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Sammanfattning:
Mitt examensarbete, En pall, en mall, gjordes på Carl Malmsten Furniture 
Stiudies, Linköpings universitet, under våren 2011. Jag har läst om befintlig teknik 
inom formpressning och olika tillämpningar av mallar i samband med tillverkning 
av möbler. Jag ville utveckla ett system som utnyttjar både pressning och fräsning. 
Detta förslag ska kunna ligga till grund för att mindre snickerier med målsätt-
ningen att producera  möbler av böjd plywood/faner kan göra det  utan stora 
investeringar i maskiner. Målet var att all bearbetningen på varje möbel är möjlig 
utan något annat utöver en vanlig överhandsfräs.

Summary:
My thesis, A stool, a template was created for my graduate work at Carl Malmsten 
Furniture Studies, Linköping University, during the spring of 2011. I have been 
reading about existing technologies for gluing layers of vener and the various
applications of molds in the context of furniture. I wanted to develop a system that 
utilizes both extrusion and milling. This proposal will serve as a basis for small 
scale carpentry with the goal of producing bent plywood/veneer furniture without 
large investments in machinery. The goal was to finish each piece without any 
needs beyond an ordinary router. 

Förord:
Latmasken i mig har många gånger fantiserat om att det skulle finnas en “idiot-
säker” möbelmall. En mall som man i princip bara kan fylla med råmaterial för att 
sedan limma och forma möbeln i. Att det blir lika lätt att göra möbler som att baka 
ett gott bröd. Jag tror att formpressade möbler skulle kunna erbjuda den lyxen. 
Med det sagt gjorde jag avstamp till mitt examensarbet. 
Jag vill passa på att tacka alla snälla människor som hjälp mig göra detta möjligt. 
Tack till min fina klass som varit ett stort stöd under hela min utbildning. Tack till 
min handledare Leif Burman som hjälpt mig med kloka synpunkter under arbete.
Tack till Marie Andersson som stöttat, uppmuntrat och inte tröttnat på mig.
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1. Inledning:
Nuförtiden är formpressade och skiktlimmade möbler inget ovanligt. Vi har haft 
flera pionjärer inom möbelarkitekturen under 1900-talet som just använt sig av 
den här tekniken, Alvar och Aino Aalto, Gustav Axel Berg, Bruno Mathsson och 
Yngve Ekström för att nämna några. Tekniken är egentligen lika enkel som den är 
genial. Genom att limma och pressa samman olika faner eller tunt sågade trä-
ribbor kan man formpressa fram organiska och böljande former som både kan hål-
las tunna i dimensioner och förbli stabila. Man slipper onödigt spill som blivit om 
man försökt ta ut samma form ur ett massivt stycke trä. Idag finns det flera olika 
tekniker kring hur man kan formpressa fram möbler.
Allt efter som åren har gått har också tekniken för hur man bearbetar form-
pressade möbler utvecklats och förfinats. Idag är tillverkningstiden nerkortad 
avsevärt tack vare nyare arbetsätt och verktyg som  t.ex. de som CNC-tekniken 
erbjuder. Denna teknik är dock fortfarande en relativt kostsam och platskrävande 
investering för det lilla snickeriet. 

1.1 Bakgrund:
Jag har under min utbildning på Carl Malmsten blivit varse  hur lätt det är för en 
fin möbelidé att bli misslyckad om limningen inte blir lyckad. Limknektar och 
tvingar måste spännas så att trycket under limningen blir jämt och rakt annars kan 
det lätt bli otäta och svaga fogar. Detta föranleds dessutom utav flera olika 
moment som är tidsödande och ibland tråkiga. Plankor ska sågas upp, hyvlas, 
kapas, fräsas och borras för centrumtappar. Blir limningen dålig efter allt förarbete 
är det mycket som ska göras om för att man ska kunna försöka igen.

I möbelindustrin har man sedan ett tag sett fördelarna med CNC-tekniken där 
datoriserade maskiner med lätthet kan forma trä och andra material med olika 
fräs- och putshuvuden. CNC-tekniken är här för att stanna och jag avser inte att 
ersätta den på något vis. Jag är dock nyfiken på hur man skulle kunna producera 
vackra och användbara träprodukter på ett rationellt, billigt och yteffektivt vis. Jag 
tror att lösningen kan finnas blad de formpressade möblerna.
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1.2 Mål:
Målet med rapporten är att genom undersökningar av befintliga tekniker ta fram 
ett grundmaterial till en mall för en skiktlimmad möbel där man både kan forma 
genom limning och fräsning.

1.3 Syfte:
Syftet med mitt examensarbete är att det ska i förlängningen kunna ligga som 
grund för att mindre snickerier ska kunna producera formpressade trämöbler på ett 
rationellt och yteffektivt vis.

