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Sammanfattning 
Detta projekt gick ut på att undersöka ergonomiska problem med tatueringsmaskiner som finns 
på marknaden idag, att generera koncept om hur att förbättra problemen, och att sedan utveckla 
de koncepten i form av ritningar, CAD modeller och fysiska modeller.  

Processen börjades med att framföra en grundlig marknadsundersökning. Det som ingick i 
marknadsundersökningen var en infosökning, en kundundersökning i form av en enkät som 
skickades till tatuerare, och ett självtest av två olika tatueringsmaskiner. Resultaten som togs 
fram från marknadsundersökningen var att de största ergonomiska problemen var ljudnivå, 
vibrationsnivå, maskinvikt och balans, problem med grepp, och sladdkontroll. Områdena delades 
upp i tre olika problemgrupper vars fokus blev: tatueringsmaskin (apropå ljud, vibration och 
maskinvikt), greppet, och sladdkontroll.  

Genom en konceptgenereringsprocess togs fram tre nya produkter: en tatueringsmaskin som 
reducerar ljud- och vibrationsnivån och är enkelt att rengöra, ett silikon grepp som dämpar 
vibration och ger tatuerare ett bekvämt och återanvändningsbart alternativ, och ett silikon 
armband som reducerar viktpåverkan på handleden och eliminerar frustrationer om 
sladdkontroll. De tre koncepten blev utvalda på grund av att de presenterade de bästa lösningarna 
till ergonomiska problemen som kom fram via marknadsundersökning och dessa 
försäljningsmöjligheter. De slutliga koncepten presenterades sedan i form av en presentation och 
fysiska modeller på KEXPO utställningen. 
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Abstract 
This project was based on completion of an analysis of ergonomical problems with tattoo 
machines that exist on the market today, the generation of concepts to improve the situation, and 
the development of new concepts in the form of sketches, CAD models and physical models. 

The process began by completing a thorough market analysis. This was done via an information 
study, a customer survey in the form of a questionnaire that was sent to several tattoo artists, and 
a self-test in which two different tattoo machines were studied. The result of this analysis 
showed that the major ergonomic problems had to do with noise level, vibration level, machine 
weight and balance, poor grip ergonomics, and problems with cord control. These issues were 
then divided into problem focus areas, that is: tattoo machines (as to problems with noise, 
vibration and weight), grip, and cord control. 

Through an extensive concept-generation process, three different solutions were developed: a 
light-weight tattoo machine which decreases noise- and vibration-levels and made sanitization 
simple, a silicone grip which dampens vibrations and presents a comfortable and reusable 
alternative, and a silicone bracelet which reduces poor ergonomic effects on the wrist and 
eliminates frustration due to poor cord control. These three concepts were chosen due to the fact 
that they represented the best possible solutions to the ergonomic problems that were found 
during market research and because of their sales potential. They were then shown in the form of 
a presentation and physical model at the KEXPO exhibit. 
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1  INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Tatueringsmaskiner har funnits i nästan 140 år. Den så kallad ”electric pen” har uppfunnits av 
Thomas Edison1 i 1876 (se Figur 1 nedan), och sedan dess har funktionen och designen 
förändrats ganska lite. Däremot har tatueringskulturen exploderad och blivit mycket begärlig 
över de senaste 20 åren.  

 

Figur 1. Electric pen, Thomas Edison 

Trots att de används av tusentals människor runt i världen har de flesta av dagens 
tatueringsmaskiner fortfarande ett väldigt funktionellt och industriellt utseende och tar inte 
tillräckligt mycket hänsyn till de ergonomiska aspekterna som drabbar många tatuerare dagligen.  

1.2 Syfte 
Detta projekt går ut på att söka efter information och forskning om tatueringsmaskiner och 
tillhörande ergonomiska problem, att undersöka vad som finns för produkter på marknaden idag, 
att analysera de tillgängliga produkterna, och att skapa lösningar till de ergonomiska problemen 
som tillkommer genom att arbete som en tatuerare. 

1.3 Avgränsning 
Analysen som görs i projektet är informationsbaserad sådant att tekniskundersökning och 
verkliga prototypframtagning har prioriterats bort för att ge mer utrymme för ergonomisk analys 
och konceptgenerering. 

1.4 Metod 
Många olika metoder användes under produktframtagningsprocessen. Den börjades med att 
framföra en omfattande marknadsundersökning. Det som ingick i marknadsundersökningen var 
en infosökning, en kundundersökning i form av en enkät som skickades till tatuerare, och ett 

                                                 
1 Bilden från www.electricpen.org 
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självtest av två olika tatueringsmaskiner. Resultaten samlades and uppdelades i problemgrupper 
för att sedan gå vidare till konceptgenereringsprocessen. 
 
Konceptgenereringsprocessen började med att jämföra de olika typerna av tatueringsmaskiner 
baserad på dess ergonomiska påverkan enligt resultaten från marknadsundersökningen. En Pro-
con analys och beslutsmatris gjordes för att bestämma vilken typ av maskin det nya konceptet 
skulle utformas efter. Konceptgenerering genomfördes mest med hjälp av brainstorming, där ett 
stort antal skisser togs fram för lösningar inom varje problemgrupp. De olika koncepten 
analyserades apropå hur bra de löste de problemen som hade framkallats, och utveckling av 
koncepten börjades. 
 
CAD-modeller togs fram med hjälp av SolidEdge2 (Siemens, 2012), och fysiska modeller också 
togs fram. Materialkostnader togs fram och tillverkningskostnader och försäljningspriset av de 
olika koncepten uppskattades med hjälp av CESedupack3 1-3-9 metoden. 
 
 

                                                 
2 SolidEdge (Siemens, 2012) 
3 CES EduPack (2013) 
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2  MARKNADSUNDERSÖKNING 

2.1 Kundundersökning 
Projektet började med att söka information hos kunden, det vill säga tatuerare, med hjälp av en 
skriftlig och en web-baserad enkät. Denna enkät finns som Bilaga 1. Över 300 tatuerare i Europa 
och USA tillfrågades om hur deras dagliga liv såg ut, deras yrke, vad de föredrog för 
tatueringsutrustning och varför, och hur det kändes i kroppen under olika arbetssituationer. De 
frågades även om de hade några funderingar eller önskemål apropå tatueringsmaskiner eller 
utrustning. Svaren samlades och analyserades ordentligt.  

Av de ungefär 10% som svarade enkäten hade ca 10% jobbat 2-5 år som tatuerare, 45% mellan 
5-10 år, och 45% över 10 år. 75% av deltagarna var mellan 30-45 år och 25% var under 30 år 
gammal. 65% var kvinnor och 35% var män. 90% av dem hade väldigt aktiva liv utanför 
tatuering, dvs de målade, skissade, hängde med familj, reste och deltog i olika utomhus 
aktiviteter.  

Alla de som deltog jobbade som tatuerare mellan 4-7 dagar i veckan, och de flesta jobbade 
mellan 5-8 timmar per dagen. Av de timmarna att de jobbade var ungefär halva tiden spenderat 
på själva tatuerandet. Resten av tiden skissade dem eller gjorde blandade andra uppgifter som 
inte krävde lika mycket energi. Det visade sig att de som var under 30 år gammal kunde tatuera 
kontinuerligt under längre perioder (de flesta över 2 timmar utan att ta paus). De också 
påverkades väldigt lite av fysiska problem och återhämtade sig snabbt. De tillhörde också 
gruppen som jobbade minsta antal år som tatuerare, i genomsnitt mellan 2-5 år.  De som hade 
tatuerat över 5 år kunde jobba en begränsad tid innan de behövde ta en paus och vila händerna 
eller stretcha kroppen.  

Det märktes att de som jobbade över 5 år som tatuerare (både män och kvinnor) hade mycket 
bättre koll på deras fysiska rutiner, dvs de kände till sina fysiska gränser, försökte att planera sina 
arbetsställningar på ett ergonomiskt sätt (med ergonomiska stolar, bra belysning, osv.) och var 
väldigt noga med att skötta sig själva fysiskt med mat, vatten, stretching, massage, akupunktur, 
mm.  

Alla som deltog i studien drabbades av ont i ryggen, axlarna och nacken till olika nivåer. Mest 
märkligt och gällande för just detta projekt var att 80% av deltagarna (mest de som har jobbat 
över 5 år som tatuerare) drabbas av smärta i fingrarna, handen, handleden och armbågen, och de 
flesta hade ibland tappat känslan i vissa delar av handen eller fingrarna. Många av dem som 
använder coilmaskiner har även drabbats av huvudvärk och vissa även av nedsatt hörsel. Även 
de som hade använt coilmaskiner tidigare under deras karriär men har bytt till andra sorters 
maskiner har fortfarande problem med nedsatt hörsel. 

När tillfrågade om olika metoder de använder för att undvika fysiska effekter av att tatuera så 
hade de flesta ändrat sin arbetsställning, köpt ergonomiska stolar och förbättrat belysning vid sin 
arbetsplats. Ett stort antal har bytt till rotarymaskiner istället för coilmaskiner på grund av fysiska 
problem och vissa använder även gummi grepp på sina handtag för att försöka dämpa 
vibrationerna som tillkommer från deras tatueringsmaskiner. 

Då deltagarna blev frågade om problem med deras tatueringsmaskiner och möjliga förbättringar 
så visade det sig att det fanns några huvudproblem. Det var klart att de flesta vill ha bättre 
alternativ för själva handtagsgreppet. Det verkar sakna ergonomiska engångsgrepp på marknaden 
som fungerar, är bekväma och är relativt billiga samt grepp som funkar bra och går att 
återanvända. Vissa hade problem med själva maskinsladden, att den påverkade friheten av 
rörelse, var krångligt att hantera och vägde för mycket. Det var frustrerande för många, 
påverkade deras arbete och orsakade fysiska problem med handleden. Det förekom även några 
önskemål för en trådlös tatueringsmaskin som en alternativ lösning för detta. Det blev också 
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tydligt från svaren att tatueringsmaskiner borde vara lättare att hantera, det vill säga att ta isär, 
rengöra, och montera ihop igen. 

Det märktes att diskussionen om ”coilmaskiner vs. rotarymaskiner” är ett stort ämne just nu. 
Många tycker att coilmaskiner orsakar fysiska problem, men eftersom de maskinerna håller 
mycket vikt med avseende på tatueringkulturens historia och dess tradition verkar inte många 
villiga att byta bort dem till något mer modernt och ergonomiskt. Trots det, verkar ungefär 40% 
av de deltagare öppet till att byta på grund av att de påverkas av fysiska problem. Detta kommer 
naturligtvis med vissa villkor, att det nya alternativet blir lika kraftigt och har justerbar ”give4” 
som en coilmaskin, till exempel. Många tatuerare också har börjat använda olika maskiner vid 
olika tillfällen beroende på vad den är bra för, till exempel en coilmaskin för att göra skuggning 
på en tatuering och en rotarymaskin för att göra linjer, dvs ”lining”. 

2.2 Infosökning 
En infosökning gjordes om vad som finns på marknaden idag för tatueringsmaskiner och 
lösningar till de ergonomiska problemen som uppstod vid kundundersökningen. Det finns redan 
ett antal lösningar på marknaden som kan förbättra arbetsställning för att minska påverkan på 
ryggen, axlarna och nacken (t ex. ergonomiska stolar, belysningsalternativ, osv.). Tattoo Artist 
Magazine5 har till och med en blogg, där man kan diskutera problem och få tips från andra 
tatuerare om just sådana problem. Däremot så finns det fortfarande mycket utrymme för 
undersökning och produktutveckling inom just det området, det vill säga med fokus på 
arbetsplatsen. 

Apropå tatueringsmaskiner så finns det tre olika typer på marknaden, coil-, rotary- och 
pneumatiskamaskiner.  

2.2.1 Coilmaskiner 
Coil tatueringsmaskiner är de traditionella enligt tatueringskulturen. De är relativt billiga och 
mycket populära på grund av tatueringskulturens lojalitet till sina rötter med så kallade ”old 
school” metoder och inlärningsprocessen. Maskinen är grundad av Thomas Edisons uppfinning i 
1876 och som nämnd tidigare, dess konstruktion har inte förändrats så mycket sedan dess. I 
Figur 2 visas ett exempel på dagens coilmaskin6. 

