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Sammanfattning 
I det här examensarbetet om laserskuren intarsia undersöker jag två problem: Vakuumtrycket för 
fixering av fanéret i plant läge, samt en bättre och mer kvalitétsäker metod för framställning av 
intarsia i lasermaskinen. 
Utifrån teoretisk research, jämförelser och praktiska experiment har jag kommit fram till att den 
bästa lösningen för vakuumfixeringen är en tillämpning och egen anpassning av Donek Tools 
vakuumbord.  
Med hjälp av jämförande tester har jag funnit att den önskvärda kvalitén hos den laserskurna 
intarsian uppnås säkrast genom karbontekniken tillämpad lasermaskinen. 

Abstract 
In this degree project on laser cut marquetry I investigate two problems: The vacuum pressure for 
fixing the veneer flat, and a better and more quality-proof method for producing marquetry in the 
laser machine. 
Through theoretical research, comparisons and practical experiments, I have come to the conclusion 
that the best solution for vacuum fixation is a custom adaptation of Donek Tools’s vacuumtable. 
Through my comparative tests I found that the desirable quality of the laser cut marquetry is 
achieved safest through the lasercarbontechnique. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund/problemidentifiering/frågeställning 
Studenten i möbelsnickeri Victor Thelin undersökte i sitt ex-arbete laserskuren intarsia år 2010 och 
möjligheten att använda lasern som ett verktyg för att tillverka intarsior. De metoder och problem 
som V.Thelin identifierade i sitt arbete kring just laserskärningen i fanér var att hitta de optimala 
inställningarna för maskinens skärstyrka och hastighet, för att minska bränning och svärtade kanter 
av materialet. För att rita in intarsian på datorn, använde han sig av offsetmetoden. Metoden innebär 
att man lägger till en marginal kring bitarna för att kompensera det materialbortfall som sker när 
maskinen skär (Thelin 2010, sid 23)  
Jag tog detta arbete till hjälp när jag jag skulle tillverka en intarsia till mitt gesällarbete.  
Ett av de problem som Thelin identifierade i sin analys som jag vill forska vidare om är problemet 
med vakuumtrycket och att kunna fixera fanér plant. Problemet med vakuumtrycket märktes när 
fanérarken inte kunde fixeras ordentligt i maskinen. I hans arbete användes maskinens egna 
vakuumbord, dock var vakuumtrycket i bordet för lågt för att kunna pressa ner fanéren plant. Detta 
visade sig vara nödvändigt  för en ordentlig fixering och för att förhindra de felmarginaler som 
uppstår om materialet är ojämnt. Jag ville också utforska och se om jag kan hitta en bättre 
tillverkningsmetod  för att skära intarsia med laser än tidigare, så intarsiorna kan hålla den tekniska 
kvalitet som eftersträvas på skolan. Min övergripande frågeställning är: På vilket sätt skulle man 
kunna rationalisera och modernisera en tillverkning av intarsia på lasermaskinen med god kvalitet 
och hantverkskänsla? 

1.2. Mål 
Målet med arbetet är förutom att lösa de två ovannämnda problemen, att visa att någon med en 
enklare bakgrund till hantverket bakom intarsiatillverkning skall kunna tillverka en tekniskt 
kvalitativ intarsia med hjälp av modern teknik, utan att behöva öva årtal för att bemästra hantverket.  

1.3. Syfte 
Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur modern teknik kan skapa genvägar till resultatet utan 
att åsidosätta kunskapen om det traditionella hantverket. Arbetet skall även kunna användas som en 
manual för att senare studenter skall kunna tillverka intarsior med hjälp av lasermaskinen. 
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1.4. Källor och metod 
Jag har utgått ifrån litteratur och texter om vakuumteknik, laserteknik, intarsiateknik och använda 
mig av de erfarenheter jag samlat på mig från kursen i intarsiasågning med Leif Burman och min 
praktikresa i Storbritannien där jag vistades på företaget Silverlining Furniture Co. som tillverkade 
sina egna intarsior med hjälp av en lasermaskin. 

För att först lösa det ovan nämnda problem med vakuumtrycket, har jag utfört praktiska experiment 
för att optimera fasthållningen av fanér. Efter det har jag testat olika metoder för att förbättra 
tillverkningsmetoden för intarsiaskärning i lasermaskinen. Med den teoretiska och praktiska 
bakgrunden till hjälp så har jag sedan utfört två intarsior med samma motiv. Den ena framställs med  
figursåg, som representerar den traditionella tekniken och framställningsmetoden. Den andra utförs 
i lasersmaskinen. De två exemplaren har granskats och jämförts med varandra.  

1.5. Avgränsningar 
Min studie begränsar sig till att använda de resurser skolan kan erbjuda. De maskiner som används 
för framställningen av testerna är: En EPILOG Legend 36 ext-laserskärmaskin och en Hegner 
Multicut 1-figursåg. Med figursågen tillämpas karbontekniken och i laserskärmaskinen forskar jag 
fram en lämplig metod. Endast 0.6 mm tjockt fanér har att använts i arbetet. Då denna tjocklek är 
mycket vanlig i modern tillverkning av möbler så finns ett mycket stort utbud av fanér i olika 
träslag och färger att utgå ifrån. 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2. Teoretisk bakgrund 

Vad är intarsia? Vad finns det för lämpliga traditionella tekniker att utgå ifrån för att skära i lasern? 
Hur fungerar lasermaskinen? Hur spänner man fast med vakuum? 

2.1. Intarsia med såg 
Framställning av intarsia, eller trämosaik har tillämpats på möbler och inredningar i flera årtusenden 
(Brunne, 1996, sid 4) och har varit ett sätt att ge ett konstnärligt uttryck åt möbler. Så tidigt som på 
Tutanchamons tronstol (ca 1.500 år innan modern tideräkning) har man behärskat  hantverket. 
(Brunne, 1996, sid 8)Genom alla år som intarsia har funnits så har det utvecklats olika tekniker. Den 
äldsta metoden är att fälla ner utskurna bitar i motsvarande formade nedbottningar direkt i blindträt. 
Detta har efter hand utvecklats till att skapa motiv med fanér som fogas samman till hela ark, 
varefter det appliceras på blindträt (Brunne 1996 sid 4). 
Av de tekniker som finns så är det två tekniker som är särskilt relevanta för framställningen av 
intarsior med lasermaskinen; bit för bit tekniken och karbontekniken. Dessa tekniker är 
ursprungligen tillämpade för sågning med lövsåg, men de är lämpliga att utgå ifrån då båda tekniker 
innebär ett bortfall av material. 

