissfasen.
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Kreativ fas

Användartest 1

Resultatet visade att testpersonerna ville ha både ett smalt och ett tjockt grepp.
Tatuerarma önskade ett smalt grepp till linjer där det krävs mycket prescision, och ett
tjockare grepp vid skuggning för att ge ett bättre vridmoment. Problemet med de smala
greppen är att man lätt glider ner och ett stopp skymmer sikten. Den trekantiga modellen
fick mycket positiv respons med undantaget att det hade varit svårt att skugga med
eftersom man inte vill ha ett lika statiskt grepp då. Även modell tre fick bra betyg på
grund av fasningarna som både förbättade greppet och sikten.

Kreativ fas

Skiss

Tatuerarna var överrens om att de gillade formen som flörtar med de traditionella
maskinerna som i skiss 2. De runda formerna i skiss 1 och 4 gick helt bort eftersom de
såg för snälla ut och påminde inte alls om en tatueringsmaskin. De fick heller inte se för
vassa ut aom skiss 3, så en balans mellan vass och rund design skulle vara det optimala.
Skiss 5 och 6 ansågs ha den balansen, med mjuka former som bryts av med

Slutsats och urval

Val av det slutgiltiga greppet måste antingen vara anpassat till alla typer av
tatueringar, eller så måste två olika grepp tillverkas som är specielt anpassat till olika
användningsområden. Många ville ha en kombination av det tredje och sista greppet. De
fick högst betyg och många ville se ett trekantigt grepp för ökad prescision.

44

45

Kreativ fas

Kreativ fas

Skissfas 2
I den andra skissfasen las mer fokus på praktiska
lösningar med själva maskinen. Även inspiration
och idéer från en workshop togs i beakt för
vidareutveckling.

46

47

Kreativ fas

Kreativ fas

1
2
3

Koncept

De kreativa sessionerna och
utvärderingar resulterade i tre koncept.
Dessa utvärderades senare
tillsammans med användare, mot
funktionslistan samt med de givna
aktiviteterna.

1Första koceptet består av ett upp- och
nersänkbart handstöd av ett mjukt,
vibrationsdämpande material. På så
sätt kan maskinen anpassas till olika
storlekar på händer så att den alltid
ligger stabilt mot handryggen.

Slutsats och urval

Koncept 1 fick både bra och dålig respons från användarna. De gillade idén med ett sänkbart
stöd i mjukt material, men att det blir problem vid vissa tatueringsmoment, så som vid skuggning, då man blir ganska låst i sin handposition. Koncept 2 fick sämst respons, eftersom denna
modell endast är anpassad till högerhänta. Användarna tyckte bäst om koncept 3 då denna
modell är väldigt anpassningsbar efter tatueringsmoment. Den vridbara toppen gör att tatueraren
inte känner sig låst när de skuggar samtidigt som de kan få stöd av vinkeln när man gör linjer.
Efter utvärderingar var det koncept 3 som stod sig bäst i kunkurrensen och valdes därför att gå
vidare med

2 Andra konceptet har en svepande form
på undersidan för ligga skönt mot
handryggen.

3Det sista konceptet bygger på en vridbar
del som tillåter maskinen att vinklas för
stöd mot handryggen eller för en linjär
form utan stöd.
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Formutvärdering
När grundformen var bestämd så togs en slutgiltig design fram. Storleken på motorn var det som fick ligga
till grunden för den nya modellens bredd och längd.
Motorns har en diameter på 13.2mm och totallängd på
60 mm.
Gnom att göra små förändringar i cylinderformen så
upplevs maskinen mer bearbetad ut och den statiska
känslan försvinner. För att få ett helhetsintryck och
lite vassare känsla användes samma vinkel som vid
vridmomentets del.
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Färg och formutvärdering av slutligt koncept med
vidare modellarbete och färdigställande av rapport.
Avsluta med en presentation med en skalenlig
presentationsmodell.

52

Verkställande fas

Moodboard

Under researchen och analysdelen samlades
användarnas åsikter in och sammanställdes till
en moodboard för att beskriva den övergripande känslan
av den nya produkten. Nyckelorden, det vill säga
de viktigaste komponenterna för att definiera produkten
finns här till höger.
Mindre massa var något de flesta tatuerare såg som
önskvärt, att kunna arbeta med en lättare maskin skulle
underlätta i många situationer. Användarna vill också att
det ska vara enkelt att byta mellan momenten när man
tatuerar, därför blev ordet flexibel ett nyckelord som den
nya produktet ska uttrycka. Jag vill även att den nya
maskinen ska uttrycka exklusivitet och ha en ren design
till skillnad från dagens tatueringsmaskiner, och samtidigt
hitta en balans så att den fortfarande passar in i dess
verkliga miljö.
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CAD
Grundläggande design byggdes upp
i 3D för bearbetning av detaljer. Jag
valde bland annat att göra platta ytor
på maskinens sidor, dels för att bryta
av och dels för att formen upplevs som
mer slimmad.Tanken är att den platta
ytan även ska få ett annat material
för att öka kontrasten i formen. Den
största utmaningingen var att få en
snygg övergång från en rund form till en
trekantig form i det ena greppet, samt
att mötet mellan greppet och själva
maskinen ska ge hela maskinen ett
helhetsintryck.
Vid användartest visade det sig att
majoriteten vill få ner tyngdpunkten ner
i handen istället för över handryggen.
Därför placerades motorn, som
procentuellt är det som väger mest i
maskinen, långt ner i greppet.
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Färg och materialval