                                                 
4 Give är en term som beskriver hur förlåtande nålen är mot huden, och detta beror på hur drivningen av tatueringsmaskinen ser 
ut konstruktionsmässigt, dvs om drivsystemet tillåtas dämpning eller inte. 
5 www.tattooartistmagazineblog.com 
6 www.tattoomachineequipment.com/hidbrandt-357-magnum-tattoo-machine 
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Figur 2. Hildbrandt .357 Magnum coilmaskin 

Coilmaskiner är kända för dessa märkbara ljud som sker på grund av vibrationen som tillkommer 
från maskinens funktion och uppbyggnad. De fungerar genom att elektromagnetisk ström mellan 
två spolar får en metallisk arm (så kallad ”armature bar”) att rör sig fram och tillbaks vid en viss 
frekvens. Armen driver då själva nålen som är fästad till den. Frekvensen är justerbar genom att 
ändra spänningen från DC-kontrollern. Nålen (och dess matchande spets som fästas till 
handtaget) är utbytbara och väljs av tatueraren. Ett gummiband (som man stretchar runt nålen 
och resten av maskinen) stabiliserar nålen samt hjälpa till att dämpa fram och bakslagen så att 
man får en mer förlåtande punktering mot huden, eller ”give” som den kallas för. Man kan 
använda olika tjockleker på gummibanden för att påverka detta. Nåldjupet justeras genom att 
fästa handtagscylindern, den så kallad ”tube”, i rätt position genom att dra åt cylinderfästet (eller 
”tube clamp”).  

Själva funktionen är det som driver coilmaskinens uppbyggnad7 och utseende. En illustration på 
dessa olika delar visas nedan i Figur 3. Vissa delar, de så kallade ”tube”, ”grip”, och ”tip”, såväl 
nålen och gummibanden är standard detaljer för alla tatueringsmaskiner på marknaden och säljs 
separat. 

 

                                                 
7 Bild tagen från http://tattoo-how.com/tattoo-machines/ 
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Figur 3. Coilmaskinens uppbyggnad 

Det visade sig att det inte finns så många stora konkurrenter på coilmaskinmarknaden utan 
vanligtvis är tendensen att bygga egen. De storsta märken är vanligtvis ägde av kända tatuerare 
som har byggt sina egna. Det finns många coilmaskiner man kan köpa, men trots att de alla 
fungerar ganska likadant och ger ungefär samma prestanda så varierar fortfarande priserna 
väldigt mycket, från 200-3000 kronor för en maskin (exlusiv handtag, ”tube”, ”tips”, nålar, mm). 
Detta beror troligen på vem det var som designade maskinen och kvalitet på detaljerna vid 
tillverkning. Eftersom det finns så många små delar (och ofta hemmabyggda, dvs toleranserna är 
ofta ganska stora) är de ganska opålitliga och behöver justeras kontinuerligt. Detta är både en 
fördel och en nackdel eftersom det finns många tatuerare som gillar att pyssla med och justera 
sin tatueringsmaskin efter sina viljor. Att verkligen ”känna” ens maskin är en stor del av 
tatueringskulturen. 

De flesta coilmaskiner väger mellan 0,21 - 0,35 kg. De är ganska svårt att rengöra pga att det 
finns så många små delar att man måste ta isär, sanitisera (oftaste mha av en autoclave8) och 
sedan montera ihop igen. Själva monteringen är väldigt krångligt och tar mycket tid, vilket gör 
att de flesta använder bara plastpåsar för att täcka maskinen under arbete istället av att rengöra 
sina maskiner efter varje kund.  

2.2.2 Rotarymaskiner 
Rotary tatueringsmaskiner var nya på marknaden för ungefär 45 år sedan men gjorde ingen stor 
genombrott förran för ca 5 år sedan, då folk började anse att det fanns ett behov av ergonomiska 
skäll. De väger väldigt lite och vibrerar inte alls lika mycket som coilmaskiner. De är också 
väldigt tysta eftersom vibration är minskad. Rotarymaskiner är vanligtvis dyrare än coilmaskiner 
eftersom det finns fler material- och tillverkningskostnader som ingår i deras konstruktion. 
Rotarymaskinerna har en mer regelbunden drivning än coilmaskiner och behöver inte justeras 
lika ofta på grund av dess funktion. Det finns faktiskt inte mycket man får justera 

                                                 
8 En autoclave är en maskin som steriliserar gods (verktyg, mm) genom att använda högtryck-ånga för 15–20 minuter beroende 
på vad man rengöra. 
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överhuvudtaget, vilket gör de enkla att använda. Nackdelen med det är att man inte kan justera 
sin tatueringsmaskin så att den beter sig precis som en vill.  

 

Eftersom rotarymaskiner är någorlunda nya till marknaden så finns det faktiskt några större 
konkurrenter. Att köpa en högre kvalitè rotarymaskin kostar mellan 1400-3000 kronor (exlusiv 
handtag, ”tube”, ”tips”, nålar, mm). Ink Machines9, Stigma10 och Bishop11 är tre märken som har 
designat rotarymaskiner som verkar populära. Figurerna 4, 5 och 6 visar exempel av 
rotarymaskiner från respektive företag. 

 

 

Figur 4. Ink Machines Stingray rotarymaskin 

 

 

Figur 6. Stigma Hyper rotarymaskin 

 

 

Figur 5. Bishop rotarymaskin 

                                                 
9 www.inkmachines.com 
10 www.stigma-rotary-tattoo.com  
11 www.bishoprotary.com 
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Rotarymaskiner är drivna av en elmotor som driver en kolv fram och tillbaks i en cylinder. Nålen 
är då fästad till kolven. Spänningen nedåt på nålen för att stabilisera och hålla den på plats är 
justerbar och sker via en fjäder (se ”needlebar retainer” i figuren nedan). Nåldjupet justeras som 
med coilmaskiner, genom att fästa handtagscylindern i rätt positionen genom att dra åt 
cylinderfästet, den så kallade ”tube vice knob” i Figur 6. En nackdel med denna funktion är att 
nålens rörelse ser ut som en sinus kurva, där nålen bromsas in innan den punkterar huden och 
sedan accelereras den ut igen. Att nålen stannar inne i huden under en längre tid (än med 
coilmaskiner) gör att nålen ibland fastnar i huden och det gör lite mer ont för personen som blir 
tatuerad. Ett sätt att komma ifrån detta är att skapa ”give” i mekanismen, vilket redan finns i 
vissa maskiner på marknaden. 

Nedan visas uppbyggnaden av en Ink Machines Dragonfly, en av de mest populära 
rotarymaskiner på marknaden idag. Som med coilmaskiner, vissa delar (de som heter ”tube”, 
”grip”, och ”tip”, såväl nålen och gummibanden) är standard detaljer för alla tatueringsmaskiner 
på marknaden och säljs separat. 

 

Figur 6. Rotarymaskinens uppbyggnad, Ink Machines Dragonfly 

Såsom coilmaskiner finns det också många kända tatuerare som har börjat bygga sina egna 
rotarymaskiner och sälja dem, men eftersom delarna och tillverkningen är mer komplicerad och 
dyrare är det inte lika lätt. EGO12 är ett märke av en tatuerare som heter Bez, som har fokuserat 
på ergonomiska problem med tatueringsmaskiner och försökt komma på bättre alternativ. Han 
har designat ett par rotarymaskiner av plast och några olika silikon grepp för handtagen, men 
enligt vissa bloggar (Rotary Tattoo Forum13, till exempel) så lämnar EGOs produkter ganska 
mycket plats för utveckling och förbättring. Många, till exempel, är antingen tveksamma eller 
helt emot materialvalet av plast på grund av att det är för lätt och går sönder om maskinen är 

                                                 
12 www.egotattoomachines.com 
13 www.rotarytattoo.com  
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tappad. Han har, däremot, komma på ett bra sätt att göra ”give” justerbart, vilken är en fördel. 
Den så kallad EGO Little V2 syns i Figur 7 nedan. 

 

Figur 7. EGO Little V2 rotarymaskin 

Rotarymaskiner brukar väga mellan 0,10 - 0,17 kg. Det finns vissa rotarymaskiner som är lätt att 
nedmontera och kan sanitiseras med hjälp av en autoclave, men de flesta är inte så lätt att 
rengöra utan ska täckas över med en plastskydd (en påse ungefär) under arbetet och sanitiseras 
med alkohol eller liknande efteråt.  

2.2.3 Pneumatiskmaskiner 
Den nyaste typen av maskinen var patenterad av Neuma Tattoo Machines år 2000 och kom på 
marknaden officiellt i 2007. Den fungerar med hjälp av lufttryck via en luftkompressor. 
Pneumatiska maskiner har uppfunnits i ett försök att minimera vikt på maskinerna och gör de 
lättare att rengöra. Nedan syns en Neuma Hybrid, en av de senaste modellerna (se Figur 8). 
Själva maskinens kostnad ligger på ca 390 USD, vilken är mycket dyrare än de andra, och när 
man räknar in kostnaden för utrustningen, dvs kompressorn, sladden, kopplingar, osv, så blir 
totala kostnaden väldigt hög. Just detta är en stor faktor för många. 

 

 

Figur 8. Neuma Hybrid pneumatisk tatueringsmaskin 

Neuma tatueringsmaskiner fungerar på ungefär samma sätt som en rotarymaskin fast med luft 
istället för el. Lufttrycket roterar en fläkt-liknande mekanism som då driver nålen fram och 
tillbaks. Nålens rörelse är lik den med en rotarymaskin. Nedan i Figur 9 syns en ritning av alla 
inre detaljerna på en Neuma Hybrid. 
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Figur 9. Neuma Hybrid ritning 

Pneumatiskamaskiner har mycket gemensamt med rotarymaskiner genom att de avger låga 
vibrationer och är väldigt lättvikt. Angående vikt så blir det handtaget och sladden som påverkar, 
och sladdens påverkan blir faktiskt ännu mer eftersom lufttrycksslangar är mer skrymmande och 
styv än elsladdar. Några nackdelar med den typen av maskin är att det pneumatiska egenskapet 
gör att ljudnivån blir ganska hög och irriterande samt att utrustningen är både dyr och svårt att 
transportera. För att kolla på en kort film där en pneumatiskmaskin används kan man klicka på 
länken14 nedan. 

Dessutom är pneumatiskamaskiner ganska oberäkneliga eftersom lufttryck själv är ganska 
oregelbundet. Det blir då svårt att få samma regelbundenhet och prestanda som de andra typer av 
tatueringsmaskiner. Det kan, till exempel, ibland uppstå ”bubblor” i slangen, vilken skulle göra 
att nålen plotsligt stannar i huden och sedan börja snurra igen väldigt fort innan den återigen 
hittar sin vanlig tempo. Eftersom renlighet är en viktig aspekt av arbetet så finns det också några 
hälsofrågor angående effekterna från utsläppet av luften och olja från maskinen och 
luftkompressorn.  

Apropå renlighet är den typen av maskin ganska lätt att hantera på grund av att dess konstruktion 
är väldigt skyddad/stängd. Det finns inte så många olika pneumatiskamaskiner på marknaden, 
men de som finns verkar ganska lätta att ta isär och steriliseras med hjälp av en autoclave. De 
flesta pneumatiskamaskiner väger mellan 0,09 - 0,16 kg. 

2.2.4 Ergonomi 
Ergonomiska problem inom tatuering är ett stort ämne nuförtiden, och det finns olika forum15 
och bloggar där man kan diskutera problemen och få tips om lösningar. Problemen delades upp i 
olika fokusgrupper, dvs vibration, ljudnivå, vikt och balans, samt renlighet. Ergonomisk grepp 
var också en aspekt som togs hänsyn till under analysen men det hade mer med formgivning att 
göra en själva analysen, så det diskuteras mer under konceptgenerering och produktval. 

