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Sammanfattning 
Vi har i detta examensarbete tagit avstamp i våra egna hantverksmässiga snickerierfarenheter för att 

utöka vår kunskap om träbearbetning i större skala. Med oss har vi haft tankar på egna framtida 

verksamheter och hur vi där skulle kunna kombinera småskalighet med storskalighet. Genom att lära 

känna delar av den svenska träindustrins tillverkning av möbelkomponenter har vi velat utvidga våra 

kontaktnät såväl som öka vår kunskap om deras utrustning och arbetssätt. 

Vi har valt att utgå från en produkt, vilken vi formgav för uppgiften, för att på så vis begränsa vårt 

område. Vår idé har varit att jämföra tillverkningen av delar till denna produkt mellan ett litet snickeri 

och småskalig industri. Vi har delat in tillverkningen i olika tekniker och inom var och en av dessa sökt 

upp specialiserade företag, att samla i en lista samt att besöka under arbetet. 

Vi anser att vår undersökning visar att det finns goda möjligheter för det lilla snickeriet att nå framgång 

både genom att lära av och samarbeta med den småskaliga träindustrin. De arbetssätt och de maskiner 

vi sett under våra besök hos industrin, skulle i flera fall gå att använda i det lilla snickeriet. Till tekniker 

som varit extra spännande att lyfta fram hör bland annat rationell svarvning av raka föremål, 

frässvarvning i kopieringsfräs samt den utveckling som skett inom basning och böjning av trä genom 

komprimering. Det vi i ett första läge tror är mest lönsamt för det lilla snickeriet att köpa från 

småindustrin är olika typer av svarvade eller frässvarvade ämnen samt avancerad bearbetning som kan 

göras enkelt i en CNC-styrd maskin. I arbetet har vi också erfarit att det finns många faktorer, i vissa fall 

svåra att tydligt redovisa, som påverkar vilken väg som är möjlig och lämplig att ta. 

Abstract 
In this thesis we have expanded our experiences of handcrafting furniture into larger scale furniture 

making. With us we’ve had thoughts of our own future occupation and the possibilities to combine small 

and large scale cabinet making. In getting to know parts of the Swedish industrial manufacturing of 

furniture components, we’ve wanted to extend our network of contacts as well as increase our 

knowledge of their equipment and work methods. 

We have chosen to use a product that we designed for the task, thus limiting our area. Our idea has 

been to compare the manufacturing of parts for this product in a small workshop and small scale 

industry. We have divided the production into various techniques and for each of these we’ve sought 

out specialized manufacturers, to be listed and for us to visit and learn from. 

We believe our study shows that there are good opportunities for the small wood workshop to add to its 

success by both learning from and cooperating with the small scale wood industries. The modus 

operandi and the machines we have seen during our visits to industries, would in many cases be possible 

to use in the small workshop. Techniques that have been especially exciting for us to highlight include 

efficient turning of straight components, turning of irregular shapes in copy milling machines as well as 

the development of steam bending through compression. What we firstly believe to be most profitable 

for the small woodworking shop to purchase from small industries are different types of turned or copy-

milled components alongside the advanced processing that can be easily done in a CNC machine. In the 

process we also learned that there are many factors, in some cases difficult to clearly acknowledge, that 

affect which path is feasible and appropriate to take. 
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Förord 
Vi har funnit stor del av vår inspiration till detta arbete på våra respektive praktikplatser under 

föregående höst; Wigells Stolfabrik AB och Snickeriet Stenfelt & Dahl AB. Som värdefullt stöd i arbetet 

med att planera och genomföra vår undersökning och rapportskrivning har vi haft våra handledare 

Johan Knutsson - professor i möbelkultur, och Leif Burman - inriktningsansvarig på 

möbelsnickeriprogrammet, på Carl Malmsten Furniture Studies. Andra personer med inblick i branschen 

har också hjälpt oss med värdefulla tips. Genom våra intervjuresor har vi fått en mycket bra inblick i en 

för oss okänd del av trämöbelindustrin, helt och hållet tack vare ett öppet och varmt mottagande hos de 

företag vi besökt. För att genomföra våra resor har vi mottagit stipendier från Siv & Carl Malmstens 

minnesfond. 

