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Sammanfattning  

 

Vi har valt att undersöka CNC-teknikens möjligheter i kombination med 

hantverkskunskap. Syftet med undersökningen är att ge oss själva större kunskap 

om CNC-tekniken och hur den kan användas för att producera objekt med ytor 

som känns intressanta. Vi har i enlighet mer vårt mål tagit fram ett antal olika 

produkter i form av fat som vi fann inspiration till i Japan. Vid tillverkningen har vi 

undersökt olika träslag och olika fräsriktningar för att få fram olika ytor på faten. 

Vi har också tittat på hur vi kan effektivisera bearbetningen av våra fat. Vi har 

sedan använt oss av en enkät där åtta personer med varierande förkunskaper har 

fått värdera faten utifrån personliga preferenser och uppfattningen av de olika 

ytorna. Det har vi gjort med avsikt för att få en uppfattning om vilka ytor som 

tilltalar människor. 
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Abstract  

 

We have chosen to explore the possibilities of CNC technology in combination with 

craftmanship. The purpose of the study is to give us greater knowledge of the CNC 

technology and how it can be used to produce objects with interesting surfaces. 

We have in accordance with our goal developed a number of different products in 

the form of trays inspired by a trip to Japan. During manufacture, we have 

examined different types of wood and different milling directions in order to 

obtain different surfaces on the trays. We have also looked at how we can 

streamline the processing of our trays. We have used a questionnaire where eight 

persons with varying prior knowledge have been given the opportunity to evaluate 

the trays based on personal preferences and the perception of the different 

surfaces. We have done this with the intention of getting an idea of which surfaces 

appeal to people. 
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Förord  

  

Grunden till vårat examensarbete har varit att ge oss själva kunskap kring CNC-

tekniken då vi tror att det är en bra kunskap att ha när vi ska vidare ut i arbetslivet. 

Detta är något vi funderat på under våra år på Malmstens och något vi vill fördjupa 

oss i. Genom att sätta ihop en eller flera produkter för en småskalig produktion vill 

vi undersöka hur CNC tekniken kan kombineras med hantverk för att skapa 

produkter med intressanta och tilltalande ytor.  

 

X, Y och Z är dem tre huvudaxlarna som alltid har används CNC-maskiner. Dem 

utgör koordinaterna för programmeringen av fräsningen och i vilka riktningar den 

görs. Vi valde de koordinaterna som titel på vårt examensarbete då det är grunden 

i CNC-teknik. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till: 

Vår handledare Martin Altwegg, Johan Knutsson för sin input i texten, och ett extra 

stort tack till Thomas Larsson för all hjälp med CNC-maskinen i Linköping. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund   

  
Den här rapporten handlar om hur vi som möbelsnickare med traditionella 

hantverkskunskaper i grunden kan använda oss av CNC-teknik för att ta fram material för 

en mindre produktion på ett rationellt sätt. Hur man anpassar produkter för bearbetning 

i en CNC maskin på ett bra sätt. Genom att använda en CNC maskin kombinerat med 

hantverk vill vi också undersöka hur man kan skapa olika ytor som känns tilltalande på 

produkten. Vi vill göra detta för att själva få kunskap som vi kan nyttja i arbetslivet.  
 

Idén började under en produktionsuppgift i årskurs två där vi skulle ta fram 50 exemplar 

av en liten produkt i skolans maskinpark. Det var något vi båda tyckte var både kul och 

intressant där problemlösning och mallbygge blev väldigt viktigt för en lyckad produkt.  

Vi åkte på en resa till Japan i april 2019 för att samla inspiration till examensarbetet. 

Främst inspiration till de produkter vi ville ta fram, men också för att ta del av 

hantverkskulturen i Japan som under så lång tid varit präglad av arbete för hand.  

Vi tror på att kombinera ny teknik med de gamla hantverkskunskaperna. I en tid där allt 

fler snickerier investerar i en CNC-maskin kände vi att det skulle vara intressant att ge oss 

in i denna värld och lära oss själva på samma gång.  

  

1.2 Syfte och mål  
  

Syftet med arbetet är att ge oss större kunskap om CNC-teknik och 

produktionsanpassning och skapa oss en bild om hur vi mer medvetet kan avväga 

mellan rationell tillverkning och kvalitetsvärderingar.   

Målet är att ta fram och värdera produkter med viss komplexitet med CNC-teknik 

och att jämföra ytor och ytfinish framtagen på olika sätt med CNC-teknik för att 

optimera tillverkning efter önskat resultat. 

  

1.3 Frågeställningar  
  

Hur kan CNC-teknik kombineras med hantverk för att på ett rationellt och 

tidseffektivt sätt få en slutprodukt med en tilltalande yta.  
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1.4 Metod  
  

I vår undersökning kommer vi att titta på produkter av viss komplexitet för att 

värdera för- och nackdelar i framtagning och tillverkning av mindre produkter i trä 

med hjälp av CNC-teknik. Vi kommer att undersöka olika typer av frässtål och 

fräsriktningar för att se vilka ytor och finish de ger direkt efter bearbetning i en 

CNC-maskin. Vi kommer undersöka hur vi optimerar förarbetet för bästa möjliga 

resultat efter fräsning för att minimera efterbearbetning och undersöka 

uppfattningen om ytor på produkter med hjälp av en enkät. I och med att vi är två 

personer i arbetet ser vi vår interna diskussion som en metod att ta oss framåt. 

Den diskussionen försöker vi belysa i rapporten. 

  

1.5 Avgränsningar  
  

Vi har anpassat oss efter den utrustning som finns tillgänglig på Linköpings 

Universitet med antal tester av olika frässtål och körningar då vi har begränsad 

möjlighet att använda CNC-maskinen. Den CNC maskin som vi har använt oss av är 

en Biesse Rover A. De produkter som vi har tagit fram är i första hand prototyper 

för att undersöka tillverkningstekniska aspekter. Vi har valt att inte ta så stor 

hänsyn till kostnadsaspekter. 