Vibration 
Enligt The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) år 2011 så fanns det 
ingen information om effekterna som orsakas av vibrationer från just tatueringsmaskiner. 
Däremot  har de konstaterat att, vilken har visats i andra industriområden som tillverknings-, 
konstruktions- och tandläkarindustrin, att vara utsatt för tillräkligt låga frekvenser under längre 
perioder skulle kunna orsaka obehag och smärta i handleden, armen och axeln. Vid högre 
frekvenser tillkommer stickningar, bedomningar, smärta och vita fingrar.16 Texten från NIOSH 
artikeln hittas i Bilaga 3. 
                                                 
14 www.youtube.com/watch?v=15iL4hyq8AA  
15 www.lastsparrowtattoo.com/forum 
16 http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2009/10/27/tattoo/#comment-1302 
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En kortstudiè gjordes i 2012 om påverkan av vibrationer från tatueringsmaskiner17, kunde de 
coilmaskinerna (som använts i ett test baserad på ISO standard18) användas up till 8 timmar per 
dag enligt europeisk standard19. Likt det som hade konstaterats av NIOSH i 2010, 
klassificierades vibrationer från en coilmaskin mellan de från en slipmaskin och en 
tandläkarborr, och visar att vid förlängd utsättande av vibrationer från en coilmaskin kan 
tatuerare drabbas av symptom som ”tingling, numbness and reduced vibrotactile perception.” Då 
man kollar på bloggar och olika forum på webben så syns det tydligt att det är fallet, att tatuerare 
drabbas dagligen av sådana symptom. 
Coilmaskiner vibrerar väldigt mycket, vilket beror på deras funktion och uppbyggnad. De är 
alltså designade utifrån dess funktion och inte ergonomi. Dämpning finns inte med i maskinens 
konstruktion, och detta orsakar stora problem för tatuerare då de använder maskinerna över långa 
perioder och för många, dagligen. Att fingrarna tar upp mycket av vibrationerna är en 
understatement, men mycket av maskinens tyngd sitter också på baksidan av handen, vilken 
leder till att det faktiskt är själva handen som dämpar vibrationerna vilket då leds vidare till 
handleden och resten av armen. Rotary- och pneumatiskamaskiner avger väldigt lite vibration på 
grund av hur de är uppbyggda. 

Ljudnivå 
Vibrationerna i coilmaskinens konstruktion leder ytterligare till att de låter väldigt mycket och 
ljud nivån blir för högt för tatuerare, deras kunder och de i omgivningen. Trots att många 
tatuerare fordrar att de är eller har varit påverkade fysiskt av ljudnivån från coilmaskinerna, dvs 
de får nedsatt hörsel, tinitus, eller huvudvärk, så verkar det omöjligt att hitta specifika studier 
som har fokuserats på just det ämnet. Enligt både resultaten från enkäten och diskussioner på 
vissa bloggar kan det konstateras att det dock är ett problem i verklighet.  

Ljudnivån på rotarymaskiner är mycket lägre på grund av dess funktion. Det finns faktiskt 
artiklar om att ljudnivån på rotarymaskiner är så mycket lägre att det till och med skapar en 
mycket lugnare stämning för kunden och tatuerare. Cheyennes Hawk Thunder20 (se Figur 10) 
rotarymaskin nämns i en sådan artikel21 från The Calgary Journal. 

 

 

Figur 10. Cheyenne Hawk Thunder rotarymaskin 

Pneumatiskamaskiner fungerar med lufttryck, och ljudet som följer liknar det med andra 
pneumatiska verktyg. Det är ganska högt och störande, särskilt om man är tvungen att stå ut med 
det under långa perioder. Eftersom den typen av tatueringsmaskin är någorlunda ny till 
                                                 
17 Proceedings of the Fourth American Conference on Human Vibration (Xu, McDowell, s. 46-49) 
18 ISO 5349-1 (2001) 
19 ANSI S2.70 (2006) 
20 http://www.cheyenne-tattoo.com 
21 http://calgaryjournal.ca 
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marknaden är det för tidigt att veta just hur skadligt det kan vara till både tatuerare och kunden, 
men eftersom andra typer av pneumatiska verktyg har funnits ganska länge (slipmaskiner, 
borrmaskiner, osv.) kan det antas att resultaten är lika. Det finns ganska många studier om ämnet 
(ref?) som säger att förlängd exponering kan orsaka många hörselproblem och ska undvikas.  

Handtaget är också ett diskussionsämne eftersom dess form och struktur har mycket påverkan 
vibration och bekvämlighet under arbetet. De flesta är tillverkade av rostfritt stål eller aluminium 
på grund av att materialet kan rengöras ordentligt. Renlighet är uppenbarligen viktigt i sådant 
yrke. Däremot brukar metalla handtag blir kalla, har tendensen att glida ur grepp, och överfor 
vibrationer. De flesta handtagen som finns att köpa idag är cylindriskt formade, men det finns 
några som varierar lite grann för att ta hänsyn till ergonomi. Figur 11 visar ett exempel22 på ett 
rostfritt stål handtag som är lite mer ergonomiskt format.  

 

Figur 11. USA PRO 316L Stainless Steel Tattoo Grip 

Några på marknaden har börjat designa olika grepp av silikon eller plast som fästas ovanpå 
vanliga handtag i ett försök att dämpa vibrationer. Trots det så finns det fortfarande ett behov på 
marknaden för vidareutveckling i material och form eftersom (enligt kundundersökningen och 
vissa bloggar) de flesta tatuerare inte är nöjda med det som finns tillgängligt. EGOs Biogrip23 (se 
Figur 12) är ett exempel av ett grepp gjort av silikon som går att stretcha över ett vanligt handtag 
och återanvända efter sterilisering. En nackdel är dock att formen gör att det är bekvämt att hålla 
bara på ett sätt vilket inte är så användarvänligt eftersom de flesta tatuerare behöver ändra sin 
hållning och vrida på maskinen under arbetet. Ett grepp önskas då ha ungefär samma form kring 
hela cylindern. Det är också väldigt stort för de som inte har stora händer. 

I figuren visas också ett svart engångsgrepp av plast som EGOs Biogrip är monterat på.  Detta 
har tyvärr också problem med vibrationsöverföring från maskinen eftersom det inte finns någon 
dämpning mellan tatueringsmaskinen och det plast handtaget.  

 

 

Figur 12. EGO Biogrip 

                                                 
22 http://www.ebay.com/itm/USA-PRO-316L-Stainless-Steel-Tattoo-Grip-19mm-3-4-GV1-/400314481108 
23 http://img.tattoomarket.ru/photos/29/74/2775/937319.jpg 

handtag 

grepp 
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Vikt och balans 
Vikten på coilmaskinerna är mycket högre jämfört med rotary- och pneumatiskamaskiner på 
grund av konstruktionen av de olika typerna. Tyngden är också väldigt obalanserad på just 
coilmaskiner och den största vikten är där drivningen sker, på dess baksida. Detta leder till att 
handleden måste ständigt kämpa för att hålla den balanserad eller låta den vibrerande maskinen 
vila på handen på något sätt. Figur 13 nedan visar en bild av hur coilmaskinerna vilar på handen. 

 
Figur 13. Coilmaskinens position och balans 

Rotary- och pneumatiskamaskiner är inte helt designade utav ergonomiska perspektiv utan 
konstruerade utav funktion och kundens design smak, men eftersom rotarymaskiner väger 
mycket mindre än coilmaskinerna så är utvecklingen på rätta spår i alla fall. Däremot kan en låg 
maskinvikt också har några nackdelar. Enligt kundundersökningen och vissa bloggar kan det 
vara ännu krångligare att hantera sladden som är fästad till en rotarymaskin. Detta kan bero på att 
hela maskinen hålls som en penna (dvs, i luften), vilket gör att en svängande moment uppstår vid 
sladdfästet på baksidan av maskinen på grund av att slängen kan rör sig i sidled. Figur 14 ger en 
bild24 av hur rotarymaskiner grepps i handen samt elkabelns placering.  

En viktig aspekt i diskussionen om balans är också vikten på handtag, grepp och spets. Eftersom 
rotary- och pneumatiskamaskiner väger väldigt lite är det oftast de tillagda delarna som 
tatueraren känner av mest. De som går att köpa varierar i både material (rostfritt stål, aluminium 
eller plast, till exempel) och storlek. Faktumet att det går att montera många olika sorter på en 
tatueringsmaskin gör det otroligt svårt att hitta den perfekta balansen på maskinen då den hållas i 
handen. Det är också svårt att garantera att en maskin är balanserad hela tiden eftersom maskinen 
är i konstant rörelse och tatueraren oftast är tvungen att byta sin hållningsvinkel, vända 
maskinen, mm under arbetet.  

 

                                                 
24 http://www.heartforart.co.uk 
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Figur 14. Rotarymaskin position och balans 

2.3 Självtest 
En coilmaskin och en rotarymaskin köptes in och testades på egen hand på falsk hud. Tyvärr 
kunde inte en pneumatiskmaskin köpas på grund av att kostnaden för utrustningen var för hög, 
men eftersom coil- och rotarymaskiner blev utvalda som de med störst möjlighet för utveckling 
så var det en accepterat undantag. 

Coilmaskinen testades först med ett vanligt handtag av rostfritt stål. Själva maskinen vägde 0,22 
kg, och med handtaget och sladden kopplad, 0,28 kg. Eftersom maskinen kom i bitar så 
behövdes montering och justering. Med hjälp av en kompis och tatuerare så monterades ihop och 
justerades maskinen så att den fungerade som den skulle. Själva montering- och 
justeringsprocessen var väldigt krångligt, särskilt med handtagsdelarna som kom i tre olika bitar 
och fästades ihop med små skruvar. Då montering var klar så var det inte alls självklart hur man 
skulle hålla i maskinen på ett bekvämt sätt eftersom bakdelen, där spolarna var fästade, var 
väldigt tung och obalanserad. Det var mest bekvämt att låta maskinen vila på handens baksida 
eller baksidan av fingrarna på grund av tyngden. Det var nästan omöjligt att hålla den i luften 
och försöker rita snyggt. En bild på coilmaskintestet syns i Figur 15 nedan. 

 

Figur 15. Coilmaskintestet med metall handtag 
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Vid körning av maskinen så lät den väldigt högt. Spänningen som leddes in i maskinen 
justerades mellan 6-10 V, och det lät minst och frekvensen verkade mest regelbunden då den 
hamnade mellan 6,5-7,5 V. Ljudet var ändå så störande att det var svårt att komma på varifrån 
vibrationer kom och vilken del på maskinen vibrerade mest. Till slut så kändes det som att det 
var själva maskinen som vibrerade mest. Handtaget vibrerade också, men det var mest märkligt 
vid baksidan av handen, där maskinen vilade. 

Falsk hud användes för att prova tatuera. Efter ungefär 5 minuter av körning ringde det i mina 
öron och det stickade i mina fingrar lite grann. Jag bytte då till ett plast handtag för att se om det 
fanns någon skillnad. Med detta var viktpåverkan på baksidan ännu värre (plasthandtaget var 
0,04 kg lättare), och mina fingrar var tvungna att verkligen kämpa för att hålla nålen på plats för 
att tatuera på ett snyggt sätt. Greppet, däremot, var mycket mer bekvämt att hålla i och utformade 
på ett bättre sätt än det metala handtaget utan grepp som var kallt, hårt och obekvämt för 
fingrarna. 

Sladdens viktpåverkan var inte så märkligt med coilmaskinen eftersom maskinens vikt var det 
som tog så otroligt mycket fokus. Däremot påverkade nog sladdens rörelse lite grann eftersom 
det var väldigt svårt att hitta stabilitet med maskinens placering och sladden svängde fram och 
tillbaks i sidled då jag arbetade. 

Rotarymaskinen testades efteråt, först med ett vanligt handtag av rostfritt stål. Maskindelen 
vägde 0,04 kg och med handtaget, 0,11 kg. Det ända montering som behövdes var med 
handtaget. Justering av nålstabilisatorn sedan gjordes, men var ganska enkelt att fatta. 
Montering- och justeringsprocessen var ganska enkelt förutom med handtagsdelarna. Då 
montering var klar så var det ganska enkelt att fatta hur man skulle hålla i maskinen på ett 
bekvämt sätt. Maskinen var väldigt lättvikt, så den kunde hållas som en penna, med själva 
maskindelen i luften. En bild på rotarymaskintestet syns i Figur 16 nedan. Vikten som verkade 
påverka hållningen mest kom från sladden, som fästades på maskinens bakdel och svängde fram 
och tillbaks i sidled, vilket var ett störande moment. 