Vi vill rikta ett stort tack till Er alla för all inspiration och hjälp på vägen att söka denna för oss nya 

kunskap, och att tillgängliggöra den för andra intresserade genom denna rapport! 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under de utbildningsår vi båda haft inom möbelsnickeri har vi nästan uteslutande fokuserat på 

tillverkning i liten skala, ofta av endast ett exemplar. Vid ett par tillfällen har vi fått inblick i mer 

storskalig produktion. Exempel på detta är ett kortare kursmoment i serietillverkning av en liten produkt 

och en åttaveckors praktikperiod, då vi själva valde verksamhet och inriktning. De här erfarenheterna, 

tillsammans med tankar på en framtida arbetssituation, har inspirerat oss att undersöka möjligheterna 

för ett mer rationellt upplägg inom hantverket med utgångspunkt i det lilla snickeriet. 

På tidigare studieresor, ofta till Småland, samt under ovan nämnd praktikperiod, har vi sett hur svensk 

trämöbelindustri till stor del är uppbyggd av nätverk av olika specialister som förser varandra med 

komponenter i olika stadier. Istället för att alla tillverkare investerar i effektiv utrustning för exempelvis 

svarvning, finns det företag som har specialiserat sig på just detta och därigenom får många kunder 

tillgång till det. Ofta förefaller detta starka nätverk av företag vara en orsak till att tillverkning på mindre 

orter kunnat fortsätta trots ökad konkurrens från låglöneländer. 

Våra tankar har cirkulerat kring om även ett litet snickeri kan ta del av underleverantörsnätverket i 

befintlig småskalig träindustri. Detta för att behålla hög kvalitet i material och utförande samtidigt som 

man har en rationell tillverkning som ger möjlighet även för den storstadsnära snickaren att genom ökad 

volym driva sin verksamhet på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

Vi har valt att genom en utblick i den småskaliga träindustrin undersöka hur det fungerar med kontakter 

och samarbeten idag mellan det lilla snickeriet och småskalig industri. 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att genom inhämtande av kunskap om tillverkning, i miljöer med skilda förutsättningar, 

bedöma om ett litet snickeri kan arbeta på ett mer rationellt sätt och samtidigt hålla en hög kvalitet och 

hantverksnivå. Genom att lyfta fram industrins utrustning och erfarenhet hoppas vi även som en bieffekt 

kunna bidra till att fler inom branschen (designers, möbelsnickare osv.) upptäcker möjligheter till utbyte 

och samarbete, vilket vi tror att alla har att vinna på. 

1.3 Mål 
Vårt arbete har som mål att belysa såväl likheter som skillnader mellan det lilla snickeriet och småskalig 

industri. Vi vill även utöka vår egen kunskap om företag i träbranschen i en kartläggning av vilka 

tillverkningsmoment som kan utföras av vem och med vilken vinst - eller förlust - i kvalitet och ekonomi. 

1.4 Frågeställning 
Den övergripande frågan är: Hur kan det lilla snickeriet nå framgång genom att lära av och samarbeta 

med den småskaliga träindustrin? 

1.5 Metod och källor 
Vi har gjort ett urval av träbearbetningstekniker som vi delat in i olika grupper. Dessa tekniker går vi 

igenom och redovisar förutsättningar hos den småskaliga industrin respektive det lilla snickeriet. 

För att bilda oss en uppfattning om verksamheter i den småskaliga industrin har vi valt ut lämpliga 

företag att presentera i anslutning till de olika teknikerna. Underlag för detta har vi skapat genom att 

besöka flera av företagen och genomföra intervjuer på plats. 



7 
 

För att identifiera vilka företag som varit relevanta i vår undersökning har vi utgått från bransch-

organisationer, företagsregister och branschtidningar samt vänt oss till personer med brett kontaktnät i 

branschen. Även tidigare skrivna examensarbeten och andra rapporter har gett oss uppslag. 

Med avsikten att göra en tydlig jämförelse mellan det lilla snickeriet och småskalig industri, har vi valt att 

utgå från tillverkning av komponenter till en stol. 

Efter våra besök hos företagen har vi återkommit med en offertförfrågan gällande delar till vår stol. Vi 

har hoppats på att därigenom få konkreta uppgifter om priser och hur det beställda antalet påverkar 

dessa. Vi hade viss anledning att på förhand vara kritiska till vårt offertförfarande då vi troligtvis inte 

skulle kunna fråga så många företag. Det fanns även en risk att flera av dem skulle låta bli helt att svara 

eller ge oss en mindre välgrundad uppskattning, eftersom det inte rörde sig om en skarp offert utan 

enbart i syfte att förstärka vårt examensarbete. 