  

1.6 Problembeskrivning  
  

Människor i allmänhet värdesätter genomarbetade produkter väldigt högt, dock 

är dem inte alltid beredda att betala för tiden det tar att framställas. Vi vill prova 

om det går det att ta fram produkter med hjälp av en CNC-maskin som tilltalar 

människor både estetiskt och hantverksmässigt och går det att kombinera den nya 

tekniken med traditionell hantverkskunskap på ett rationellt sätt. 
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2 Undersökning  
  

2.1 Teoretisk del  
  

2.1.1 Japanresa  
 

Vi gjorde en studieresa till Japan i april 2019 tillsammans med våran snickeriklass 

för att samla på oss inspiration till examensarbetet. Vi visste sedan innan att den 

traditionella hantverkskulturen var stark i Japan och förmågan att arbeta med 

handverktyg svårslagen. Vi fick träffa hantverkare och snickare som verkligen 

beaktade materialet trä när det kom till massiva träkonstruktioner. Vi fick se 

exempel på det som vi aldrig tidigare hade sett någon annanstans. Förmågan att 

kombinera träets rörelseaspekter in i formgivningen var väldigt inspirerande.  

  

Resan började i Tokyo där vi hade tid till att besöka verktygsbutiker.  

Efter två dagar åkte vi vidare mot Toyama där vi besökte 

konsthantverkare Kenji Komatsu. Vi fick spendera en hel dag i hans verkstad och 

hem där han hade en workshop med oss i hur man slipar sina stål. Vi fick också 

prova att skära och hyvla med några av hans japanska handverktyg. Ett av dessa 

verktyg hade ett långt skaft med en kniv i änden som gav ett konkavt snitt när man 

skar med den. Med detta verktyg kunde man uppnå en intressant yta som kunde 

se väldigt olika ut beroende på hur man använde verktyget.  
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Figur 2. Yta från japanskt handverktyg 

 

Kenji Komatsu skapar konsthantverk i form av små sagolika arkitektoniska hus och 

byggnader. Hans verk har alltid en historia bakom sig och återspeglar bland annat 

personer eller känslor. Hans arbete börjar med att rita husen väldigt fint och 

genomarbetat på papper och sedan förverkliga dom i sitt snickeri.   

Komatsu arbetar i sin maskinpark med vanliga analoga snickerimaskiner i tidigt 

skede av ett projekt. När det sedan är dags för slutfinish och ytor så arbetar han 

med små handhyvlar och skölpar för att karva fram komplexa ytor och former. 

Hans sätt att jobba gör att varje objekt inte är det andra likt och blir därför väldigt 

unikt. Man kan fortfarande se ett tydligt formspråk i hans produkter, särskilt i de 

små husen där man skulle kunna placera alla bredvid varandra och de nästan hör 

ihop.  

Förutom detta hade Komatsu även tagit fram mindre produkter i trä. Bland annat 

en nagelfil som var framtagen i en CNC där man fräst ur bitarna på insidan för att 

sedan limma ihop med varandra igen och då får en ihålig konstruktion som bildade 

ett fack för filen att ligga skyddad i. Tillverkningen av dessa kunde ske väldigt 

rationellt då CNCn kunde fräsa ur insidorna för flera filar på rad i ett långt ämne. 

Ämnena var klyvna på mitten och efter fräsningen limmades de ihop på samma 

sätt som de satt från början så det blev knappt synligt att de hade tagits isär och 

bearbetats på insidan.  
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Några dagar senare besökte vi även boxmakare Norio Tanno i Asahikawa, 

Hokkaido i norra Japan. Tanno är känd för sin precision på boxar med små 

komponenter. De flesta boxarna har fjädringsmekanik kopplat till en 

träkomponent för att låsa och öppna boxen vilket kräver bearbetning av väldigt 

små delar i trä. Tillverkningen av dessa sker helt för hand i en mindre maskinpark 

och ofta bearbetas flera delar samtidigt ihop tejpade för att rationalisera och 

snabba på tillverkningen.  

Under tiden vi var hos Tanno pratade han om hur en liten CNC skulle kunna hjälpa 

honom i tillverkningen. CNCn skulle kunna bearbeta flera av de komponenter i trä 

som han tillverkar för hand idag och då kan han lägga den tiden på annat. Det 

ställer dock höga krav på CNCn ger bra yta och finish.  

  

 

 
 

2.1.2 CNC-teknik - vad är det?  
 

CNC står för Computer Numerical Control och man skulle kunna säga att den 

fungerar som en datorstyrd sinkmaskin. En CNC har flera axlar precis som en 

manuellt styrd sinkmaskin och vanligast förekommande är tre axlar. Själva 

maskinen består av ett bord och ett spindelhuvud som kan arbeta på bordsytan 

i X, Y, Z. En mer avancerad CNC-maskin har flera axlar där 5-axlig CNC är vanligt 

Reflektion 

Japanresan gav oss många intryck och idéer. En sak vi la märke till 

och pratade mycket om i den japanska estetiken var att allting var 

litet och ganska nätt. Produkter rymde ofta inte mer än vad man 

behöver. Vilket vi tyckte var väldigt fint. När man betalade för 

varor i kassor så lämnade man över pengar på ett litet fat 

som stod på disken. Det skedde en slags ceremoniell transaktion 

emellan kassören och kunden på det här lilla fatet. Denna detalj 

uppmärksammade vi och det blev en inspiration till den produkt 

vi sedan kom att använda oss av till den praktiska delen i våran 

rapport. Fatet vi ritade är inspirerad av japansk estetik i med de 

böjda formerna som har en välkommande och öppen form. Det 

blir också ett kul minne från Japanresan för oss själva.  
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förekommande. Arbetsstycket fästs på bordsytan med antingen Vakuumkoppar, 

Vakuumbord eller med hydraulisk press så att spindeln kan arbeta runt 

arbetsstycket. Spindelhuvudets position drivs av motorer genom flera växlar för 

att ge hög noggrann positionering.  

 

Figur 3. Biesse Rover A, CNC-maskin 

 

 

 

Fördelen med CNC-bearbetning i en produktion är noggrannhet, produktivitet, 

effektivitet och säkerhet. Mänsklig interaktion minskas avsevärt vid användning av 

en CNC-maskin, vilket innebär att antalet fel är lägre. Det gör att man också kan 

prata om kvalité på ett annat sätt och ställa högre krav på ett resultat. I 

möbelindustrin där en produktion är igång kan CNCn köra över en längre tid 

obemannad. Om problem med maskinen uppstår, stannar mjukvaran 

automatiskt.  
 

