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Sammanfattning 
Detta examensarbete inom produktutveckling genomfördes våren 2018 med Uppsala universitet 

som uppdragsgivare. Bakgrunden är att jag som rapportens författare och trummis identifierat 

förbättringsområden för en konventionell virveltrummas komponenter. Detta har bidragit till en 

idé om att utveckla ett eget koncept, för att sedan gå vidare med tillverkning och försäljning till 

konsumenter.  

Uppgiften går delvis ut på att ta fram ett nytt utförande för den mekanism som spänner ett antal 

spiralfjädrar mot trummans undersida, så kallad sejarmekanik. Denna används för att 

virveltrumman ska erhålla sitt karakteristiska ljud, som kan beskrivas som smattrande eller 

skorrande. På marknaden finns idag en mängd olika utföranden för sejarmekanik, men egna 

iakttagelser gör gällande att funktionen ibland kan lämna en del att önska samt att den 

transcendenta kvaliteten för dessa har stor variation. Vidare gör den traditionella konstruktionen 

av virveltrummor att ett byte av trumskinn tar i storleksordningen två minuter. Utöver det måste 

skinnet stämmas genom att lika spänning ska uppnås för samtliga så kallade stämskruvar. Då ett 

trumskinn går sönder eller anses utslitet av andra skäl måste dessa skruvar lossas ur sina 

infästningar. Skruvarna är ofta åtta eller tio stycken till antalet. Detta för att den sarg som 

applicerar spänning på skinnet ska kunna avlägsnas innan skinnet kan frigöras. Utöver detta 

inrymmer arbetet en sarg som tar sikte på att trumstockarnas livslängd ska öka. Detta eftersom 

stockarna har en benägenhet att nötas då användaren träffar sargens övre kant samtidigt som 

trumskinnet. 

En projektplan utformades och arbetet inleddes därefter med en förstudie. I rapporten syftar 

denna till att dels förklara en virveltrummas komponenter, dels ge en uppfattning om befintligt 

utbud. Baserat på förstudien samt egna användariakttagelser utformades en kravspecifikation för 

att definiera lämpliga funktioner och egenskaper. 

Koncept utgörs av i tre delområden, i rapporten kallade moduler. Dessa togs fram för att möta 

de satta kraven. För modulerna genomfördes konceptgenerering enligt femstegsmetoden samt 

utvärdering med hjälp av konceptvalsmetod enligt Pugh. Efter konceptet fastslagits utvecklades 

en modell i CAD-programvaran Solidworks 3D. När modelleringen var färdig tillverkades en 

förenklad prototyp för att möjliggöra provning. Dock gjorde tidsbrist att prototypen inte kunde 

färdigställas fullt ut samt att någon djupgående testning samt utvärdering inte kunde genomföras 

inom ramen för arbetet.  

Sammanställningsritningar inkluderas i bilagor, liksom inspirationsunderlag med avseende på 

design, kalkyl för tillverkningskostnad samt val av material och tillverkningsmetoder. 

Diskussionen tar upp förslag för vidare konstruktionsutveckling samt möjligheter för det 

fortsatta arbetet i övrigt.  

Slutsatsen är att det koncept arbetet mynnade ut i endast delvis uppfyller de krav som ställdes. 

Det finns utrymme för att utveckla konstruktionen, främst med avseende på funktion samt 

tillverkningskostnad. Nästa steg blir att färdigställa samt ingående prova och utvärdera 

prototypen. Målsättningen är att produkten ska vara färdig för lansering på 

konsumentmarknaden hösten 2019. 

 

Nyckelord: Produktutveckling, konstruktion, CAD, virveltrumma, musikinstrument 
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vid Uppsala universitet.  
Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Lars Degerman och min ämnesgranskare 

Henrik Hermansson, som bidragit till att min idé kunde genomföras som examensarbete. Tack 

till Trestad Laser AB för ett generöst stöd samt möjlighet att ta fram en prototyp i deras 

verkstad. Tack också till Pär Lind på Gjuteriteknik AB som bistått mig med teknisk support.  

 

Uppsala, juni 2018 

Jonathan Knutsson 

  



  

iii 

 

Terminologi 
Begrepp Förklaring 

Slagskinn Trumskinn på ovansidan av trumman, dvs. 

det skinn som slag utövas mot. (Eng. Batter 

head) 

Resonansskinn Trumskinn på undersidan av trumman mot 

vilket sejarmattan vibrerar. Typiskt något 

tunnare än slagskinn. (Eng. Reso head) 

Sarg Fläns, typiskt i stål eller trä, vilken används 

för att spänna respektive trumskinn mot 

stommen. (Eng. Drum hoop, hoop) 

Sejarmatta, sejare Matta bestående av ett antal parallella 

spiralfjädrar, vilken fästs i sejarmekaniken 

med hjälp av en tråd eller rem. Ligger an mot 

resonansskinnet med syftet att åstadkomma 

det karakteristiska skorrande ljudet för en 

virveltrumma. 

Sejarmekanik Justerbart fäste/spänne i vilket sejarmattan 

monteras fast. Består av två artiklar 

monterade på varsin sida av virveltrummans 

stomme. Möjliggör justering av 

anliggningstrycket gentemot resonansskinnet, 

eller helt släppa spänningen. Detta för att 

påverka ljudets karaktär. (Eng. Throw off, 

Snare strainer) 

Stämhus Fäste i vilket stämskruvarna dras fast för att 

tillsammans med sargen spänna och stämma 

trumskinnet. Typiskt bestående av en 

stomme som inrymmer en eller två gängade 

insatser, beroende på om det är enkel- eller 

dubbeltriktat. (Eng. Lug, Drum lug) 

Tumstorlek Storlek för trummor anges i tum. Detta med 

avseende på trumskinnets diameter och 

höjden på stommen. Komponenterna i 

rapporten tas fram för en virveltrumma i 

storlek 14”, vilket avser diameter och i 

rapporten betraktas som standardstorlek. 

Stämskruv Skruv avsedd för att genom infästning i 

stämhuset applicera spänning på sarg och 

trumskinn. Gängan har vanligtvis stigning 

7/32”. Skallen är fyrkantig och dras med 

särskild stämnyckel med motsvarande hål. 
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1 Inledning 

 Bakgrund 
En virveltrumma består vanligen av en stomme i trä eller metall, åtta dubbelriktade eller 16 

enkelriktade stämhus med tillhörande stämskruv, slag- respektive resonansskinn samt 

sejarmekanik.  

Komponenterna för en virveltrumma är ofta massproducerade detaljer. Musikinstrument utsätts 

för slitage då musiker ofta måste flytta sin utrustning. Då trummor är skrymmande och 

otympliga, är de särskilt utsatta. Detta bidrar till att virvelkomponenterna som regel har en enkel 

design med traditionella lösningar. Som trumslagare har jag genom åren identifierat några 

aspekter med förbättringspotential hos en virveltrumma. 

 Stämhus 
Konventionella stämhus och sarger gör att det är tidsödande att byta ett brustet trumskinn; ca två 

minuter åtgår för att lösgöra sarg och byta, då skruvarna måste lossas helt ur sina gängor. 

 Sejarmekanik 
Sejarmekanik finns i en mängd utföranden, men med samma syfte och med vissa variationer 

med avseende på konceptuell funktion. Ett vanligt problem är att eliminera ljud från sejarmatta 

orsakade av resonans från de övriga trummorna. För att lyckas med detta i största möjliga 

utsträckning bör eftersträvas lika spänning i sejarmattans alla trådar, samt användande av en 

robust sejarmekanik. En idé som från början gav upphov till projektet är att dels avhjälpa ovan 

nämnda problematik, dels utveckla en design som differentierar sig från befintliga. 

 Sarg 
En viss variation finns för utbudet av sarger, ofta är de tillverkade i pressad plåt, tjocklek mellan 

1,6 och 3 mm. Även sarger i gjutgods och trä förekommer. Vanligt är att kanten upptill på 

sargen är förhållandevis skarp med tanke på att trumstockar i regel är i trä och därför slits ut 

relativt snabbt. Vid kantslag träffas för en kraftig ljudaccent trumskinn och sarg samtidigt, detta 

bidrar till extra nötning av trumstockar. De gjutna, som regel dyrare, sargerna väljs ofta för sin 

styvhet. De håller trumman stämd längre än pressade varianter, dock delar dessa ofta 

egenskapen med den skarpa kanten. De mjukare träsargerna slits ut med tiden, men nöter å 

andra sidan inte ut trumstockar lika snabbt som sarger i metall. 

 Syfte 
Syftet är att utveckla ett koncept för sejarmekanik, sarg och stämhus som har potential att höja 

standarden för en virveltrumma. Konceptet ska vara lämpat för virveltrummor för försäljning till 

konsumenter. 

 Problemformulering 
Målet är att utveckla konstruktion och design för en virveltrummas komponenter samt 

presentera sammanställningsritningar för dessa. Konceptet ska möjliggöra en förkortad 

tidsåtgång för att byta trumskinn samt minska nötningen av trumstockar. Vidare ska konceptet 

uppfattas som högkvalitativt och ha en tilltalande design. Förutom detta ska komponenterna 

vara kompatibla med på marknaden befintliga varianter. 

 Avgränsningar 
Med tid som åtgår för byte av trumskinn avses endast tid för byte och montering. Tiden för 

stämning av trumman anses inte påverkas och exkluderas därför. Detta gäller även i de test som 

utförts för att mäta tidsåtgången. Istället har tre varvs korsvis åtdragning för samtliga skruvar 

bestämts som en förenklad stämning. 
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Trumman i fokus angavs som standardmässig virveltrumma för trumset. Marschtrummor och 

sambatrummor är utom projektets vidd. Dessa har i regel komponenter med samma syfte och 

funktion, men ibland av annorlunda karaktär. Så kallade Custom-trummor exkluderas då de ofta 

är unika och inte alltid konstruerade med optimala förutsättningar för tillverkning i större 

volymer än stycketillverkning. Flytande stämhus, vilka inte är i kontakt med trumstommen 

utelämnades i projektet, likaså stommen då dess enkla konstruktion inte anses relevant i 

sammanhanget. Material för trumstomme valdes dock som trä eller stål för att förenkla 

förstudien. Närmare specifikation som träslag eller typ av metall anges ej. 

Prototyptillverkningens metoder valdes utifrån förutsättningarna i Trestad Laser AB:s verkstad. 

För en uppskalad produktion skulle andra tillverkningsmetoder tillämpas, främst på grund av 

tillverkningsekonomiska skäl. Ytbehandling av produkterna har i rapporten helt bortsetts från av 

tidsmässiga samt ekonomiska skäl. Inga hållfasthetsberäkningar har gjorts. Mått utelämnas i 

ritningsunderlaget. 
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2 Metod 

 Projektplan 
Projektplanen utformades enligt en tidslinje för de veckor som fanns till förfogande, där varje 

del i arbetet fick fokus under bestämda perioder. En förstudie av befintliga koncept gjordes för 

att skapa en överblick av marknaden samt identifiera eventuella svagheter och styrkor. Utifrån 

resultatet samt egna erfarenheter och iakttagelser utformades en kravspecifikation, vilken i sin 

helhet återfinns i Bilaga 1. Konceptgenerering skedde uppdelat på tre delområden;  

 Modul A - Sejarmekanik 

 Modul B – Sarg och stämhus i kombination 

 Modul C – Utformning av sargens kantprofil. 

 Förstudie 
Förstudien gick ut på att ge förståelse för dagens utbud. I fokus låg komponenternas 

konstruktion och övergripande funktion. En stor internationell återförsäljares sortiment har 

granskats med avseende på konstruktionslösningar och pris. Standardmässiga virveltrummors 

geometriska förutsättningar mättes upp utifrån en egen samling utrustning. Anledningen var att 

ge underlag för dimensionering vid konstruktion, men presenteras inte närmare. 

 Konceptgenerering 
När produktkrav fastställts gjordes konceptgenerering för sargprofil samt sarg i kombination 

med stämhus utföras med hjälp av en konceptgenereringsmetod i fem steg, (Ulrich & Eppinger, 

2012, p. 169). För sejarmekaniken, kallat modul A, ansågs de funktionsmässiga skillnaderna 

mellan förslagen svåra att utvärdera. Därför lades störst tyngd vid skillnader jämfört etablerade 

varianter. Anledningen är att åstadkomma differentieringsbaserad fokusering för produkten. 

Ambitionen var att på så vis skapa värde för kunden. Detta enligt Porters femkraftsmodell 

(Porter, 1980). Gällande den konceptuella konstruktionen för sarg och stämhus, kallat modul B, 

genererades ett antal koncept med fokus ett av kraven som var på att förkorta tidsåtgången vid 

byte av trumskinn. Konceptet för sargens kantprofil kallas modul C och togs fram för att möta 

kraven på minskad nötning av trumstockar. Utöver det med tillräcklig styvhet för god förmåga 

att hålla trumman stämd. Utöver valt utförande presenteras sju tänkbara förslag för modul A, 

fem för modul B samt tre för modul C. Dessa utvärderades med hjälp av konceptvalsmetod 

enligt Pugh, (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 204) varav ett tillvaratogs för respektive modul. 