2.1.1 Bit för bit tekniken 
Bit för bit tekniken är den mest material sparande och kvantitativa tekniken för att skapa intarsior, 
därför är det också den teknik som förekommer mest. Tillverkningen börjar med att göra ett antal 
papperskopior från en förlaga så det räcker till att skära ut alla detaljer och bakgrund till motivet 
med en liten mån runtom. Linjerna på motivet bör vara 0,1-0,2mm tjocka. Är de fetare än så 
minskar precisionen vid sågningen. Träslag till intarsian bestäms och markeras på varje bit och 
förlagan. Fanéren buntas ihop till paket med de olika träslag som ska användas. Paketen kan 
innehålla mellan 12-20 lager fanér. Papperskopiorna limmas fast på det yttersta faneret i paketen. 
Sågen måste vara exakt inställd att såga 90° mot sågbordets yta, om det sågas snedställt så blir inte 
bitarna lika stora. När utsågningen sker så ska sågbladet följa konturen och precis såga bort linjen, 
på detaljerna sågar man bort den yttre delen av linjen och i bakgrunden sågar man bort den inre 
delen. Denna teknik kräver en hög yrkesskicklighet hos dekopören. (Burman, 2015) 

2.1.2 Karbontekniken 
Denna teknik i motsatts till bit för bit tekniken, är kvalitén i det visuella och utförandet huvudsaken. 
Istället för att i 90° såga ut detaljer i ett stycke och motsvarande bakgrund i ett annat, så sågas 
detaljen och bakgrunden samtidigt med en vinkel och ett mellanlägg. 
Här kopieras förlagan på ett genomskinligt papper för att kunna välja det fanér som passar motivet. 
Man ritar in kryss på pappret som överförs till bakgrunden med hjälp av karbonpapper för att kunna 
placera förlagan på intarsian igen efter sågning. Intarsian byggs på från grundfanéret och framåt i 
bilden vartefter att man ritar på och sågar, detta gör det möjligt att välja just det fanér som passar 
motivet.  
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2.2. Intarsia med lasermaskin 
Skolans laser (Epilog Legend 36 ext) är en en CO2 (Koldioxid) laser  som opererar med ett 1

fokuserat infrarött ljus som värmer upp materialet som skall skäras. Koldioxiden jobbar koaxialt  2

med laserstrålen och blåser bort materialet i snittet och håller rent laserstrålens väg till arbetsstycket 
fri från ångor som kan absorbera laserstrålen. 
För att laserstrålens väg genom maskinen ska kunna färdas obehindrat så använder man sig av 
speglar som reflekterar ljuset i rätt riktning. Lasermaskinen är en CNC-maskin . Man programmerar 3

en förutbestämd bana i form av det motiv som man skall ha med hjälp av ett CAD program . De 4

 (https://www.epiloglaser.com/products/l36ext_techspecs.htm)1

Koaxial: Att geometriska objekt delar samma axel, i detta läge sker det genom att ljuset och skäroxygenet 2

delar axel som det visas i figur x.

 Computer Numerical Control3

 Computer-aided design4
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Figur 1: Bit för bit metoden, illustrationen visar när man lägger sågbladet(långa ofyllda 
streck) på var sida och sågar bort linjen(korta ifyllda streck) för att få perfekt passform.
(Andreas Furuholm)

Figur 2: Karbontekniken, Illustrationen visar sågning med 
vinkel och mellanlägg. Vinkeln slår ut materialbortfallet 
och detta resulterar med perfekt passform. (Andreas 
Furuholm)

https://www.epiloglaser.com/products/l36ext_techspecs.htm
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program som används i detta arbete är AutoCAD och Adobe Illustrator som båda är vektorbaserade 
program . 5

2.2.1. Snitt och bortfall av material 
Lasermaskinens snitt är likt sågens, som tar bort material istället för att klyva materialet som en 
kniv. Snittet blir även avsmalnande desto djupare den behöver skära och därmed blir fanérstycket 6

bredare i ovankant än i underkant. 
Bortfallet av material och vinkeln som uppstår när bitarna blir utskurna behöver därför tas i åtanke 
när bitarna skall skäras ut.  7

 

 Vektor, vektorgrafik är skalbar utan förlust i bildkvalité.5

 (Thelin, 2010, sid 18) 6

 (Thelin, 2010, sid 23)7
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(Figur 3: Laserns skärhuvud illustrerad) (Svetskmmisionen, 2017)

X

X

Figur 4: Illustration som visar hur lasermaskinen skär i materialet. 
(Illustration från Thelin, 2010, sid 18)
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2.2.2. Inställningar för skärstyrka och skärhastighet  
V.Thelin utför olika tester i sin rapport för att ta reda på vilken skärhastighet och skärstyrka som 
lämpar sig för ett genomgående snitt där så lite brännsvärta som möjligt uppkommer. 
Skärhastigheten håller han konstant inställd på 100%, då han med tidigare erfarenheter konstaterat 
att det minimerar svärtan utan brist i skärkvalitén. Skärstyrkans inställning testar han genom att 
skära  längsgående snitt med olika styrkor i ett fanerark. Han kommer fram till den lägsta styrka 
som krävs att skära igenom är på 20%. Vid en högre styrka svärtas fanéren mer både i snittet och på 
baksidan av fanéret.  

2.3. Vakuumtekniken  
Vakuumtekniken används på många ställen där man behöver fixera ett arbetsstycke utan att skador 
uppstår på dess ytor. Tekniken används mycket inom branscher där man bearbetar trä, plast och 
metall. Detta för att man lätt och snabbt ska kunna spänna fast olika arbetsstycken medan de 
bearbetas på olika sätt. 