2.1.3 CNC-teknik - historia  
 

I slutet av 1940 använde man sig av Numerical Controlled eller NC-maskiner före 

uppfinningen av CNC-bearbetning. Dessa NC-maskiner skapades av John T. 
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Parsons, som då arbetade nära Massachusetts Institute of Technology med en 

produkt som utvecklades till United States Airforce. Målet med detta arbete var 

att hitta ett mer kostnadseffektivt sätt att tillverka flygplansdelar som hade 

invecklade geometrier. Under denna tidsperiod blev NC industristandard. Det var 

först 1967 som idén om datorstyrd bearbetning började cirkulera. 

Implementeringen av datorstödd design och datorstödd bearbetning började 

utvecklas 1972 vilket ledde till stor utveckling inom CNC-bearbetning.  

  

NC-maskiner använde sig av stanskort som hade en uppsättning koder. Dessa 

koder kallades G-koder. Koderna var utformade för att ge maskinen sina 

positioneringsinstruktioner. Ett stort problem med dessa maskiner var att det var 

omöjligt att ändra de förinställda parametrarna. När CNC-maskiner tog över G-

koder användes det fortfarande som ett medel för kontroll. Skillnaden var att de 

nu konstruerades, kontrollerades och genomfördes via datorsystem. Idag har G-

koder i CNC-maskiner, tillsammans med logiska kommandon, kombinerats för att 

bilda ett nytt programmeringsspråk. Det här språket kallas parametriska program 

och funktionen gör det möjligt för arbetaren att göra realtidsjusteringar (baron 

machine, 2016).  

  

2.1.4 CNC-teknik - i kontrast med traditionellt hantverk?  
 

Som hantverkare har vi stor respekt för att vara skicklig på att bearbeta trä för 

hand och ha kunskapen att göra det på rätt sätt med hänsyn till tekniska aspekter 

och de egenskaper som trä har. Vi tycker själva att man inte ska vara rädd för ny 

teknik, så länge man inte glömmer bort den gamla. En kombination av de två anser 

vi är värdefull när vi ska ut i arbetslivet.  

För oss kom intresset för handarbete först och sedan kom idén om CNC-

bearbetning. Och det intressanta för oss är Hur vi applicerar våra kunskaper i den 

kontexten. Det hade kanske varit en annan utgång om det var tvärtom. En CNC 

kan ju inte tänka själv utan det jobbet måste fortfarande göras av oss.  

Det viktiga för oss är att kunna avväga när man kan och kanske till och med ska 

använda CNC till ett visst krävande fräsningsmoment om möjligheten finns. Om 

det handlar om en återkommande produktion kan det vara mycket 

kostnadseffektivt att ta fram ordentliga avgjutna mallar och skicka iväg till en CNC-

operatör.  
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Två olika exempel på produkter som är framtagna i en CNC men efterbearbetade 

för hand är dessa skedar och en hylla av den finska hantverkaren Antrei 

Hartikainen. Produkterna är utförda med väldig hög precision och man kan ej 

direkt se några spår av de skulle vara gjorda i en maskin utan de är noggrant 

putsade med fin putsduk. Formgivningen gör att de känns som tvärtom och enligt 

oss upplevs de nästan som gjorda helt för hand. Kanske är det för att 

proportionerna känns väldigt tunna och balanserade. Det känns som att det finns 

ett klassisk gammalt slöjdat formspråk i skedarna som har gjorts om till en modern 

variant. Vi tycker det är intressant att se hur Antrei använder den nya tekniken 

som det hjälpmedel vi också anser att det är. 

  
 

 

 

 

Figur 4. Hylla ”plato” och skedar ”pisara” av Antrei Hartikainen 
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Ett annat exempel som inte är gjort med hjälp av en CNC är skåpet Havet av 

Snickeriet. Det är ett golvskåp med en yta som består av inkonsekventa mönster 

som gjorts med en vinkelslip men ser även ut på håll som en handkarvad yta. Ytan 

ger ett spännande uttryck som vi uppfattar som slumpmässigt och handarbetat.  
 

 

 
Figur 5. skåp ”havet” av Snickeriet 

 

 

 

2.1.5 CNC-teknik - tekniska förutsättningar. Vilka möjligheter och begränsningar 

finns det?  

  

En begränsning är förkunskapen om att modellera och rita i 3D program. När man 

väl har filerna så klarar CNC det mesta men det är ett gediget förarbete och 

anpassning som krävs. En annan begränsning ligger i hur många axlar CNCn har. 

Det påverkar hur komplexa fräsningar maskinen klarar av att genomföra.  
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Reflektion 

Utan våra förkunskaper om trä som material och hur det kan 

bearbetas för bästa resultat tror vi inte att vi skulle kunna utnyttja 

och uppskatta CNC-teknikens fördelar. Som skrivet ovan har vi 

diskuterat mycket om den här relativt nya tekniken i kontrast med 

traditionellt hantverk. Man kan se det som att det är en fara för att 

vårat hantverkskunnande och det mer slumpmässiga eller gedigna 

enstycksmöbler, som ofta romantiseras, kommer att dö ut. Vi tror 

och vill ju inte försämra kvalitén på produkter men ser det som en 

möjlighet att ta till vara på och även fortsätta föra det vidare våra 

kunskaper och samtidigt ta hjälp av CNC-tekniken för att kunna 

producera fina gedigna produkter som fortfarande har en själslig 

känsla men till ett pris som möjliggör att fler kan ha råd med det. 

Traditionellt hantverk kan även ha utförts med mekaniska 

maskiner. I förlängningen ser vi CNC som en maskin som vilken 

som helst i ett modernt snickeri. Varför inte underlätta arbetet och 

ge oss möjligheten att på ett enklare sätt skapa spännande 

produkter.  

Det skulle ju även vara möjligt att bygga CNC-maskiner som 

verkligen skapar oändligt antal slumpmässiga uttryck på ytor. 