1.4 Metod:
Jag tänker mig att mitt arbete ska delas in i tre steg. I den första av dessa ska jag 
samla på mig information på om hur man har tillverkat och hur man tillverkar 
skiktlimmade och formpressade möbler idag. 

I det andra steget ska jag med den insamlade informationen som bakgrund skissa 
fram ett förslag på en möbelmall, som erbjuder både pressnings- och fräs-
ningsmöjligheter. Jag ska göra några fysiska tester för att komplettera mina gamla 
och nya kunskaper.

I det tredje steget ska dessa kunskaper resultera i att jag tillverkar en mall för 
formpressade möbler och provtillverkar ett par möbler, i detta fall två likadana 
pallar. Denna mall ska ha kombinerade press- och fräsmöjligheter.
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1.5 Avgränsningar:
-Fokus ligger på en fungerande mall.
När jag är klar med mitt examensarbete är det inte säkert att jag har en fungerande 
pall. Jag tänker fokusera på mallen och dess utformning, materialval till pallen 
kommer inte att göras efter kunskap om de starkaste sammansättningen av faner.

-Pressning och limning
I min mall vill jag kunna formpressa och fräsa fram formen på pallen. Moment 
som kantbrytning, slutputsning och ytbehandling kommer inte att kunna göras i 
den här mallen.

-Maskinella begränsningar
Jag avser att bara använda en överhandsfräs på mallen för att kunna producera 
pallar. 

-Jag tänker inte göra några jämförelser mellan det stora och 
det lilla snickeriet
Jag kan inte göra jämförelser mellan dessa två då deras kostnade och arbetssätt ser 
helt olika ut.

1.6 Frågeställning:
-Vilka probelm har jag att förhålla mig till och lösa för att kun-
na producera en formpressad produkt rationellt och yteffektivt 
på det lilla snickeriet?
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2. Skiktlimmade/formpressade 
möbler

2.1 Historia:
Som jag tidigare nämnde hade vi under 1900-talet flera möbelarkitekter som 
ritade möbler som var avsedda att skiktlimmas och formpressas. Man hade 
tidigare redan basat och formpressat fram möbler så som bröderna Thonés caféstol 
men det var först på 1900-talet som man började att göra möbler genom att limma 
ihop olika skikt av faner eller plywood. 

Alvar och Aino Aalto ritade 1931 Paimio 41 eller sanatoriestol 41 som den 
kallas i Sverige, en möbel som idag anses vara en av våra riktiga klassiker och 
som fortfarande tillverkas. Tanken med stolen var att trä skulle kännas mjukare än 
de då vanliga metallstolar som fanns på sanatorierna. (Arkitekturmuseet, 2009) 
Arne Jacobsen och hans stilbildande stol Myran är ytterligare ett lysande exempel 
på hur skiktlimmade möbler kunde och kan se ut.

I Sverige ritade Gustav Axel Berg tidigt flera möbler som skiktlimmades och 
formpressades. Tekniken passade utmärkt till de då rådande modernistiska tanke-
sätten om möbler som följer sittkurvor osv. Bruno Mathsson får väl anses som 
en av Sveriges största möbelarkitekter genom tiderna och även han gjorde sig ett 
namn mycket tack vare sina formpressade möbler som följde kroppens utform-
ning. (National Encyklopedin, 2011)

Formpressningen är tillsammans med olika platta paketlösningar enligt mig de 
riktigt stora händelserna i 1900-talets möbelvärld. 
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2.2 Olika tekniker:
Det finns en uppsjö med olika tekniker som har används och som används än idag 
när man tar fram skiktlimmade möbler. Även om teknikerna ser liknande ut så 
finns det skillnader både i hur man pressar och på hur man sedan väljer att efter-
bearbeta det färdigpressade materialet.

Gemensamt för nästan alla tekniker är att man utgår ifrån en mall som lager utav 
faner eller plywood ska böjas runt. Efter man har böjt fram sin form sker vanligt-
vis en efterbearbetning som kan se lite olika ut. Man kan såga och hyvla fram sina 
former efter pressning. Idag är CNC-tekniken vanlig i möbelindustrin där man 
kan placera sin färdigpressade form i en maskin och ett datorprogram styr olika 
fräs och putshuvuden. (5 Axis Solutions - Profile Routing 2009) Denna teknik är 
oslagbar i de flesta lägen både om man ser till tids- och precisions-
aspekter. 

Jag ska förklara fyra olika tekniker som alla visar hur pressning kan gå till. 