2.3.1 Fastspänning med vakuumbord 
Fastspänning med vakuum genereras med ett undertryck mot det stycke som skall bearbetas. 
Vakuumet kan skapas med en kompressor eller dammsugare för att minska luftrycket under 
arbetsstycket. Det bildas då ett undertryck som som pressar fast stycket mot vakuumbordet och 
håller det fixerat på plats. Fixeringen av arbetsstycket blir bättre desto större område det finns som 
vakuumet kan agera.  8

 (http://bonthron-ewing.se/wp-content/uploads/2009/09/amf-vakuumbord-svensk-1.pdf sida 6)8
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Figur 5: Figurer som visar hur V.Thelin valde för metoder att foga 
fanéren till intarsior. (Andreas Furuholm)

http://bonthron-ewing.se/wp-content/uploads/2009/09/amf-vakuumbord-svensk-1.pdf


Linköpings Universitet

3. Vakuumbord för att fixera fanér plant 

Vad behövs för att få ett bra och jämnt undertryck? Vilka befintliga modeller av vakuumbord finns 
att utgå ifrån? Varför är det dåligt tryck i skolans lasermaskin? Vilken typ av externt vakuumbord 
lämpar sig bäst? Varför behöver faneréren ligga plant? 

3.1. Jämnt undertryck 
För att få en jämn och stadig fasthållning så måste vakuumet hållas konstant. Om läckor 
uppkommer minskar spännkraften i bordet. För att förhindra detta måste spännytan reduceras till 
storleken av stycket. Detta kan göras på olika sätt beroende vilken typ av fastspännings anordning 
som används. För att skapa ett undertryck så kan man använda en kompressor med omvandlare, 
vakuumpump eller en vanlig dammsugare.  9

3.2. Olika typer av vakuumfasthållning. 
Det finns många olika fastspännings anordningar för att hålla fast arbetstycken med vakuum. De 
varianter jag studerat används oftast i CNC-styrda maskiner och lämpar sig väl för fastspänning av 
papper och trä av olika dimensioner. 

3.2.1. Vakuumkopp  
Denna variant används vanligtvis i CNC-styrda träbearbetningsmaskiner då de gör det möjligt att 
bearbeta ett ämne ifrån flera håll utan att förstöra kopparna. De kräver dock att stycket som spänns 
fast är större än koppen för att kunna isolera vakuumet. Som det syns på bild 6, har kopparna 
anpassats efter ämnet så de inte förstörs under bearbetningen i maskinen. På grund av den mindre 
storleken behöver materialet vara någorlunda styvt för att inte vibrera under bearbetningen och 
förstöras. Denna tillverkas också som en bänkvariant för att hålla fast stycken som bearbetas för 
hand(se bild 6). 

 (http://bonthron-ewing.se/wp-content/uploads/2009/09/amf-vakuumbord-svensk-1.pdf sida 6 hämtad 9

15/7-17).
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Bild 6: Vakuumkoppar för fasthållning i en CNC styrd träbearbetningsmaskin. 
(http://silvacoimbra.pt/resources/IMGASDL.jpg bild tagen 28/8-17)

http://bonthron-ewing.se/wp-content/uploads/2009/09/amf-vakuumbord-svensk-1.pdf
http://silvacoimbra.pt/resources/IMGASDL.jpg
http://silvacoimbra.pt/resources/IMGASDL.jpg
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3.2.2. Vakuumbord med rutnät 
I denna variant styrs vakuumet via kanaler i ett rutnät. Anpassning av bordets yta till arbetsstycket 
görs genom att trycka ner ett tätningssnöre i kanalerna och sedan öppna upp de sugpunkter (de 
runda mässings detaljerna som syns i bild 9) som är innanför den avgränsade ytan. För bearbetning 
som är genomgående avgränsar man först området kring arbetsstycket och på det lägger man en 
adapterplatta så att grundbordet inte blir förstört under bearbetningen. Adapterplattan anpassas efter 
vilket material som ska bearbetas. Detta vakuumbord finns i många olika storlekar och används för 
många olika material och tjocklekar då det är så pass anpassningsbart. 

3.2.3. Vakuumbord med platt perforerad yta 
Bordets kärna har öppna kanaler likt det föregående exemplet men har istället en fixerad topp som 
är perforerad för fasthållning. Den är framförallt anpassad för fasthållning av papper då ytan är 
väldigt jämn och håller då pappret jämnt och plant. Dessa typer av vakuumbord används för bland 
annat bearbetning av papper men även när man ska digitalisera dokument, till exempel tidningar 
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Bild 7: Vakuumkopp för fasthållning för manuell bearbetning. (https://
festoolcdn.azureedge.net/productmedia/Images/jpg_large/
974eadcb-2438-11e5-80cf-005056b31774_1600_1066.jpg bild tagen 28/8-17)

Bild 8: Bonthron-Ewing, Aluminium bord med kanaler. 
(http://bonthron-ewing.se/?cat=52 28/8-17)

Bild 9: Aluminium bord med kanaler och tätningssnöre. 
(https://www.tormach.com/uploads/images/Gallery/products/
workholding/Vacuum_Table/vacuum_table.jpg 28/8-17)

https://festoolcdn.azureedge.net/productmedia/Images/jpg_large/974eadcb-2438-11e5-80cf-005056b31774_1600_1066.jpg
https://festoolcdn.azureedge.net/productmedia/Images/jpg_large/974eadcb-2438-11e5-80cf-005056b31774_1600_1066.jpg
https://festoolcdn.azureedge.net/productmedia/Images/jpg_large/974eadcb-2438-11e5-80cf-005056b31774_1600_1066.jpg
https://www.tormach.com/uploads/images/Gallery/products/workholding/Vacuum_Table/vacuum_table.jpg
https://www.tormach.com/uploads/images/Gallery/products/workholding/Vacuum_Table/vacuum_table.jpg
https://www.tormach.com/uploads/images/Gallery/products/workholding/Vacuum_Table/vacuum_table.jpg
http://bonthron-ewing.se/?cat=52
http://bonthron-ewing.se/?cat=52
https://www.tormach.com/uploads/images/Gallery/products/workholding/Vacuum_Table/vacuum_table.jpg
https://www.tormach.com/uploads/images/Gallery/products/workholding/Vacuum_Table/vacuum_table.jpg
https://www.tormach.com/uploads/images/Gallery/products/workholding/Vacuum_Table/vacuum_table.jpg
https://festoolcdn.azureedge.net/productmedia/Images/jpg_large/974eadcb-2438-11e5-80cf-005056b31774_1600_1066.jpg
https://festoolcdn.azureedge.net/productmedia/Images/jpg_large/974eadcb-2438-11e5-80cf-005056b31774_1600_1066.jpg
https://festoolcdn.azureedge.net/productmedia/Images/jpg_large/974eadcb-2438-11e5-80cf-005056b31774_1600_1066.jpg
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som är otympliga i en scanner.  Denna typ av vakuumbord finns som tillbehör till skolans 10