Genom t.ex. att fräsa eller skära ytan för att efterlikna den 

handarbetade. Då tycker vi att man kanske börjar exploatera 

hantverkarens roll för mycket ur ett etiskt perspektiv och man bör 

fundera ytterligare. 
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2.2 Praktisk del   
  

2.2.1 Varför fat?  

  

Som utgångspunkt ville vi ta fram en egen produkt att utföra våra tester på. För 

oss var det viktigt och gjorde undersökningen mer spännande att även få ut en 

slutprodukt som vi själva skapat. Till en början diskuterade vi olika produkter 

sammansatta av flera delar t.ex. små boxar och pennskrin men vi kom fram till att 

tiden vi hade till förfogande inte räckte och kanske inte var mest relevant när det 

framförallt är ytan och känslan av en produkt som vi ville undersöka.  

 Vi valde därför att utforma ett fat i två olika storlekar med en form som är 

anpassad för CNC-tillverkning det vill säga rätt komplicerad att göra med 

traditionella snickerimaskiner. Inspirationen till formen är hämtad från vår 

studieresa till Japan som vi gjorde under våren 2019. Konceptet för det minsta 

fatet kommer från de små brickor som i butiker användes för att ta emot pengar 

och lämna tillbaka växel på. Det mindre fatet tänker vi är till för mer personliga 

saker på en mindre yta som ett skrivbord eller att lägga exempelvis nycklar i det 

större fatet är tänkt att användas på ett matbord för servering, som fruktfat eller 

liknande. 

 

 

2.2.2 Möjlig tillverkning av formen utan CNC-teknik 

 

Vi har reflekterat kring hur vår produkt skulle kunna tillverkas helt för hand med 

mallar utan en CNC maskin.  

  

Alternativ 1. Specialstål.   

Det som gör produkten komplex är att den har en radie på både längden och 

bredden. Alltså från båda håll. Det skulle kunna gå att special beställa frässtål med 

rätt radier till en kutter och fräsa allting på bordsfräs. Dock hade man kanske fått 

rita om fatet i så fall och göra den med endast en radie i längs riktningen för att 

göra fatet mer produktionsanpassad. Detta är kanske det mest rationella 

tillvägagångssättet för ett litet snickeri.   

   

Alternativ 2. Fräslåda.    

För fräsning av undersidan på fatet krävs en låda med en fals på insidan som har 

samma konvexa profil som den längsgående radien på fatet. På den falsen löper 

ytterligare en låda som har samma konstruktion och en fals med den tvärsgående 
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konvexa profilen i. Fatet placeras i botten och sitter fast ordentligt. I falsen på den 

översta lådan kan man då placera överhandsfräsen och på så sätt skjuta maskinen 

i båda riktningar och maskinen löper i båda radier och man kan välja att fräsa tvärs 

eller i längsriktning.  

 

 Figur 6. Fräsmall för överhandsfräs 

 

 

När undersidan är fräst kan man fräsa ur en rektangel för den platta foten och 

limma i en bit som helst kommer från samma ämne. När foten är ditlimmad kan 

man använda foten som fäste och fräsa ovansidan på fatet på samma sätt som 

undersidan. Det kräver samma sorts mall men med en konkav radie alltså en 

omvänd version av första mallen men mallen fungerar på samma sätt. Det viktiga 

är att se till att fatet fästs stabilt vid fräsningarna så det inte rör på sig av 

vibrationerna från fräsen.   

   

Alternativ 3. Skiktlimma.   

Ett annat alternativ som kanske är det enklare är att skiktlimma faner i 

en pressmall som har samma form som fatet och lägga i en vakuumsäck. När 

limmet torkat plocka ur fatet ur säcken och fräsa utsidan ren och därefter fräsa ur 

för foten på en sinkmaskin eller liknande. Foten limmas sedan i. Detta gör dock att 

man inte får en känsla av massivträ i produkten utan man kommer kunna se 

skiktlimmade lager.   
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Observera att detta är inga mallar eller tillvägagångssätt vi har provat själva men 

vi har sett liknande mallar men vi tror att man skulle kunna få detta att funka. 

Detta är bara våran teori.   

  

 

Figur 7. Skisser av fat 
 

2.2.3 3D-modellering  

  

Efter att vi hade skissat på papper gick vi vidare och ritade upp faten i 3D på datorn 

i SolidWorks, ett CAD (Computer Aided Design) program för att bygga 

tredimensionella modeller. När vi hade en grundform kunde vi enkelt laborera 

med storlekar, dimensioner och kurvaturer på faten. Det är däremot viktigt att 

fräsa en test eller 3D-printa en modell skala 1:1 för att få känslan för slutresultatet. 

Något som vi fick erfara.  
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CNC-maskinen Biesse använder mjukvaran bSolid. Från SolidWorks som vi 

använder att rita i kan man sedan spara ner till ett filformat som stöds i bSolid 

(.STEP).  

Figur 8. 3D-modell av fat i SolidWorks 

  

Figur 9. Rendering av fat 

 

  



20 
 
 

2.2.4 Första test 

  

Som ett första steg åkte vi till Linköping en dag för att göra några enklare tester 

och lära känna CNC-maskinen. Se till så att våra 3D-modeller fungerade. Skapa oss 

en bild av hur stora våra arbetsstycken skulle vara och hur våra mallar skulle se ut 

för att passa i CNC-maskinen. Till vår hjälp med CNCn hade vi Thomas Larsson som 

är forskningsingenjör och ansvarig för maskinen.   

Thomas gav oss en grundlig genomgång av maskinen och vi kunde diskutera 

utförandet på just den Biesse Rover A som Linköpings Universitet har och vilka 

andra funktioner andra maskiner och märken kan ha samt för och nackdelar med 

dem.  

Vi kunde sedan sätta oss ned och till en börja titta på en arbetsritning vi hade och 

vi fick förklara hur vi tänkte sedan kunde vi börja granska 3D-modellen vi ritat och 

börja planera hur stort grundämnet skulle vara. Hur mycket vi ville avverka per 

körning. Generellt kan man säga att ju mindre man avverkar ju finare blir ytan. 