Uppgifter vi har med i denna rapport om tekniker och deras tillämpning samt angående företagen i vår 

undersökning, grundar sig huvudsakligen på de intervjuer vi genomfört tillsammans med den 

erfarenhetsbaserade kunskap vi byggt upp under vår utbildning. 

1.6 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till de tekniker vi anser relevanta för den stol vi tagit fram. Vi fokuserar på formandet av 

trädelarna, inte sammansättningarna mellan dem. Vidare förväntar vi oss inte att hitta några definitiva 

brytpunkter kring beslut om egen tillverkning respektive att lägga ut på annan. Vår ambition är att lyfta 

fram olika aspekter med för- och nackdelar, samt att få möjlighet att utforska och lyfta fram en del 

mindre kända tekniker. Vi tar inte på oss uppgiften att presentera samtliga i småindustrin som utför 

respektive teknik, antingen för att vi inte har hittat alla eller för att vi av någon anledning valt att 

utelämna dem. Viktiga aspekter som logistik och transporter samt dess påverkan på miljön kommer vi 

inte fördjupa oss i under vårt arbete. 

1.7 Struktur 
För att göra vårt arbete överblickbart har vi skapat en struktur som utgår från de valda 

tillverkningsteknikerna. Vi ger en introduktion, redogör för olika utrustning och specifika aspekter för 

teknikerna. Därefter berättar vi om tillverkning i det lilla snickeriet respektive den småskaliga industrin 

samt redogöra för några av de företag vi har funnit under vår research. Efter det summerar vi teknikerna 

med slutsatser kring det vi tagit upp. 
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2. Definitioner och urval 
2.1 Bakgrund 

Kort om möbelindustrins historia 
I Sverige finns en lång tradition av träbearbetning och möbeltillverkning, inte konstigt med tanke på 

tillgången på skog. Möbelindustrin har vuxit sig extra stark i områden med just tillgång på råvara och 

goda transportförbindelser. Under första halvan av 1900-talet byggdes industrier upp i bland annat 

Småland, Västergötland, Östergötland och Skåne. De grundades i småföretagsamhet och 

hantverkskunnande men växte under 50- och 60-talen till större företag som också fick en mer rationell 

produktion. Även om företagen generellt fortsatt att bli större och färre, så finns det en betydande 

mängd småföretag kvar som fyller en viktig funktion i nätverken av underleverantörer. Viktigt för den 

svenska möbelindustrins utveckling har varit framgången för svensk möbeldesign, genom flera 

internationellt erkända namn som Bruno Mathsson och Carl Malmsten.1 

Kort om möbelproduktion i siffror 
Värdet av den totala möbelproduktionen i Sverige, även andra material än trä inräknade, uppgick år 

2013 till 23 miljarder SEK. Detta är en fördubbling sedan 1995 (se diagram). Sverige exporterar mycket 

av produktionen och de största marknaderna för det är Norge (35%), Danmark (11%), Tyskland (11%). 

Motsvarande största länderna vi importerar från är Polen (18%), Kina (17%), Tyskland (13%).2 I en 

rapport som skrivits av Centre for Industrial Studies3 konstateras att Sverige växer som möbeltillverkare 

och att man är ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren. I rapporten går 

också att läsa att de största möbelproducerande nationerna i Europa är Tyskland (17,7 miljoner euro), 

Italien (15,9) och Polen (8,3) och att Sverige ligger på sjunde plats (3,0).4 

 

 

Figur 1. Diagram över svensk produktion, export och import av möbler i miljarder kronor. Källa TMF/SCB. 

 

                                                           
1 Rapport från Vinnova. Storskalighet och småföretagande - en studie av strategiska grupper inom svensk 
möbelindustri, s. 10-11. 
2 Procenttalen avser andelen av total export respektive import under 2013. Siffrorna kommer från TMFs årsstatistik 
för helåret 2013 och avser alla typer av möbler inklusive köksinredning.  
3 Rapport från Csil. Benchmark of Sweden in the European furniture context. 
4 Ibid. Siffror avseende 2012 för produktion i olika europeiska länder, s. 8. 
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2.2 Definitioner 
I rapporten använder vi två begrepp för att beskriva olika typer av snickeriverksamheter. För att 

definiera dessa har vi inspirerats av Sverker Jonssons bok om småindustrins framväxt5 och gjort våra 

egna tillägg och gränsdragningar. 