lasermaskin (Epilog legend ext 36) för att kunna hålla fast papper utan att det byter position. Då 
pappret är så lätt och oftast plant så krävs det inte mycket kraft för att hålla fast pappret och 
reducering av arbetsytan är då inte nödvändig. Om reducering skulle vara nödvändig så görs det 
enklast med papper runtom som anpassas till föremålet som skall hållas fast. 

3.2.4. Vakuumbord tillverkat av träbaserat skivmaterial 
Att använda och tillverka ett vakuumbord av träbaserade skivmaterial fungerar för en mindre 
produktion där precisionen i bordet inte behöver vara lika hög som vid den storskaliga 
produktionen. Konstruktionen av dessa bord bygger på samma princip som de två föregående 
exemplen; att ha ett kanalsystem för att fördela vakuumtrycket jämnt över den bit som ska hållas 
fast. Med denna variant är det också enkelt att välja om bordet ska ha ett kanalsystem som reduceras 
med tätningssnöre eller om det ska vara ett med perforerad topp. Ett bra exempel på ett vakuumbord 
tillverkat av skivmaterial med perforerad topp finns i en instruktionsvideo gjord av Donek Tools, 
här han visar hur han tillverkar ett vakuumbord för sin egentillverkade CNC-fräs. Bordet har ett 
kanalsystem som kärna och en perforerad topp, för att få till vakuumtrycket använder han sig av en 
dammsugare. Bordet används för att hålla fast och skära papper, men även bearbetning av andra 
material.  

 (H.Willhelm 2013 sida 2) 10
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Bild 10: Digitalisering av en tidning där tidningar hålls 
fast med hjälp av ett vakuumbord med perforerad yta. 
(H.Williams 2013)

Bild 11: Vakuumbord med perforerad yta för papper till en 
Epilog legend ext 36 (https://www.epiloglaser.com/assets/
img/products/legend-vacuum.jpg hämtad 31/8-2017)

https://www.epiloglaser.com/assets/img/products/legend-vacuum.jpg
https://www.epiloglaser.com/assets/img/products/legend-vacuum.jpg
https://www.epiloglaser.com/assets/img/products/legend-vacuum.jpg
https://www.epiloglaser.com/assets/img/products/legend-vacuum.jpg
https://www.epiloglaser.com/assets/img/products/legend-vacuum.jpg
https://www.epiloglaser.com/assets/img/products/legend-vacuum.jpg
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3.2.5. Bikupeyta i aluminium (Aluminium honeycomb) 
Bikupeytan är tillverkad i aluminium och har samma sexkantiga struktur som en bikaka har och blir 
då mycket stabil. Mönstret minskar anläggningsytan för materialet och detta minskar risken för 
reflektion av laserstrålen som kan bränna baksidan när man skär igenom ett ämne(Epilog, 2017 ). 11

Denna yta används både i skolans lasermaskin och den som Silverlining Furniture Co. har när de 
skär intarsior.  

 (https://www.epiloglaser.se/products/legend-laser/legend-cutting-table.htm källa hämtad 31/8-17) 11
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Bild 15: Bikupeyta i aluminium som kan användas till bordsyta för vakuumbordet. (https://
www.epiloglaser.com/assets/img/products/legend-vector.jpg hämtad 31/8-17)

Bild 12-14: Donek Tools, ett underliggande kanalsystem för vakuumbord med perforerad yta som visas när papper 
pressas fast och blir skuret(https://youtu.be/fOrkvPF0pro?t=7m9s hämtad 7/8-17).



Linköpings Universitet

 

3.3. Problem med vakuumtryck i Malmstens lasermaskin 
Lasermaskinen i Malmstens maskinpark har tre utsug i maskinens bakkant och motsvarande i 
bordet för att kunna skapa ett vakuum i bordet för fasthållning och suga bort den rök som skapas av 
skärningen. Bordet kan justeras i höjdled för att man skall kunna skära och gravera arbetsstycken 
med olika dimensioner. Utsuget i maskinen följer dock inte med arbetsbordets utsug när 
arbetshöjden justeras. Följden av detta blir att det vakuumtryck som är tänkt uteblir när bordet inte 
är i sitt högsta läge. Just detta har blivit ett problem då det eftermonterade skärmunstycket som 
sitter i maskinen nu är längre än orginalmunstycket. Jag monterade bort skärmunstycket för att se 
om vakuumtrycket kan bli  tillräckligt starkt för fasthållning av fanér. Resultatet blev dock inte 
tillräckligt, så jag undersökte vad problemet kunde vara. Problemet är att arbetsbordet inte håller 
tillräckligt tätt, det finns för mycket kryphål för luften som minskar det undertryck som krävs. 