 Konstruktion, prototypframtagning och ekonomi 
CAD-konstruktion samt ritningsunderlag för detaljer och sammanställningar utfördes i 

programvaran SolidWorks 3D 2017. Prototypen tillverkades med hjälp av 2D-laserskärning 

samt bearbetning i CNC-styrd svarv och fräs i Trestad Laser AB:s verkstad i Trollhättan. 

Tillverkningsekonomiska överslagsberäkningar utfördes löpande för att undvika alltför 

kostsamma tillverkningsmetoder.  
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3 Teori 
Under projektets gång har specifikt två teoretiska verktyg tillämpats. Konceptvalsmetoden i fem 

steg, (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 169) underlättar för användaren att skapa struktur samt att 

följa en konkret tidslinje genom arbetet. Typiskt är det bra för att undvika fallgropar som 

upprepning av samma projektfas. Dock tillämpas verktyget som en upprepande cykel och kan 

användas både för små delområden eller för hantering av projektet som helhet. För att vikta 

koncepten mot varandra användes metoden konceptvalsmatris enligt Pugh (Ulrich & Eppinger, 

2012, p. 204). Koncept valdes med fokus på funktion, men också design och 

tillverkningsförutsättningar togs i beaktning.  

 Femstegsmetoden 
Utvecklingen av koncepten gjordes med hjälp av femstegsmetoden1 enligt stegen 

1. Klarlägga problemet - Problemet som ska lösas måste förstås djupare för att därefter 

delas upp i delproblem för att strukturera arbetet och avgöra vilka av dessa som är mest 

kritiska för projektet. 

2. Externt sökande - Information inhämtas från t ex litteratur, rapporter, befintliga 

produkter och patent, intervjuer av fokusgrupper och liknande kan också förekomma. 

3. Internt sökande - Brainstorming av idéer för koncept, egna erfarenheter tillvaratas. 

4. Systematisera - Steg 1-3 genererar som regel flera koncept, varför de förs in i en matris 

eller ett konceptträd för utvärdering. 

5. Reflektion - Både projektet som arbetsprocess och det som åstadkommits i projektet 

utvärderas och vidare möjligheter analyseras. Reflektioner eller andra förslag sprungna 

ur denna fas kan ibland beläggas med dokumentation för att underlätta och motivera 

fortsatt arbete.  

 Konceptvalsmatris enligt Pugh 
För att välja bland de genererade koncepten tillämpades konceptvalsmatris enligt Pugh (Ulrich 

& Eppinger, 2012, p. 204). Denna metod innebär att mätbara kriterier hämtas ur 

kravspecifikationen och förs in i en matris enligt Tabell 3.1. Därtill kan andra egenskaper av 

betydelse införas i matrisen. Sedan väljs en befintlig produkt eller motsvarande som referens, 

vilken för aktuella kriterium ges värdet noll. De respektive kriterierna tilldelas en vikt baserat på 

hur stor roll det anses spela för valet av koncept. Positiva, neutrala eller negativa poäng sätts för 

varje kriterium. Den summerade poängen avgör tillsammans med viktningen vilket koncept som 

väljs för vidare utveckling. I de fall något av de bortgallrade koncepten har en eller flera 

egenskaper som tros vara värdefulla för den fortsatta utvecklingen kan dessa egenskaper 

tillvaratas. 

Tabell 3.1 Exempel på konceptvalsmatris enligt Pugh. 

Kriterium Referens Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Kriterium 1 0 1 +1 +1 +1 

Kriterium 2 0 2 +2 -2 0 

Kriterium 3 0 3 -1 0 -1 

Viktad summa + 0   5 1 1 

Viktad summa - 0   3 2 -3 

Viktad summa totalt 0   2 -1 -2 

Resultat     1 2 3 

  

                                                           
1 Femstegarn 
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4 Förstudie 

 Virveltrumma 
För att skapa förståelse för hur en virveltrumma är uppbyggd presenteras här kort om 

komponenterna och dess respektive funktion.  

En virveltrumma har som regel två trumskinn; på ovansidan ett slagskinn samt på undersidan ett 

så kallat resonansskinn. Därmed har trumman också två sarger, en för respektive skinn. Dessa 

syftar till att med hjälp av stämskruvarna spänna och stämma trumskinnet över trummans 

stomme. Till vänster i Figur 4.1 är sargen för slagsida markerad. Sarger har ofta åtta eller tio hål 

i vilka stämskruvar monteras. Stämskruvarna i sin tur fästs i stämhus som sitter symmetriskt 

fördelade runt trumstommen, se den mellersta markeringen i Figur 4.1. Skinnet stäms sedan på 

gehör genom att justera två stämskruvar i taget. Paret utgörs av två stämskruvar på diametralt 

motsatt sida av sargen. Trumman är stämd då ljudet av ett lätt slag i närheten av varje stämskruv 

är lika. Som regel behöver endast slagskinnet stämmas med jämna mellanrum, eftersom 

spelandet framförallt påverkar detta skinn. Det finns också elektroniska hjälpmedel för detta, 

vilka genom att placeras på skinnet kan mäta och jämföra hur hårt trumskinnet är spänt vid varje 

stämskruv. 

Spänd mot resonansskinnet sitter sejarmattan monterad. Denna består av ett antal parallellt 

monterade spiralfjädrar vilka syftar till att ge virveltrumman sitt karakteristiska, skorrande ljud. 

Sejarmattan monteras med hjälp av så kallad sejarmekanik, enligt markering längst till höger i 

Figur 4.1 samt markeringar i Figur 4.2. Spännaren har en manöverarm för att spänna och släppa 

sejarmattan. En justeringsskruv möjliggör finjustering för graden av spänning. På motsatt sida 

stommen finns ett sejarfäste. 

Figur 4.1 Från vänster: sarg slagsida, stämhus med stämskruv samt sejarmekanik markerade (Musikhaus 

Thomann GmbH, 2018). 

Figur 4.2 Från vänster: Sejarmatta, sejarmekanik samt sejarfäste markerade (Musikhaus Thomann GmbH, 

2018). 
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 Tidstest för byte av trumskinn 
För att klargöra hur lång tid som åtgår för att byta trumskinn gjordes ett enkelt test på en 

konventionell virveltrumma. En likadan som den aktuella trumman återfinns i Figur 4.3.  

Tolv försök gjordes. Trumskinnet monterades utan att stämmas. Som nämnt i avsnitt 1.4 

tillämpades istället tre varvs korsvis åtdragning för varje skruv efter det att spänning börjat 

appliceras på skinnet. Med hjälp av en stämnyckel lossades samtliga stämskruvar fullständigt ur 

dess gängor, varpå sarg och skinn kunde lyftas åt sidan. Den respektive tiden som åtgick för vart 

och ett av de tolv försök uppmättes och en genomsnittstid beräknades. Resultatet är en 

genomsnittlig tid på 2:00, se Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Tid som åtgick för att byta trumskinn i tolv försök. 

Försök Åtgången tid [min:sek] 

1 2:21 

2 2:11 

3 2:07 

4 2:10 

5 1:56 

6 1:49 

7 1:56 

8 1:55 

9 1:59 

10 1:49 

11 1:53 

12 1:54 

Genomsnittlig tid: 2 minuter 0 sekunder 

 Dagens utbud 
Sortimentet online hos fyra återförsäljare av musikutrustning undersöktes. Tre av dessa var de 

svenska aktörerna 4sound (4Sound Music Retail Sweden AB, 2018), Slagverkskompaniet 

(Slagverkskompaniet i Torsby AB, 2018) samt Trumslagaren (AB Trumslagaren, 2018). En 

internationellt etablerad återförsäljare, Tyska Thomann (Musikhaus Thomann GmbH, 2018), 

var den fjärde. Sortimentet hos Thomann visade sig innefatta samtliga produkter tillhandahållna 

av de tre svenska återförsäljarna, samt ett stort antal produkter utöver dessa. Prisbilden visade 

sig ha mycket små skillnader beroende av återförsäljare. Detta sammantaget gjorde att 

Musikhaus Thomann ansågs ha ett representativt utbud, lämpligt att använda som referens för 

att klarlägga en bild av etablerade koncept. Virveltrummor i trä är överlägset vanligast även om 

stål förekommer. I viss utsträckning förekommer också stommar i andra material, som t ex 

Figur 4.3 Ludwig Accent 14"x05" Accent CS Steel Snare (Musikhaus Thomann GmbH, 2018). 
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aluminium, mässing, akryl och betong. Utbudet av dessa var betydligt mindre och de bedömdes 

därför som irrelevanta för projektet. De standardmässiga modellerna i stål och trä bestämdes 

dock som lämpligt underlag.  

Musikhaus Thomann angav utan inbördes ordning varumärkena för de 19 bäst säljande 

virveltrummorna i Maj 2018 som Yamaha, Pearl, Tama, Mapex, Sonor, Gretsch, DW, 

Millenium och Ludwig (Musikhaus Thomann GmbH, 2018). I Tabell 4.2 har prisspannet för de 

virveltrummor i trä eller stål som sortimentet hos Musikhaus Thomann innehåller 

sammanställts. Den enkla tabellen visar att prisspannet för de totalt 309 olika trummorna är 

förhållandevis stort. Det inrymmer allt från enkla instegsvarianter för några hundralappar till de 

mest exklusiva produkter för över 20 000 kr. Det noterades att listan över bäst säljande 

virveltrummor innefattar nära på hela prisspannet. Detta tolkas som att marknaden medger en 

relativt hög ekonomisk marginal med avseende på tillverkningskostnader. Eftersom vidare 

information kring respektive virveltrummas utförande spretar i många olika riktningar 

bedömdes prisspannet fånga det relevanta i detta sammanhang. 

Tabell 4.2 Enkel redogörelse av prisspannet för virveltrummor hos Thomann GmbH. 

Virveltrumma 14”, för trumset Antal varianter 
Prisspann SEK 

totalt utbud 

Prisspann SEK, Topp 19 

mest sålda, Maj 2018 

Med trä- eller stålstomme 309 st 564 – 22 560 564 – 19 790 

 

Fem virveltrummor i olika prisklass valdes ut för närmare presentation. Till vänster i Figur 4.4 

visas en instegsmodell från Pearl, till priset av 749 kr. Denna trummas komponenter innefattar 

sejarmekanik i ett enkelt utförande, vilken kombinerats med ett icke justerbart sejarfäste på 

motsatt sida spännaren. Sargerna är i pressad plåt, stämhusen är dubbelriktade. Till höger visas 

en dyrare Tama vilken bedöms göra anspråk på en högre standard än föregående modell. Denna 

trumma har justerbart sejarfäste, träsarger och enkelriktade stämhus. Den betingar ett pris på 

4 248 kr.  

Till vänster i Figur 4.5 visas en Yamaha, vilken har tudelade stämhus. Detta medger lossning av 

stämhusens yttre del då stämskruvarna lossats något. Detta möjliggör byte av trumskinn på 

kortare tid än för andra varianter, något som utmärker trumman både funktions- och 

designmässigt. Priset för trumman från Yamaha är 6 145 kr. En modell som befann sig i mitten 

av prisspannet för undersökte trummor var en Tama, till höger i Figur 4.5. Priset för denna är 

10 650 kr. Det designmässiga språket för trumman utgörs av pressade sarger i mässingsfinish, 

Figur 4.4 Till vänster Pearl Export 14”x5,5” Snare #31. Till höger Tama LMP1465F-SEN Sound Lab Snare 

(Musikhaus Thomann GmbH, 2018). 
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en exklusiv stomme med dekorativa inlägg, samt ett emblem som inte förekommer hos Tamas 

billigare alternativ. Detta indikerar en högre standard. Trumman har justerbart sejarfäste. 

Den femte och sista modellen att redovisas i förstudien är ur det absoluta toppsegmentet. 

Modellen har en begränsad upplaga om endast 70 exemplar, och kvalitetsnivån uppfattas som 

mycket hög; gjutna sarger som standard, stomme i det exklusiva träslaget cocobolo samt en 

modell av sejarmekanik med snabbfästen för sejarmattan. Sejarmekaniken visas i Figur 4.14 

Priset för denna trumma är 19 792 kr. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Till vänster Yamaha 14”x06” Abs. Hybrid Snare VN. Till höger Tama 14”x05” Star Snar Reserve 

(Musikhaus Thomann GmbH, 2018). 