 

Lilla snickeriet 
Personal: Ofta 1-5 (ägare medräknade). 

Placering: Storstadsnära, långt från möbelindustrin, nära slutkunder. 

Förutsättningar: Hög hyra, litet kapital, begränsad lagerkapacitet. Relativt nyetablerade. 

Produktion: Fristående möbler och mindre produkter, ej fast inredning, från enstyck till mindre serier. 

Utrustning: Traditionella snickerimaskiner (kapsåg, justersåg, bandsåg, rikthyvel, planhyvel, bordsfräs, 

handöverfräs, pelarborr, långhålsborr, sinkmaskin, putsmaskiner, fanerpress, manuell svarv), ej egen 

CNC-maskin. 

Kunder: Direkt förhållande mellan snickeriet och slutkunden. 

 

Småindustrin eller småskaliga industrin 
Personal: Från några få till 50 anställda, även administrationstjänster. 

Placering: Ofta landsort, inte sällan Småland eller Tibro, distribution sker åtminstone nationellt. 

Förutsättningar: Ändamålsenliga lokaler, gott om lagerutrymme, eventuellt egenägd fastighet. Ofta lång 

historia och tradition av tillverkning, inte sällan tredje-fjärde generationen i ägarfamiljen. 

Produktion: Övervägande legotillverkning av möbelkomponenter i trä, rationell tillverkning med 

kapacitet för större serier, olika snabb omställning för tillverkning av korta serier. 

Utrustning: Ändamålsenlig maskinpark efter specialisering, blandning av äldre och nyare modeller, 

tillgång till egna datorstyrda maskiner (CNC). 

Kunder: Komponenterna levereras till annan producent för vidare förädling alternativt direkt till 

återförsäljarledet vid kompletta produkter. 

 

  

                                                           
5 Jonsson. Den svenska möbeltillverkningen 1850-1950: en småindustris framväxt, s. 11-13. 
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2.3 Val av tillverkningstekniker 
Med vår utgångspunkt som möbelsnickare har vi velat undersöka hur man tillämpar olika 

tillverkningstekniker i industriell miljö. Målet har inte varit att inrikta oss på speciellt avancerade 

tekniker, utan snarare att undersöka de vanligt förekommande metoderna, såväl med äldre 

industrimaskiner som med nyare datorstyrda CNC-maskiner. Några tekniker som vi på förhand 

intresserade oss extra för var olika typer av massivträböjning såsom basning och komprimering. Även 

industriell träsvarvning samt kopieringsfräsning var vi nyfikna på. Det senare kan beskrivas som en 

kombination av svarvning och fräsning av exempelvis böjda och rundade stols- eller bordsben. 

Kopieringsfräsningstekniken har vi inte tidigare sett någon direkt motsvarighet till i det lilla snickeriet, 

vilket gjorde tekniken ännu mer intressant att ta med. Svarvning intresserade oss då vi tidigare förvånats 

över hur rationellt det kan göras i förhållande till våra möjligheter i den egna verkstaden. 

 

Indelning av teknikerna i tre grupper 
Massivträbearbetning Olika metoder för att forma ett stycke trä genom avverkning av 

material. Vi har valt ut några tekniker att fokusera på. 

Massivträböjning Tekniker för att forma ett massivt träämne genom att böja det. 

Formpressad skiktlimning Tekniker för att skapa böjda former genom att sammanfoga flera tunna 
trälager som böjs till en ny form och fixeras genom att de limmas 
samman. 

 

2.4 Stolen som produktexempel 
Vi har valt att i vår undersökning utgå från en stol. Det är en möbeltyp som ofta innehåller många 

intressanta tekniker och utmaningar i de olika beståndsdelarna. Det är också ett sätt för oss att begränsa 

omfånget på vårt arbete till att endast omfatta de i stolsammanhanget intressanta teknikerna. När vi 

formgav stolen valde vi att fokusera på olika sätt att tillverka delarna. Vi arbetade också med aspekter 

som sittkomfort, behagliga proportioner och annat, men det har inte varit vår huvudfokus i 

gestaltningsarbetet. 

För att med utgångspunkt i vår stol flera olika tekniker valde vi att göra den i ett antal olika utföranden. 