Men det tar samtidigt mycket längre tid att köra flera ”varv” så det är en 

avvägning. Vi planerade även för hur en mall skulle se ut som vi kunde fästa ämnet 

i medans vi fräste den andra sidan. Det hade vi redan planerat lite i formgivningen 

då fatets fot skulle få agera styrning på mallen.  

Vi kunde sedan lägga in vår .STEP fil som vi gjort i CNCs mjukvara bSolid. Där kunde 

vi programmera fräsriktningar, typ av frässtål, antal körningar, och mycket annat.  
 

 

Figur 10. Arbetsritning fat 
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Figur 11. Programmering av körning i bSolid 

  
 

Sedan kunde vi genomföra dem första testen på faten och göra mindre justeringar 

i vilken ordning vi fräste, antal körningar, vilket frässtål som funkade bäst att köra 

rent runt foten och fatet. 

Dem här första testerna var ovärderliga för att sedan kunna planera mer grundligt 

för den ”tillverkningen” av fat som vi kom tillbaka och genomförde under en dag 

en vecka senare. 
 

Vi konstaterade t.ex. att vi ville ändra formen något på det lilla fatet av rent 

estetiska skäl och personliga preferenser. Något som var väldigt svårt att få en 

känsla för på en rendering. 
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Reflektion 

När vi diskuterar igenom formgivningsfasen och framtagningen av det 

digitala underlaget för att kunna köra en produkt CNCn kan vi klargöra 

att vi ha lagt mycket mer tid på förarbetet än själva tillverkningen. 

Självklart skulle man med mer erfarenhet än vad vi har kunna göra 

detta snabbare. Men det är ett hantverk i sig att göra hela förarbetet 

tillräckligt bra med 3D-modelleringen för att det ska flyta på smidigt i 

tillverkningen. I samtal med Thomas Larsson på Liu fick vi klart för oss 

att hans arbete med oss som möbelsnickare med vår kunskap gjorde 

hans arbete otroligt mycket enklare än när han arbetar med ingenjörer 

som inte har samma förståelse för grundmaterialet trä. Redan när vi 

började formge var fästpunkter och fästytor något vi diskuterade 

liksom hur mallar skulle se ut. Precis som när vi arbetar i mer 

traditionella snickerimaskiner.  

Fördelen med att vara två under det här stadiet var att vi kunde 

använda oss av varandras styrkor. Gustav som är mer intresserad och 

har en starkare formkänsla var den som skissade fram förslaget för 

fatet medans Victor med sin större kunskap i SolidWorks kunde rita 

upp det i datorn mer effektivt. Vi kunde även ta del av varandras 

kunskaper och få en lärandeprocess som vi inte hade fått enskilt.  

När vi kom tillbaka till Stockholm efter första testet kunde vi sätta oss 

ner tillsammans och diskutera och planera framåt. Att få ut en 

prototyp i full skala var dels väldigt intressant ur ett tekniskt perspektiv 

där vi kunde analysera resultatet från fräsningen men även den 

formmässiga biten. Vi bestämde t. ex. att ändra proportionerna på 

faten och fick ett helt annat uttryck tack vare det.  
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2.2.5 Tillverkning  

  

Tillverkningen startade med att vi tog fram färdighyvlade och kapade ämnen i 

våran maskinpark på skolan. Ämnena behövde ha en viss längd för att kunna nå 

mellan sugkopparna och anhållen i CNC-maskinen. De träslagen vi använde var 

furu, ask, körsbär och valnöt. Vi valde att ta fram både tangentiella och radiella 

(det vill säga ett blaskigt eller randigt utseende beroende på hur man tar ut virket) 

ytor på våra ämnen. Detta gjorde vi för att testa hur ytorna skiljer sig efter 

bearbetning i CNC-maskinen. Det blir också olika uttryck visuellt i slutprodukten.  

  

Innan vi påbörjade själva produktionen med massivträ tillverkade vi två nya 

fästmallar för att kunna fräsa ovansidan av faten. En mall för det stora fatet och 

ett för det lilla. En mdf-skiva med ett fräst urtag för fatens fot att placeras i. I 

urtaget fäste vi gummilister för att hålla luften tätt och borrade två genomgående 

hål för att få luften att suga fast arbetsstycket.  
 

Figur 12. MDF-mall på plats i CNC-maskinen 

 

Vi kunde nu påbörja arbetet med att fräsa undersidan av faten genom att placera 

ämnet på bordet och lägga mot de anhåll som fanns. Anhållen är runda stålstänger 

som sänks ner i bordet och försvinner när man dragit igång luften som då fäster 

arbetsstycket. På så sätt kan man fräsa runt hela arbetsstycket utan att krocka med 

något.  
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Figur 13. Arbetsstycke i CNC-maskinen 

 

Thomas Larsson på Linköpings Universitet hjälpte oss i programmet bSolid som vi 

använde till CNCn så att vi kunde ställa in olika fräsriktningar och mellanrum 

mellan varje fräsning. Alltså frässtålets steg i sidled. Ju tätare inställningen på 

mellanrum var desto jämnare yta men också betydligt större tidsskillnad. Vi kunde 

också ställa in hur mycket material som skulle fräsas bort i varje fräsning. Vi 

använde oss utav en 20 mm pinnfräs med nya vändskär för fräsning av undersidan. 

Här kunde vi använda en rak pinnfräs eftersom underlaget på undersidan var 

konvex.  



25 
 
 

 

Figur 14. Pinnfräs och fullradiestål på konkav och konvex yta 
 

 

Vi började med att fräsa undersidan på fatet i träets längsriktning med 2 mm tätt 

avstånd i sidled mellan varje fräsning. Efter det provade vi fräsa med samma stål 

och avstånd men tvärs fiberriktningen. Detta gav ett resultat vi från början inte 

hade väntat oss då den bästa finishen blev genom att fräsa tvärträ med en rak 

pinnfräs. Men att fräsa tvärs fibrerna gav minst urslag och en mer “hyvlad” och yta 

utan några direkt synliga märken förutom på två ställen men dessa märken kunde 

enkelt sicklas eller putsas bort efteråt. Dessa två ställen var upprepande på 

samtliga fat. Denna ytan krävde dock betydligt mindre efterbearbetning än 

fräsning längs fiberriktning. Vi valde därför att fräsa tvärs fibrerna med 

rakt pinnfrässtål på resterande undersidor av faten. 
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Figur 15. Fräsriktning tvärs över fiberriktning på fat                      Figur 16. Fräsriktning längst fiberriktning på fat 

 

  

I början gick frässtålet tvärs över fatet och lyftes varje pass och gick över “foten” 

där den inte skulle fräsas. Den tiden det tog för maskinen att varje gång lyfta 

frässtålet och sedan sänkas ner igen och fortsätta fräsningen gjorde att det tog 

väldigt lång tid. Vi diskuterade om detta och kom fram till att vi borde fräsa en sida 

i taget runt foten istället för att effektivisera frästiden. Detta halverade tiden på 

undersidan.   