Figur 4.6 Sonor 14"x7,5" OOAK Snare Cocobolo (Musikhaus Thomann GmbH, 2018). 
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 Sarg 
I huvudsak kunde tre typer av sarger identifieras. Två av dessa är tillverkade i metalliska 

material, medan den tredje är en träsarg. Metallsargerna finns framförallt i utförande med 

pressad plåt, samt som gjutna i en zink-mässinglegering, se Figur 4.7. Vedertaget är att de 

gjutna sargerna på grund av sin styvhet är att föredra med avseende på förmåga att hålla 

trumman stämd. Dock är dessa dyrare, vilket gör att virveltrummorna som regel har pressade 

sarger. De pressade sargernas plåttjocklek varierar mellan 1,6 mm och 3,0 mm. Även om gjutna 

sarger i större utsträckning än pressade är utformade för att skona trumstockarna, är det 

gemensamt för metallsarger att kanten är förhållandevis skarp och/eller har en relativt liten 

träffyta. Detta gör att den koncentrerade kraft sargen utövar mot trumstockarna då de träffar 

densamma uppfattas bidra överdrivet mycket till att trumstockarna snabbt nöts ut.  

 

En typ av träsarg förekommer, tillverkad i massivt trä. Genom att själv prova mig fram genom 

åren har jag iakttagit att trä definitivt är att föredra då livslängden för trumstockar önskas 

maximeras. Detta verkar bero både på det mjukare materialet och geometrisk utformning – en 

träsarg har större yta på kanten upptill jämfört motsvarande metallsarg. Träsargerna har en 

begränsad livslängd då de nöts med tiden. Eftersom träets egenskaper förändras när det åldras 

kan en träsarg förlora sin styvhet eller ändra form, vilket riskerar påverka förmågan att hålla 

trumman stämd. 

Figur 4.7 Från vänster: Pressade sarger i stål och mässing samt gjuten sarg i zinklegering (Drum Center of 

Portsmouth, 2018). 

Figur 4.8 Till vänster pressad stålsarg. Till höger gjuten sarg i zinklegering (Musikhaus Thomann GmbH, 2018). 
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Varumärket Safehoops marknadsför sina sarger som ett alternativ skonsamt mot trumstockar, 

vilket kunnat utvärderas som en förbättring jämfört konventionella sarger. Dock finns utrymme 

för ytterligare förbättring; dels tros en hård metallisk träffyta till stor del vara anledningen till 

slitage, dels ger denna sargtyp ifrån sig ett överdrivet distinkt, metalliskt och ringande 

resonansljud. Detta är något jag själv iakttagit efter ha använt en sådan sarg under ett antal år. 

 Stämhus 

Gemensamt för många typer av stämhus är att de har ett fästelement monterat inuti en gjuten 

stomme, se Figur 4.10. Fästelementet i kroppen utgörs typiskt av en invändigt gängad cylinder 

med en fyrkantig krage utvändigt. Denna cylinder monteras linjärt med stämskruv och låses för 

rotation med hjälp av kragen. Ofta fixeras cylindern axiellt med hjälp av en plast- eller 

gummibricka. Dock kan dubbelriktade stämhus ibland förekomma med en tryckande 

spiralfjäder i samma syfte, se till höger i Figur 4.11.  

Yamaha erbjuder som nämnt i avsnitt 4.1 en modell med tudelade stämhus. Den yttre delen kan 

avlägsnas från stommen då skruvarna lossats något. Detta möjliggör snabbare byten av 

Figur 4.9 Till vänster Gibraltar träsarg (Musikhaus Thomann GmbH, 2018). Till höger Safehoops pressade stålsarg 

(Drumfactorydirect.com, 2017). 

Figur 4.10 Till vänster ett stämhus av märket Tama (Musikhaus Thomann GmbH, 2018). Till höger ett 

fästelement för invändig montering i stämhus (Woodbrass, 2017). 

Figur 4.11 Till vänster en Yamaha med löstagbara stämhus (Musikhaus Thomann GmbH, 2018). Till höger ett 

dubbelriktat stämhus med invändig fjäder för fixering av fästelementen. 
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trumskinn, se Figur 4.11. Denna funktion gör att skruvarna inte helt behöver lossas ur gängorna 

då trumskinn byts vilket sparar tid.  

 Sejarmekanik 
De huvudsakliga varianterna vad gäller sejarmekanik är av fyra åtskilda slag. Det första och 

vanligast förekommande återfinns till vänster i Figur 4.12. Denna variant har en fastskruvad 

stomme och en vertikalt rörlig del, i vilken sejarmattan fästs. Rörelsen utförs med hjälp av ett 

manöverhandtag sammankopplat med ett enkelt, excentriskt länkage. Modellen i figuren har 

excentermekanism och justerskruv kombinerat på en sida, medan ett enkelt sejarfäste sitter på 

motsatt sida. Variation för denna typ kan vara att manöverarmen vinklas eller roteras i andra 

riktningar. Den andra av de fyra varianterna visas till höger i Figur 4.12. Även denna har en fast 

stomme och en vertikalt rörlig del, vilken i detta fall utgörs av en kolvstång inuti ett 

genomgående hål. Mekanismen kan justeras mellan två fasta lägen genom att manöverarmen 

roteras kring kolvstången. Den tredje varianten ses till vänster i Figur 4.13. För denna mekanik 

ändrar den rörliga delen vinkel i förhållande till lodlinjen vid justering, istället för en linjär 

rörelse. På så vis kan graden av spänning påverkas. Sejarmattan skruvas fast i manöverarmen, 

som i sin tur är monterad på den rörliga delen i två fästöron nedtill. Två korta axlar genom dessa 

utgör rotationscentrum för rörelsen då manöver utförs. Rotationscentrum för vinkeljusteringen 

utgörs av den axel som sammanlänkar stommen med den rörliga delen i bakkant på 

sejarmekaniken. Detta görs genom att den horisontellt monterade skruven justeras. 

Den fjärde varianten, till höger i Figur 4.13, kan betraktas som en utveckling av någon av de 

föregående. Den består i huvudsak av ett sejarfäste som är justerbart i två till tre fasta lägen, 

vilket möjliggör snabbjustering mellan förinställda grader av spänning i sejarmattan.  

  

Figur 4.12 Till vänster standardmässig sejarmekanik av märket Pearl. Till höger Trick Drums 

sejarmekanik. 



  

12 
 

Två typer av sejarmekanik som upplevts som mycket framgångsrikt designade är Pearls Glide 

Lock-modell samt Sonors modell Dual Glide. Justerings- och manövermekanismerna är 

separerade till varsin sida av trumstommen, mekaniken är robust för ändamålet, 

funktionsmässigt är de båda solida och precisa. Dock har dessa modeller inga förinställda lägen 

mellan vilka snabbjustering kan utföras, utan endast skruvjustering. 

 Marknad och positionering 

Enligt en rapport för en pågående studie av marknaden för musikinstrument spås marknaden 

globalt ha en trög men stadig tillväxt fram t o m år 2026 (Future Market Insights, Pågående). 

Nordamerika och Västeuropa förväntas fortsatt inneha de största marknadsandelarna, medan 

Mellanöstern, Latinamerika och Afrika i jämförelse väntas stå för större ökning med avseende 

på försäljningsvolym. Marknaden i andra stora ekonomier som Ryssland och Kina omnämns 

inte i denna rapport. Någon studie som kompletterar detta har inte hittats under projektet. 

Studien gör också gällande att en växande, köpstark medelklass bidragit till att marknaden 

efterfrågar musikinstrument som är moderna, tekniskt avancerade, högkvalitativa och dyra. 

Utöver detta låg eller ingen underhållskostnad. Detta gäller framförallt i länder som i takt med 

en ökande globalisering de senaste åren stärkt sin tillväxt, varför tillgängligheten hos en 

etablerad och pålitlig aktör online anses spela en viktig roll. De marknadsledande tillverkarna av 

musikinstrument som tillverkar trummor och slagverk anges av rapporten som Yamaha, Pearl, 

Tama, Mapex och Sonor. Detta tolkas som att det finns ett gott utrymme för en produkt med 

design som utmärker sig som komplex. Ett relativt högt pris för produkten ut till konsument 

antas också kunna försvaras med studien (Future Market Insights, Pågående). 

Figur 4.13 DW SM2157 MAG samt DW SM2158 MAG, sejarmekanik respektive justerbart sejarfäste. 

Figur 4.14 Till vänster Pearl SR-1000 Glide Lock strainer. Till höger Sonor DSG SC Dual Glide 

strainer (Musikhaus Thomann GmbH, 2018). 



  

13 
 

 Design 
För att fånga upp de element som typiskt kan bidra till ett designföremåls kommersiella 

framgång studerades i litteratur föremål av vardaglig karaktär, helt skilda från trummor och 

andra musikinstrument (Terragni, Pickard, Todd-Holmes, Zellmer, 2013). Att skapa värde 

gentemot kund genom komplex design för en exklusiv produkt återkommer i litteraturen (Ask, 

2016). Som exempel ges kronografer, exklusiva armbandsur, ibland med ett utseende som 

indikerar en mycket hög komplexitet. Till vänster i Figur 4.15 ses ett exempel på en kronograf 

som låter urverket tjäna som urtavla, vilket kan uppfattas bidra till ett mycket komplext 

utseende. Hos andra enklare produkter som hyllkonsoler, köksvågar och möbler iakttogs mer 

spartanska och råa element. Dessa tog sig uttryck i val av material eller att spår från 

tillverkningen medvetet hölls synliga på den färdiga produkten. Detta som ett bidrag till att 

produkten upplevs som exklusiv och tilltalande.  

Till höger i Figur 4.15 visas ett exempel; en grönsaksskalare med enkel industridesign som 

bedöms skapa ett högt värde för kunden. I Bilaga 2 återfinns ett antal designföremål, vilka tack 

vare industridesign vunnit stor framgång i respektive kontext. Från dessa har inspiration hämtats 

som ett bidrag till design av projektet.  

En industridesignkarakteristika återkommer hos en del exklusiva virveltrummor. visar en 

virveltrumma från amerikanska A&F Drum Co, vilka inte fanns representerade hos Musikhaus 

Thomann. Företaget har etablerat ett standardmässigt designkoncept, vilket samtidigt kan 

uppfattas fånga en känsla av hantverk. De har relativt få variationer för det övergripande 

konceptets design, men material och dimensioner för trumman kan av kunden väljas relativt 

fritt. Exemplaret i figuren har stomme, stämhus och sarg i mässing. Dessa bär spår från 

tillverkning och hantering, vilket uppfattas gå i linje med designen för grönsaksskalaren i Figur 

Figur 4.16 Till vänster en virveltrumma från A&F Drum Co (A&F Drum Co, 2018). Till höger en trumma byggd för hand av 

Roberto Spizzichino (Oriollo Drums, 2017). 

Figur 4.15 Till vänster Zenith Defy El Primero 21 (aBlogtoWatch.com, 2017). Till höger Rex Vegetable 

Peeler (Terragni, Pickard, Todd-Holmes, Zellmer, 2013). 
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4.15. Till höger i Figur 4.16 visas ett unikt exemplar, tillverkat för hand av den italienska 

jazztrummisen tillika cymbal- och trummakaren Roberto Spizzichino (Biancardi, 2017). 

Visserligen anses denna tillhöra custom-segmentet, vilket inte är en del av marknaden projektet 

riktar sig mot. Dock tros designmässiga influenser med fördel kunna hämtas från denna. 
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5 Konceptgenerering 
Som första steg till en förbättrad konstruktion utfördes en konceptgenerering med hjälp av 

brainstorming. För att så fritt som möjligt spåna och samla idéer och undvika att alltför tidigt 

begränsa sig, gjordes detta i största möjliga mån utan att ta hänsyn till detaljerade 

konstruktionslösningar för respektive artikel. Brainstormingen utmynnade i ett trettiotal förslag. 

Ett par av förslagen för kombinationen sarg och stämhus skulle innebära drastiska förändringar 

av det konventionella utförandet, vilket bedömdes som mycket intressant. I den första gallringen 

utvärderades dessa dock som alltför komplexa att konstruera med avseende på projektets 

tidsrymd och omfattning. En konceptuell skiss över ett av dessa förslag återfinns i Bilaga 3. 

Efter gallringen tillvaratogs sju förslag för sejarmekanik som helhet, varav två avser justerbart 

sejarfäste. Vidare valdes fem förslag ut för kombinationen sarg-stämhus samt tre för 

sargkantens profil. Det metodiska tillvägagångssättet till trots, visade det sig avseende 

sejarmekaniken mycket svårt att generera koncept som skiljer sig från befintliga modeller. 

Därför skulle de förslag som presenteras under 5.1 behöva utvecklas vad gäller den detaljerade 

konstruktionen. Dels för att ett unikt utförande enligt femkraftsmodellen (Porter, 1980) kan vara 

gynnsamt ur ett marknadsperspektiv. Dels för att säkerställa god funktion samt hanterbarhet. 