Färg och materialval grundades utifrån moodboarden,
tidigt växte idén fram med trädetaljer i den nya designen.
Reseoarpennor, som den i moodboarden, har ofta
detaljer i träslaget snakewood, vilket jag tyckte både
har ett passande namn och mönstring i strukturen
för en tatueringsmaskin. Efterforskning visade dock
att snakewood är ett hårt men ganska sprött material
och skulle inte klara av den behandling som en
tatueringsmaskin skulle kräva. Vill man ha ett träslag
som uppfyller de kraven, som spritning och fukt, så
rekomenderas istället att använda stabiliserad trä.
Vilket innebär att träslaget är behandlat med plast vilket
resulterar i ett vattenresistent material som både går
att borra och polera. Jag valde stabiliserad ask (stab
black ash burl). Den hade en röd ton och smått mönster
som skulle passa bra till de små detaljerna. Jag valde
att kombinera trädetaljerna med högblank och svart,
anodiserad aluminium. För att få friktion så valde jag att
ha svart gummimaterial på greppen, men att även där
få kontrast i form av högblank alumium mot det matta
svarta.
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Resultat

Maskin

Verkställande fas

Toppdelen går lätt att vrida för önskat stöd
mot handryggen. Greppen går att sänka
eller höja beroende på handstorlek.
Trälisten är utbytbart till andra typer av
material och färger vilket ger möjlighet att
skapa en mer personlig maskin.

Detaljer

Slutkonceptet består av en modell där

toppen av maskinen går att vinkla om
man önskar stöd för handryggen när man
exempelvis gör linjer. Det går lätt att vrida
tillbaka toppen när stödet inte behövs,
som vid skuggning. Motorns egenskaper
tillåter justeringar vad gällande kraft och
slaglängd. Den är även inkapslad och
isolerad med vibrationsdämpande material.
På så sätt minskar man vibrationerna som
går ut i händerna på tatueraren.

Grepp

Greppen kommer i två olika modeller, en anpassad
för linjer, och en anpassad för skuggningar och färg.
Det finns möjlighet att välja mellan grepp i plast med
gummiyta för extra friktion eller i aluminium.

Detaljer
Armband

Armbandet fungerar som ett
tillbehör som ska underlätta
för tatueraren att hålla koll på
strömkabeln.
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Sprängskiss

Roterande platta med DC uttag

Presentationsmodell
Miljöbild

Verkställande fas

Utbytbara trälister

Sprängbild

Utbytbara trälister

Infästning
Motoraxel
Kapsel

Stopp för grepp
Nålkapsel

Nål
60

Vibrationsdämpande material

Motoraxel

Bild kommer
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Återkoppling
Hur kan man lösa problemet med vibrationerna?
Hur ska man anpassa tatueringsmaskinen bättre till olika individers händer?
Konceptet i det stora hela handlade om hur man ska utforma en tatueringsmaskin så att yrkestatuerare kan
använda sitt verktyg med minskade fysiska belastningar och arbetsskador, och samtidigt få god kvalitet på
tatueringar?
Utmaningen låg i att hitta en motor som uppfyller de krav som krävs för att få ett snyggt resultat när man
tatuerar och utifrån det, designa en ny tatueringsmaskin med fokus på ergonomi. Ergonomiska lösningar i det
här fallet har bland annat varit att:
Minska vibrationerna genom att kapsla in motorn i ett vibrationsdämpande material.
Sänka tyngdpunkten för en mer balanserad maskin.

Avslutningsvis vill jag bara passa på att tacka Mats Jadeskär, alla
testpersoner, elingenjören Stefan Haller och Jan Lövgren för all stöd
och hjälp jag har fått under projektetsgång, utan er hade det inte varit
genomförbart. Det har varit ett otroligt roligt projekt!

Minska totalvikten.
Designa ett trekantigt precisionsgrepp för stabilitet.
Designa en maskin med flexibla justeringsmöjligheter för att kunna anpassa till olika moment och användare.
Designa ett tillhörande armband för att hålla koll på strömkabeln.
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