Pressmall med valsar:
En vals spänns runt mallen och drar lager med faner tätt över böjen. Denna teknik 
används t.ex. vid tillverkningen av Aaltos Paimio 41 som än idag är i produktion. 
Under dess tillverkning pressas sittskalet i en mall och efterbearbetas sedan för 
hand med såg, spånhyvel och slippapper. (Tillverkning av Aaltos Paimio 41, 1984)
Den här tekniken används också ofta utav instrumentmakare när de t.ex. ska 
forma gitarrkroppar. (Bending Figured Mahogany with Fox Bender Pt.3 2008)

Bild 1. Pressmall med valsar Bild 2. Aaltos Paimio 41
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Pressmall med en positiv och en negativ form:
En vanlig pressteknik i industrier idag. Ofta är mallen monterad i en fanerpress 
som sköter pressandet maskinellt. Vanligt är att pressa sittskal till stolar som 
Jacobsens Myran. Ofta sker efterbearbetningen idag i CNC-maskiner som både 
fräser och putsar skalen (5 Axis Solutions - Profile Routing 2009). Tekniken 
används även vid tillverkning av Yngve Ekströms Lamino. Då pressas en bred 
packe med tjockt faner och efter pressning sågas tunnare ben- och ryggdelar upp 
maskinellt. (Swedeese besök 2010)

Pressmall med vakuumsäck:
En oerhört flexibel och enkel teknik att använda sig av vid formpressning. 
Tekniken kräver bara en form som faneret ska pressas runt och en tät vakuumsäck 
som skapar press runt faner och mall. Tekniken är enkel att använda och 
variationsmöjligheten är stor då man bara behöver ändra formen på mallen. An-
vänds vanligtvis vid tillverkning utav mindre serier eller vid prototypbyggen. (Joe 
Woodworker.com 2005)
Det finns stora vakuumpressar som är uppbyggda kring samma teknik som
används inom industrin. Då är det ett vakuumbord med en tätslutande vakuumduk 
som läggs över och pressas runt det som ska böjas. (Pressa a vouto, 2010)

Bild 3..Pressmall med positiv och negativ form Bild 4. Yngve Ekströms Lamino

Bild 5. Pressmall med vakuumsäck
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Pressmall med tvingar:
Kanske den enklaste av alla tekniker. Faner pressas med hjälp utav tvingar runt en 
mall, ofta med rejäla pressbitar som fördelar trycket. Används i mindre snickerier 
eller vid prototypbyggen. Har man förstått den här tekniken kan man med enkel-
het förstå de andra. Tekniken har dock sina brister. Det kan vara svårt att få bra 
tryck över hörn om böjarna har för små radier. För att det ska fungera krävs det 
nästan att man har en motform som trycker från utsidan över böjen. (Build mod-
ern furniture, 2006) 

2.3 Handöverfräs:
Handöverfräsen är en handmaskin som inte är en ovanlig syn i snickerier. Den kan 
användas till falsning, fasning, profilfräsning och formfräsning. Det är den sista 
tekniken jag tänker använda mig utav. Ett rakt frässtål arbetar fram en befintlig 
form efter en mall med hjälp utav ett kullager som sitter i en enda av frässtålet och 
kan följa mallens konturer.

 

Bild 6. Pressmall med tvingar
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3. Min pall
3.1 Skissetapp:
Ganska tidigt i mitt arbete var jag klar med att jag ville rita min möbel själv 
istället för att tillverka en mall för en redan befintlig produkt. Detta för att jag är 
väldigt intresserad av formgivning och tyckte att examensarbetet skulle bli mycket 
intressantare för mig att genomföra om jag gjorde så mycket som möjligt själv. En 
annan anledning till att jag valt att rita möbeln själv är att jag då kan låta 
tillverkningssättet vara med och styra hur formen ska se ut. Jag vet vad som går 
och inte går att göra.

Jag har hela tiden vetat vilken typ av möbel jag vill göra och mina skisser har 
arbetats fram efter en beställning jag gjorde till mig själv. Den såg ut på följande 
vis:

- Det ska vara en pall
- Formen på pallen ska gå att skiktlimma och formpressas
- Pallen ska vara stapelbar

I projektet har jag haft några pallar som förebilder och inspiration. Dessa är på 
sina egna vis utmärkta exempel på vilken typ utav möbel jag vill göra.

Bild 7. Lisa Norinder, Benjamin       Bild 8. Peter Brandt, Bimbo          Bild 9. Sori Yanagi,
                Butterfly Style Stool
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Många skisser gjordes i SolidWorks som jag arbetade mycket med under projek-
tet. Jag tycker att det är ett smidigt tillvägagångssätt att utifrån en liten kladd eller 
idéskiss börja arbeta i SolidWorks och prova olika former. Det ger också möjlig-
het till att tidigt anpassa möbeln så att den uppfyller de krav jag ställt på möbeln 
så som t.ex. stapelbarhet i detta fallet.