 

Figur 16. Rotarymaskintestet med plasthandtag 

Vid körning av maskinen så lät den nästan inte alls. Däremot så kändes det som att 
rotarymaskinen vibrerades ännu mer än coilmaskinen, men i handtaget istället för i själva 
maskindelen. Vid inspektion kom det fram att de flesta vibrationer verkade komma från 
nålstabilisatorn som kände av nålens rörelse och överförde vibrationer till maskinens ram där 
handtaget var fästad. Förutom att handtagsfästets inredel var gjort av plast så fanns det ingen 
dämpning mellan maskinens ram och handtaget, och vid inspektion av själva handtaget så kom 
det fram att det inte fanns någon dämpning mellan dessa delar heller. 
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Falsk hud användes för att prova tatuera. Spänningen som leddes in i maskinen justerades mellan 
6-10 V, och det lätt mest regelbunden då den hamnade mellan 8-9 V. Vid de lägre frekvenserna 
kändes det inte som att maskinen hade tillräckligt med kraft för att punktera den falska huden 
ordentligt. Det märktes att det var mest kraften som påverkades genom att justera spänningen 
och inte vibrationen eller ljud. Maskinens funktion gör att drivning blir väldigt regelbunden ändå 
och det man justerar är bara hur fort motorn kör.  

Efter ungefär 5 minuter av körning, däremot, så tingled det i mina fingrar från vibrationerna. Jag 
bytte då till ett engångsplast handtag för att se om det fanns någon skillnad. Eftersom 
plasthandtaget vägde 0,04 kg mindre än det metalla var det ännu lättare att hantera maskinen och 
rita snyggt. Det gummigreppet på det plasta handtaget var också mycket mer bekvämt att hålla i 
än det metalla handtaget utan gummigrepp. Däremot var sladdens påverkan värre, och man 
kände av varje rörelse då den svängde i sidled under arbetet. 

2.4 Resultat 
Efter en ordentlig marknadsundersökning visade det sig att de största problemområden var: 

• Ljudnivå: vissa maskiner har för hög ljudnivå, fysiska problem förekommer 

• Vibrationsnivå: vissa maskiner har för hög vibrationsnivå, fysiska problem förekommer 

• Maskinvikt: vissa maskiner är för tunga och obalanserade, fysiska problem förekommer 

• Grepp: ergonomiska alternativ behövs, både för vibrationdämpning och bekvämlighet 

• Elsladdskontroll: sladden krångligt att hantera och påverkar arbete 

Det bestämdes då för att gruppera problemen och fokusera på dem på olika sätt eftersom de 
orsakades av olika saker och lösningarna skulle kunna leda till helt olika produkter. 
Problemgrupperingen blev: 

• Tatueringsmaskin: Ljud, vibration och maskinvikt 

• Grepp: vibrationsdämpning och bekvämlighet 

• Sladdkontroll: arbetspåverkan och fysiskt krävande 
Utifrån resultaten från kundundersökning och infosökning byggdes kravspecifikationer för de 
olika problemområdena. De är presenterade i Bilaga B. 
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3  KONCEPTGENERERING 

3.1 Tatueringsmaskin 
3.1.1 Funktionjämförelse  
Eftersom målet med detta projekt var först och främst att försöka lösa ergonomiska problem, så 
bestämdes det att maskinens detaljer (dvs dess prestanda och konstruktionen av små 
funktionsdelar) prioriterats bort om det inte hade med ergonomiska problem att göra. Det visade 
sig också att möjligheten att ta fram en helt ny teknik var ganska onödigt (och kanske till och 
med orimligt) eftersom det redan fanns tre olika typer av tatueringsmaskiner på marknaden. Det 
var då nödvändigt att ta ett beslut om vilken typ av maskin, dvs vilken funktion, det nya 
konceptet skulle formas efter. Vissa funktioner prövade bättre än andra i de olika fokus-områden. 
En pro-con analys gjordes för att ta beslutet, vilken syns nedan i Tabell 1.  
Tabell 1. Tatueringsmaskiner, Pro-Con Analys 

Maskintyp Pro Con 

Coilmaskin • Populära (pga tattoo tradition) 
• Bra ”give” (hur nålen känner av hudens 

tjocklek) 
• Enkla att reparera och bygga själv 
• Lågkostnad 

 

• Vibrerar mycket 
• Väger mycket 
• Ostabil/obalanserad (pga ojämn 

viktfördelning) 
• Högt ljudnivå 
• Kräver konstant justering 
• Svårt att rengöra 

Rotarymaskin • Lättvikt 
• Någorlunda tyst 
• Vibrerar väldigt lite 
• Lätt att skötta (behöver inte justeras) 
• Stora möjligheter för omformning 
• Vissa modeller kan steriliseras (med 

autoclave) 
• Väldigt konsistent drivning (frekvens) 

• Mindre ”give”  
• Lite obalanserad (mest pga 

sladdpåverkan) 
• Gör mer ont än med coil- eller 

pneumatiskamaskiner 
• Opopulära (pga tattoo tradition) 

 

Pneumatiskmaskin • Lättvikt 
• Vibrerar väldigt lite 
• Kan steriliseras (med autoclave) 
• Lätt justerbar för skuggning/linjering 
• Bra ”give” 
• Gör mindre ont 

• Låter mycket 
• Lite obalanserad (mest pga 

kabelplacering) 
• Dyr maskin och uttrustning 
• Ganska oportabel pga uttrustningen 
• Opopulära (pga tattoo tradition) 
• Frekvensen opålitlig 

Eftersom ergonomiska analysen visade att vibration, ljud och vikt var av störst betydelse för just 
tatueraren så uppskattade de aspekterna mycket vid besluttagningen, men även vissa övriga 
faktorer vägdes in, såsom renlighet och justeringen av ”give”.  

Först och främst var det vibration som diskuterades. Coilmaskiner vibrerar väldigt mycket, vilket 
orsakar stora fysiska problem för tatuerarens fingrar, handen, handleden och resten av armen. 
Med avseende på dess funktion och uppbyggnad så är det tyvärr inte mycket man kan göra för att 
dämpa de vibrationerna som tillkommer på den typen av maskin. Vibrationsnivån på 
rotarymaskiner var också ett problem, men skedde mest i handtaget, vilket innebär att det 
huvudsakligen är själva handtaget och fästen intill som behöver analyseras. 
Pneumatiskamaskiner är så pass nya på marknaden att de inte har testats så mycket än, så det var 
svårt att konstatera hur vibrationsnivån var på just de maskinerna tyvärr. 

Apropå ljudnivå var det rotarymaskiner som rankade bäst av alla tre typerna på grund av att 
tekniken som används med den typen av maskin är nästan ljudlös och beror mest på kvalitet av 
konstruktionsdelarna. Coil- och pneumatiskamaskiner rankade som sämst och var till och med på 
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skadligt nivå både två enligt vissa studier (ref?). Coilmaskiners ljud orsakas av dess funktion och 
uppbyggnad medans den andra orsakas av sitt pneumatiska egenskap, dvs vid luftutsläpp och 
kompressorljud. På grund av coilmaskinens uppbyggnad är det svårt att dämpa ljudet som 
kommer från själva tekniken utan det ända man skulle kunna göra är att möjligen montera någon 
form av kåpa runt hela maskinen. Detta är inte riktigt praktiskt dock eftersom maskinen redan 
väger för mycket. Enligt några studier, en från Health and Safety Executive25 (2010, s. 6-10) och 
Safe Work Australia26 (2011, s. 41-42) är det däremot möjligt att dämpa det ljudet från 
pneumatiskamaskiner med att inkludera en ”silencer” eller en pneumatisk nozzle i systemet, som 
visas nedan i Figur 17. Kostnaden för utrustningen skulle då bli dyrare i så fall man använde en 
sådan. 

 

Figur 17. Pneumatic nozzle 

Maskinens vikt betraktades, vilket ledde till att coilmaskiner hade lägst ranking och rotary- och 
pneumatiskamaskiner hade högst. Coilmaskiners uppbyggnad gör att de blir tunga och 
obalanserade, och även om man skulle utforma maskinen för att skapa bättre jämvikt så skulle 
den fortfarande bli för tung och orsaka mycket ergonomiska problem. Både rotary- och 
pneumatiskamaskiner ger mycket utrymme för ergonomisk omformning, men minskning av 
sladdens påverkan borde också tas hänsyn till eftersom det är den som orsakar balansproblem 
med de maskinerna. 
Renlighet är en stor faktor i tatueringsindustrin eftersom stora hälsoproblem kan förekomma om 
man inte rengöra sin utrustning ordentligt efter varje kund. Av de tre olika typer av maskiner så 
var det pneumatiskamaskiner som hade bästa betyg för renlighet på grund av att de är lätt att ta 
isär och kan dessutom sanitiseras i en autoklave. Rotarymaskiner var på andra platsen med en 
möjlighet att vara lika bra som pneumatiskamaskiner genom förenkling av designen. 
Coilmaskiner rankade sist på grund av att de har många små delar och är krångliga att ta isär, 
rengöra och montera ihop igen. De flesta tatuerare bara täcker maskinen med ett plastfodral och 
sedan rengör den genom att sprays den med alkohol eller liknande efter användning. 

Coilmaskiner kräver konstant justering, och det finns många olika maskindelar som måste tas 
hänsyn till både under assembly och då man arbetar med den. De kan vara både en för- och en 
nackdelar eftersom många tatuerare föredrar att de kan finjustera sina tatueringsmaskiner till de 
inställningar som funkar bäst för dem. Å andra sidan kan det vara ganska krångligt och 
tidskrävande att montera ihop maskinen om och om igen och var tvungen att justera den varje 
gång. Rotarymaskiner är mycket lättare att montera ihop eftersom de har ett mycket begränsat 
antal delar på grund av dess funktion. De är dock begränsade apropå hur mycket justering 
tillåtas. En fördel med det är att de sällan behöver justeras. 

I övrigt så vägdes in ”give” och kostnad. Apropå ”give”, coilmaskiner rankade bäst. Deras 
”stutsande” rörelse och fjädrade slag är det som känner av huden och justeras automatiskt. De är 
mer förlåtande än rotarymaskiner som inte har samma typ av slag utan ger en konstant fram och 
bak, sinus-kurvad rörelse. De känner alltså inte av huden på samma sätt som coilmaskiner utan 

                                                 
25 http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/pm56.pdf, ISBN 978 0 1188 3529 9 
26 http://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/Managing_Noise_and_Preventing_Hearing_Loss_at_Work.pdf, ISBN 978-0-
642-33305-6 [PDF] 

http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/pm56.pdf
http://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/Managing_Noise_and_Preventing_Hearing_Loss_at_Work.pdf
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mängden ”give” justeras på olika sätt i olika maskiner. Risken finns att nålen går för djupt in i 
huden då maskinen har för lite ”give”, vilken leder till att huden ”drunknas” av för mycket bläck. 

Apropå kostnad var coilmaskiner billigast och lättaste att reparera eftersom de har en väldigt 
enkel konstruktion. Rotarymaskiner rankade på andra plats, och pneumatiskamaskiner var 
dyraste samt kräver en dyr och ganska oportabel utrustning för att de ska fungera.  

3.1.2 Funktionval 
En beslutsmatris gjordes för att jämföra de viktigaste aspekterna att de tre olika typer framställde 
och för att bestämma vilken av de funktionerna det nya konceptet skulle utformas efter rent 
mekaniskt. Den är baserad på positiv och negativ påverkan vid de olika kategorierna, som har 
tecknats med en ”+” respektive ”-”, där de negativa tecknen betyder att förbättring krävs. 
Tecknet ”0” ger att maskinen anses varken positiv eller negativ eller att det finns en viss 
osäkerhet vid den kategorin som har möjligheten att utvecklas. Beslutsmatrisen syns nedan i 
Figur 18. 