De förslag som konceptgenereringen gav upphov till presenteras med skisser gjorda i 

Solidworks, och benämns nedan med bokstav för respektive modul samt särskiljande siffror 

enligt A1, A2, osv. De har alla en rektangulär kloss nedtill, vilken representerar infästningen för 

sejarmatta. Därmed inte sagt att utförandet för denna detalj redan är bestämd, det är endast i 

syfte att beskriva funktionen. 

 Modul A – Sejarmekanik 
Fem förslag för sejarmekanikens spännare presenteras här. De är alla tänkta kombineras med ett 

justerbart sejarfäste, för vilket två förslag presenteras. Koncepten fokuserar framförallt på 

utseende och funktion med avseende på hanterbarhet. Förslagen tillvaratogs ur den totala 

samlingen genererade idéer då de bedöms gynnsamma för utformningen av transmission mellan 

manöverhandtag och sejarmattans fäste. 

Förslag A1 har en bygel som hävarm. I läge enligt skiss till vänster i Figur 5.1 hålls sejarmattan 

sträckt. För att släppa spänningen roteras bygeln utåt och nedåt enligt pil. I sitt ändläge hamnar 

bygeln i en vinkel något under horisontallinjen. Hävarmens gavlar och en vertikalt rörlig del 

måste sammanlänkas genom någon typ av länkage. Den rörliga delen kan utgöras av ett slags 

gejder eller släde.  

Förslag A2 har en manöverspak och en vertikalt rörlig del, vilken likt den i Förslag A1 kan 

utgöras av gejder eller släde. Då spänningen släpps hamnar hävarmen i sitt ett läge som kan 

beskrivas som vertikalt spegelvänt i förhållande till skissen till höger i Figur 5.1. Vridreglaget i 

centrum är tänkt att med hjälp av en skruv justera vinkeln för den rörliga delen i förhållande till 

horisontallinjen för finjustering av graden av spänning. Samma princip för skruvjustering 

återfinns hos spännaren DW MAG i Figur 4.13. 
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Förslag A3 är med avseende på funktion och hantering snarlik Förslag A2, med skillnaden att 

hävarmen ligger utanpå stommen. Det finns heller ingen skruv för finjustering, den bör därför 

konstrueras på sejarfästet. Denna utformning bedöms ha potential att vid detaljerad konstruktion 

på samma sätt som urtavlan för Zenith-kronografen i Figur 4.15, blottlägga delar av 

transmissionen. Detta kan bidra till att höja det komplexa intrycket, vilket kan uppfattas som en 

styrka hos detta alternativ. 

Förslag A4 är snarlikt A1, med skillnaden att det innebär en uppochnedvänd hävrarm. I läge 

enligt Figur 5.2 hålls sejarmattan sträckt. Då manöver utförs enligt pil i figuren hamnar armen 

istället i ett läge något ovan horisontallinjen. Spänningen i sejaren är då helt släppt. En linjärt 

rörlig del och manöverhandtagets gavlar sammanlänkas genom ett excenterlänkage. 

Konstruktionen för detta förslag utmärker sig som unik, då ingen liknande produkt kunnat 

identifieras. Samtidigt kan förslaget uppfattas fördelaktigt vad gäller hanterbarhet. 

Förslag A5, se Figur 5.3, har en stående cylinder med en hävarm i form av en spak som sticker 

ut ur cylinderns mantel. Spaken är infäst i en kolvstång, vilken rör sig nedåt då spaken roteras 

kring cylindern. På så vis släpps spänningen i sejaren. I toppen av cylindern sitter en skruv för 

finjustering av spänningsgrad. Denna konstruktion kan bedömas som fördelaktig med avseende 

på hanterbarhet och få detaljer.

Figur 5.2 Förslag A3 respektive A4. 

Figur 5.1 Förslag A1 respektive A2. 
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Förslag A6 liknar förslag A5, men avser ett justerbart sejarfäste. Finjustering utförs genom 

skruven i cylinderns topp. För att snabbt växla mellan olika grader av spänning kan hela 

cylindern vinklas ut från trummans stomme enligt pil vid cylinderns midja, se Figur 5.4. 

Rörelsen sker i steg, och kan beskrivas som en rotation kring punkten märkt RC i figuren. Då 

infästningen för sejaren vinklas samtidigt som cylindern, släpps spänningen i sejaren något. 

Detta ger två till tre fasta lägen med olika grad av spänning för sejare. 

Förslag A7 är likt A6 ett justerbart sejarfäste. I detta utförande finjusteras spänningen med hjälp 

av skruven på framsidan. För att växla mellan de fasta lägena dras skruven utåt, horisontellt från 

trummans stomme. Den förlängs då teleskopiskt i två steg vilket ger tre fasta lägen, likt förslag 

A6. 

 Modul B, sarg och stämhus 
För sarg-stämhus gällde att bestämma funktionen för att framförallt förkorta tidsåtgången vid 

byte av trumskinn, men också att intuitivt avgöra vilken typ av stämhus som mest framgångsrikt 

kunde designas för både funktion och att estetiskt tilltala konsumenter. För en förkortad 

tidsåtgång vid byte av trumskinn fokuserades på att medge demontering av sarg utan att 

stämskruv helt lossats. Detta uppnås antingen genom olika typer av öppna skruvöglor i sarg 

och/eller att stämhus medger rörelse av något slag. 

Förslag B1 är egentligen ingen innovationsmässig nyhet. Även om det inte nämns i förstudien, 

har denna typ av sarg tillsammans med konventionella stämhus i några fall identifierats inom 

customsegmentet. Dock bedömdes idén ha potential att skapa värde för kunden i ett design- och 

kvalitetsmässigt utvecklat utförande och tillvaratogs därför för utvärdering. En eventuell 

nackdel kan vara att skruvarna med tiden böjs i rotationens riktning, eftersom det endast är 

skruvarna som bromsar rotationen vid oförsiktig hantering då byte av trumskinn sker. 

Figur 5.3 Förslag A5 

Figur 5.4 Förslag A6 och A7 

RC 
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Förslag B2 har stängda skruvöglor i sargen. Principen är att den horisontellt placerade 

cylindern ska kunna avlägsnas från stämhuset då respektive stämskruv släppts. Detta genom att 

skruven vrids ut från stämhuset, och på så vis medger lossning av sarg och skinn. Detta koncept 

skulle bibehålla funktionen för snabbare byte av trumskinn även om stämhusen kombineras med 

en konventionell sarg. Dock riskerar hanterbarheten bli lidande, eftersom användaren behöver 

se till att samtliga cylindrar är fria då sargen ska avlägsnas. 

Förslag B3 liknar i stor utsträckning B2, med skillnaden att i princip hela stämhuset lossas från 

trummans stomme då skinn byts. I stämhuset finns ett ”nyckelhål”, och på trummans stomme 

skruvas en motsvarande tapp. Tappen har en krage ytterst för att hindra att stämhuset rör sig 

över tappens ände. Då stämskruv lossas kan den större delen av nyckelhålet träs över tappens 

krage, och på så vis kan sargen avlägsnas. Detta tros bidra till en ökad hanterbarhet, jämfört 

med B2.  

Förslag B4 har likt B2 en horisontell cylinder monterad i stämhuset. Tillsammans med öppna 

skruvöglor i sargen tillåter detta stämskruvarna vinklas ut då de lossats något. Monterat ytterst 

på stämhuset finns ett slags bleck i fjäderstål, vilket omsluter cylindern. Detta utövar ett lätt men 

konstant tryck mot cylindern. Detta syftar till att fungerar som en broms för att hindra de 

lossade stämskruvarna att fritt falla utåt. Blecket är öppet nedtill och låter cylindern snäppa i 

respektive ur läge då den tillsammans med stämskruv kan monteras eller demonteras som en 

enhet. Detta gör att funktionen för tidsbesparing vid byte av skinn kan fungera även om 

konventionella sarger används. 

 

  

Figur 5.5 Förslag B1 och B2 

Figur 5.6 Förslag B3 och B4 
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Förslag B5, se Figur 5.7, består av ett fast stämhus vilket inrymmer en rörlig cylinder. På 

samma sätt som i förslag B4 tillåts respektive stämskruv rotera ut ur sargens öppna öglor. Dock 

består stämhuset av endast en detalj, vilket kan anses fördelaktigt med avseende på 

tillverkningsekonomi samt robusthet. 

 Modul C, sargkantsprofil och utformning 
Tre förslag för sargkantens profil utformades och benämns Modul C. Huvudsakligen 

fokuserades det på att avhjälpa problemet med alltför snabbt utnötta trumstockar.  Samtidigt 

måste sargen bibehålla erforderlig styvhet. Avseende nötning bedöms framförallt tre parametrar 

vara av betydelse. Den första är att träffytans area. Om den kraft som utövas av trumstockarna 

mot sargen fördelas på en större area än tidigare bör detta bidra till minskad nötning. För det 

andra måste kantprofilens geometriska utformning vara skonsam. Mjuka former är 

eftersträvansvärt. Vidare är val av material viktigt. I konceptvalsmatrisen bedöms material 

utifrån hur goda förutsättningar som finns för att alternera material. Detta eftersom projektet inte 

inrymmer någon utprovning eller närmare undersökning om vilket material som är optimalt. 

Förslag C1 innebär en materialhybrid bestående av en bottenfläns i stål, ovanpå vilken en 

sargkant i till exempel trä skruvas. Trä tros uppfylla kravet om minskad nötning av trumstockar, 

samtidigt som det bidrar till en styv sarg. Förutsatt att inte ett alltför mjukt träslag väljs. 

Eftersom den skruvas öppnar detta för variationer av material och geometri för sargkanten.  

Förslag C2 skiljer sig från C1 genom att en pressad eller extruderad profil i stål utgör den övre 

kanten. Profilen kan på så vis även i detta fall väljas relativt fritt. Profilen bör tillverkas i något 

slags fjäderstål vilket skulle medge större deformationer utan att profilen plasticeras. Detta tros 

bidra till minskad nötning av tumstockar. 

Förslag C3 har en profil bestående av en dubbelvikt, rundbockad plåt. Detta ökar sargens 

träffyta area något i förhållande till konventionella alternativ samt ger en mjuk avrundning. 

Detta förväntas därför minska nötningen av trumstockar. Profilen kan svetsas eller hårdlödas 

ihop med bottenflänsen. Detta antas ge hög styvhet och samtidigt bidra till att förstärka det 

industriella designspråket. 

Figur 5.7 Förslag B5 

Figur 5.8 Förslag C1 och C2. 
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6 Konceptval 
För att avgöra vilket förslag som skulle tillvaratas för respektive detalj användes 

konceptvalsmatris enligt Pugh (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 204). Som referens i viktningen 

används Yamaha 14”x06” Abs. Hybrid Snare VN, vilken återfinns till vänster i Figur 4.5. Valet 

för referens föll på denna på grund av att den konstruerats för att förkorta tiden för byte av 

trumskinn, samt för att dess utförande i övrigt bedöms standardmässigt men samtidigt av hög 

kvalitet. 

 Modul A 
För sejarmekaniken viktades kravet med avseende på design högst. Delvis eftersom detta i stor 

utsträckning tros avgöra i vilken grad sejarmekaniken tilltalar konsumenter. Men också på 

grund av att bedömning av exempelvis hanterbarhet och funktion visade sig svårt i ett 

konceptvalsstadie. Mycket av detta avgörs av den utvecklade och detaljerade konstruktionen. 

Enligt Porters femkraftsmodell (Porter, 1980) är differentiering en effektiv metod för att 

konkurrera om konsumenterna. Detta innebär att den konceptuella funktionen utmärker sig 

jämfört befintliga produkter. Nedan följer de parametrar som valdes för sejarmekanikens 

spännare samt sejarfäste. 

 Design - hur förslaget uppfattas med avseende på estetik och kvalitet. 

 Konstruktionsförutsättningar – i vilken grad den geometriska utformningen medger 

goda möjligheter för den detaljerade konstruktionen, främst med avseende på att möta 

övriga krav. 

 Tillverkningskostnad - tar hänsyn till hur dyra metoder som används vid tillverkning 

samt en uppskattning av antalet detaljer som kan komma att krävas i den färdiga 

konstruktionen. 

  

Figur 5.1 Förslag C3 
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Tabell 6.1 Konceptvalsmatris för sejarmekanikens spännare samt sejarfäste. 

Kriterium Referens Vikt A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Design 0 2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 

Konstruktionsförutsättningar 0 1 +1 -1 0 +1 +1 +1 -1 

Tillverkningskostnad 0 1 0 0 0 0 +1 -1 -1 

Viktad summa + 0   3 2 2 5 4 3 2 

Viktad summa - 0   0 1 0 0 0 1 2 

Viktad summa totalt 0   3 1 2 5 4 2 0 

Resultat     3 5 4 1 2 1 2 
 

 Modul B 
För modul B inhämtades fler kriterier direkt från kravspecifikationen än för modul A. 