Bild 11. Modell i kartong

När jag hade hittat formen på hur jag ville att 
min pall skulle se ut ritade jag några varianter 
på den så att jag var säker på att allt skulle hålla 
ihop och så att pallen kunde bli stapelbar. Efter 
det byggde jag modeller i full skala och just-
erade mått och vinklar något. 

Bild 10. Skisser jag gjorde i 
SolidWorks
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3.2 Pallen:
Resultatet blev pallen Brygga som har en schabloniserad form utav en person som 
har gått upp i brygga, eller står “han” med kroppen krökt åt andra hållet? Det är 
upp till betraktaren att avgöra. Beroende på var man står och tittar på den upplever 
man olika saker. En rolig och lite barnslig stapelbar pall i björk för stor som liten.

Bild 12. Pallen Brygga

10



4. Mina tester
Efter insamlingsetappen fick jag ganska mycket kött på benen och mina tester 
avser att testa sådant som jag inte har fått lära mig eller som jag inte redan visste 
kring ämnet. Dessa tester ska resultera i utformningen utav min slutgiltiga mall.

4.1 Tester i datorn:
Under arbetets gång har jag arbetat mycket med olika skisser på hur min mall 
skulle kunna se ut. Jag använde mig då utav 3D-programmet SolidWorks. Där har 
jag kunnat testa och se om olika bitar kan passa ihop. Har inte en mall fungerat 
har jag börjat om och tagit med mig det som fungerar in i nästa skiss. Ibland har 
jag arbetat om mina skisser så mycket att de idag inte finns kvar för att de har 
sparats över med andra skisser.

En vanlig återvändsgränd som jag ofta återkom till var att jag på något vis råkar 
limma fast mallen i pallen genom t.ex olika fixeringspunkter. Jag har skissat på 
om den övre mallen skulle vara tvådelad och på så vis lösa problemet med hur jag 
ska få press vid limning. Men för att hålla min grundtanke renodlad ville jag
behålla tanken om att en mall är en mall och inte flera olika som pressas ihop 
under olika omgångar.

Nedan är två exempel på skisser som jag gjorde under denna fas. Den vänstra 
mallen bygger på att mallen ska ha tre fixeringspunkter. Dock krävde den mer 
förarbete på faneren som var tvungna att spåras och borras innan pressning. Jag 
tycker att det blir för mycket förarbete och jag förlorar lite utav min ursprungs-
tanke med att kunna fylla en mall med “rått” material.

Skissen till höger visar en mall med två fixeringspunkter och en gångjärnslösning 
till sidorna som skulle vikas ner vid pressning. Jag fann dock ingen bra form på 
hur allt skulle lösas. Gångjärn kom i vägen för överhandsfräsen och jag såg inte 
hur själva pressen i hörnen skulle fungera eller hur det skulle lösas. Jag tror dock 
att det finns anledning att utforska den tekniken närmare vid ett senare skede.

Bild 13. Mallskiss jag gjorde i SolidWorks Bild 14. Mallskiss jag gjorde i SolidWorks
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4.2 Fysiska tester:
De tester som utfördes fysiskt innan jag började att bygga min mall handlade i stor 
utsträckning om att se hur jag snabbt kan bygga upp en kärna till en pall. Jag hade 
efter lite studier beslutat mig för att bygga upp pallkärnan utav böjbar plywood 
som ytfaneras med 1,5mm tjockt björkfaner. Ett tillvägagångssätt olika källor har 
talat varmt för. (Bent plywood in 7 easy steps, 2009) 
Enligt plywoodfabrikanten kan man limma böjar som har en radie ner till 80 mm. 
Jag önskade mig en något mindre radie och efter mina tester insåg jag att det var 
möjligt. Jag gjorde olika radier på små mallar av MDF och provböjde. Sprack 
plywooden i böjen var radien för liten. Min innerradie på pallens böj är 67 mm 
och fungerar med mina material.

Anledningen till att jag valt böjbar plywood är endast utav den anledningen att jag 
vill kunna bygga upp en kärna så snabbt som möjligt. Hållfastheten är inte lika 
bra som om jag hade limmat eget kryssfaner men för uppgiftens skull är den fullt 
tillräcklig. Detta eftersom jag har avgränsat mig till att bygga en fungerande mall. 
Pallens hållfasthet är sekundärt.

Jag var tvungen att veta hur mycket press som jag var tvungen att ha över böjarna 
för att de skulle hålla efter limning. Jag provade om man kunde strunta i tryck 
över böjarna och satt bara press över sidorna. Resultatet blev luftfickor och mitt 
formpressade material kändes slappt och utan styrsel efter limning. Sen provade 
jag att ha press på endast delar av böjen och hoppades att den pressen skulle för-
hindra luftfickor, men det resulterade inte i någon nämnvärd förbättring. 
Avslutningsvis provböjde jag med press över hela böjen på både över- och under-
sida. Fogen blev tät och den slapphet jag upplevde innan var nu betydligt mindre.