Hörnradien på foten frästes med ett mindre stål. Ett 8 mm pinnfräs som också tog 

1 mm runtom foten för att förfina finishen efter första fräsningen. Vi optimerade 

fräsningen så att undersidan tog ca 15 min per fat att fräsa.  
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Figur 17. Fräst undersida på fat 

 

 

När vi hade fräst samtliga undersidor av faten kunde vi placera MDF-mallen med 

fästet för foten mot samma anhåll som vi kört precis innan. På så sätt fick vi samma 

utgångspunkt för fräsning av ovansidan vilket var viktigt för att radierna skulle vara 

parallella på undersida och ovansida. Ovansidan frästes med ett frässtål fullradie 

20 mm. Här kunde vi se att fräsning tvärs fiberriktning gav en yta med väldigt 

mycket struktur. Nästan en “bandsågad” yta där man verkligen kunde se 

frässtålets bana.   
 

Vi provade att fräsa både tvärs och längs med fullradie stål och det gav väldigt olika 

ytor. Längs fiberriktning gav en mer borstad yta nästan som blästrad beroende på 

vilket träslag. Asken och furuns struktur blev väldig tydlig genom att köra längs 

fibrerna tillexempel.  

Beroende på täthet mellan fräsningen kunde vi ställa in hur mycket struktur vi ville 

få fram. Det blev som tidigare en övervägning av hur mycket tid vi ville att varje 

fräsning skulle ta. I detta skede hade vi som avsikt att efterbearbeta faten så det 

spelade inte så stor roll om det fanns spår av frässtålet kvar. Utsidan och 

hörnradien kördes av två sista pass med ett 8 mm pinnstål. Här avverkades bara 1 

mm i taget för att få en bra finish. Vi optimerade fräsningen så att hela ovansidan 

tog totalt ca 7 min att fräsa. Total aktiv frästid för ett fat blev 22 minuter.  
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 Figur 18. Fräst ovansida 

 

 

 

Figur 19. Färdiga fat 
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Reflektion  

Under dagen vi var i Linköping och tillverkade faten, medans CNCn fräste 

på, diskuterade vi mycket om effektivisering av arbetet. Hur man kunde 

producera i större volymer. Mindre produktion är något som vi båda 

tycker är spännande. Här fick vi möjlighet att även utforska lite om hur 

vi skulle kunna producera en produkt småskaligt. Det är något vi nosat 

på under utbildningen men som vi upplevt inte fått så mycket som vi 

velat så det var en inspirerande dag av den anledningen också även om 

det inte är lika kopplat till vårat examensarbete.  

Allt eftersom faten blev klara under dagen var det spännande att se hur 

olika ytorna blev på olika träslag även men med samma inställningar på 

maskinen. Vi hade nog förväntat oss ett mer, för oss, maskingjort yttryck 

med repetitiva märken på nästan alla fat. Men när det kom ut som en 

upplevd borstad eller blästrad yta tycker vi det var väldigt spännande. Vi 

började diskutera andra produkter och användningsområden. Ökningen 

av ytor med struktur är något i sett mer på senare år i branschen. Det är 

inte bara släta och sprutlackerade ytor. Vi pratar om att det finns ett 

stort värde i det taktila. Vi känner redan här att det finns mycket mer att 

undersöka än vad vi kommer hinna i det här arbetet men det väcker 

något i oss som vi skulle vilja utforska mer. 
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2.3 Enkätundersökning  
  

För att skapa oss en bild av vad folk har för uppfattning om olika ytor genomförde 

vi en liten enkätundersökning. Undersökningen bestod att fyra frågor kopplade till 

fyra fat med olika ytor. Vi hade bearbetat dessa på olika sätt i CNCn och ett av dem 

hade vi även putsat för hand efter CNC-beredningen.   

Vi gjorde ett urval på åtta personer med olika förkunskaper om trä och hantverk 

för att få ett mer korrekt resultat för en sådan relativt liten undersökningsgrupp.  

  

Frågorna vi ville få svar på var:  

  

1. Vilken av dessa ytor på faten föredrar du mest?  

2. Vilken/ vilka ytor känns handgjord eller maskingjord?  

3. Vilket av faten har en yta som tilltalar dig mest för ett köp av produkten?  

4. Hur värderar du produkter om dem känns handgjord eller maskingjord?   
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3 Avslutning  

  

3.1 Uppnådda resultat  

Figur 20. Resultat fräsning flängs fiberriktning furu  Figur 21. Fräsriktning 

Fräsning ovansida i furu längsgående riktning med ett 20 mm fullradiestål med 2 mm 

mellanrum mellan fräsningarna ger en relativt grov yta som uppfattas som borstad eller 

blästrad. Något som traditionellt uppfattas som handgjort. 

Figur 22. Resultat fräsning längs fiberriktning ask  Figur 23. Fräsriktning 

Fräsning ovansida i ask längsgående riktning med ett 20 mm fullradiestål och 2 mm 

mellanrum mellan fräsningarna ger en än mer distinkt yta som uppfattas än mer som 

blästrad än på furun. 
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Figur 24. Resultat fräsning + handputs   Figur 25. Fräsriktning 

 

Fräsning ovansida i ask längsgående riktning med ett 20 mm fullradiestål och 2 mm 

mellanrum efterbearbetad med putsduk från 120-240 i grovlek. Resultatet blir en väldigt 

slät och len yta som är svår att avgöra om den skulle vara maskin- eller handputsad. 