Anledningen är att det var lättare att intuitivt bedöma hur väl de olika förslagen kunde möta 

kraven. Högst viktad är hanterbarheten, då tiden för byte av skinn är central i projektet. 

 Hanterbarheten - ska i matrisen tolkas som hur väl konceptet möter kravet med en 

förkortad tid för byte av trumskinn. 

 Design - hur konceptet upplevs kvalitetsmässigt och estetiskt 

 Konstruktionsförutsättningar – i vilken grad den geometriska utformningen medger 

goda möjligheter för den detaljerade konstruktionen, främst med avseende på att möta 

övriga krav. 

 Underhåll - avgör om konceptet innehåller några element som kan vara utsatta för 

nötning eller andra typer av slitage. 

 Tillverkningskostnad - tar hänsyn till hur dyra metoder som används vid tillverkning 

 Antal detaljer – om för många detaljer ingår i konceptet riskerar det bli alltför 

komplext. 

 Kompabilitet – avgör hur väl koncept och delkoncept kan appliceras på andra, 

etablerade koncept. Ett positivt värde har tilldelats de koncept som i kombination med 

befintliga produkter bibehåller funktionen för snabbare byte av trumskinn. 

Tabell 6.2 visar den konceptvalsmatris enligt Pugh (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 204) som 

avgjorde att koncept B4 togs vidare för utveckling. 
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Tabell 6.2 Konceptvalsmatris för kombinationen av stämhus och sarg. 

Kriterium Referens Vikt B1 B2 B3 B4 B5 

Hanterbarhet 0 4 +1 -1 -1 +1 +1 

Design 0 3 -1 -1 +1 +1 +1 

Konstruktionsförutsättningar 0 3 -1 +1 +1 +1 +1 

Underhåll 0 2 -1 +1 +1 +1 -1 

Tillverkningskostnad 0 2 0 0 -1 0 0 

Antal detaljer 0 1 +1 +1 -1 0 0 

Kompabilitet 0 1 +1 +1 +1 0 +1 

Viktad summa + 0   6 7 9 12 11 

Viktad summa - 0   8 7 7 0 2 

Viktad summa totalt 0   -2 0 2 12 9 

Resultat     5 4 3 1 2 

 

 Modul C 
Utöver kriterierna för Modul A samt B infördes i konceptvalsmatrisen för sargkantens profil 

följande kriterier: 

 Area för träffyta – För att minimera nötningen av trumstockar krävs en relativt stor 

area för sargens träffyta. 

 Kantprofil – Sargens kantprofil ska för att vara skonsam ha mjuka former. 

 Styvhet – Syftar bedöma potentialen att hålla en god styvhet, därmed förmåga att hålla 

trumman stämd. 

 Material – Möjligheten att variera materialet för sargens kant. 

I Tabell 6.3 framgår att C1 valdes för vidare utveckling. 

Tabell 6.3 Konceptvalsmatris för sargkantsprofil. 

Kriterium Referens Vikt C1 C2 C3 

Area för träffyta 0 3 +2 +2 +1 

Kantprofil 0 3 +2 +2 +1 

Styvhet 0 3 +1 +1 +2 

Material 0 2 +1 +1 0 

Design 0 2 +1 -1 +1 

Underhåll 0 1 -1 -1 +1 

Tillverkningskostnad 0 1 -1 -1 -1 

Antal detaljer 0 1 -1 -1 +1 

Viktad summa + 0  +19 +7 +16 

Viktad summa - 0  3 5 1 

Viktad summa totalt 0  16 12 15 

Resultat   1 3 2 

 

Det samlade resultatet för de fyra matriserna ger alltså förslagen A4, A6, B5 samt C1 som mest 

lämpade att gå vidare med. Ett par detaljer tillvaratogs dock från några av de andra förslagen, då 

dessa bedömdes kunna bidra till ett ökat värdeskapande för konsumenter. Det ena är att den 

cylinder i vilken stämskruven fästs bör vara bromsad på något vis, likt förslag B4. Detta 

förhindrar respektive stämskruv att falla fritt ut från sargen då den lossats, den stannar alltså i 

det läge användaren släpper den. Viss kraft måste appliceras för att cylindern ska rotera. Vidare 

bör designen inte vara inkapslad i alltför hög grad. I förslag A3 finns en grundtanke om att 

länkaget för sejarmekaniken ska vara synligt. Dessa två egenskaper bedöms att i den färdiga 

produkten ha potential att förhöja intrycket av både komplexitet och kvalitet. 
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7 Konstruktion 
Här presenteras de konstruktionslösningar projektet resulterat i, dess funktion samt val av 

material för konceptets ingående delar. Streckade tangentlinjer har applicerats i figurerna för att 

på ett enkelt sätt förtydliga geometrin. Sammanställningsritningar återfinns i Bilaga 4-9. 

Sammanställd specifikation för varje detaljs material, ritningsnummer samt tänkta 

tillverkningsteknik återfinns i Bilaga 10. 

 Sejarmekanik 

 Sejarfäste 
Figur 7.1 visar det sejarfäste som används till både spännar- och justeringssida av 

sejarmekaniken. Det består av ett 4,0 mm tjockt skruvfäste (pos. 1) med tre genomgående hål. 

Det övre har i förhållande till en styrtapp har tilldelats spelpassning. De två andra hålen är 

gängade. I gänghålen skruvas ett bleck (pos. 2) med två 10 mm långa stämskruvar. Mellan 

blecket och skruvfästet monteras sejarmattans tråd eller rem och kläms fast. Blecket har en 

bockning för att öka dess vridstyvhet då plåttjockleken bestämts som endast 2,0 mm. På andra 

sidan bockningen finns ett långsmalt urtag för att ändarna av nämnda tråd eller rem ska hållas på 

plats nedåtvikta. På så vis stör inte dessa användaren då manöver utförs. Material för både 

skruvfäste och bleck har valts som ett allmänt konstruktionsstål, SS 1311-00. Detta motiveras av 

att stålet håller ett lågt pris samtidigt som det har tillräckligt god hållfasthet för ändamålet. 

Dessutom är det att föredra då de magnetiska egenskaperna krävs för montera sejarfästet på 

spännaren respektive den justerbara delen av sejarmekaniken. 

 Spännarsida 
Figur 7.2 visar sejarmekanikens spännare i sitt utfällda läge, alltså då sejarmattan är släppt. 

Spännaren utgörs av en stomme med ett vertikalt, genomgående laxspår samt två horisontella 

fästöron med genomgående, koncentriska hål (pos. 1). Spännarens stomme monteras med två 

presskruvar samt brickor och muttrar på insidan av trumstommen. I laxspåret monteras en 

motsvarande släde (pos. 2). På slädens front monteras sejarfästet och fixeras med hjälp av ett 

urtag med samma profil som fästets ytterkontur. Utöver det inrymmer släden en magnet samt 

tidigare nämnda styrtapp. Detta utgör ett snabbfäste, vilket gör det möjligt att enkelt och utan 

verktyg frigöra sejarfästet.  

I stommens två öron finns en axel (pos. 3), denna kallar rotationsaxel. I rotationsaxeln sitter ett 

länkarmspar vilka utgör ena halvan av ett excentriskt länkage. Länkarmarna hålls axiellt i läge 

med hjälp av tre nylondistanser (pos. 4). Den andra änden av länkarmarna fästs med hjälp av 

ytterligare en axel (pos. 5) i ett hävarmspar (pos. 5). Således kallas axeln hävarmsaxeln. 

Figur 7.1 Sejarfästet. 
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Hävarmarna har i enlighet med förslag A4 i avsnitt 5.1 en uppochnedvänd placering jämfört 

konventionella produkter, exempelvis Sonor DSG i Figur 4.14. En tredje genomgående axel 

(pos. 6) sammanlänkar hävarmarna och släden. 

Figur 7.3 visar en snittvy av spännaren i släppt respektive sträckt tillstånd. Då spännaren är 

släppt kan användaren genom ett grepp kring hävarmarnas ände rotera denna nedåt. Släden 

glider då uppåt i spåret och följaktligen appliceras spänning i sejarmattan samtidigt som den 

lyfts upp och läggs an mot trummans resonansskinn. Den excentriska geometrin för länkaget 

låser hävarmen i nedfällt läge. 

Av ekonomiska skäl bestämdes att stommen bör gjutas. I samråd med Pär Lind, säljare på 

Gjuteriteknik AB (Lind, 2018), har material för denna valts som en zinklegering med 

benämningen SS 7030-10. Valet föll på denna legering då den lämpar sig särskilt för mindre 

Figur 7.2 Sejarmekanikens spännare i utfällt läge. 

Figur 7.3 Snittvy över sejarmekanikens spännare i två lägen. 
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detaljer som de i projektet. Detta tack vare att den med hög precision kan gjutas i väggtjocklekar 

så tunna som 0,4 mm. Vidare har legeringen en lägre smälttemperatur jämfört exempelvis 

aluminium. Detta bidrar till att tillverkningen kan ske både snabbare samt med lägre 

energiförbrukning. Dessutom ger zinklegeringen inte upphov till något nämnvärt slitage på 

gjutformar. Därför lämnar Gjuteriteknik AB livstids garanti på verktyg som tas fram för SS 

7030-10. Detta ger både ekonomiska samt miljömässiga fördelar. Det kan jämföras med ett 

verktyg för aluminium som i regel behöver bytas ut efter ca 100 000 gjutcykler (Lind, 2018). 

Släden ska bearbetas fram i mässing lämplig för bearbetning, benämningen är SS 5170. Mässing 

väljs på grund av sina glidegenskaper. Axlarna i spännaren tillverkas i ett typiskt axelstål; SS 

1650-00. Medan länk- och hävarmar tillverkas i samma typ av allmännt konstruktionsstål som 

det löstagbara sejarfästet, SS 1311-00. Dock väljs tjockleken som 3,0 mm. Motiveringen är 

också densamma som för sejarfästet; hållfastheten är fullt tillräcklig för ändamålet och priset för 

materialet är lågt. Styrtappen för sejarfästet ska likt fästelement och magnet köpas in. 

 Justeringssida 
Figur 7.4 visar sejarmekanikens justeringssida. Stommen (pos. 1) liknar den för spännaren. Den 

har ett likadant laxspår i vilket en motsvarande släde (pos. 2) löper. I släden monteras sejarfästet 

på samma vis som för spännaren. I övrigt är slädens utförande något annorlunda jämfört 

spännarens motsvarighet. Dessutom är stommens öron större. Både stomme och släde inrymmer 

varsin horisontellt placerad axel (pos. 3 och 4). Mellan dessa axlar sitter en gängstång (pos. 5) 

som med hjälp av en låsskruv är fast monterad i den undre av axlarna (pos. 3). Detta medan 

gängstången genom den övre axeln (pos. 4) tillåts löpa i ett frigångshål. Ovanpå samma axel 

vilar en greppvänlig mutter (pos. 6). Mellan mutter och axel finns en nylonbricka för att undvika 

slitage på axeln då muttern roteras. Genom att för hand skruva på muttern finjusteras slädens 

avstånd till den övre axeln. Då detta avstånd förändras påverkas samtidigt graden av spänning i 

sejarmattan.  

Figur 7.4 Sejarmekanikens justeringssida. 
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I vardera av stommens öron finns ett spår (pos. 7) som kan beskrivas som två hål med en 

höjdskillnad sinsemellan. Hålen tangerar varandra, och som en övergång mellan dem har ett 

urtag gjorts. Denna funktion syftar till att snabb växling ska kunna ske mellan två fasta lägen. 

Dessa båda lägen innebär en bestämd skillnad i avstånd mellan övre axel och släde, se Figur 7.5. 

Beroende på vilket läge användaren placerar sejarmekaniken i, kan två förinställda och olika 

grader av spänning i sejaren erhållas. 

Vad gäller material och tillverkning för sejarmekanikens justersida väljs samma som för 

spännaren, se 7.1.2. Den greppvänliga muttern, gängstången samt nylonbrickan mellan övre 

axel och mutter ska köpas in. 

 Sarg 
Sargen enligt Figur 7.6 har en bas bestående av en bottenfläns (pos. 1). På flänsens undersida 

finns försänkta skruvhål. Ovanpå flänsen monteras en träkant (pos 2). Träet är massivt, men har 

limmats ihop av åtta segment. Sedan har önskad profil frästs fram. I träkanten monteras 

insatsgängor (pos. 3) för att möjliggöra användning av standard M3 maskingänga. Detta ger 

samtidigt utrymme att byta ut kanten. Antingen mot en likadan, för att den gamla är uttjänt. 