Vi begränsade oss här i stort sett till utformningen av fram- och bakbenen, som till att börja med har fått 

kvadratiskt respektive cirkulärt tvärsnitt. Dessa båda varianter har sedan blivit raka respektive 

avsmalnande i längdriktningen. Under processen har vi även haft funderingar på att rita en 

specialvariant med båda bakbenen i ett långt böjt ämne (som på en wienerstol) för att utnyttja 

teknikerna för massivträböjning fullt ut, men tiden räckte inte till för detta. 
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Figur 2. Vårt stolsexempel i version med kvadratiskt tvärsnitt, rakt respektive avsmalnande. 

 

Figur 3. Vårt stolsexempel i version med cirkulärt tvärsnitt, rakt respektive konat. 
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2.5 Kartläggning av småindustrin 
Eftersom vi med stolen begränsar antalet tillverkningstekniker har vi valt att enbart leta efter företag i 

industrin som specialiserat sig på någon av dessa. Därför har vi inte sökt efter generella snickerier, som 

inte uttalat är inriktade på de tekniker vi tittat på. Ett gränsdragningsproblem har funnits i det 

teknikavsnitt vi kallar massivträbearbetning då flera av metoderna som ingår där är väldigt 

grundläggande inom möbelsnickeri och därmed återfinns hos de flesta generella snickerier. De 

tillverkare vi valt att ta upp i kapitlet har visat sig vara specialiserade såtillvida att de enbart arbetar med 

möbelkomponenter i serier och därmed har en hög kunskapsnivå som är relevant för oss. 

Att snabbt skaffa sig en överblick av befintlig svensk möbelkomponentindustri är inte helt lätt. Det finns 

ett antal organisationer som samlar de flesta företag i tillverkningsledet och idag har många av dessa 

egna hemsidor, vilket förenklar letandet. Systemet med svensk näringsgrensindelning med så kallade 

SNI-koder, som alla företag måste registrera hos Skatteverket har också varit till hjälp i sökandet. Största 

utmaningarna har varit att bedöma företagens relevans för oss och att säkerställa att vi inte missat 

några viktiga. För att hela tiden tillföra företag skickade vi under arbetet ut listor till några 

nyckelpersoner vi identifierat eller känt till sedan tidigare och hade även med listor och kartor vid flera 

av våra studiebesök.  

 

Steg i skapandet av vår företagslista 
1. Hitta lämpliga företag 

a. Företag vi redan kände till 

b. Tips från personer i branschen 
c. Branschorganisationer och tidningar 

i. Trä och Möbelföretagen (TMF) 

ii. Träcentrum I Nässjö 

iii. Woodnet.se/NTT 

d. Företagskataloger på nätet 

i. NordicNet.se 

ii. Proff.se 

2. Kolla upp hittade företag 

a. Företagens egna hemsidor 

b. Proff.se (för uppgifter om anställda och omsättning mm.) 

c. Retriever.se (för årsredovisningar, artikelsök mm.) 

3. Skapa lista och karta med företagen 

4. Dubbelkolla lista med personer I branschen 

 

Den slutgiltiga listan över de företag vi har hittat och valt ut går att finna som bilaga till denna rapport. 
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2.6 Research genom studiebesök 
Vi har inte haft möjlighet att besöka alla företag på vår lista. För att så mycket som möjligt utöka vår 

egen kunskap valde vi främst ut företag som vi själva inte tidigare varit hos. Vi gjorde en inledande resa 

med ett tiotal besök, fördelade på olika tekniker. Denna resa gav oss en bra inblick och mycket kunskap 

om företagen och deras produktion. Några veckor senare gjorde vi ytterligare en resa, då vi besökte fyra 

nya företag för att komplettera vår research. Förutom informationen besöken gav oss om de enskilda 

företagen, gav det oss en bredare kunskap om de maskiner och annan utrustning, i vissa fall väldigt 

specifika och för oss helt nya, som används. För att få med oss samma typ av information från de olika 

besöken gjorde vi ett formulär med ett antal intervjufrågor.6 

 

 

Översikt av våra studieresor 

 

Figur 4. Vår första studieresa, röd: Forsnäs Form, Möbelspecialen Lammhult, KG List, Smedbergs, Davinde Savværk, W-
Snickerier, Hubbestad Svarveri. Andra resan, gul: Wigells Stolfabrik, Henrix Svarveri, Bending Group, Gemla.  