 

Beslutsmatris 

Kriterium 
Alternativ 

Coilmaskiner Rotarymaskiner Pneumatiskamaskiner 

Låg vibration - + 0 

Låg ljudnivå - + - 

Låg vikt - + + 

Bra balans/jämvikt - 0 0 

Lätt att rengöra - 0 + 

Justerbar ”give” + 0 0 

Regelbunden driv 0 + - 

Kostnad + 0 - 

Summa + 2 4 2 

Summa 0 1 4 3 

Summa - 5 0 3 

Nettovärde -3 4 -1 

Rangordning 3 1 2 

Vidareutveckling Nej Ja Nej 

Figur 18. Beslutsmatrisen 

Det visade sig att coilmaskiner hade för många nackdelar och det dessutom är begränsat såvitt 
hur mycket som faktiskt går att förbättra på grund av dess funktion och uppbyggnad. 
Pneumatiska funktionen verkade ganska positiv med en viss osäkerhet med vibrationsnivå, men 
ljudet var fortfarande ett stort problem såväl kostnaden för utrustningen. Dessutom var 
utrustningen svårt att transportera.  

Det bestämdes till slut att det nya konceptet skulle utformas efter en rotarymaskin, dvs det skulle 
vara drivet av en elmotor, kolv och cylinder. Det beslutet grundades av att den visade positivt 
betyg på de största ergonomiska problemen och hade fortfarande utrymme för förbättring i 
många kategorier. Med detta bestämt så började brainstorming processen för att komma på nya 
konceptidèer.  
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3.1.3 Konceptidèer 

Vibration 
Konceptgenereringen därefter uppdelades i olika områden för utveckling av ett nytt koncept, 
nämligen vibration, ljudnivå, och vikt. Det bestämdes också att ge någon uppmärksamhet till 
justering av ”give” och renlighet eftersom de också har med ergonomi att göra på sina sätt.  

Enligt boken Arbete och teknik på människans villkor27 (G. Hägg, M. Ericson, P. Odenrick, 
2010) ska värdet för daglig vibrationsexponering inte överskrida 2,5 m/s2 för hand-arm 
vibrationer (s. 261). En vanlig rotarymaskins vibrationsnivå ligger långt under (X för den 
modellen som använts i självtestet). Med just rotarymaskiner kan det uppstå problem vid 
förlängd användning, även om vibrationsnivån är låg. Med en rotarymaskin är vibrationer största 
vid handtaget. Efter en undersökning av maskinen under arbete ansogs det att detta troligen sker 
på grund av att vibrationer från nålens rörelse förs över till nålstabilisatorn som är fästad intill 
och pressar emot maskinens ram med hjälp av en fjäder. Det är där att handtaget också är fästad. 
Detta syns nedan i Figur 19. 

 

 

Figur 19. Lokalisering av vibrationerna på en rotarymaskin 

Bland förslagen som kom fram för detta problem var förbättring på nålstabilisator mekanismen. 
Om delen ska fungera via ett roterande hjul som trycks ner på nålen borde friktionen mellan 
hjulet och nålen vara tillräckligt hög så att hjulet får ett moment för att faktiskt rotera. Friktionen 
i hjulets axel borde också bli så låg som möjligt så att vibration på grund av friktion elimineras 
vid den punkten. Detta har med materialval och kvalitèt av smådelarna att göra. För att försöka 
dämpa vibrationerna där nålstabilisatorn pressar mot maskinens ram är det möjligt att omforma 
maskinen så att det finns ett gummi lager mellan nålstabilisatorns justeringskruv och ramen, som 
syns i Figur 20 nedan. 

 

Figur 20. Placering av dämpning mellan nålstabilisatorn och maskinens ram 

En annan lösning med just nålstabilisatorn är att ersätta hjulet med en fast del som kan tryckas 
mot nålen utan att friktion uppstår mellan denna och nålen, antingen genom att fästa en friktion-

                                                 
27 G. Hägg, M. Ericson, P. Odenrick, (2010), Arbete och teknik på människans villkor, s. 261 
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eliminerande material vid kontaktpunkten eller att smörja kontaktet på något sätt. En annan idè 
var att ta bort hela nålstabilisatorn och ersätta den funktionen med något enklare. Nedan finns en 
ritning på maskinens ram, som har ett litet hål där nålen leds igenom. Hålet har ett gummilager 
kring sig som kan smörjas så att friktionen hålls låg samtidigt som nålen stabiliseras under 
rörelse. 

 

Figur 21. Nålstabilisering port 

Där vibrationer överförs från maskinen till handtaget saknas det dämpning i de flesta 
maskinerna. De flesta handtagen är också uppbyggda så att det finns en lös cylinder inuti 
handtaget som är gjort för att justera hur långt ifrån maskinen handtaget sitter. Som det är nu så 
fästas handtagscylindern på maskinen genom att dra åt en skruv som håller cylindern på plats. 
Oftast är fästet metall eller plast och handtagscylinder också metall eller plast, utan dämpning av 
någon sort. Nedan visas denna fästpunkten samt förslag om vart man skulle kunna placera 
dämpning, i form av gummilager, till exempel. 

 

Figur 22. Placering av dämpning mellan handtagcylindern och fästet på maskinen 

Det brukar inte finnas heller någon dämpning mellan handtagscylindern och själva handtaget 
som fästas ovanpå med hjälp av små skruvar. Detta ger att alla vibrationer som överfors från 
maskinen till handtagscylindern förs också direkt över till handtaget. Genom att skapa dämpning, 
i form av en gummi lager till exempel, mellan handtaget och cylindern så reduceras överforseln. 
Nedan i Figur 23 syns uppbyggnaden av ett handtag. 

 

 

 

Figur 23. Uppbyggnad av ett handtag 
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Som tidigare diskuterades i delen om ergonomi är det svårt att kontrollera balansen på en 
tatueringsmaskin på grund av att vikten på de främre delarna (handtagscylindern, spetsen och 
greppet) varierar så mycket. Engångsgrepp som har inbyggd spets och cylinder brukar väga ca 
30 g. Om man istället köper separata delar i metall som kan återanvändas (de brukar görs av 
aluminium eller rostfritt stål) och sedan lägger på ett yttre grepp så kan hela handtaget 
tillsammans väger 70-80 gram.  

En lösning till detta problem är att sammankoppla maskinens ram med handtaget i en enkel form 
eller åtminstone handtagscylindern och handtaget i en. Att göra det omöjligt att montera andra 
handtag på maskinen har uppenbarligen nackdelar, men fördelarna är att balansen kan bättre 
kontrolleras samt vibrationsdämpning kan förbättras. Ergonomiska faktorerna överväger 
nackdelarna av att begränsa alternativen för inköpte delar. 

Nedan i Figur 24 visas lösningen att sammankoppla maskinens ram med handtagscylindern och 
handtaget så att de blir bara en enkel del istället. Detta skulle eliminera antalet punkter där 
vibrationer kan överforas och förenkla assembly och demontering. Det skulle då göra rengöring 
lättare att hantera. Det blir också mer kosteffektivt eftersom man inte är tvungen att köpa 
handtag och handtagscylindern utan bara nålar och dessa tillhörande spetsar.  

 

 

Figur 24. Förenkling av maskinens konstruktion 

Som visas också i figuren ovan är att nålstabilisatorn skulle då kunna byggas in i maskinens ram 
med att konstruera ett lock som fästas på den och också skyddar drivmekanismen. Ett gummi 
lager skulle kunna läggas mellan locket och resten av ramen och dämpar vibrationer från nålen 
som överfors till stabilisatorn och upp till locket. Resten av maskinen skulle då inte känna av 
vibrationer från nålens rörelse. Detta syns i Figur 25 nedan. 

 

Figur 25. Nålstabilisatorn i locket 

En förenkling av maskinens form skulle också kunna görs genom att forma om 
handtagscylindern och handtaget som en del som då fästas till maskinen. Man skulle även kunna 
ta bort själva fästskruven totalt och bara skruva på handtaget direkt till maskinens ram med 
dämpning i själva gängarna och mellan de två delarna. En ritning på detta syns nedan i Figur 26. 



 26 

 

 

Figur 26. Handtaget som skruvas fast till maskinens ram 

Ljudnivå 
Eftersom rotaryfunktionen skapar väldigt lite ljud överhuvudtaget kan det antas att det ljudet som 
sker kommer från friktion i mekanismen. Friktionen sker troligen mellan nålstabilisatorn och 
nålen, och mellan kolv och cylindern samt i lederna. Genom att se till så att passningen mellan 
kolv och cylindern är tillräckligt, lederna är högt kvalitè och välsmörjade, och nålstabilisatorn 
funkar som det ska (med så lite friktion som möjligt) så reduceras ljudnivån ytterligare. 
Dämpning mellan motorn och där den sitter är också en faktor som måste räknas med, såväl 
kvalitet av motorn. 

En annan möjlighet där ljud kan uppstå är då nålstabilisatorn pressar för hårt nedåt på nålen så att 
nålen slår in i handtagcylindern då den rör sig. En illustration på detta syns nedan i Figur 27. 
Detta kan orsaka mycket ljud (samt påverkar arbetet) och kan undvikas med att begränsa 
distansen nålstabilisatorn kan pressa nedåt.  

 
Figur 27. Felaktig kontakt mellan nålen och handtagcylindern 

Maskinvikt  
Många arbetsskador har orsakats av att man behöver anstränga sig att både bära maskinens tyngd 
och att hålla den balanserad under långa perioder. Enligt boken Arbete och teknik på människans 
villkor28 är den allmänna principen att ett verktyg ska vara ”så lätt som möjligt för att tillföra så 
liten extra belastning som möjligt” (s. 181). Företaget Atlas Copco (ref) rekommenderar att hålla 
precisionsverktyg under 0,4 kg. Som det ser ut på marknaden idag är vikten på rotarymaskiner 
inte ett stort problem eftersom funktionen gör att själva maskinen inte har så många delar och då 
väger 0,10 – 0,17 kg med ett standard handtag i metall (mycket mindre än coilmaskiner som kan 
väga upp till 0,35 kg). Problemet är istället att hitta balans, dvs se till att maskinen befinner sig i 
jämvikt under användning. Nedan i Figur 28 illustreras hur en ungefärlig kraftuppdelning en 
vanlig rotarymaskin kan se ut baserad på de tre olika delsystemens tyngdpunkter och en medel 
hållningsvinkel på 45 grader. 

                                                 
28 Arbete och teknik på människans villkor28 (G. Hägg, M. Ericson, P. Odenrick, 2010) 
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Fsladd

 

 
 

Figur 28. Kraftpåverkan av en komplett tatueringsmaskin 

Handleden påverkas av momentet som kommer från själva maskinen och sladden. Därför är det 
oerhört viktigt att maskinen väger så lite som möjligt och att sladdens viktpåverkan är också så 
lite som möjligt. Sladdens rörelse måste också vara kontrollerbar för att undvika oönskad 
svängande moment då man arbetar. Punkten A representerar handtagets tyngdpunkt, där man 
håller i maskinen. Det är naturligt att kraftanalysen ska ske kring den punkten. Punkten B 
representerar sladdkontaktens anknytningspunkt, där de två kontaktarmarna kopplas ihop till en 
enkel sladd. 

Genom att försöka minska maskinens vikt och flytta dess tyngdpunkt upp i linje med handtaget 
och möjligen närmare greppet kommer tyngdens hävarm minskas och desto momentet 
minimeras. Detta koncept illustreras nedan i Figur 29, där motorn har flyttats upp i linjen med 
handtaget och vissa andra delar omplaceras för att minska moment. Det syns även här att 
sladdkontakterna får en ny placering genom att vrida dem 90 grader så att sladden svänger neråt 
mot handen istället av i sidled.  

 

Figur 29. Förbättring av jämvikt genom omplacering av delar 
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Renlighet 
För att underlätta assembly och rengöring ska det nya konceptet skapas sådant att det innehåller 
ett mindre antal delar och de flesta små delar är skyddad på något sätt. Detta kan också utföras 
genom att sammankoppla tatueringmaskinen med handtaget och handtagscylindern (antingen 
som en enkel del eller i bara två delar istället). En annan anledning till att minska antal delar är 
att det blir mindre inköp av olika delar som inte fungerar ihop på smidiga sätt. Detta också gör 
att den totala utrustningskostnaden minskar. De delarna som då behöver köpas in då är nålar, 
dessa tillhörande spetsar, och tillbehör såsom bläck och rengöringsprodukter.  