På grund av det längre skärmunstycket och det otäta bordet så krävs det ett eftermonterat 
vakuumbord som kan ge tillräckligt vakuumtryck. 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Bild 17 & 18: På grund av det längre munstycket så möts inte maskinens utsugshål med arbetsbordets motsvarighet. 
Bilden till höger ser man tydligt detta då mycket damm har samlats kring arbetsbordets hål. (Andreas Furuholm)

Bild 16: Bild tagen på Silverlining Furniture Group ltd. De använder sig av en bikupeyta som är täckt med papper 
för att reducera vakuumtrycket till ämnet som blir skuret. (Andreas Furuholm)
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3.3.1. Val av konstruktion till vakuumbord 
Det bord och den konstruktion jag tycker lämpar sig till det eftermonterade vakuumbordet är det 
Donek Tools vakuumbord tillverkat av skivmaterial med en perforerad topp. Bordet passar mig väl 
då jag kan tillverka det själv till en låg kostnad och att jag inte behöver vara så himla försiktig med 
det, då jag kan byta ut och tillverka nya delar själv. För vakuumtrycket har jag använt en 
dammsugare likadant som Donek Tools, då trycket i deras bord gav gott resultat för fasthållning. 
Toppskivan till bordet har jag tillverkat av en tunn MDF-skiva som jag perforerar i lasermaskinen. 
Att använda MDF som topp tror jag inte är optimalt när man skall skära, då det finns mycket 
material för laserstrålen att studsa på och bränna baksidan av fanéren. Det bästa hade varit att 
använda den tidigare nämnda bikakeytan, men på grund av svårigheter att få tag i den så väljer jag 
MDF-skivan. 

Toppskivan fästs med dubbelhäftande tejp mot den undre delen av vakuumbordet. Tejpen fäster 
toppskivan tillräckligt för att den inte skall röra sig, men möjliggör ett byte av toppen när den blir 
sliten och ojämn av brännmärken från lasermaskinen. 
På framsidan av bordets underdel borras ett hål för att kunna fästa dammsugarmunstycket. 

3.3.2. Test av vakuumbord 
För att testa vakuumbordet görs ett enkelt test där ett mycket ojämnt fanér skall pressas jämnt med 
den plana skivan på vakuumbordet. Bordets yta isoleras med brunt kraftpapper på samma sätt som 
de gör på Silverlining Furniture Group Ltd. Pappret har sina fördelar när man skall isolera 
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Figur 19: Illustration av vakuumbordet (Andreas Furuholm)
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arbetsytan. Pappret kan lätt justeras till en mindre spännyta om en större bit skurits ut genom att 
tejpa fast nytt papper över den del där det saknas. Detta kan dock bara göras ett visst antal gånger då 
ytan kan bli ojämn av alla nya lager papper och tejp. Då byts hela ytan ut lätt med ett nytt ark 
papper som kan justeras på nytt. 

Pappret storlek anpassas till bordets yta genom att man spänner fast pappret plant på ytan. Detta 
underlättar när man skär pappret utefter vakuumbordets kanter. När pappret är tillskuret så tejpas 
det fast i bordet längs kanterna. När detta är gjort stängs utsuget av. 
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Figur 21: Det ojämna fanéret ligger på ett isolerat vakuumbord som är påslaget.(Andreas Furuholm)

Figur 20: Det ojämna fanéret ligger på ett isolerat vakuumbord som inte är påslaget.(Andreas Furuholm)

Figur 22: En överblick där det ojämna fanéret pressas plant med ett vakuumbord som är påslaget.(Andreas 
Furuholm)
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För att anpassa pappret till fanérarket så skär jag bort med en kniv den del av pappret som 
motsvarar storleken hos fanérarket. För de senare tester där bordet används i lasermaskinen så görs 
anpassningen med lasermaskinen. Som man kan se på figur 20 och 21 så är det en väsentlig skillnad 
på jämnheten på fanéren. Att fanéren pressas plant när man skär intarsian är nödvändig för 
precisionen så att allt passar. Om man skär ut två kvadrater i ett ojämnt fanér och dessa kvadrater 
ska sedan passa i ett motsvarande utskuret hål. En bit blir plant pressad med vakuumtryck och den 
andra skuren där fanéret inte pressats plant. De två kvadraterna kommer att till synes se lika stora 
ut, men ytarean skiljer de två bitarna åt. Den plant pressade biten kommer att passa perfekt medan 
den andra biten är för stor när den planas ut gentemot sitt motsvarande hål.  

3.4. Konklusion 
Min sammantagna erfarenhet är de genomförda testerna visar att den konstruktion för ett 
eftermonterat vakuumbord som fungerar bäst är det av Donek Tools, det jag redan före testerna 
ansett vara det lämpligaste. 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4. Metoder för att skära intarsia på lasermaskinen 
Vad finns det för alternativ? Vad krävs för en tät fog och hur uppnår man en? Vilka problem finns? 

4.1. Sammanfogning av fanér skuret i lasermaskin 
V.Thelin gjorde tester för att se hur olika skärstyrkor kan påverka fogen mellan fanéren. I dessa 
tester skar han ut fanérremsor som lades ihop med spetsarna mot varandra och fogades samman 
med lim. Limmet applicerades på ovansida respektive undersidan av snittet (se exempel i figur 22). 
Fanéren limmades sedan ner på ett skivämne. Problemet med att foga ihop faneren spets mot spets 
är att man aldrig kan få fogarna riktigt täta, i alternativ 1 så blir fogen tätare desto mer man putsar, 
och glesare i alternativ 2. Men de blir aldrig fullständigt täta. 

Istället för att låta de spetsiga ändarna möta varandra som Thelin gjorde, har jag kommit fram till ett 
tredje alternativ för sammanfogning. Som man kan se i exemplet nedan (figur 24) så är 
sammanfogningen lik karbonteknikens, där vinklarna möter varandra. Det bör då bli täta fogar hela 
vägen. Urtagningen sker på samma sätt som i bit för bit tekniken där biten och urtaget görs i 
separata moment. Konflikter kan uppstå i möten beroende på hur man lägger upp utskärningen av 
intarsian. Detta diskuterar jag vidare i ” 4.2. Tekniker för att skära intarsia på lasermaskinen”. 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Figur 24: Furuholm’s metod: Illustrationen visar  bit som passar i ett motsvarande hål.(Andreas 
Furuholm)

Alternativ 3

Figur 23: V.Thelin testade dessa två metoder för foga 
fanér. (V.Thelin 2010)

Alternativ 2

Alternativ 1
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4.2. Tekniker tillämpade för lasermaskinen 