 

Figur 26. Resultat fräsning tvärs fibrerna   Figur 27. Fräsriktning 

 

Fräsning ovansida i furu tvärsgående riktning med ett 20 mm fullradiestål och 2 mm 

mellanrum ger en relativt grov yta med repetitiva märken som uppfattas som 

en bandsågad yta.  
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Figur 28. Resultat fräsning tvärs fibrerna undersida                   Figur 29. Fräsriktning 

 

Fräsning undersida i körsbär tvärsgående riktning med ett 20 mm pinnfrässtål och 2 mm 

mellanrum ger endast ett fåtal märken som uppfattas komma från en maskin. På övriga 

ytan uppfattas som väldigt slät och kan liknas vid en hyvlad yta. 
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3.2 Resultat enkätundersökning   
 

 

Figur 30. Fat nummer 1                         

 

 

 

Figur 31. Fat nummer 2                         

 

Fat nummer 1 

Fat nummer 2 



35 
 
 

 

 Figur 32. Fat nummer 3 

 

 

                      

Figur 33. Fat nummer 4 

 

 

 

 

Fat nummer 3 

Fat nummer 4 
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Figur 34. Resultattabell 

 

 

  

Figur 35. Resultattabell 

 



37 
 
 

  
Figur 36. Resultattabell 

 

 

Hur värderar du produkter om dem känns handgjorda eller maskingjorda?  
 

Utdrag av svar: 
 

Produkt värderas högre om den känns handgjord och välarbetad men även 

formspråket har stor betydelse.  

En taktil yta känns mer intressant. Dem fat med en struktur i ytan till skillnad från 

den helt putsade känns spännande och även om man kan ana att dem är 

maskingjorda utstrålar dem mer ”mänsklig närvaro” (citat från enkäten).  

Det beror på kvalitén på hantverket. Vetskapen eller tron om att något är 

handgjort ökar värdet på fatet.  

En kontinuerlig bearbetad yta ger ett maskingjort intryck. Det är avvikelserna som 

ger ytan en känsla av handgjord, nästan lite slumpmässigt utfört.  

Väldigt symmetriska märken associeras som maskingjord. Om man kan föreställa 

sig hur ytan är skapad kan man härleda det i det kan vara handgjord t.ex. den yta 

som upplevs som borstad kan antas vara handgjord.  

Det handgjorda kan kännas mer unikt men beroende på det maskingjordas kvalitet 

kan det ändå värderas högre i alla fall i en prissättning.    
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3.3 Slutsats  
  

Olika val av frässtål för olika ytor och former har stor betydelse för att uppnå olika 

typer av resultat och finish men även för en tidseffektiv och rationell tillverkning. 

På undersidan av våra fat var det fördelaktigt att använda ett rakt frässtål då ytan 

var konvex och fräsa tvärs fibrerna för det gav minst efterbearbetning. Den enda 

anmärkningen här var att vi fick märken tvärs fibrerna vid ändarna runt foten på 

varje fat vid varje fräsning. Inget jätteproblem utan de kunde enkelt tas bort med 

en sickel.  

  

Däremot blev resultaten på ovansidan spännande eftersom de gav så olika uttryck 

och ytor beroende på vilken inställning vi hade. Här kunde vi verkligen välja om vi 

ville åstadkomma ett fat som skulle putsas fint med papper efteråt och då fräsa 

tätt mellan varven och med ett fullradie stål. Tiden blev längre för varje fräsning 

men mindre putsjobb efteråt.   
 

Fräsningen med fullradiestålet gav en räfflad ytfinish som gav ett intryck av en 

blästrad yta som vi tyckte kändes mycket intressant och härlig att känna på. Den 

blev framförallt mer påtaglig på ask och furu av de träslag vi testade. Den blästrade 

ytan framkom framförallt när vi fräste längs fibrerna. När vi fräste tvärs 

fibrerna blev ytan betydligt mer grov och skulle kunna jämföras med 

en bandsågad yta. Här insåg vi att någon efterbearbetning kanske inte behöver 

göras överhuvudtaget utan låta ytan vara som den är direkt ur maskinen.  
 

Det som är viktigt att tänka på när man tar fram produkter för CNC är fästytor eller 

fästpunkter. Vi ritade produkten så att det fanns en plan yta på undersidan som 

också blev en fästpunkt i mallen som hölls fast med hjälp av vakuum under 

bearbetning. Om produkten är liten är det fördelaktigt att ändå använda sig av 

längre ämnen som når mellan anhållen på maskinen. För en kostnadseffektiv 

produktion är alltså viktigt att veta vilka avstånd som finns mellan anhållen. På så 

sätt kan man då få ut flera produkter på rad och det blir mindre omställningstid.  
 

Det är viktigt att ställa sig frågan hur mycket arbetstid man tycker är rimlig att 

lägga på varje fräsning för att uppnå det resultat man förväntar sig. Det är en 

avvägning man får göra där många faktorer spelar in för att optimera arbetstiden.  

  

Enkätundersökningen som vi genomförde gav ett resultat där man kan 

understryka att det inte helt går att fastställa en specifik yta som anses mest 
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tilltalande och om det är den maskin- eller handgjorda. Vetskapen eller tron på om 

en produkt är handgjord tyckte dem flesta var något positivt men det var ändå 

många som inte kunde särskilja att en yta var maskinbearbetad utan istället satte 

en hög värdering på en yta som hade mycket struktur. Efterbearbetning är alltså 

inte direkt nödvändigt för att ge en yta och finish som tilltalar.  Vi ville inte på något 

sätt vilseleda någon att tro att produkten är helt handgjord och man kan reflektera 

över om det är etiskt rätt att skapa en produkt maskinellt som upplevas 

handgjord,  vi ville undersöka hur olika ytor tilltalar människor. 

  

Slutligen är vi är nöjda med resultatet. Vi känner att vi har skaffat oss en 

plattform av teknik och kunskap för hur vi tar fram en produkt anpassad för CNC 

teknik varifrån vi sedan kan ta projektet vidare antingen till en producent eller 

kunna tillverkade den själva i mindre skala hos en extern partner. Vi har också 

fått en bredare insikt i hur vi själva och andra upplever en slutprodukt med olika 

ytor och finish som bättre eller sämre som vi skulle kunna utforska ännu mer i 

andra produkter.  