Justering av give 
Det finns några olika sätt att justera give på rotarymaskiner, men det verkar också finnas 
utrymme för utveckling med detta. Give på en Ink Machines Dragonfly, till exempel, justeras 
genom att vrida knappen på baksidan av kolv och cylinder mekanismen. Detta drar åt (eller 
lossar) en fjäder inuti som är fästad till en inre kolv som befinner sig inuti den motordriven 
kolven. Detta visas i Figur 30 nedan. Ju lossare blir fjädern desto mer nålen tillåts flytta inuti 
motorns kolv. Detta gör att nålen kan flexa bakåt lite mot fjädern då den pressas mot huden. Då 
fjädern är hårdspänd så hålls nålen fast inuti kolven, och då sker en mer kontrollerad, hårdare 
nålrörelse från motorn.  

 

Figur 30. Justering av give på en Dragonfly 

Denna funktion verkar funka ganska bra enligt många och innehåller inga märkbara ergonomiska 
problem. Däremot kan det förenklas en bit genom att, istället av en fjäder använda en gummi 
”bumper” som kan placeras inuti den inre cylindern på något sätt. Genom att använda olika 
sorters gummi eller olika blandningar som ger olika styvhet så går det att justera nivån av give 
man vill ha. Nedan syns en skiss på detta och bumperns placering. 
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Figur 31. ”Bumper” som ger give 

Ergonomisk form 
Såsom med att skriva eller rita för hand har alla tatuerare sitt eget sätt att hålla i en 
tatueringsmaskin. Eftersom det nya konceptet kommer att väga ganska lite på grund av dess 
rotaryfunktion finns det mycket frihet i just formgivningen av maskinen. På grund av att 
maskinen är lågvikt ska de flesta tatuerare hålla i den som en vanlig penna och helt enkelt lyfter 
maskinen i luften med greppet på handtaget.  

Genom att minimera storleken på de olika delarna som ingår i funktionen så kan det nya 
konceptet formas mer som en penna, med en mindre diameter på handtaget. Nedan i Figurerna 
32-34 visas några olika formförslag på det nya konceptet. Det första är designad som en penna 
med avtagbara delar som kan bytas ut mot delar som konverterar den till en fungerande 
tatueringsmaskin. Detta gör att tatueraren kan använda samma penna för att rita med som att 
tatuera med, vilket kan vara bra för handen.  
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Figur 32. ”Penna” formförslag, penna som konverterar till tatueringsmaskin 

Figur 33 ger en två illustrationer på hur en möjlig ”one-piece” maskin skulle kunna se ut, dvs då 
handtaget och maskinen är kopplade ihop till en enkel del för att förenkla rengöringsprocessen. I 
den översta bilden är motorn monterad på sin sida, medans på den understa (som visas maskinen 
ovanifrån) är motorn monterad som vanligt, med axeln pekande uppåt. Både har justerbar give 
och ett avtagbart grepp. 

 

 

Figur 33. Två ”One-piece” formförslag med avtagbart grepp 

Den tredje skiss visar en väldigt förenklad form på maskinen där allt som syns är nålplattan och 
elkontakterna, vilket skulle vara lätt att hålla ren och enkelt att använda. Handtaget är gjort av en 
enkel del som skruvs fast till maskinens ram. 
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Figur 34. ”Sleek” formförslag, med enkelt handtag som skruvs fast till maskin 

3.2 Grepp 
Under konceptgenererings gång kom det fram några olika förslag på hur greppet skulle kunna se 
ut. Kraven som ställdes upp var att greppet ska vara ergonomiskt format, det ska produceras av 
material som dämpar vibration, och det ska gå att sterilisera och återanvända. Ett antal skisser 
gjordes för att försöka ta fram idèer om olika formar man skulle kunna använda för greppet. 
Figur 35 visar en av idèerna. 

 

 

Figur 35. Formförslag på greppet, skissar 

En formtest gjordes med hjälp av lera och några volontärer som kände på de olika formarna. 
Nedan i Figur 36 syns några av de formarna som blev utvalda som de bästa alternativ.  

 

 



 32 

Figur 36. Formförslag på greppet, lera 

Enligt marknadsundersökningen var det viktigt att hålla formen på greppet jämnt, dvs det ska ha 
samma form hela vägen runt den inre cylindern. Anledningen till detta är att tatuerare ofta 
vänder och vrider maskinen, och om greppet kan användas bara på ett sätt är det svårt för dem att 
göra det. Detta noterades under processen och även märktes fysiskt vid formtestet också. 

Andra material undersöktes men det visade sig att silikon var optimalt eftersom det kan tillverkas 
i olika hårdheter och färger och går också att sterilisera efter användning.  

3.3 Sladdkontroll 
Sladden brukar fästas vid elmotorns bottondel så att balansen dras bakåt på handen, som visas i 
Figur 37. Den är oftast ganska okontrollerbar och brukar svaja bara i luften under arbete, vilken 
är både jobbigt för handleden och irriterande för tatueraren.  

 

Figur 37. Rotarymaskin, vikt och balans med elkabeln 

En viktig faktor i problemet är placeringen av sladdkontakterna. De brukar placeras så att 
sladden svänger i sidled under arbetet. Genom att placera kontakterna åt andra hållet, dvs roterar 
de 180 grader, kommer sladden att riktas neråt och ligga någorlunda stilla under arbetet. Detta 
diskuterades även ovan, under konceptgenerering för tatueringsmaskinen. En illustration av detta 
syns nedan i Figur 38. 

 

Figur 38. Omplacering av elkontakterna på tatueringsmaskinen 
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Ett annat förslag var att bygga någonslags kåpa kring elkontakterna som skulle då hålla sladden 
på plats. Kåpan skulle vara inbyggd som en del av maskinens ram, som syns i Figur 39 nedan. 

 

Figur 39. Kåpan kring elkontakterna och sladden 

Ett till förslag var att ersätta elkontakterna med en RCA kontakt istället, vilket några moderna 
designer har redan gjort. Detta gör att det bara finns en kontakt där koppla en sladd till maskinen. 
Detta tar ut det svängande momentet från elsladden, men då finns det en risk att den RCA 
sladden är styvare och kommer att också påverka arbetet, fast på olika sätt. En fördel med att 
använda en RCA kontakt är att formen på maskinen kan förenklas ännu mer, som syns i Figur 40 
nedan, men nackdelen är att det är oftast lite dyrare eftersom det inte är industristandard. 

 

Figur 40. Illustration av RCA kontakt och dess möjliga placering 

Det bestämdes att elkontakterna på det nya konceptet ska vara utformat annorlunda från vad som 
finns på marknaden, men för att förbättra situationen med sladdkontroll ytterligare och för de 
tatuerare som äger andra maskiner kan en annan lösning också vara bra. Ett förslag kom fram på 
att skapa ett armband som man skulle kunna fästa sladden till för att minimera kabelns rörelse. 
Eftersom sladden brukar hänga löss mellan maskinen och där den är kopplad in är den krångligt 
att hantera. Handleden är tvungen att kontrollera sladden och bära dess vikt. Med att fästa 
sladden till armen på något sätt skulle mycket av denna viktpåverkan och rörelse tas upp av 
armbandet istället. Handleden och handen skulle då bara känna av den korta biten mellan 
armbandet och maskinen. En illustration av detta syns nedan i Figur 41. 
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Figur 41. Armband med sladdfäste 

3.4 Konceptval 
Konceptgenereringsprocessen resulterade i att tre olika produkter skulle tas fram, en rotary 
tatueringsmaskin med vissa små förbättringar, ett armband som skulle hjälpa med sladdkontroll, 
och ett nytt ergonomiskt grepp som skulle reducera vibrationer och gör det bekvämt för en 
tatuerare att hålla i sin tatueringsmaskin. De tre koncepten presenteras i bättre detalj nedan.  
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4  Slutliga koncepten 

4.1 Tatueringsmaskin 
Konceptet som valdes kallades för Flow på grund av sin aerodynamisk form och dess pålitlig och 
regelbunden drivning. Flow visas nedan i Figur 42. 

 

Figur 42. Flow tatueringsmaskin, från sidan 

Det bestämdes att maskinens form skulle vara så förenklad som möjligt men fortfarande behålla 
en ”tufft” och modernt utseende som tillkallade industrialism men på ett ”mjukt” sätt.  Tatuerare 
har olika stilar och smak, så det var viktigt att designa maskinen så att den lockade de flesta. 
Med en lite mjukare utseende ska deras kunder vara lite mindre skrämda också, eftersom den 
utstrålar att den är modern och ”clean.” 

Förenklingen av formen hade självklart också med renlighet och enkelhet i hantering att göra. 
Flow är uppbyggd så att hela drivsystemet (dvs förutom själva nålplattan) är gömt under ett tätt 
lock, som syns i Figur 43 nedan, så rengöring går till på ett enkelt sätt. Maskinen kan helt enkelt 
sprayas med alkohol eller liknande och torkas av. De ända justeringar som behöver (eller kan) 
göras på själva maskinen är med give, via knappen på baksidan. Vid montering är det bara 
handtaget, nål och spets på handtagets ände som måste sättas ihop. 
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Figur 43. Flows olika delar 

Handtaget tillverkas som en enkel del i aluminium 6061-T6, som skruvas fast till maskinens ram. 
Dämpning sker på både fram och baksida hålet med hjälp av gummi inlägg på både sidor 
gängarna och en gummi dämpare mellan maskinen och handtaget, som syns nedan i Figur 44. En 
sprängskiss på maskinen och handtaget syns i Bilaga D. 

 

Figur 44. Flow tatueringsmaskin med handtaget 

Handtaget själv är cylindriskt format och smal för att ge användaren ett grepp som är mer likt att 
hålla en penna. Strukturen på handtaget ger ett mjuk, fast stabil känsla och ger tillräckligt friktion 
för att hålla handtaget stabilt. Mönstret på handtagets struktur ser ut som i Figur 45 nedan. 

 

Figur 45. Handtagets struktur 

gummilock som skyddar drivsystemet 

nålplattan 

give justeringsknapp 

elkontakterna 

gängat hål för handtaget 



 37 

Det finns två ingröpningar i handtaget vilka är funktionella. Den till höger i bilden nedan är till 
att fästa ett grepp på handtaget och gör så att greppet inte glider av. Den andra är för att fästa ett 
maskinskydd bakom greppet. De flesta tatuerare använder bara en plastpåse eller liknande för att 
täcka maskinen då de arbetar, och de helt enkelt fästa ett gummiband kring framsidan för att 
hålla den på plats. Tanken bakom att ha en ingröpning vid handtaget var att, om de väljer att köra 
med plastpåse och gummiband-lösningen, så har de någonstans att fästa den. Annars öppnas det 
möjligheten för att skapa ett specifikt-format (för maskinen) skydd av silikon, till exempel, som 
skulle kunna stretchas över handtaget genom ett hål i materialet, fästas i ingröpningen av sig 
själv, och då täcker maskinen. En skiss på detta syns nedan i Figur 46. 

 

Figur 46. Maskinskydd av silikon 

Det sker också dämpning kring drivsystemet genom att hela motordelen har ett gummiskikt 
mellan den och maskinens ram där den är fästad. Smådelarna som tillhör drivsystemet är också 
av högt kvalitè för att minimera friktion under drivning.  

Ändring av själva drivsystemet var inte en fokus av detta projekt, så dess uppbyggnad togs från 
det som redan går att köpa på marknaden. Däremot, vid undersökning hittades en ”coreless DC 
motor29” vars prestanda levar upp till de andra som används på andra maskiner fast är ungefär en 
tredjedel så stor som dem andra. Dess dimensioner ligger på ungefär 15 mm yttre diameter och 
en tjocklek på 5,5 mm. Denna är så pass liten att själva funktionsdelen inte tar så mycket plats 
och kan då infogas i resten av formen på ett smidigt sätt istället för att störa maskinens balans. 
En enkel CAD modell av drivsystemet skapades för att visualisera hur det skulle se ut och hur 
det skulle passa i maskinens ram. Nedan visas detta systemet.  