4.2.1. Bit för bit tekniken 
Denna teknik är enkel att överföra direkt till lasermaskinen då alla bitar först skärs ut så att det 
sedan kan läggas ihop likt ett pussel. Alla bitar som läggs in skärs ut med offsetmetoden för att få en 
bra passform. Offsetmetoden som Thelin valde att kalla den, innebär att man lägger en marginal 
kring bitarna som som ska fällas in för att kompensera det bortfall av material lasern bränner bort. 
Den inställning på ”offset path” jag valde var 0.1 mm runtom med en ”miter limit” på 10. 
Då alla bitar måste passa med och mot varandra, kräver det ett gediget bakgrundsarbete med 
motivet för att se till att alla bitar matchar med varandra i sina möten. Ett problem som uppstår med 
alternativ 3 för sammanfogning, är att konflikter sker när flera bitar möter varandra (illustrerat med 
röda linjer i figur 25). Vinklarna kommer då att mötas spets mot spets likt alternativ 1 eller 2 för 
sammanfogning. Ett annat problem som också uppstår i samma möte är orsakat av offseten. 
Marginaltillägget blir dubbelt där flera bitar möts. 
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Figur 25: Illustrationerna visar ett tillvägagångssätt för bit för bit tekniken anpassad för lasermaskinen. Dock blir det 
konflikter där vinklarna möter varandra spets mot spets. De gröna linjerna visar när vinklarna slår ut varandra och 
de röda linjerna visar när vinklarna möts topp mot topp. (Andreas Furuholm)

Bit för bit tekniken enligt Furuholm tillämpad för lasermaskin

Figur 26: I de möten som har vinkelkonflikt i figur x, blir det ännu en konflikt på grund 
av marginaltillägget. Tilläget blir dubbelt och bitarna får inte riktigt plats. (Andreas 
Furuholm)
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4.2.2. Karbontekniken 
Denna teknik kräver också ett stort bakgrundsarbete, många bitar ritas större än vad de blir i 
slutändan för att det ska finnas material till att skära ett nytt möte för den ovanstående biten. Som 
illustrationen nedan visar så jobbar man fram motivet genom att skära de bitar som ska ligga längst 
bak i perspektivet. Risken för att bitar kommer i konflikt med varandra, både med vinklar och 
marginaltillägg försvinner när man jobbar fram intarsian på detta sätt. I teorin bör det vara denna 
teknik som får bäst resultat då risken för konflikt i möten utesluts. Thelin testade en variant av 
denna teknik men jag väljer att ändra lite på det tillvägagångssätt. Han tillverkade  en mall för att 
koncentrera vakuumtrycket i maskinens egna vakuumbord och lade till några fixeringspunkter i 
mallen. Dessa fixeringpunkter lade han till för att bakgrundsfanéret skulle behålla samma position 
då han tog ut det och limmade illäggsbitarna vartefter de blivit utskurna i bakgrunden. Detta säger 
han ledde till ett problem som ”att man måste limma intarsian allt eftersom utskärningen flyter på. 
När bitarna limmas i blir arbetsämnet ojämnt, med andra ord förhåller det sig inte plant.” . Det jag 12

väljer att ändra på är att utesluta referenspunkterna, och istället ha vakuumbordet på konstant fram 
tills att intarsian blir klar. Istället för att limma alla bitar vartefter de blir utskurna så skär jag först ut 
alla iläggsbitar och fäller in de i bakgrunden där dem tejpas fast varsamt med fanértejp. 

 ( Thelin sid 27, 2010)12
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Figur 27: Illustrationerna visar ett tillvägagångssätt för karbontekniken tillämpad lasermaskinen. För att man skär 
var bit för sig så uppstår det inga konflikter i med vinklarna. De gröna linjerna visar där vinklarna slår ut varandra. 
(Andreas Furuholm)

Karbontekniken tillämpad för lasermaskinen 
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4.3. Test av tekniker i lasermaskinen 
För att testa bit för bit tekniken och karbontekniken tillämpad lasern så utför jag den figur som 
avbildas i kapitel ” 4.2. Tekniker tillämpade lasermaskinen”. Figuren görs i fyra olika utföranden 
med varje teknik. De olika utförandena görs med kontrasterande träslag i olika kombinationer för 
att jag sedan ska kunna jämföra skillnaden mellan bit för bit tekniken och karbontekniken 
tillämpade för lasermaskinen.  

De olika utförandena som ska testas är : 
- Valnöt bakgrund, Valnöt figur 
- Lönn bakgrund, Lönn figur 
- Valnöt bakgrund, Lönn figur 
- Lönn bakgrund, Valnöt figur 
Figurerna tejpas på framsidan och limmas i fogarna på baksidan. Därefter limmas de på ett 
skivämne, putsas och får ett lager schellack innan de jämförs i kvalité och tidsåtgång. 
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Figur 28: Illustrationerna visar teknikerna som ska testas och hur de utförs. De olika färgerna visar vilken sida av 
skärriktningen som kommer att synas, den ljusare är ovansidan och den mörkare är undersidan. (Andreas Furuholm)

Bit för bit tekniken
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4.3.1. Test - bit för bit tekniken tillämpad lasermaskinen 

 

 

Mötena mellan alla bitar i dessa prover blev inte så täta som önskvärt. Anledningen är som tidigare 
beskrivits i ”4.2.2. Karbontekniken” om konflikter i materialtillägg, det vill säga att spets mot spets 
möts runtom figuren. Det dubbla materialtillägget ändrar formen på bitarna där de möts och då 
bildas glipor. 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Figur 29: Valnöt bakgrund, Valnöt figur (Andreas 
Furuholm)

Figur 30: Lönn bakgrund, Lönn figur (Andreas Furuholm)

Figur 31: Valnöt bakgrund, Lönn figur (Andreas 
Furuholm)

Figur 32: Lönn bakgrund, Valnöt figur (Andreas 
Furuholm)
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4.3.2. Test - karbontekniken tillämpad lasermaskinen 

 