                                                           
6 Se bilaga med intervjufrågor från studiebesök. 
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3. Massivträbearbetning 
3.1 Introduktion 
Under kategorin massivträbearbetning samlar vi några vanliga tekniker för formning av trä till 

möbelkomponenter. Vi ger exempel på maskiner, från traditionella till mer moderna, med 

förhoppningen att skapa en bra orientering inom respektive teknik. Kategorin massivträbearbetning 

skulle kunna omfatta följande: Sågning, hyvling, fräsning, svarvning, putsning, borrning och 

sammansättning. Vi har valt att ta upp tekniker som hyvling, fräsning och svarvning, då dessa stämmer 

bäst överens med de avgränsningar vår stol ger. 

 

Exempel på möbler med massivträbearbetning 
 

 

Figur 5. Stol från Svenskt Tenn med kopieringsfrästa bakben. Figur 6. Wigells pinnstol Nr55/BAS med kopiersvarvade pinnar. 
Figur 7. Stolen Lansa från G.A.D med mall- eller CNC-frästa delar. 
 

3.2 Några tekniker inom massivträbearbetning 

Hyvling 
Vid hyvling framställs plana ytor. När det kommer till maskinell hyvling sker det med ett roterande 

verktyg7, en kutter, med ett antal utbytbara skäreggar. Varje gång en egg skär in och ut ur materialet 

som förs förbi kuttern avskiljer den spånor likt en handhyvel (ickeroterande) vid ett manuellt 

arbetsmoment. Problemet vid den roterande bearbetningen är att eggen arbetar en så kort sträcka i 

taget att den plana ytan snarast blir vågig. Genom att justera kutterns diameter, antalet skärande eggar 

och styckets matningshastighet, kan vågorna göras praktiskt taget osynliga. 

Första patentet på en rikthyvel av den princip som används idag, med ett inmatnings- och ett 

utmatningsbord åtskilda av en roterande kutter, togs av John D. Riley och Henry Climer 1866 i Cincinatti, 

                                                           
7 Undantag finns på äldre maskiner av modell boxhyvel och planbox vilka hade fast monterade skäreggar som, när 
arbetsstycket får tillräckligt hög fart, ger perfekt plana ytor helt utan kutterslag. Källa: Tekno’s Träindustrins 
handbok, s. 881. 
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USA.8 Tidigare hyvelmaskiner byggde på principen att ämnet som bearbetas sätts i rörelse maskinellt 

över en fast monterad skäregg. Den tidigaste av detta slag patenterades i England redan 1791 och hade 

en fast kniv monterad ovanför arbetstycket. 1834 registrerades i Massachusets vad som i USA kallas 

Daniel’s-hyveln med tillägget av en roterande kutter. Trots Riley & Climers manuellt matade patent kom 

denna att tillverkas till första världskriget då den klarade av t.ex. master och annat för stort att hanteras 

för hand. 

Maskiner för hyvling 

Traditionell rikt- och planhyvel 
Rikt- och planhyvel förekommer vanligen som två separata maskiner, men finns även i kombinerat 

utförande. I rikthyveln skapas först en plan yta och sedan riktas ytterligare en sida på ett arbetsstycke, 

vanligtvis till rät vinkel mot den första. Arbetet fortsätter därefter i planhyveln som hyvlar de två 

återstående sidorna helt parallellt mot de första till en valfri tjocklek. 

Rikthyveln består till sina väsentligaste delar av en roterande kutter, idag vanligtvis med fyra skäreggar, 

ett inmatnings- och ett utmatningsbord samt ett sidanhåll. Utmatningsbordet kalibreras så att dess yta 

ligger exakt i nivå med den översta punkten på eggens skärcirkel. Inmatningsbordets nolläge är i höjd 

med utmatningsbordet och användaren ställer in önskat hyvlingsdjup genom att sänka det med samma 

mått. Längs med de båda borden sitter sidanhållet som normalt är inställt så att det står vinkelrätt från 

dessa. Över kuttern sitter också ett så kallat SUVA-skydd som vid hyvling av ett styckes bredsida höjs så 

att det går under. Vid hyvling mot sidanhållet sänks det istället mot borden och justeras i sidled så att 

det täcker hela den del av kuttern som inte bearbetar stycket. 

 

Figur 8. Exempel på rikthyvel.  Figur 9. Exempel på kombinerad rikt- och 
planhyvel med fällbara riktbord. Från Griggio. 
 

Planhyveln används i nästa steg för att dimensionera det riktade arbetstycket. Maskinen består av ett 

bord och en över detta placerad kutter samt matarvalsar. Här är alla rörliga delar inkapslade varför 

maskinen är relativt säker att arbeta vid. Eftersom trästycket matas mot kutterns rotationsriktning finns 

kastskydd som hindrar det från att slungas tillbaka ut. Matningshastigheten kan normalt regleras i ett 

antal steg. 