 

Figur 47. En enkel modell av drivsystemet 

Flow kan antingen användas som den är (med det aluminium handtaget) eller så kan man välja 
ett grepp att fästa på handtaget för att hindra den övriga vibrationstillförseln och göra det mer 
bekvämt att hålla i. Ett grepp har designats som passar på just denna maskin, och mer 
information om detta kan hittas längre ner i rapporten, i delen om greppkonceptet. 
                                                 
29 http://www.micromo.com/coreless-dc-motors-data-sheets.aspx 

coreless DC flat motor 

nålplattan 

motormount 
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Apropå sladdkontroll har Flow enkla elkontakter som på vanliga tatueringsmaskiner, fast de är 
vända 90 grader, så att sladden kommer att vilja vickas neråt istället av i sidled. En illustration på 
placeringen på elkontakterna syns nedan. 

 

Figur 48. Placering av elkontakterna 

Justering av give var en faktor i designen också. Även om det inte riktigt tillhörde projektets mål 
så bestämdes det att den skulle vara med på grund av att det gör nog en skillnad för personen 
som blir tatuerad av maskinen. För att förenkla konstruktionen och komma på något nytt så var 
beslutet att skapa en ”bumper” funktion bakom den inre kolvdelen inuti systemet. Genom att 
byta ut olika styrkor gummimaterial (i form av en bumper) så justeras styvheten av nålens 
rörelse. Det vill säga, med ett mjukt gummi bumper har nålen mer flexibilitet och gör att den ger 
ett mjukare slag mot huden, och med en mer styv gummi bumper hålls nålen mer på plats och 
slaget mot huden blir hårdare. En illustration på dess placering syns i Figur 49 nedan. Att 
installera detta är det bara att skruva loss knappen på baksidan av maskinen, trycka in ett gummi 
bumper, och skruva fast den igen. 

 

 

 

Figur 49. Justering av give, en närbild på konstruktionen 

”bumper” placering för 
justering av give 

elkontakterna 
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Eftersom tatuerare har olika preferenser så bestämdes det att Flow skulle vara tillverkade i två 
olika sorters material, en i aluminium 6061-T6 och en i ABS plast. Den aluminium versionen ska 
tillverkas genom kallpressning och den ABS genom injection moulding. Eftersom det kommer 
att finnas tomma områden inuti formen är tanken att de blir sedan fylld med skum, som kommer 
att dämpa både ljud och vibration. 

För att tillverka Flow på ett mer effektivt sätt så kan ändringar till modellen göras. Ett sätt att se 
till att tillverkningen blir så enkelt som möjligt är att producera maskindelen i två olika delar. 
Vid montering ska delarna ”klickas” ihop med tryck efter att drivsystemet har monterats in. De 
olika formar visas nedan i Figur 50. 

          

Figur 50. Förenklingar till Flows olika delar för tillverkning 

Materialvalet av ABS plast gjordes på grund av att det är lättvikt (nästan en tredjedel så tung som 
aluminium), styvt, och hållbart. ABS plast absorberar inte vätska, isolerar från el och det till och 
med går jättebra att få fram en snygg krom yta på maskinen om det så önskas. Annars är tanken 
att den ska komma i olika färger för att locka kunder med olika smak. Nackdelen med ABS är att 
det finns vissa ställen som behöver gängar, och plast gängar brukar inte hålla så länge om de 
används mycket. Det blir så att metalla ”inserts” ska vara monterad in i maskinens ram så att det 
inte uppstår framtida problem. Annars är det samma material som används för bildelar, 
kroppskydd, osv. (se Figur 51 nedan för exempel). 
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Figur 51. Exempel av produkter gjort av ABS plast 

Aluminium valdes som det andra materialet på grund av att det är lättvikt, hållbart och styvt, och 
det finns många tatuerare som föredrar metall över plast. Apropå hur de olika materialen 
kommer att beter sig då drivsystemet är igång är något som måste testas efter riktiga prototyper 
tas fram. Detta kommer troligen att hända vid ett senare tillfälle, efter detta projekt är klar.  

Apropå tillverkning av Flow beräknades kostnader enligt CES EduPack (2013) och 1-3-9 
metoden30. Vikten på de olika delarna i ABS plast väger 11 gram totalt, och i aluminium blir det 
28 grams. Materialkostnaden för ABS plast blir ungefär 1 SEK per styck (enligt CES EduPack 
(2013), som ger ett max pris på 84 SEK/kg) och tillverkningskostnaden blir då 3 SEK/styck 
enligt 1-3-9 metoden. Eftersom användning av ABS plast kommer också med ett behov för 
metalla inserts och in viss mängd bearbetning efteråt så antas tillverkningskostnaden ligger kring 
4 SEK/styck i verkligheten. Materialkostnaden för aluminium 6061 blir ungefär halva priset som 
ABS, men tillverkningskostnader kan vara lite högre på grund av att aluminium är svårare att 
forma, så att tillverkningspriset antas ligga ungefär samma som ABS plast, dvs 3 SEK/styck. 
Handtaget i aluminium har ett tillverkningspris på ungefär 3 SEK/styck också. De kostnaderna 
verkar ganska billiga, men det tillkommer också ganska höga initiala kostnader för 
tillverkningsverktyg (beroende på materialet kan det vara ca 80 000 – 140 000 SEK). 

Med inköp av drivsystemet (ungefär 100 styck) och betalning för ihopmontering höjs priset 
ytterligare med ungefär 270 SEK/st. Detta ger en total tillverkningskostnad på ABS versionen 
(med en ungefärlig initial kostnad för verktyg på 100 000 SEK) på 1292 SEK/styck för 100 
stycken, och ett försäljningspris på ca 3800 SEK. Aluminium versionen blir ungefär samma pris 
beroende på de initiala verktygskostnaderna. Priset ger att, vid lågproduktion blir kostnaderna 
ganska höga. Vid högproduktion däremot, 1000 till exempel, blir försäljningspriset ungefär 1160 
SEK/styck, vilket passar in perfekt med de andra priserna på marknaden.  

Aluminium versionen av Flow tatueringsmaskinen väger ungefär 86 gram då monterad ihop med 
aluminium handtaget, medans ABS versionen väger ungefär 69 gram med handtaget. 

4.2 Grepp 
Big Softy är en lösning för problemen med ergonomi och vibrationsöverföring från 
tatueringsmaskinen till handtaget.  

                                                 
30 1-3-9 Metoden ger ett sätt att beräkna pris för tillverkning och slutligen försäljningspriset 
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Figur 52. Big Softy grepp 

Greppet är ergonomiskt utformad för bekvämlighet och det kan användas på två olika sätt 
beroende på vilket är bekvämast för användaren. Det beror alltså på storleken på tatuerarens 
händer och hur de brukar hålla handtaget. Detta illustreras i Figur 53 nedan.  

 

 

Figur 53. Grepp riktningsalternativ 

Greppet är gjort av silikon och tillverkat genom ”injection moulding”. Silikon var valt som 
material på grund av att det dämpar vibration och går att sterilisera i auto clave eller kokande 
vatten. Big Softy går att återanvända helt enkelt. Dessutom kan silikon tillverkas i olika styvhet 
och strukturer så att olika variationer kan produceras, vilket är viktigt på grund av att tatuerare 
har olika smak och behov. Förutom vanlig silikon är tanken att ytan ska ha olika mönster eller 
strukturer, som syns i Figur 54 nedan, för att ge lite extra kontroll under arbete. 

 

Figur 54. Ett alternativ till greppets ytstruktur 

Apropå tillverkningen av Big Softy bestämdes det att injection moulding var bästa och mest 
sparsamma metoden. Det anses tillkommer en inital kostnad för tillverkningsverktyg (möjligen 
30 000 - 50 000 SEK), och därefter en initial beställning på 1000 stycken skulle kosta 7317 SEK, 
dvs ca 7,50 SEK/styck. Kostnaderna beräknas enligt CES EduPack (2013), där högsta kostnaden 

nålriktningen 

grepps här 

grepps här 
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för silikon var 84 SEK/kg och Big Softy har en produktvikt på 29 gram. Enligt 1-3-9 metoden 
ska försäljningspriset ligga vid ungefär 23 SEK/styck, men apropå det som finns på marknaden 
idag skulle det vara 50-70 SEK utan problem. Detta skulle då resultera i en stor vinst. 

4.3 Armband 
En lösning behövde hittas för problemet med att sladden hänger löst och både påverkar 
handleden fysiskt samt stör tatueringsarbetet. Lösningen som kom fram ur konceptgenerering var 
The Fixer, ett armband som man skulle kunna fästa sladden till så att den hålls kontrollerad. Det 
tar också upp dem flesta viktkrafterna från den längden av sladden som hänger mellan 
tatuerarens hand och där den är kopplad in (dvs, el-enheten). Sladdpåverkan då minimeras, och 
tatuerarens frustrationsnivå av att hantera sladden faktiskt elimineras. 

För att armbandet ska kunna passa olika armstorlekar samt inte glida under arbetets gång så var 
det bestämt att det skulle tillverkas av silikon som kunde streckas upp på armen och isolerar mot 
el. Det ska även tillverkas i olika storleker (small (S), medium (M) och large (L)). Genom att 
använda silikon som material kan det även steriliseras och återanvändas för att dra ner kostnader 
och undvika onödigt avfall. För att göra det enkelt att sterilisera så formades det så enkelt som 
möjligt. En bild på det slutliga konceptet syns nedan i Figur 55. 

 

Figur 55. The Fixer armbandet 

Eftersom det ska fästas kring en arm är det ett krav att det går att använda med bara en hand. Det 
bestämdes att detta skulle uppfyllas enklast genom att forma fästet så att det ska krävas ganska 
låga krafter för att trycka in och dra ut sladden (en så kallad ”tryck-och-dra” funktion), fast ändå 
hålla sladden på plats då den är fast. En annan fördel med silikon som material är att det är 
flexibelt och lite klibbigt så att det kan böjas lätt och sladden ska fastna på grund av friktion. 
Nedan i Figur 56 syns en närmare bild på formen på armbandets fäste. 
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Figur 56. Greppformen 

Själva fästet är proportionerat och utformat apropå måtten och utseende på en vanlig elsladd som 
används för tatuering. Hålet är ”plattnad till” för att undvika att sladden ska glida ur greppet, dvs 
den klibbiga ytan ska tryckas emot sladden och hålla den på plats. Nedan visas en sådan 
elsladd31 (se Figur 57). 

 

Figur 57. En vanlig tatueringselsladd 

Hänsyn togs till att The Fixer behövde vara tillräckligt bredd så att det fanns tillräckligt med 
materialyta så att sladden grepps ordentligt då den trycks in i armbandet. En bredd på ungefär 15 
mm ansågs vara tillräckligt stor för att greppa sladden och tillräckligt liten för att inte vara 
bekvämt för tatueraren. De flesta silikon armband man kan köpa idag är ca 10 mm breda, vilken 
är bra för att det inte ska glida nerför armen, men då ett sådant armband testades med en elsladd 
(dvs sladden sättas in mellan huden och armbandet och drogs) så gleds sladden loss.  

De flesta tatuerare brukar inte använda så mycket tillbehör eller hjälpmedel heller, därför 
bestämdes det att forma armbandet så litet, enkelt och omärkbart som möjligt. Svart var den 
valde färgen av den anledningen.  

Apropå tillverkningen av The Fixer bestämdes det att injection moulding var bästa och mest 
sparsamma metoden. Det anses att armbandet skulle kunna vara en populär produkt, så det 
konstaterades att de initiala kostnader för produktionsverktyg och sådant skulle vara värt 
investeringen. Det anses kostar mellan 30 000 – 50 000 SEK för verktyg. The Fixer har en 
produktvikt på 8 gram. Enligt CES EduPack (2013) ligger högsta kostnaden för silikon på 84 
SEK/kg, vilket ger en materialkostnad på 0,67 öre, och enligt 1-3-9 metoden skulle 
tillverkningskostnaden per styck blir då 2 SEK. Genom att beräkna en ungefärlig initial kostnad 
på 50 000 SEK blir den totala tillverkningskostnaden 51 SEK/styck vid tillverkning av 1000 
stycken, och försäljningspriset blir då 152 SEK/styck enligt 1-3-9 metoden.  

                                                 
31 http://www.cherry-tattoo.com/images/201211/goods_img/2081_P_1351835789338.jpg 
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Detta pris skulle nog kunna funka på marknaden, men med lite högre produktion, 5000 stycken 
till exempel, blir den totala kostnaden mycket lägre vilket ger mer utrymme för större vinster vid 
slutänden. I detta fall blir den totala tillverkningskostnaden 31,5 SEK/styck och 
försäljningspriset 94 SEK istället. 