Dessa möten blev tätare än i bit för bit tekniken, just för att konflikten med mellan bitarna utesluts. I 
figur 34, Lönn med Lönn så är några linjer något större än önskvärt, men detta är på grund av att 
cirklarna blev något ovala i ritprogrammet, och därför blev de mycket svåra att passa in. 
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Figur 33: Valnöt bakgrund, Valnöt figur (Andreas 
Furuholm)

Figur 34: Lönn bakgrund, Lönn figur (Andreas Furuholm)

Figur 35: Valnöt bakgrund, Lönn figur (Andreas 
Furuholm)

Figur 36: Valnöt bakgrund, Lönn figur (Andreas 
Furuholm)
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4.4. Jämförelse av teknikerna 

Bit för bit tekniken (Bild 30-33)  
När alla bitar lades ihop med bakgrunden så var det svårt att få en bra passform, speciellt runtom 
där vinklarna ska möta varandra perfekt. Detta problem tror jag beror på det dubbla 
marginaltillägget, bitarnas passform blir då fel mot varandra då de ändrar storlek gentemot varandra 
och hamnar i konflikt. Detta visar sig då också på andra ställen när bitarna pressas in fel för att få 
plats. En lösning på detta kan vara att halvera marginaltillägget så att bitarna får plats, men då med 
följden att alla möten inte blir tajta mot varandra. Tidsmässigt tog det lite längre tid än väntat på 
grund av att bitarna inte riktigt passade med varandra, men minskar man marginaltillägget så är 
detta problem löst. Jag kan konstatera att denna metod lämpar sig bäst för enklare motiv och är 
tidseffektivt om många motiv tillverkas samtidigt. 

-Karbontekniken tillämpad lasermaskinen (Bild 33-36) 
I denna teknik var bitarna mycket enklare att passa ihop än bit för bit tekniken, på grund av att de 
tidigare nämnda konflikter som uppstår i bit för bit tekniken utesluts när bitarna skärs och passas in 
bit för bit. En svårighet uppstod dock när jag skulle passa in cirklarna i motivet. De hade med enbart 
några tiondelars skillnad blivit ovala och när marginalen var så liten blev det svårt att veta vilken 
riktning bitarna skulle läggas in i. Bortsett från denna lilla miss i ritningsarbetet så blev det ett 
mycket gott resultat. Tidsåtgången för just detta motiv skilde sig inte nämnvärt mot bit för bit 
tekniken i denna lilla skala. Ska det tillverkas mer avancerade motiv, färre exemplar och intarsior av 
högre kvalité så lämpar sig denna teknik. 

4.5.  Konklusion 
Enligt min bedömning så är det karbontekniken tillämpad lasermaskinen som generellt har bäst 
resultat. Den totala tidsåtgången är jämförbar med bit för bit tekniken om man tillverkar en mindre 
serie intarsior. Fogarna  blir avsevärt mycket bättre. Bitarna kan passas in utan konflikter i vinklar 
och materialtillägg. Med dessa förutsättningar så blir det både i teorin och praktiken bäst resultat 
med karbontekniken tillämpad lasermaskinen. 

�25



Linköpings Universitet

5. Jämförelse av traditionell kontra modern teknik och 
framtagning av intarsior 

Jag har gjort två tester utfört med två olika tekniker för att se skillnaden i resultat mellan de två. De 
tekniker som jag har jämförts är den traditionella karbontekniken utförd med figursåg och den 
moderna karbontekniken tillämpad lasermaskinen. 

5.1. Bedömning av kvalitét och tidsåtgång 
För att bedöma den tekniska kvalitén på de intarsior som tillverkas så använder jag mig av mina 
tidigare erfarenheter inom ämnet. Som tidigare nämnt så har jag praktiserat på företaget Silverlining 
Furniture Group Ltd. Företaget är måna om att enbart tillverka möbler och inredningar av högsta 
kvalité. Det förekommer ofta att de använder sig av intarsia som de själva tillverkar med en 
laserskärmaskin. De har inga uttryckliga kriterier, men jag kan göra en kvalificerad bedömning av 
vilka krav som ska uppfyllas på Silverlining Furniture Group ltd, genom att jag har varit med i 
produktionen av deras intarsior och möbler. För att bedöma tidsåtgången så jämförs tiden det tar för 
mig att såga en intarsia för hand med tiden det tar att programmera och skära intarsian i skolans 
lasermaskin. 

5.2. Motiv  
Motivet som presenteras nedan är ritat av Oliver 
Hibert och heter ILoveJapan. Jag valde detta 
motiv för att det skulle ligga på en jämn 
svårighetsgrad för mig att både såga och 
laserskära intarsian. För att inte göra motivet 
alldeles för komplicerat att såga utifrån min egna 
kompetens så tog jag beslutet att inte ha med 
konturlinjerna i munpartiet.  
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Figur 37: Oliver Hibert - ILoveJapan. Hämtad 12/9-17
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5.3. Jämförelse av teknikerna 

5.3.1. Karbontekniken utförd med såg 
Jag märkte att när jag tillverkade intarsian att jag inte behärskade denna teknik fullt ut. Jag hade 
problem med att många av linjerna var svåra att såga jämnt så försämrades det stilrena uttryck 
bilden blivit något sämre. Då jag själv inte sågat mycket intarsia tog det cirka 5 timmar att såga 
motivet, inräknat uppritning. För att den handsågade intarsian ska uppfylla den tekniska kvalité jag 
vill ha på mina produkter, måste jag antingen träna mycket mer på att såga intarsia eller att låta 
någon annan tillverka den. Det krävs mycket träning för att behärska intarsiasågningen på en 
rationell nivå för att resultatet av hög kvalité.  
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Figur 38: Oliver Hibert - ILoveJapan. Tillverkad med figursåg av Andreas 
Furuholm 2017 (privat bild)
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5.3.2. Karbontekniken utförd med laser 
Denna intarsia blev mycket bra och uppfyllde mina förväntningar på resultatet. Tillverkningen tog 
ungefär tre timmar varav två timmar gick åt till att rita upp motivet i Adobe Illustrator och den 
resterande timmen för att skära ut och limma ihop intarsian till ett ark. Jag tycker att denna intarsia 
uppfyller den tekniska kvalité som krävs för högkvalitativa möbler.  
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Figur 39: Oliver Hibert - ILoveJapan. Skuren i en lasermaskin av Andreas 
Furuholm 2017 (privat bild)
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5.4. Konklusion 
Jag kan gott konstatera att man utan flera års erfarenhet med att såga intarsior med hjälp av 
lasermaskinen kan skapa en intarsia med god teknisk kvalité. Att skära intarsian i lasermaskinen blir 
också tidseffektivt om man beaktar möjligheterna till repeterbarheten, minskad träningsperiod. ”Jag 
arbetade med en liten intarsia på en liten del av bordet men i teorin skulle man kunna anpassa 
mallen till att skära 10-15 stycken intarsior på en gång. Det skulle dock kräva ett högre 
vakuumtryck vilket inte är möjligt i nuläget.” . Detta är möjligt nu med min lösning av 13