Min slutsats var att det inte fanns någon genväg. Om pressytan inte täcker hela 
böjen blir det inte tätt och det kan ge upphov till att faneren eller plywooden klyvs 
om man belastar böjen fel. Alltså bör min mall ha press över hela böjen.

Bild 15. Provböj, Inneradie 67mm Bild 16.Provböj, Dålig press över böjen
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För att förbättra pressen i den kritiska böjen fann jag det också bättre att lägga ett 
tunt material som kan ge lite fexibilitet mellan mall och pallmaterial. Ett tunt lager 
med gummiduk kan fungera. Problemet är dock att det blir mycket friktion när 
man trär mallen över faneren och det kan låsa faneren i ett oönskat läge och återi-
gen kan luftfickor skapas. Kork är mycket bättre på den fronten. Det finns dock en 
liten risk att korken lämnar märken i ytfaneren som sedan måste putsas bort. Detta 
anser jag dock vara bättre än en otät fog. 

4.3 Ställningstagande efter tester inför 
malltillverkning:
Efter de tester som utfördes och med det jag hade läst mig till inom ämnet var 
det dags att använda informationen. Kvar av arbetet återstod det största testet, att 
tillverka en mallprototyp med kombinerad press- och fräsmöjlighet. 

Människan kan inte konkurrera med CNC-tekniken i snabbhet och exakthet och 
det är inte syftet med mitt arbete heller. Min förhoppning är att på ett så enkelt vis 
som möjligt visa att det går att tillverka formpressade möbler på ett rationellt vis 
utan att maskinkostnaderna ska vara för stora. Den maskin jag kommer att använ-
da mig utav utöver min mall och diverse tvingar är enbart överhandsfräsen. Detta 
verktyg kan man köpa till ett överkomligt pris i nästan vilken bygghandel som 
helst. Jag har själv erfarenhet utav maskinen och tycker den lämpar sig väldigt bra 
till den här uppgiften.

De presstekniker som jag efter mina tester anser skulle fungera bäst till min mall 
är att pressa med en positiv och negativ form samt att kombinera detta med 
tvingar runt om. Denna lösningen skulle kunna ge möjlighet till bra press över 
hela pallen samt fräsmöjligheter om den yttre formen inte är för tjock. Frässtålet 
måste nå igenom både den övre mallen och pallen. Om jag istället valt att pressa 
i en vakuumsäck hade jag efter pressning varit tvungen att plocka ut mallen ur 
säcken och sedan trä på en fräsmall och då förlorar mitt arbete sitt syfte i det här 
fallet. Att pressa med en vals skulle kunna fungera men jag tror att det skulle bli 
samma problematik som med vakuumsäcken. 

Ska mallen kunna återanvändas är det också viktigt att malldelarna alltid kommer 
på samma plats. Detta är viktigt eftersom frässtålet kommer att gå igenom pallen 
och fräsa ett stycke ner i den undre mallen. Om den övre mallen inte kommer i 
samma läge vid nästa limning kommer inte pressen bli bra eftersom den kan sakna 
pressyta i den undre mallen. Jag tror att en fixeringspunkt bör räcka för att styra 
den övre mallen i rätt position vid varje limning. 
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5. Min mall
5.1 Principen för min mall
Jag har försökt att renodla mina idéer så 
lång det bara är möjligt i min mall utifrån 
testerna och skisserna jag gjorde. 

Mallen består utav:

-En nedre mall som faner ska kunna böjas 
runt. På toppen utav den sticker det upp en 
gängstav som är gängad genom mallen. Den 
ska styra faner och den övre mallen i rätt 
läge. Hela den nedre mallen är klädd med 
3mm kork som ska jämna ut trycket vid 
limning. På sidorna är det borrat hål som 
tvingar sedan kan gå in i.

-Den övre mallen ska fungera som motpress 
under limning samt utgör den fräsmall till 
pallens siluett. Den övre mallen betår utav 
tre delar, två sidor och en topp. Detta för 
att när man sätter allt i press kunna dra ner 
mallen och sedan dra åt med limknektar 
över hörnen så att trycket blir bra över de 
kritiska böjarna. Även denna mall har ett 
lager med kork som pressutjämnare. I
toppen på mallen är det ett hål som har 
samma form som pallens grepp. I detta hål 
kan gängstaven gå igenom under limning.

-Längst upp i mallen placeras under lim-
ning fixeringbiten. Den här biten har formen 
utav pallens grepp och i mitten av den är 
det ett hål för gängstaven. Fixeringsbitens 
uppgift är att se till att mallen alltid kommer 
i samma läge när man sätter faner i press.