Figur 7.5 Snittvy över sejarmekanikens justersida i de två olika lägena. 

Figur 7.6 Sargen i snittvy. 
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Eller mot varianter i andra material eller med annorlunda utformning på kantprofilen. Detta kan 

syfta till att variera egenskaper som hårdhet och nötningsbeständighet. I annat fall för att möta 

utseendemässiga preferenser. Materialvariationer kommer sannolikt också påverka 

virveltrummans ljud.  

Kombinationen av trä och stål förväntas bidra till minskad förbrukning av trumstockar på grund 

av träet som jämfört de flesta metaller är mjukt. Det antas därför vara mer förlåtande mot 

trumstockarna. Men också med anledning av den väl tilltagna arean på sargens ovansida vilken 

bidrar till att kraften som sargkanten utövar mot trumstockarna fördelas över en större yta. Tack 

vare sin styvhet förväntas förmågan att hålla trumman stämd vara i klass med en gjuten sarg. 

Bottenflänsens öppna skruvöglor gör tillsammans med stämhusen, som medger rotation för 

stämskruvarna, att trumskinnen kan bytas snabbare än tidigare. Tanken är att då varje stämskruv 

lossats något, kan den vinklas ut ur sargens skruvögla.  

Materialet för bottenflänsen väljs av samma skäl som de andra plåtdetaljerna i konstruktionen 

som SS 1311-00. Flänsen kan med fördel laser- eller vattenskäras. Dock bestäms tjockleken för 

flänsen som 6,0 mm. Anledningen är att det med god marginal ska klara av att hålla trumman 

stämd. I kravspecifikationen anges att sargens förmåga till detta ska vara jämförbar med den hos 

en gjuten sarg. Kantens träslag valdes som ask då det vinkelrätt fibrernas längdriktning har ett 

brinelltal mellan 3,0 och 4,1. Brinelltalet, vilket är ett mått för hårdhet, och kan anses som högt i 

jämförelse med andra ordinära träslag (Svenskt Trä, 2003). Även om detta är relativt hårt för trä 

är det långt ifrån hårdheten hos ett metalliskt material. 

Figur 7.7 Sarg bestående av trä och stål. 
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 Stämhus 

I Figur 7.8 ses stämhuset som består av en stomme (pos. 1) och inuti den en horisonellt placerad 

axel (pos. 2). Stommen och axeln har i förhållande till varandra tilldelats spelpassning. I axeln 

finns ett genomgående gänghål i vilket stämskruven dras fast. Med hjälp av två gängade hål på 

stämhusets baksida skruvas det fast från insidan av trumstommen. På ena sidan om skruvhålet i 

axeln (pos. 2) finns ett fräst spår. Med hjälp av en fjäderbelastad kulskruv inrymd i stämhuset 

(pos. 3) kan axeln tillsammans med stämskruv snäppa fast i ett av spårets ändlägen.  

Dessa lägen gör att stämskruven kan placeras antingen lodrätt eller i ett 30° vinklat läge. Då 

stämskruven roteras mellan ändlägena löper kulskruven i spåret. Denna funktion tillvaratogs 

från förslag B4 i avsnitt 5.2. Syftet är delvis att synliga fästelement undviks. Att stämskruven 

snäpper i läge då användaren släpper den lossade skruven, snarare än faller fritt, tros också bidra 

till ett förhöjt kvalitetsintryck. Figur 7.9 visar en snittvy över stämhuset. Tiden för byte av 

trumskinn förväntas inte påverkas nämnvärt av detta. 

Figur 7.9 Stämhus med stämskruven i de två lägena. 

Figur 7.8 Komplett stämhus. 
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Ska axeln demonteras ur stämhuset räcker ett lätt tryck mot axelns ena ände för att kulskruven 

ska ge efter och låta axeln glida ut. Detta förutsatt att stämskruven först avlägsnats. 

Av samma skäl som i fallet med sejarmekaniken har material respektive tillverkningsteknik för 

stämhusets stomme valts som SS 7030-10 samt pressgjutning. Axeln tillverkas i tidigare 

nämnda axelstål SS 1650-00. 

 Komplett virveltrumma 
Figur 7.10 visar två vyer av en komplett monterad virveltrumma med de komponenter som 

tagits fram. Åter har tangentlinjer behållits och gjorts streckade för att geometrin ska bli 

tydligare. 

 

 

  

Figur 7.10 Komplett virveltrumma. 
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8 Ekonomi 
För att få en uppfattning om huruvida konstruktionen är möjlig att tillverka inom de ekonomiska 

ramarna för projektet gjordes en tillverkningskalkyl. Kravspecifikationen fastställer att 

försäljningspriset ut till konsument inte får överstiga 8 500 kr inklusive moms. För de detaljer 

som ska pressgjutas behöver formar tas fram. Detta avser stommarna för sejarmekanikens båda 

sidor samt stommen för stämhuset. Gjutformar är mycket kostsamma att tillverka, varför 

tillverkningsvolymen bör vara av tillräcklig storlek för att motivera investeringar i sådana.  

Pär Lind bedömde att en tvåfacks gjutform för stämhusen skulle kosta ca 130 000 kr exklusive 

moms att ta fram (Lind, 2018). Två fack innebär att två stommar fås vid varje gjutning. En 

motsvarande form för en av varje av sejarmekanikens båda stommar skulle enligt Pär betinga ca 

90 000 kr exklusive moms. För att dessa investeringar ska vara rimliga att genomföra bestämdes 

en årlig volym på 8 000 stämhus samt 1 000 uppsättningar sejarmekanik, vilket också Pär ansåg 

vara en rimlig volym. Detta innebär att 1 000 kompletta trummor kan tillverkas per år. Med 

avseende på stämhusets stomme måste utöver gjutning också bearbetning i form av gängning 

samt brotschning göras. 

I samråd med Peter Andersson, ansvarig för 2D-laser på Trestad Laser AB, togs underlag fram 

för tillverkning av de övriga detaljerna, undantaget träkanten (Andersson, 2018). Därför 

bestämdes laserskärning som tillverkningsteknik för samtliga plåtdetaljer. Trestad Laser AB:s 

maskinpark innehåller också CNC-maskiner för skärande bearbetning. Tack vare det kunde 

priser också för de bearbetade detaljerna tas fram. Tabell 8.1 visar priset för ett komplett 

stämhus. Som fast kostnad anges gjutformens pris. Break even har beräknats på två år med 

nämnda volym 8 000 detaljer per år. Vid varje ställ ska 1 000 tillverkas. Detaljer för inköp 

innefattar den fjäderbelastade kulskruven, brickor samt monteringsskruvar. 

Tabell 8.1 Kalkyl för ett komplett stämhus, stämskruv exkluderat. Alla priser exklusive moms. 

Stämhus 

Detaljer för tillverkning Fasta kostnader Rörliga kostnader Antal Summa 

  Gjutning* Bearbetning Gjutning Bearbetning     

Stomme (8 000st/år, 1 000st/ställ) 
130 
000,00 

600,00 7,00 11,00 1,00 213,80 

Axel (8 000st/år, 1 000st/ställ)  600,00  22,00 1,00 22,60 

         

Tillverkning SEK           236,40 

Detaljer för inköp SEK           17,86 

         

Kostnad SEK           254,26 
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Tabell 8.2 visar kostnaden för sejarmekanikens spännare. Volym och break even har beräknats 

på samma sätt som för stämhuset. Detaljer för inköp innefattar fästelement. 

Tabell 8.2 Kalkyl för komplett uppsättning sejarmekanik. Alla priser exklusive moms. 

Sejarmekanik, SM 

Detaljer för tillverkning Fasta kostnader Rörliga kostnader Antal Summa 

  Gjutning Bearbetning Gjutning Bearbetning     

Stomme 90 000,00 600,00 18,00 45,00 2,00 222,00 

Släde  600,00  80,00 2,00 83,00 

  Laserskärning Bearbetning Laserskärning Bearbetning     

Hävarm 600,00 600,00 15,00 10,00 2,00 51,20 

Länkarm 600,00 600,00 10,00 10,00 2,00 41,20 

    Bearbetning   Bearbetning     

Hävarmsaxel   600,00  22,00 2,00 56,00 

Rotationsaxel   600,00  27,00 1,00 39,00 

SM Just. Undre axel  600,00  36,00 1,00 42,00 

SM Just. Övre axel  600,00  18,00 1,00 24,00 

  Laserskärning Bearbetning Laserskärning Bearbetning     

SM Skruvfäste 600,00 600,00 5,00 20,00 2,00 62,00 

  Laserskärning Kantpressning Laserskärning Kantpressning   

SM Bleck 600,00 600,00 5,00 8,00 2,00 38,00 

Tillverkning SEK           658,40 

Detaljer för inköp SEK           66,78 

         

Kostnad SEK           725,18 

Peter Andersson var behjälplig med kostnadsförslag även för sargens bottenfläns, (Andersson, 

2018). Eftersom vare sig Trestad Laser AB eller Gjuteriteknik AB arbetar med trä, och därför 

har inget konkret bestämmas om kostnaden för träkanten. Därför har ett överslag gjorts för 

kostnaden för denna. Tabell 8.3 visar en kalkyl för sargen. För att tillgodose behovet av sarger 

för 1 000 virveltrummor per år har fasta kostnader slagits ut på 2 000 sarger. Vid varje ställ ska 

200 artiklar tillverkas. Till detaljer för inköp räknas insatsgängor samt monteringsskruvar. 
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Tabell 8.3 Kalkyl för en komplett sarg. Alla priser exklusive moms. 

Sarg 

Detaljer för tillverkning Fasta kostnader Rörliga kostnader Antal Summa 

  Laserskärning Bearbetning Laserskärning Bearbetning     

Bottenfläns 600,00 600,00 35,00 30,00  77,00 

         

        Bearbetning     

Träkant  600,00  25,00 8,00 224,00 

         

Tillverkning SEK           301,00 

Detaljer för inköp SEK           73,28 

         

Kostnad SEK           374,28 

Tabell 8.4 sammanställer den totala kostnaden för en komplett virveltrumma, inklusive de delar 

som krävs men som ligger utanför projektet. Kostnaden uppgår till 6 806,38 kr. Utöver det 

tillkommer ytbehandling av detaljerna, montering, marknadsföring samt distribution. 

Fullständiga kalkyler för tillverkning av de respektive artiklarna återfinns i Bilaga 11. 

Tabell 8.4 Kalkyl för en komplett virveltrumma. Alla priser exklusive moms. 

Virveltrumma Komplett 

Artikel     à SEK Antal Summa 

Sarg    374,28 2,00 748,56 

Stämhus    254,26 16,00 4 068,16 

Sejarmekanik    725,18 1,00 725,18 

Virvelskinn 14" Evans Genera Dry Coated   121,86 1,00 121,86 

Resonansskinn 14" Evans S14H30  108,54 1,00 108,54 

Sejarmatta 14" Puresound 30 wires    328,30 1,00 328,30 

Trumstomme i lönnträ, Keller 8 ply, 14x6,5"   640,18 1,00 640,18 

Stämskruv    4,10 16,00 65,6 

Totalt SEK           6 806,38 
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9  Prototypframtagning 
I syfte att testa funktionen för sejarmekanik och huruvida sarg och stämhus tillsammans 

förkortar tiden för byte av skinn, togs en prototyp fram hos Trestad Laser AB:s verkstäder i 

Trollhättan. Företaget arbetar med en rad olika tillverkningstekniker för metalliska material. 

Särskilt gynnsamt för projektet var möjligheten för tvådimensionell laserskärning, TIG-

svetsning, CNC-fräsning samt -svarvning. 

3D-modellen för stämhusets samt sejarmekanikens stommar utformades för pressgjutning. I 

avsnitt 8 beräknas den totala kostnaden som 220 000 kr exklusive moms för gjutformar till 

dessa. Detta faller av uppenbara skäl utanför projektets ramar. Oavsett bör investeringar i den 

storleksordningen inte genomföras i ett prototypstadie, utifall förändringar med avseende på 

geometrin skulle behöva göras efter utvärdering. Istället tillämpades laserskärning och svetsning 

för att få fram ett förenklat och i högsta grad prototypmässigt utförande av stämhusen, se Figur 

9.1. För laserskärning krävs endast beredning samt ställtid, vilket gör denna tillverkningsmetod 

betydligt billigare vid låga volymer. Samtidigt medges mycket stor frihet för geometrin. Ett 

stämhus består i detta utförande av en bottenplatta för infästning på trumstommen, samt två 

parallella fästöron för axeln i vilken stämskruv fästs. Dessa TIG-svetsades samman. 