vakuumproblematiken och med min vidareutveckling av metoden att skära intarsior med laser.  

 (Thelin sid 27, 2010)13
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6. Resultat 

6.1. Analys och diskussion 

6.1.1. Vakuumtrycket 
Problemet med det svikande vakuumtrycket Thelin hade när han utförde sitt arbete blev lätt löst 
med det eftermonterade vakuumbordet. Det nya vakuumbordet öppnade inte bara upp vägarna för 
att kunna tillverka flera intarsior samtidigt utan även att tillverka större intarsior som kan vara 
svårhanterliga i en figursåg för en otränad hand. Det var av just denna anledning jag ville förbättra 
möjligheterna att skära intarsior i lasermaskinen ett problem jag mötte när jag tillverkade mitt 
gesällprov. Jag kände mig ganska osäker på att såga intarsia och jag hade behövt såga mycket små 
detaljer i ett ark som mätte 700x400mm, vilket var mer än jag kunde förmå att såga bra. Detta löstes 
med hjälp av en god fasthållning med det eftermonterade vakuumbordet. 

6.1.2. Kvalitét 
Att uppnå en tekniskt god kvalité med den laserskurna intarsian är enligt mig inget problem, men 
man får ta i åtanke att det blir lite svärta från laserns snitt och ger då svagt markerade möten. Det är 
ett ställningstagande man får ta i beaktande när man väljer att använda sig av lasern för att tillverka 
intarsior. Det blir inget problem om man gör intarsior med mörka träslag, däremot med ljusare 
träslag. Detta kan man se i teknikproven för karbontekniken tillämpad lasermaskinen i figur 33-36, 
där valnötens möten syns mindre än lönnens möten. Problemet med svärtade möten i ljusa träslag 
har Silverlining Furniture Ltd löst med att nu använda sig av en CNC-maskin som skär intarsian 
med skärande fräsverktyg istället, vilket tar bort de svärtade mötena. 

6.2. Reflektion 

6.2.1. Tillbakablick på uppgiften och tankar inför vidareforskning 
Alla resultat som jobbats fram i detta arbete har varit utifrån skolans lasermaskin, jag vet ifrån min 
tid från praktiken hos Silverlining att man med en bättre lasermaskin kan uppnå bättre resultat än 
vad jag uppnådde. Mina erfarenheter från mitt gesällarbete låg till grund för mitt sätt att lösa detta 
arbete. 

Jag ville göra arbetet om laserskuren intarsia lite för att motbevisa vad Thelin sa i sitt slutord 
”Redan när jag inledde detta arbete visste jag att laserteknik aldrig helt kan ersätta sågning av 
intarsia… friheten kring motiv, träslag och storlek på intarsia är begränsad om man vill uppnå 
kvalitet som skall vara representativ i de sammanhang som vi arbetar i på Carl Malmsten Furniture 
studies.” . Att man inte helt kan ersätta den handsågade intarsian med den laserskurna håller jag 14

 (Thelin sid 29 2010)14
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med om men jag upplevde inte en begränsning kring motiv eller träslag. Det kan bli ett annat 
uttryck med en laserskuren intarsia än den sågade men inte ett förfall i kvalité. Begränsningen av 
storleken på intarsian tycker jag också är en felbedömning av Thelin då man enklare kan göra 
smådetaljer i större ark med lasermaskinen och figursågens storlek begränsar den möjliga storleken 
på intarsiorna på samma sätt som lasermaskinens storlek gör. Det finns tre frågor som jag skulle 
vilja att senare studenter forskar vidare om. Den första är att se om det är möjligt att förbättra 
vakuumbordet ytterligare för att minska de bränningar som kan uppstå på baksidan av fanéret och 
möjligheten att kunna skära mindre bitar utan att de sugs bort av vakuumet. Den sista är att se hur 
pass avancerad intarsia man möjligt kan skära i lasermaskinen som uppnår god teknisk kvalité. 

6.2.2. Konsekvenser för vår syn på hantverket 
På vilket sätt och i vilken mån kan synen på hantverkskänslan i intarsian försvinna eller ändras när 
man använder sig av en ny metod med ny teknik, eller förblir den oförändrad? 
Hantverkskänslan vet jag inte om den försvinner när man enbart ser resultatet. Det är en sak som 
kan betraktas ifrån åskådarens öga och syn på hantverk. Mitt gesällprov har som tidigare nämnt en 
intarsia som jag skar i lasermaskinen. Jag visade skåpet för en vän som har ett stort 
hantverksintresse. Han blev imponerad av intarsian fram tills att jag sa att den inte var sågad för 
hand utan skuren i lasermaskin. Då tyckte han att det var fusk för att det inte var ”äkta”, men jag 
själv tycker att den är lika äkta som en handsågad intarsia, just för att det är lika mycket en intarsia 
som förmedlar ett grafiskt uttryck om den är gjord för hand eller maskin. Att jämföra en handsågad 
intarsia med en laserskuren/CNC-fräst är inte rättvist då de två olika teknikerna kan förmedla olika 
uttryck och dom behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra. Att använda en CNC maskin är 
enbart för att med säkerhet kunna säkerställa att resultatet blir som förväntat med moderna medel, 
men en handsågad intarsia kan förmedla en stor hantverkskunskap som få behärskar. 
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