Eftersom denna produkt skulle kunna användas till andra verksamheter än just 
tatueringsindustrin (tandläkarindustrin, läkarindustrin, konstruktion och tillverkning, osv.) så 
anses det att högproduktion kan vara en möjlighet. 
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5  RESULTAT  
En omfattande marknadsundersökning resulterade tog fram ett antal ergonomiska problem som 
påverkar tatueringsverksamheten idag. De problemen delades upp i grupperna: tatueringsmaskin 
(som fokuserade på ljud, vibration och maskinvikt), grepp (som fokuserade på själva 
maskingreppet och ergonomiska problem där), och sladdkontroll (som tog hänsyn till problemet 
med att hantera sladden under arbete). 

Konceptgenereringsprocessen ledde till tre olika koncept, en tatueringsmaskin, ett grepp och ett 
armband. Tillsammans löser de problemen som kom fram genom marknadsundersökningen. 

Flow är en rotary tatueringsmaskin som är tillverkade av aluminium eller ABS plast. Den 
aluminium versionen (med aluminium handtag) väger ungefär 86 gram, medans den ABS 
versionen väger ungefär 69 gram. Både vikterna är långt under kraven som ställdes upp och även 
väger mindre än andra rotarymaskiner på marknaden. Den är minimalistiskt designad för 
renlighet och enkel användning, då den ända justering man behöver göra är installering av olika 
gummi ”bumpers” för justering av give och installering av nålen och dess tillhörande spets. På 
grund av maskinens form och funktion är ljud- och vibrationsnivå väldigt låg, och påverkan av 
sladdens vikt och svängande moment har nästan eliminerats. 

Big Softy är ett grepp som stretchas över handtaget på Flow tatueringsmaskin och är gjort för att 
både dämpa de kvarvarande vibrationerna från tatueringsmaskinen och gör det mer bekvämt för 
tatuerare att hålla i maskinen under längre perioder. Det är gjort av silikon, ett material som går 
att sterilisera för återanvändning. Big Softy väger 29 gram. 

Det tredje och sista konceptet kallas för The Fixer. Det är ett armband som är gjort för att fästa 
sladden till. Det tar upp sladdens vikt, minskar sladdens viktpåverkan på handleden, och gör 
sladdkontroll ett frustrationsfritt moment under arbete. The Fixer är gjort av silikon och väger 
bara 8 gram. 
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6  DISKUSSION  
För att göra en mer detaljerad ergonomisk analys av tatueringsmaskiner på en mer detaljerad 
nivå krävs mer information, särskilda mätutrustningar, och verkliga prototyper av koncepten som 
togs fram genom detta projekt. Detta projekt innehöll en mer informationsbaserad analys och 
dess fokus var inte på maskinens precision eller detaljerad funktion utom lösningar på de större 
ergonomiska problemen. Däremot finns det motivation att fortsätta arbetet på detta projekt och 
skaffa prototyper och mätutrustningar för att göra en mer detaljerad analys. Detta projekt har 
mycket möjligheter för utveckling i framtiden, det vill säga. 

Vid utvecklingen av enkäten så kallades tatueringsmaskiner för ”tattoo guns” på engelska, vilket 
ledde till att många tatuerare blev irriterade och ville inte delta. Det kom fram att ordet ”gun” 
(alltså, ”pistol” på svenska) inte var politiskt korrekt och borde inte ha använts. På grund av detta 
misstag blev antalet deltagare mycket mindre än förväntad.  

Resultaten som kom fram under marknadsundersökningen visades att det fanns andra 
ergonomiska problem inom tatueringsindustrin som inte kunde lösas genom att fokusera på just 
tatueringsmaskiner. Problemen med arbetsställning och belysning ledde till ryggskador, 
känsloproblem med armar och ben och synproblem. De problemen borde också analyseras och 
lösas på något sätt. 
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7 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

7.1 Rekommendationer 
Framtagning av verkliga prototyper följd av ljud- och vibrationsmätning rekommenderas. 

7.2 Framtida arbete 
Eventuellt testing av prototyper angående justering av give och hur det påverkar hud 
rekommenderas.  

Ergonomiska problem med arbetsställning och belysning som leder till ryggskador, 
känsloproblem med armar och ben och synproblem borde också analyseras och lösas på något 
sätt. 
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BILAGA A: Enkät 
 

KTH 
Kandidatexamensarbete, Tatueringsmaskin 

Amy Pomering 
 
Hej! Jag pluggar på KTH och ska nu skriva mitt kandidatexamensarbete inom Industrial Design 
Engineering. Eftersom jag har varit inblandad i tatueringsindustrin så känner jag många tatuerare som har 
påverkats fysiskt av yrket. Därför tänker jag passa på att använda möjligheten och min utbildning att 
försöka hitta en lösning. Projektets syfte är att analysera funktionalitet, prestanda och ergonomiska 
aspekterna på två olika sorters tatueringsmaskiner, coil och rotary, och med resulterande data, designa och 
konstruera en ny modell som både uppfyller de hårda kraven från industrin och bjuder ett bättre 
ergonomiskt alternativ. 
 
Jag skulle vilja ha dina åsikter och skulle vara otroligt tacksam om du deltar genom att svara på de 
nedanstående frågorna. Ge gärna så mycket input som möjligt! All information som samlas här kommer 
förhoppningsvis leda till vidareutvecklingen av tatueringsmaskiner i framtiden! Ditt namn och all 
personlig information du ger här kommer att hållas anonymt och ska bara användas för att kontakta dig i 
framtiden om det behövs och beviljas.  

 
 

Enkät 
 

Namn: 

Ålder:  

Namn på tatuerarstudio: 

Telefon/mobilnummer: 
  
Allmänt 
1. Hur länge har du varit tatuerare? 

 
 

2. Vad arbetade du med innan du började tatuera? 
 
 
3. Vad gör du när du inte tatuerar (t.ex. skissar, vilar eller jobbar du någon annanstans?) 
 
 
 
 
Arbetet 
4. Hur många dagar per vecka tatuerar du ungefär?  
 
5. Hur många timmar per dag tatuerar du ungefär? 

 
6. Av de timmarna, hur länge jobbar du på samma tatuering?  
 
7. Hur länge orkar du tatuera oavbrutet ungefär? 
 
8. Hur påverkas din kropp då du jobbar så länge?  
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9. Har du känt smärta, besvär eller tappat känseln i någon kroppsdel på grund av att du tatuerar? 

Markera nedan var du har haft det, och förklara gärna mer om hur det känns vid markerade områden. 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du har haft besvär i dina armar eller händer, markera gärna var  på figurerna nedan och förklara 
hur det känns.  
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10. Har ljudet från din tatueringsmaskin eller de i din omgivning påverkat dig fysiskt? Om ja, hur? Till 

exempel, nedsatt hörsel, tinitus, eller huvudvärk? 
 
 
 
 
 
 
 
11. Har du några metoder för att hantera eller motverka de eventuella ergonomiska effekter? Förklara. 
 
 
 
 
 
 
 
Tatueringsmaskiner 
12. Föredrar du coil eller rotary tatueringsmaskiner? Förklara varför. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Använder du coil eller rotary tatueringsmaskin?  
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14. Använder du olika maskiner för lining vs. shading? Förklara. 
 
 
 
 
 
15. Vad är det för märken och produktnamn på din maskin/dina maskiner? 
 
 
 
 
16. Tala om hur du upplever din tatueringsmaskin som du använder mest. Markera värdet som stämmer 

bäst. Om du använder flera maskiner så fyller gärna in bifogade blanketterna för varje maskin.  
 

• Maskinens märke: 
• Produktnamn: 
• Sort (coil eller rotary): 

 
• Maskinens vikt och jämvikt: 

 
o Vikt  

 
för tungt         för lätt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

o Jämvikt  
 

ostabilt         stabilt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 

• Prestanda: 
 

o Kraft  
för lite         för hög 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

o ”Hit” , dvs hur hårt maskinen punkterar huden 
 

för mjuk         för hårt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
• Vibration: Hur skulle du klassificiera vibrationsnivån på din maskin? 

 
besvärligt         omärkbart 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

• Ljud: Hur skulle du klassificiera ljudnivån på din maskin?  
 

högt         tyst 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
• Handtaget: 

Vad har du för handtag på denna tatueringsmaskin (metall, plast, gummi, osv.)? 
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Hur skulle du värdera hantaget utifrån… 
 
o Form  

 
bekvämt         obekvämt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

o Storlek  
 

för litet         för stort 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
o Friktion  

 
halt/glatt         klibbigt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

o Temperatur  
 

För varmt         kallt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
• Maskinens generella hanterbarhet  

 
dålig         mycket bra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Förbättringsmöjligheter 
17. Finns det något på dina tatueringsmaskiner som är problematiskt eller skulle kunna förbättras på 

något sätt? Förklara och utvecklar gärna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Finns det någon egenskap som du tycker saknas på dagens tatueringsmaskiner generellt? Förklara och 

utvecklar gärna! 
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19. Får jag kontakta dig under projektets gång om jag har flera frågor?  
 
 
20. Skulle du kunna tänka dig att testa en ny prototyp (tatueringsmaskin) och ge feedback?  
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BILAGA B: kravspecifikationer 
 

Tabell X. Kravspecifikation, grepp 

Krav • Vibrationreducerande material 
• Steriliserbart för återanvändning 
• Ergonomisk form 

Önskemål • Bra struktur på materialet för bra grepp under arbete 
• Storlek passar ett standard handtag 

Tabell XX. Kravspecifikation, sladdkontroll 

Krav • Minimerar sladdens rörelse under arbete 
• Minimerar sladdens viktpåverkan på handleden 
• Lätt att rengöra 

Önskemål  

Tabell XXX. Kravspecifikation, tatueringsmaskin 

Krav • Maskin vikt under 170 g 
• Ljudnivå under 60 dB, vilket motsvarar vanlig samtalston 
• Steriliserbara delar 
• Standard funktionskrav som på en vanlig rotarymaskin 

Önskemål • Justerbar ”give” 
• Kostnad under 2000 SEK (för lågproduktion) 
• Lätt att ta isär, montera ihop och justera 
• Bekvämt att hålla i under längre perioder (ergonomiskt) 
• Attraktiv form 
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BILAGA C: NIOSH information om ergonomi 
 

o January 19, 2010 at 12:43 pm ET - Amy Mobley, Everett Lehman, and Renguang 
Dong  

There is little to no information available about the health effects that may result 
from using a tattoo machine. Without knowing much about the vibration 
frequency of these machines, it is hard to know the possible vibration exposure 
effects. There is a specific, standard method used to assess the risk of the 
vibration exposure. The health effects of vibration have been studied in other 
industries, such as manufacturing, construction, and even dentistry. In general, if 
the vibration magnitudes are sufficiently high and the major vibration frequencies 
are below 50 Hertz, it could cause wrist, arm and shoulder discomfort and pain. 
At higher frequencies, the vibration-induced problems are mainly in the hand and 
fingers, such as finger tingling, numbness, pain, and white finger. The tattoo 
machine seems similar to some dental tools and it may generate high frequency 
vibration. If this is the case, the vibration should not effectively transmit to the 
arms and shoulder and the arm and shoulder pain might not be directly related to 
vibration. 

There are other things besides vibration that could contribute to arm and shoulder 
pain. Many other ergonomic factors such as working postures and applied hand 
forces could also cause these problems. Keeping the same static hand and arm 
posture for a long period of time during the tattoo machine operation on a daily 
base could also cause the problems. Back pain is more likely related to posture 
and working load than vibration. 

If this is something artists are concerned with in their workplace, they can request 
a Health Hazard Evaluation (HHE), a NIOSH study of a workplace to determine 
if workers are exposed to hazardous materials or harmful conditions. 

To learn more about the NIOSH HHE program or to place a request, visit 
http://www.cdc.gov/niosh/hhe/HHEprogram.html. 

Renguang Dong is a mechanical engineer in the NIOSH Health Effects 
Laboratory Division. 

Link to this comment 

  

http://www.cdc.gov/niosh/hhe/HHEprogram.html
http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2009/10/27/tattoo/#comment-1360
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BILAGA D: Flow, Exploderad 
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