  
 

  



40 
 
 

3.4 Reflektion 

 

Finns det etiskt tvivelaktighet att med CNC-teknik få något att verka handgjort?  

Vi har diskuterat en del om det är problematiskt med etiskt tvivelaktigt att med 

CNC-teknik få något att verka handgjort och kommit fram till att man inte bör se 

de som lika eller jämföra dem alls. Vi ser på dem som två helt olika saker. Vi säger 

inte att något av de faten vi gjort är varken handgjort eller maskingjort utan det är 

bara gjort och upp till betraktaren att värdera hur den upplevs. Gillar man det så 

gillar man det och tvärtom. Men själva frågan om vad som är handgjort eller 

maskingjort kan nog vara känslig hos många. Det har vi märkt av när vi pratat med 

personer i vår närhet i skolan tillexempel.   

  

Vi ser på CNC precis som vi ser på de andra högt presterande maskinerna vi 

använder på skolan. De är bara hjälpmedel på vägen för att nå ett visst resultat. 

Har vi använt våra händer för att bearbeta träet i en maskin som är digitaliserad 

tycker vi att det är handgjort. Så fort det finns en mänsklig interaktion i själva 

bearbetandet så är det handgjort enligt oss själva och det betyder inte att man 

måste tillverka en fals med en falshyvel utan man kan göra det på en digitaliserad 

bordfräs med en falskutter. Det kan man nog ha olika åsikter om och det kan delvis 

bero på bakgrunden man kommer ifrån. Om man ska dela upp snickare i två fack 

så skulle man nog kunna hårdra det och säga att det finns maskinsnickare eller 

snickare som föredrar handverktyg. Vi båda tillhör nog den första kategorin och 

ser inte ny teknik och avancerade hjälpmedel som något hot för oss som 

hantverkare för vi tror att vår kunskap är det som är värdefullt och den kan inte 

en datorstyrd maskin ta ifrån oss.  

  

Dock vågar vi ändå kalla det vi har gjort för hantverk då vi anser att hantverket 

bakom produkten ligger i formgivningen och förarbetet och det är det nog många 

som förmodligen inte ens reflekterar över. Att skissa och modellera produkten i 

3D är både tidskrävande kräver en viss kunskap i Solidworks. Ofta ser man bara en 

slutprodukt och inte stegen som ledde dit. På bara ritning och modellering har vi 

lagt ner mer timmar än på själva tillverkningen och då räknar vi inte med första 

testkörning av provfatet.  

 

Det har stundtals varit svårt att ta till vara på möjligheten att vara två i arbetet och 

få ut en dubbel mängd av undersökning eftersom vi var begränsade i 

användningen av CNC-maskinen i Linköping. Styrkan vi har haft i att vara två har 

snarare varit att kunna diskutera kontinuerligt med varandra vilket gett oss själva 
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en djupare kunskap och nya infallsvinklar på delarna i arbetet. Vi kompletterar 

varandra på ett bra sätt där Gustav kan gasa på och göra så att saker hela tiden 

kommer framåt och Victor kan stanna upp och reflektera och leda det på rätt spår. 

Samarbetet mellan oss har fungerat bra och det märkte vi redan i första 

snickerikursen på Malmstens för tre år sedan där vi samarbetade med att bygga 

likadana Malmstensbord. Där fann vi ett band till varandra privat men utvecklade 

också en bra arbetsrelation.   

Det är inte alltid vi är överens om precis allt men vi har väldigt högt i tak mellan 

varandra och genom att kunna diskutera öppet om allting helt förutsättningslöst 

så kommer vi till en lösning som båda känner sig lika delaktiga i.  

  

En viktig start i vårat examensarbete var att vi tidigt hade ett planeringsmöte 

tillsammans där vi ritade upp kursens veckor på en whiteboardtavla och sedan 

fyllde i steg för steg vad som behövdes göras varje vecka för att nå målet till 

framläggning. Det blev tydligt och gav oss en bra överblick för vilka deadlines som 

fanns just i vårat ex-arbete och när det var dags att börja avsluta eller avgränsa sig. 

Eftersom vi behövde göra den praktiska delen på en annan plats än i skolans 

maskinpark var denna planering helt avgörande för att vi tillslut nådde ett resultat 

och en slutsats.   

  

Vi ser detta som en förstudie i CNC teknik som vi skulle kunna ta vidare och 

fördjupa oss i ännu mer. Något vi kände att vi ville men inte hann under de veckor 

vi arbetade med detta eftersom vi var beroende av utomstående hjälp och 

maskintid i Linköping och fick anpassa oss efter våran kontakt Thomas där. Det 

fanns mycket mer att testa vid själva tillverkningen som hade varit insiktsfull. Som 

tillexempel ett bredare utbud av frässtål och andra typer av verktyg i maskinen 

som hade gett andra ytor och resultat. Vi har fått väldigt mycket uppmuntran från 

privatpersoner men också folk i branschen som har sett vårat resultat på den 

pågående vårutställningen i skolan och det har gett oss tankar om att kanske 

kunna ta produkten vidare till produktion men hur och i vilken skala har vi inte 

diskuterat om än.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 – Enkät  
 

 

Uppfattning av ytor  

  

1, Vilken av dessa ytor på faten föredrar du mest? Rangordna nummer på faten 
nedan från den du mest föredrar till den du minst föredrar.   
  
Mest   Minst  
        

  
  
  
2, Vilken/ vilka ytor känns handgjord eller maskingjord? Du kan svara flera 
alternativ.  

  
  
Handgjord:  
  
Maskingjord:  
  
  
  
3, Vilket av faten har en yta som tilltalar dig mest för ett köp av 
produkten? Rangordna nummer på faten nedan.  
  
Mest   Minst  
        

  
  
  
   
4, Hur värderar du produkter om dem känns handgjord eller maskingjord?   
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Bilaga 2 – Arbetsritning litet fat 
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Bilaga 3 – Arbetsritning stort fat 
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