Svetsmetoden valdes för att kunna svetsa utan tillsatsmaterial, utan endast smälta samman 

detaljerna. För dessa detaljer användes 3,0 mm tjock SS 1311-00, samma material som anges 

för plåtdetaljerna i avsnitt 237. Fästöronens hål brotschades till tolerans H7 för att tillsammans 

med axelns tolerans h9 erhålla spelpassning. Då axlarnas skruvhål skulle gängas visade det sig 

att bland de gängtappar jag hade att tillgå fanns det ingen med stigningen 7/32”, vilket samtliga 

av de tillgängliga stämskruvarna hade. Istället användes en gängtapp med standardmässig M6 

maskingänga, varför motsvarande spårskruv användes. 

Sargens bottenfläns togs även den fram med hjälp av laserskärning. För att undvika ytterligare 

ställtid i lasermaskinen skars två bottenflänsar ut i samma 3,0 mm tjocka material som 

stämhusen. För att erhålla tjocklek 6,0 mm svetsades de två flänsarna ihop, se Figur 9.2. På 

grund av tidsbrist prioriterades sargens träkant bort.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9.1 Prototyp för stämhus. 



  

34 
 

Vad gäller sejarmekanik togs en mer detaljerad prototyp fram, jämfört stämhus samt sarg. Detta 

genomfördes med hjälp av CNC-svarvning samt -fräsning. Program togs fram med hjälp av 3D-

modellerna. I Figur 9.3 syns det sejarfästets justeringssida vilket i detts utförande består av 

aluminiumstomme respektive släde samt axlar i mässing. Laxspåret kunde fräsas med hjälp av 

en pinnfräs med samma profil, alltså 60° lutning på skären. I släden gjordes två extra hål för de 

magneter som syftar till att fixera sejarmattans infästning utöver det enda hål som modellerades 

i Solidworks. Detta för att i ett senare skede kunna variera antalet magneter för att prova fram 

hur stor magnetkraft som lämpar sig för ändamålet. 

Prototypen för sejarmekanikens spännarsida ses i Figur 9.4. För denna skars länk- samt 

hävarmar ut i samma 3,0 mm tjocka stålsort som sargflänsar samt stämhus. Axlar och 

motsvarande släde är liksom för den justerbara mekanismen i maskinbearbetad mässing. 

Tidsbrist gjorde att prototypen inte kunde färdigställas i sin helhet. Till exempel hann varken 

magneter eller styrtappar levereras i tid. Den gängade delen av justeringen för sejarmekaniken, 

distanser för manöverlänkaget samt sargens kantprofil i trä var de delar som helt prioriterades 

bort. Dock är de detaljer som kunde tas fram tillsammans med några skruvar tillräckligt för att i 

viss utsträckning testa funktionen för konceptet. 

 

 

Figur 9.2 Sargens bottenfläns bestående av två sammanfogade identiska detaljer. 

Figur 9.3 Sejarmekanik i prototyputförande, till höger profilen för laxspåret. 

Figur 9.4 Prototyp för spännardelen av sejarmekaniken. 
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10  Provning av prototyp 

  Metod och genomförande för sejarmekanik 
För att utvärdera konceptet projektet mynnade ut i genomfördes enklare testning av 

prototyperna. Avseende sejarmekaniken kunde spännarsidan monteras med hjälp av 

kompletterande skruvar och muttrar. Ett standardmässigt sejarfäste användes på motsatt sida då 

den gängade delen, väsentlig för justeringssidan, saknades. En befintlig trumma med 

standardstämhus och -sarger användes. Detta för att utesluta eventuell påverkan av övriga 

prototypkomponenter. En kort lista med tänkbara problem upprättades och fick utgöra underlag 

för provningsområden, se Tabell 10.1.  

Tabell 10.1 Lista för enkel provning av prototyp 

Funktion Fungerar den excentriska mekanismen rent mekaniskt, kan det säkerställas 

att sejarmattan sträcks och lyfts upp emot resonansskinnet då manöver 

utförs? Riskerar mekanismen att låsa sig? 

  Klarar sejarmekaniken att hålla sejarmattan på plats samt bibehålla 

spänningen trots de vibrationer som kan uppstå då trumman används? Kan 

något glapp eller spel utgöra problem? 

Ljud Ger sejarmekaniken upphov till något slags biljud då trumman används, 

både avseende spänt och släppt tillstånd? 

  Påverkas trummans ljud av sejarmekaniken på något annat vis? 

Hanterbarhet Är det enkelt att med en hand manövrera sejarmekaniken vid användning? 

Upplevd 

kvalitet 

Uppfattas mekaniken som robust och högkvalitativ då manöver utförs? 

Provningens genomförande var mycket enkelt. Den inspelningsutrustning som fanns att tillgå 

var en mobiltelefon av märket Samsung. Dess integrerade mikrofon användes. Som testlokal 

användes en replokal om ca 25 m2, där ljuddämpande isoleringsplattor finns monterade i taket 

och på väggarna. Golvet är belagt med heltäckningsmatta. Mobiltelefonen placerades på ett 

bord, en meter från detta placerades ett stativ i vilket trumman monterades. Sedan startades 

inspelningen. Drygt 32 minuters spelande med växelvis sträckt och släppt sejarmatta bestämdes 

som tillräckligt för bedömning. En analys av ljudupptagningen gjordes genom att helt enkelt 

lyssna igenom den. Diagram för mer noggrann frekvensanalys upprättades inte på grund av 

utrustningens begränsningar. För att utveckla detta användes telefonens inbyggda equalizer samt 

en funktion vilken kunde sakta ned ljuduppspelningen till 50 % av hastigheten. Med hjälp av 

equalizern kunde nivåerna av bas, diskant och mellanregister varieras mellan 0, 0.5 och 1. Detta 

gjordes med ambitionen att i någon mån isolera och således lättare identifiera eventuella 

oönskade ljud. Under tiden testningen genomfördes användes hörselkåpor. Detta antas kraftigt 

reducera frekvensspannet som uppfattas av användaren och därför eventuellt dölja oönskade 

ljud. Därför läggs ingen vikt vid det direkt upplevda ljudet från trumman. 

  Metod och genomförande för sarg och stämhus 
För att undersöka huruvida utförandet för sarg och stämhus bidrar till en förkortad tidsåtgång 

vid byte av trumskinn monterades åtta stämhusprototyper på samma trumstomme som användes 

i avsnitt 10.1. Trumskinnet monterades utan att stämmas, graden av spänning bestämdes istället 

som korsvis tre varvs åtdragning för varje skruv efter det att spänning börjat appliceras på 

skinnet. Eftersom standard M6 spårskruv användes kunde inte stämnyckel särskilt avsedd för 
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stämskruv användas till testet, istället användes en skruvmejsel. Likt försöket med 

standardtrumman i avsnitt 4.2 klockades sedan tolv försök då skruvarna från tre varvs korsvis 

åtdragning lossades tillräckligt mycket för att kunna vinkla dem ut ur sargens öglor. Därefter 

lyftes sarg och skinn av från trumman. Den genomsnittliga tiden för tolv försök som noterats för 

en standardtrumma är 2,0 minuter precis, se Tabell 4.1. För prototypen uppmättes för lika 

många försök en genomsnittlig tid på 1 minut och 35 sekunder, se Tabell 10.2. Detta innebär en 

förbättring med 25 sekunder, vilket motsvarar ca 20,8 %. 

Tabell 10.2 Klockade tider för de försök som gjordes. 

Försök Åtgången tid [min:sek] 

1 1:38 

2 1:35 

3 1:37 

4 1:38 

5 1:34 

6 1:36 

7 1:36 

8 1:38 

9 1:32 

10 1:36 

11 1:29 

12 1:33 

Genomsnittlig tid: 1 minut 35 sekunder 

 

  

Figur 10.1 Prototypens stämhus till vänster samt sejarmekanikens spännare till höger 
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11  Analys 
Kravspecifikationen för projektet anger ett antal centrala punkter som ska uppfyllas för att 

projektet ska betraktas som framgångsrikt. Dessa avser som följer: 

 Sejarmekaniken ska med en hand enkelt kunna spännas och lossas, samt möjliggöra 

snabb och enkel justering av anliggningstrycket för sejarmattan. 

 Sejarmekaniken ska designas för att vara funktionell och ge ett komplext intryck. 

 Stämhusen tillsammans med sargen ska möjliggöra byte av trumskinn avsevärt snabbare 

än för konventionella virveltrummor. Förbättringen i tid bör vara i storleksordningen 50 

%, vilket innebär maximalt en minut. 

 Sargen ska hålla en styvhet i klass med på marknaden befintliga gjutna sarger. 

 Sargen ska utformas för att minska nötningen av trumstockar.  

 Geometri samt toleranser väljs så att inga rörliga delar kan ge upphov till störande ljud 

vid användning av trumman. 

Under provningen, se avsnitt 10, kunde utfallet med avseende på den första punkten undersökas. 

Ingenting identifierades som problematiskt vad gäller hanterbarhet och funktion för 

sejarmekaniken. Den kan med en hand spännas och släppas med lätthet. Även då användaren 

inte har mekaniken i sitt synfält är det enkelt att förstå hur den ska manövreras, endast genom 

hur den uppfattas i handen. Vidare tyder ingenting på att mekanismen riskerar låsa sig. Likaså 

finns ingenting som indikerar att graden av spänning i sejarmattan förändras under tiden 

trumman används. Det magnetiska snabbfästet för sejarmattan har inte kunnat testas med 

anledning av de uteblivna magneterna. Trots nämnda reservationer bedöms sammantaget kraven 

för hanterbarhet och funktion vara uppfyllda. Designen för sejarmekaniken kan anses vara 

tillfredsställande. Det är enkelt att förstå hur den ska hanteras och den ger estetiskt ett robust 

och komplext intryck. Detta är i linje med de produkter som återfinns i Bilaga 2 vilka utgör 

underlag för inspiration till design. 

Provningen förstärker uppfattningen om att behovet finns för ett snabbare sätt att montera 

respektive demontera sarg samt trumskinn jämfört en konventionell trumma. Dock, det centrala 

i denna del av projektet är tidsåtgången för operationen. Här har projektet kommit en bit på 

vägen då tiden har kortats till ett genomsnitt på 1 minut och 35 sekunder för tolv försök. Det 

motsvarar ca 20,8 % och uppfyller därmed inte målet på en 50 % kortare tid.  

Någon rättvis bedömning av sargen kan i nuläget inte göras. Detta då tidsbrist gjorde att 

prototypframtagning av den träkant som utgör sargens övre del prioriterades bort. Vad gäller 

nötning av trumstockar samt hur detta påverkas av sargkonceptet kan därför inte bedömas. Det 

noterades vid provningen att prototypen för bottenflänsen i sig utgör en relativt vridstyv sarg. 

Dock inte fullt tillräckligt för att endast bottenflänsen ska kunna användas. Därför tros den 

kompletterad med träkant ha god potential att uppfylla kravet för vridstyvhet.  

I den mån det var möjligt undersöktes huruvida några oönskade ljud riskerar uppstå hos någon 

av komponenterna då trumman används. Med de verktyg som var tillgängliga samt de 

variationer som gjordes kunde provningen inte identifiera några sådana, vilket inom projektets 

ramar bör anses som framgångsrikt.  
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12  Diskussion 
Hanterbarheten av sejarmekaniken kommer troligen mottas som mycket god. Sejarmekanikens 

spännarsida är effektiv samt lätt att förstå och använda. En reservation med avseende på 

justeringssidan måste göras då den inte kunnat testas. Hur användarens förutsättningar, vana 

samt erfarenheter av andra produkter påverkar upplevelsen av hanterbarhet är dock svårt att dra 

några slutsatser om. Skulle användaren till exempel vara drabbad av en fysisk 

funktionsvariation kan detta drastiskt påverka hur hanterbarheten upplevs. Att sejarmekaniken 

är att föredra framför på marknaden befintliga produkter kan motiveras framförallt genom 

hanterbarheten. Även sejarmattans snabbfästen med magnetfunktion har potential skapa 

ytterligare värde i detta avseende, genom att förhöja både hanterbarheten samt 

kvalitetsintrycket. Om designen ger marknadsmässiga fördelar är svårt att utvärdera då detta är 

högst subjektivt. Designintryck hämtades bland annat från ett armbandsur vars urtavla visar en 

del av det mekaniska urverket. Konstruktionen för sejarmekaniken blottar på samma sätt hela 

mekanismen. Detta kan eventuellt öka risken för skador på artiklarna då smuts kan tränga in.  

Utförandet med stämhus som tillåter rotation av stämskruv samt sarg med öppna skruvöglor gör 

att användaren smidigare och på kortare tid jämfört konventionellt koncept kan byta trumskinn. 