Bild 17. Principen för min mall
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5.2 Mallkärnan: 
När man sedan ska tillverka sin pall lägger man en packe med limstrukna faner 
över mallen, även dessa är försedda med hål som gängstaven kan gå igenom. 
Sedan lägger man på den övre mallen och fixeringsbiten. På gängstavens topp 
skruvar man sedan på en hattmutter. Denna tillåter mig att skruva ner gängstaven i 
mallen tills dess att den övre mallen är i rätt läge. Där efter placerar man ut tvingar 
i de borrade hålen och så tvingar man ihop den övre mallen runt hela paketet.
När allt har suttit i press tas alla tvingar bort och så kan man fräsa ut formen, 
fixeringsbiten är dock fortfarande på plats. När ytterkonturen är framfräst kan man 
lossa på fixeringsbiten och fräsa ut greppet i pallen. Där efter är pallen klar och 
redo att plockas ut ur mallen.

Min pall byggs upp utav tre lager faner, vardera 1,5 mm tjockt. Mellan dessa 
ligger två lager med böjbar plywood. Valet utav material bygger snabbt upp en 
kärna och minskar arbetstiden före pressning. De olika fanerriktningarna på faner 
och plywood är viktiga för att böjning ska vara möjlig. Den böjbara plywooden 
går bara att böja till de små radierna om fanerriktningen i dess ytfaner går på 
tvären. Det vanliga björkfaneret som jag andvänder går dock av om man försöker 
böja det på liknande vis. Man måste böja det längs fibrerna.

Tjockleken på min pall blir totalt 13,5mm.

Faner

Böjbar plywood

Böjbar plywood

Faner

Faner

Bild 18. Uppbyggnad av kärna tll pallen
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5.3 Tillverkning utav mallen:

Hela mallen är tillverkad utav 30mm tjock björkplywood. Den nedre mallen 
består utav 14 sådana lager som har centrumtappats, limmats ihop i omgångar och 
formats till totalt 6 bitar. Dessa formade bitar har i sin tur centrumtappats och
limmats ihop till den undre pressmallen. För att skapa bättre press senare och för 
att jämna ut ojämnheter i mallen limmas en 3mm tjock korkmatta över hela mal-
len.

Den övre pressmallen betår utav tre 
delar som bär formen utav pallen 
som sedan ska produceras. Jag har 
sågat och fräst fram de formerna 
efter olika mallar som jag format i 
MDF.

Bild 19. 14 lager plywood som formats till undermall Bild 20. Undermall klädd i kork

Bild 21. Formar pressmall med bandsåg Bild 22. Formar pressmall med fräs

Bild 23. Färdigformade delar till övre pressmallen
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För att skapa pressyta till de kritiska böjarna under limning utav pallen formade 
jag totalt 28 små böjar utav plywood som sedan limmades ihop till två pressböjar. 

Dessa böjar försänktes ner i mallsidorna 
och limmades fast.
Då jag inte ville att sidobitarna i den 
övre mallen skulle sitta fastlåsta i topp-
biten utav mallen valde jag att endast 
centrumtappa ihop de tre delarna. Nu 
sitter de fixerade men med utrymme att 
kunna gå isär och pressas ihop. Vardera 
sida har sju centrumtappar.

Utmed den undre mallens sidor borrades flera hål som tvingar sedan kan gå in i 
för att skapa press under limning av pall.
På den undre mallens topp borrades det även in ett genomgående hål där det fästes 
en mutter på undersidan där min gängstav kunde skruvas i och lösa 
fixeringen. Denna gängstav ska både löpa genom pall, den övre mallen och är 
fixerad tack vare en passbit som fyller upp fräsmallsformen på toppen.

Bild 24. På börjad fräsning utav pressböjdel Bild 25. Försänkt pressböjdel

Bild 26. Ihoptappade delar till övre pressmallen

Bild 27. Borrade hål för tvingar samt 
monterad gängstav

Bild 28. Mall med fixeringsbit monterad
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Till sist fasades avsluten på benen så att när man sedan använder mallen kan fräsa 
avsluten i rätt vinkel utmed golvet.

Att tillverka mallen var ett stort projekt i sig. För att få fram den har det varit “trial 
and error” som varit den metod jag använt mig av. Även om min mall fungerar 
finns det några saker man kan utveckla och förbättra. 

Lösningen med att ha olimmade tappar som förbinder övre mallens delar är bra 
men som jag gjorde de nu hamnade tapphålen lite långt ut och kan riskera att gå 
sönder om man knäcker till i hörnen. Lösningen hade varit att göra pressböjbitarna 
inte fullt så tjocka och på så vis få ner tapphålen en bit i mallen. Det hade inte 
försämrat trycket och mallen hade blivit stabilare.

Det hade inte heller varit fel att göra den undre mallen lite högre och på så vis 
inte riskera att faner och plywood knäcks i avsluten då de nu kan gå i marken vid 
limning och göra detta.
  