Dock medför bytet fortfarande en del tidsödande skruvande. Därför måste trumman också 

stämmas på nytt vilket också bidrar till längre bytestid än önskvärt. Att som i tidmätningarna 

genomföra tolv trumskinnsbyten i följd kan givetvis bidra till att tiden förkortas något, då 

användaren får in vanan på ett annat sätt än normalt. I verkligheten byter en sällan skinn på 

virveln mer än en gång vid ett enskilt tillfälle. Visserligen användes vid prototypprovningen 

standardmässiga spårskruvar och en motsvarande skruvmejsel, istället för stämskruvar och en 

stämnyckel. En sådan stämnyckel skulle förkorta den genomsnittliga tiden för byte något 

ytterligare, men troligen inte tillräckligt mycket för att nå målet på en 50 % kortare tid. 

Stämhusen kan anses vara en del av lösningen på tidsproblemet. För att framgångsrikt 

marknadsföra produkten som överlägsen andra trummor med avseende på kort bytestid för 

trumskinn behövs dock vidareutveckling.  

Hur sargkantens profil och material påverkar nötningen av trumstockar har inte kunnat provas, 

då tidsbrist gjorde att träkanten prioriterades bort. Även om sargen i sin helhet färdigställts hade 

troligen en längre tids provning behövts för att kunna säga något om detta. Ett annat skäl till att 

prova sargen är att undersöka om materialhybriden mellan trä och stål uppenbart påverkar 

trummans ljud, jämfört konventionella alternativ bestående av endast ett av materialen. 

Noggrannare analys av den ljudupptagning som gjordes i samband med provet hade varit av 

intresse. Även om lyssnaren inte med örat och varierande inställningar kan identifiera några 

oönskade ljud finns det risk att en studioinspelning av trumman avslöjar sådana.  

Styvheten för sargen är troligen tillräcklig; bottenflänsen enskilt är mycket styv. Jag uppfattar 

den som i närheten av tillräcklig för att hålla trumman stämd. Tillsammans med träkanten borde 

den därför uppfylla kravet om jämförbarhet med en gjuten sarg. 

Avseende kraven för säkerhet, material samt underhåll finns ingenting som indikerar att det 

färdiga konceptet inte uppfyller dessa. Samtliga ingående delar är robust konstruerade och en 

användare borde i händelse av fel eller skador mycket enkelt och smidigt kunna byta ut dem 

med hjälp av relativt få standardverktyg. Temperaturvariationer riskerar inte heller skada 

produkten. Kompabiliteten med befintliga produkter är uppfylld; mått och toleranser har valts så 

att samtliga artiklar ska kunna ersättas med standardmässiga dito. Skulle diameter för 

trumstomme eller hålcentrum för sargens skruvhål variera medger dessutom stämhusen detta 

tack vare möjligheten till rotation av stämskruvarnas infästningspunkt. Däremot lämnar 

tillverkningsekonomin utrymme för vidare arbete. Så gott som alla detaljer är unika och måste 

tillverkas, vilket medför en hel del onödiga kostnader och kan inte anses optimalt. Den 
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ekonomiska kalkylen ger en tillverkningskostnad på 6 806,38 kr. Detta inrymmer vare sig 

kostnader för till exempel montering, distribution eller marknadsföring. Kalkylen är visserligen 

betrakta som en uppskattning, men det mesta pekar ändå på att tillverkningen som den bestämts 

är på tok för dyr. 
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13  Slutsats 
Resultatet av arbetet är ett koncept som innefattar en mekaniskt välfungerande sejarmekanik 

samt sarg och stämhus som bidrar till en kortare tidsåtgång då trumskinn ska bytas. Designen 

förefaller tilltalande. Kvaliteten för de ingående komponenterna har inte kunnat testas i någon 

längre utsträckning. Med det sagt bedöms intrycket av kvaliteten som gott. Projektet lyckades 

dock endast förkorta tidsåtgången vid skinnbyte med 20,8 %, jämfört med målet på 50 %. Inga 

slutsatser kan dras om huruvida sargens kantprofil bidrar till minskad nötning av trumstockar. 
 Rekommendationer för vidare utveckling av konceptet 

Ett antal områden som skulle gynnas av vidare arbete har under projektets fortlöpande 

identifierats. Dessa punkter bör utgöra steg i framtida utveckling av arbetet. 

 Prototypen för sargen bör färdigställas för att möjliggöra provning av densamma. Både 

mekanisk och ljudmässig utprovning bör genomföras. 

 Sejarmekanikens design kan med fördel revideras. En design som i större utsträckning 

övertygar betraktaren om fördelar med produkten är gynnsamt. 

 För att utreda hur konsumenter uppfattar konceptets design samt användarvänlighet bör 

användarstudier och enkätundersökningar utföras. 

 För att nå målet på en 50 % kortare tid för byte av trumskinn bör stämhusets funktion 

vidareutvecklas. I Bilaga 3 ges en rekommendation på riktning för ett sådan utveckling. 

Visar det sig att 50 % är ett orimligt mål, bör lösningen åtminstone helt eliminera 

behovet av skruvning för att på så vis tilltala konsumenten. 

 I syfte att få ner den höga tillverkningskostnaden bör designen för konceptet som helhet 

revideras. Detta för att reducera antalet ingående detaljer samt öka användandet av 

standardkomponenter i form av axlar, fästelement och liknande. Vidare bör DFM, 

Design For Manufacturing, tillämpas i maximal utsträckning.  

 Ljudupptagning av en komplett trumma bör göras i en professionell studio med hjälp av 

en ljudtekniker. För att analysera och utvärdera trummans ljud bör också en jämförelse 

med flera konventionella trummor göras. Lämpligen skulle grafiska metoder tillämpas 

på ljudupptagningen för att underlätta analys av frekvenser och identifiering av 

eventuella störande ljud. 
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 Bilaga 1 – Kravspecifikation  

Kravspecifikation för Koncept för virveltrumma för konsumenter  

Säkerhet  

 Utformningen av virveltrumman ska vara sådan att vuxna inte kan skada sig på den vid 

normal hantering och användning.  

 

Material  

 Komponenterna ska framförallt bestå av metalliska material, dock kan sargens utformning 

möjliggöra att annat material, t ex trä eller plast, i viss utsträckning kan används.  

 Trumman ska tåla temperaturer mellan -20 °C och 40 °C.  

 

Underhåll  

 Artiklarna i produkten ska tåla rengöring med lösningsmedel (exkluderat eventuella trä- eller 

plastdetaljer) samt vid behov smörjning med olja eller fett av organisk typ.  

 Vid eventuella fel och skador på enskilda detaljer eller hela artiklar ska de vara enkla att byta 

ut.  

 

Hanterbarhet och kompabilitet  

 Sejarmekaniken ska med en hand enkelt kunna spännas och lossas, samt möjliggöra snabb 

och enkel justering av anliggningstrycket för sejarmattan.  

 Stämhusen tillsammans med sargen ska möjliggöra byte av trumskinn avsevärt snabbare än 

för konventionella virveltrummor. Förbättringen i tid bör vara i storleksordningen 50 %, 

vilket innebär en tid på maximalt en minut.  

 Samtliga artiklar, dvs. sarg, sejarmekanik samt stämhus, bör kunna kombineras med på 

marknaden befintliga produkter.  

 

Dimensionering  

 Sargen ska hålla en styvhet i klass med på marknaden befintliga gjutna sarger.  

 Sargen ska ha åtta stycken stämskruvar  

 Geometri samt toleranser väljs så att inga rörliga delar kan ge upphov till störande ljud vid 

användning av trumman.  

 Sejarmekanik ska vara robust och motståndskraftig mot yttre våld samt slitage, jämfört 

likvärdiga produkter på marknaden.  

 

Tillverkning och miljö  

 Design och tillverkningsmetoder bör väljas så att försäljningskostnaden inte överstiger 8 

500kr.  

 Svenskproducerade, återvunna material ska användas så långt möjligt.  

 Tillverkande företag ska ligga i Sverige samt väljas så att så många tillverkningsoperationer 

som möjligt kan utföras under samma tak. Detta för att undvika onödiga transporter.  

 Valt företag ska minst uppfylla gällande lagkrav med avseende på miljö, samt miljökraven 

enligt ISO 14001.  

  



Livslängd och underhåll  

 Komponenterna ska, var för sig och vid normal användning, ha en livslängd på minst 10 år.  

 Underhåll utöver rengöring kan vara byte av träsarg, i det fall en sådan väljs. Utöver det ska 

ingen av komponenterna behöva bytas ut.  

 

Design 

 Sejarmekaniken ska designas för att vara funktionell och innovativ.  

 Sargen ska utformas för att minska nötningen av trumstockar.  

 Produkten ska ha en tilltalade design, vilken bör uppfattas som avancerad i jämförelse med de 

alternativ marknaden erbjuder. Dock får inte designen vara alltför komplex; stämhus och sarg 

ska inte bestå av ett orimligt högt antal detaljer.  

 Montering och demontering ska enkelt kunna ske utifrån ritningsunderlaget, utan 

specialverktyg eller utbildning.  

 



Design  

 Sejarmekaniken ska designas för att vara funktionell och innovativ.  

 Sargen ska utformas för att minska nötningen av trumstockar.  

 Produkten ska ha en tilltalade design, vilken bör uppfattas som avancerad i jämförelse med de 

alternativ marknaden erbjuder. Dock får inte designen vara alltför komplex; stämhus och sarg 

ska inte bestå av ett orimligt högt antal detaljer.  

 Montering och demontering ska enkelt kunna ske utifrån ritningsunderlaget, utan 

specialverktyg eller utbildning.  

 

 



Bilaga 2 - Designföremål 

 

Bilaga 3 Figur 1 Weylux Queen köksvåg, (Terragni, Pickard, Todd-Holmes, Zellmer, 2013). 

Bilaga 3 Figur 2 Folle Classic Stapler häftapparat, (Terragni, Pickard, Todd-Holmes, Zellmer, 2013). 

Bilaga 3 Figur 3 Zenith Stapler Remover, (Terragni, Pickard, Todd-Holmes, Zellmer, 2013). 



 

Bilaga 3 Figur 6 Ellens Bracket konsol för glashyllor, (Terragni, Pickard, Todd-Holmes, Zellmer, 2013). 

Bilaga 3 Figur 5 The Anthony Chair, (Terragni, Pickard, Todd-Holmes, Zellmer, 2013). 

Bilaga 3 Figur 4 Eames EA108, (Terragni, Pickard, Todd-Holmes, Zellmer, 2013). 



Bilaga 3 - Skissförslag för vidare arbete 

Då vridreglaget på trummans sida (pos. 1) vrids, roteras ringen inuti trumman (pos. 2). Ringen är 

sammanlänkad med varje stämhus (pos. 3). Då rotation av reglaget påbörjas lyfts varje stämskruv 

lodrätt uppåt, så att sargen lösgörs. Fortsatt rotation gör att stämskruvarna vinklas ut ur sina skruvöglor 

(pos. 4). Rörelsen fungerar i omvänd riktning, dvs stämskruvarna finner sitt läge innan de applicerar 

spänning på sargen. 
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Bilaga 10 - Material, tillverkningsteknik samt ritningsnummer

ASM

 Artikel Detalj Ritningsnr Material Tillverkningsmetod 

 Pressgjutning, 
Stämhus Stomme 002-001 SS 7030-10 

 brotschning, gängning 

 Axel 002-002 SS 1650-00 Svarvning, fräsning 

Sammanställning,  
102-001

Sejarmekanik, 

Spännarsida
Stomme 003-001 SS 7030-10 Gjutning, fräsning

Släde 003-002 SS 5170-04 Fräsning

Hävarm 003-003 SS 1311-00
Laserskärning, 

brotschning

Länkarm 003-004 SS 1311-00
Laserskärning, 

brotschning

Axel Hävarm 003-005 SS 1650-00 Svarvning

Rotationsaxel 003-006 SS 1650-00 Svarvning

Grepp 003-007 SS 1650-00 Svarvning, fräsning

Sammanställning, 

ASM
103-001

Sejarmekanik, 

Justerberingssida
Stomme 004-001 SS 7030-10 Gjutning, fräsning

Släde 004-002 SS 5170-04 Fräsning

Övre axel 004-003 SS 1650-00 Svarvning

Undre axel 004-004 SS 1650-00 Svarvning

Gängstång 004-005 FZB 8.8 Kapning, borrning

Sammanställning, 

ASM
104-001



Bilaga 10 - Material, tillverkningsteknik samt ritningsnummer 

 Laserskärning, 
 Sarg Slagsida Fläns 005-001 SS 1311-00 
 fräsning 

 Träkant 005-002 Träslag Ask Fräsning 

 Sammanställning,  
105-001 

 ASM 

 Laserskärning, 
 Sarg Sejarsida Fläns 006-001 SS 1311-00 
 Fräsning 

 Träkant 005-002 Träslag Ask Fräsning 

 Sammanställning,  
106-001 

 ASM 

 Laserskärning, 
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