Bild 29. Färdig mall med de fasade avluten på benen för att 
fräsningen där kan ske vågrätt.

18



6. Palltillverkning:
6.1.1 Limning:

Förbereder limning genom att borra hål genom alla lagren av faner och plywood. 
Detta för att gängstaven ska kunna gå igenom dessa vid pressning. 

Börja limma alla lagren med polyretanlim som vattnas med en spruta för att 
skynda på härdningen av limmet. Alla lagren läggs i en hög med de borrade hålen 
över varandra. 

Bild 30-35. Palltillverkning, limning
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Packen med faner och plywood läggs över den undre mallen, med gängstaven 
genom hålen.
Den övre mallen pressas ner över packen för hand.
För att undvika att mallen går isär under limning, sätts det två limknektar löst över 
hörnen på den övre mallen.

För att fixera den övre mallen på rätt plats gängas fixeringsbiten på plats på toppen 
av den övre mallen.
När den är åtdragen börjar tvingar placeras ut upptill och dras åt. Limknektarna 
över hörnen dras åt så att det blir ett bra tryck över böjarna. 

Bild 36-41. Palltillverkning, limning
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Tvingar placeras ut uppifrån och ner på sidorna och dras åt. Därefter efterdrages 
alla tvingar så att det blir ett jämt och bra tryck över mallen.

Limningen tog ca 20 minuter. Efter en inkörningsfas tror jag att den är halverad.
Jag valde att limma med polyretanlim och därför sitter mallen i press under fyra 
timmar. Man kan tänka sig att använda mer snabbtorkande limmer eller limma 
med värme för att på så vis dra ner presstiden. 

Bild 42-43. Palltillverkning, limning

Bild 44. Pallen är färdiglimmad
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6.1.2 Fräsning:

Efter pressning plockas samtliga tvingar bort från mallen, endast fixeringsbiten på 
toppen sitter kvar.

Med en överhandsfräs arbetar jag mig runt pallen med den övre mallen som fräs-
mall till ett frässtål med kullager.
Runt pallens fötter är vinkeln på mallen annorlunda för att få avsluten på pallen i 
rätt vinkel mot golvet.

Bild 45-50. Palltillverkning, fräsning
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Då frässtålet inte når på djupet i hörnen av mallen sågas alla böjar av med en 
flushsåg. Sågen kan följa mallen och resultatet blir snabbt klart och bra.

När pallens ytterkonturer är frästa fixeras mallen med ett par tvingar och då kan 
fixeringsbiten lossas. Där biten har suttit finns det en kontur av pallens grepp i 
mallen som jag kan fräsa efter och på så vis avsluta fräsningarna.

Bild 51-56. Palltillverkning, fräsning
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Till sist lossas tvingarna och så kan övre mallen plockas av den undre mallen. Ur 
den övre mallen kan jag sedan lätt plocka ut pallen. 
Fräsningen tog ca. 20 minuter. Efter en inkörningsfas tror jag att den tiden kan 
halveras.
Vad som nu återstår är efterarbetet med putsning och kantbrytning.

Bild 57-62. Palltillverkning, fräsning
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6.2 Resultat:

Om man inkluderar förarbete med fanerfogning och uppsågning utav skivmaterial 
så landar tillverkningstiden på drygt en och en halv timme per pall. Detta 
inkluderar inte presstiden som skulle kunna skyndas på om man använt sig utav 
ett annat lim. 
Andra åtgärder man skulle kunna göra för att korta ner tillverkningstiden är:

- Att använda sig utav färdigfogat faner i format eller alternativt av svarvat faner 
istället.
- Förputsa ytfaneren så att det efter bearbetning bara återstår kantputsning och 
kantbrytning.

För att slippa momentet med att såga bort det sista i hörnen på pallen skulle man 
kunna använda sig utav tunnare faner och på så vis kunna ha en mindre radie. 
Detta skulle dock innebära att fler lager ska strykas med lim och jag tror därför 
inte att man tjänar något nämnvärt i tid.

Min tidsammanräkning är dessutom utförd under tillverkningen utav den andra 
pallen jag gjorde. Jag är övertygad om att efter lite övning så kommer både lim-
tiden och frästiden att krympa.

Min uppskattning är att om ett snickeri väljer att producera min pall på detta vis 
kommer de troligen att ha en tillverkningstid på ca. 40 minuter.

Bild 63. Slutbearbetning på pallen

Bild 64. Färdig pall
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7. Analys och slutdiskussion: 
I denna delen ska jag försöka sammanfatta mitt arbete och de tillvägagångssätt jag 
arbetat efter samt om jag har uppfyllt mitt syfte med examensarbetet. 

För att kunna genomföra mitt examensarbete anser jag att den informationen och 
de tester jag gjorde var fullt tillräckliga. Det stora testet på slutet när jag faktiskt 
tillverkade pallar var det viktigaste och gav mest lärdom. 

Efter att ha utfört pressning och fräsning några gånger i samma mall står det klart 
att min teori har fungerat. Det går att tillverka träprodukter på ett rationellt och 
yteffektivt vis.

Innan mallen byggdes var frågan huruvida jag skulle få tillräckligt bra press i 
böjarna det största problemet. Det visade sig dock vid tillverkning utav mallen att 
det inte var så svårt som jag befarade. Korkmattorna på insidan av mallen verkar 
ha fördelat ut ett jämnt och bra tryck under limningsfasen. Mina tester med gum-
miduk som pressfördelare visade att friktion skulle göra det mer krångligt att sätta  
pallen i press. Detta skulle man kunna undvika om man hade använt sig utav ett 
tunt lager med “slaskfaner” som inte limmas på pallen. Detta lager skulle kunna 
ligga mellan pall och gummiduk. Jag tror att detta “slaskfaner” skulle kunna göra 
nytta i min mall med kork också. Det fanns nämligen tendenser till att lim ville 
krypa igenom om ytfaneret inte var helt tätt, vilket resulterade i att det fastnade 
små bitar av kork på pallen. Jag tänker mig att “slaskfaneret” skulle kunna fungera 
som spärr och förhindra att pallen blir fastlimmad i mallen.
En reflektion jag gjorde när jag fräste ut pallens form var att stödet till överhands-
fräsen inte alltid var fullt tillfredsställande. När avsluten på benen skulle fräsas var 
det lätt att verktyget vickade till och gjorde märken i mallen. Det vill man undvika 
då dessa märken kommer att överföras till nästa pall. En lösning på det problemet 
skulle vara om man använde sig utav en motbit som monteras på handöverfräsens 
bottenplatta, detta stöd skulle kunna förhindra vickningsrisken.
Materialvalet med plywood i mallen fungerade bra nu. Jag tror dock att om 
mallen ska fungera i en längre tillverkning så bör man se över det valet. Ett 
hårdare metallbaserat material hade inte lika lätt fått tryckmärken som plywooden 
och är inte lika känsligt för att frässtålet går in i det. -svaret
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Jag tror även  att om jag hade valt mer än en fixeringspunkt i mallen så skulle 
risken för att mallen inte kommer på rätt plats vid limning minimeras. Det 
fungerade med en punkt men det kändes som två hade gjort det hela än mer 
stabilt.

Jag valde att limma min pall med polyretanlim som har en ganska lång härdnings-
tid. Det valet gjorde jag för att jag inte behövde vara snabbare nu samt att det blir 
en hård fog som minskar risken för att det pallen ska flexa tillbaka efter limning. 
För att förkorta presstiden skulle man kunna göra en mall där man kan tillföra 
värme och på det viset få ner tiden. Ett annat alternativ hade varit att använda sig 
utav ett annat lim med kortare härdningstid. Om man tänker sig att att ett litet 
snickeri ska producera såhär kan det kanske ändå gå. Det förutsätter dock att man 
under presstiden har andra uppgifter och uppdrag som man utför. Palltillverk-
ningen skulle då bara vara en liten del utav verksamheten. 

Utifrån det resultatet och med de insikter jag tar med mig därifrån är jag övertygad 
om att det går att tillverka pallar på det vis jag hoppades på. Därför har jag up-
pfyllt hela syftet med mitt examensarbete.

7.1 Reflektion:
Jag hade en teori men behövde mer kött på benen för att bevisa den. Utifrån att 
studerat olika tekniker som används idag och som har använs vid tillverkning utav 
skiklimmade möbler kunde jag sedan arbeta fram min egen teori om hur man kan 
gå till väga i projektet. Många människor har provat olika metoder som jag kunde 
lära utav och jag slapp många fallgropar på vägen tack vare detta. Deras kun-
skaper har lett mig fram till mitt resultat via egna tester och skisser. 

Det jag arbetat fram under examensarbetet behöver lite justeringar men sen finns 
det ett fungerande produktionssätt. Jag tror på detta arbetssätt och ser det som ett 
prefekt projekt för den som står i startgroparna att starta ett litet snickeri att ta vid 
och utveckla. Jag tror att min metod går att föra över på flera möbeltyper och kan 
fantisera om en hel kollektion som tillverkats på detta vis.

7.2 Slutord:
Min mall fungerar och jag tycker att jag har funnit svar på min frågeställning. Jag 
har tillverkat två pallar med samma fina resultat båda gångerna. Det vore dock 
klart önskvärt att fortsätta testandet och göra fler pallar för att försäkra sig om att 
min mall verkligen fungerar eller alternativt bygga en ny mall med de föreslagna 
förbättringarna och köra en testserie.
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