                                                           
8 Internet: http://wiki.vintagemachinery.org/Early%20History%20of%20Jointers.ashx (2014-04-17). 

http://wiki.vintagemachinery.org/Early%20History%20of%20Jointers.ashx
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Maskinen ställs in efter den dimension stycket ska få efter hyvling. Man bör inte avverka mer än 5-6 mm 

i taget varför hyvlingen delas upp i flera omgångar om det behövs. Stycket läggs med en av de riktade 

sidorna mot bordet och förs in, förbi kastskyddet, under inmatningsvalsen som för det vidare under 

kuttern. Därefter tar utmatningsvalsen vid och biten kan till slut plockas ut på andra sidan. Slutligen kan 

styckets sista obearbetade sida hyvlas på samma sätt och man har en bit med fyra släta sidor, var och en 

vinkelrät mot sina närliggande sidor. 

 

Figur 10. Exempel på planhyvel.  Figur 11. Arbetsstycke som matas fram av valsarna, placerade 
framför och bakom kuttern. Exempel och illustration från Griggio. 

Flerspindliga hyvelmaskiner 
Hyvelmaskiner med fler än en spindel utgör en stor kategori som vi bara kan ge en kort, förhoppningsvis 

översiktlig beskrivning av. I litteraturen nämns flera varianter såsom universalhyvel, fyrsideshyvelmaskin, 

listhyvelmaskin eller riktlisthyvel. Hos dagens maskinåterförsäljare verkar man ha släppt dessa namn och 

kallar de i allmänhet för flerspindliga hyvelmaskiner vilka sedan förekommer i olika utföranden och 

storlekar. Kanske har gränserna mellan de typer som en gång fanns suddats ut? Den typ av maskin vi vill 

ta upp här är utrustad med fyra kuttrar eller fler och kan rikta ett krokigt ämne på två sidor och sedan 

hyvla det till dimension, d.v.s. allt det vi beskrivit att de två föregående maskinerna, rikt- och planhyvel, 

används till, görs i ett enda moment. Oftast finns fler spindlar för att göra t.ex. profiler i samma process.  

 

Figur 12. Exempel på en riktlisthyvel från Griggio. Ofta är maskinerna utrustade Figur 13. Flerspindliga hyvlar bearbetar 
med ett automatiskt magasin vid inmatningsbordet som operatören fyller på. flera sidor samtidigt. 
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Fräsning 
Skillnaden mellan fräsning och maskinhyvling kan vara svår att definiera. Vanligen menar man att vid 

fräsning framställs krökta eller profilerade ytor med hjälp av ett hastigt roterande verktyg, medan 

hyvling ger släta ytor. Det är inte heller helt lätt att åtskilja verktygen som används vid de båda 

maskintyperna. Normalt kallas ett verktyg med löstagbara stål för kutter medan ett med fasta stål kallas 

fräs. Hur dessa verktyg i övrigt är utformade skiljer sig mycket åt mellan olika modeller. Förr i tiden 

gjordes kutterhuvuden och fräskroppar, som de båda kallas, vanligen av kolstål, medan det numera är 

vanligast med olika aluminiumlegeringar. 

Maskiner för fräsning 

Bordsfräs 
Bordsfräsen är en riktigt användbar maskin i de flesta snickerimiljöer. Med en sådan kan man utföra en 

mängd olika uppgifter, såsom exempelvis fräsning av olika profiler på både raka och svängda bitar. I 

större produktionsmiljöer är det dock vanligt att man numera övergått till specialvarianter på fräsar, inte 

sällan datorstyrda. 

Beståndsdelarna i en bordsfräs är ett stativ med bordsyta, bakre respektive främre anhåll samt en 

centralt placerad spindel för montering av fräsverktyg. Spindeln är alltid höj- och sänkbar och på större 

maskiner dessutom ofta snedställbar. Dess roterationshastighet är oftast ställbar i olika nivåer, runt 

2500-10000 varv/minut. 

 

Figur 14. Exempel på bordsfräs, här med matarverk samt en för tillfället bortvriden tappsläde. Från italienska Griggio. 

Tre typer av fräsning 

Mot vertikalt anhåll - Anhåll används vid fräsning av raka detaljer i 

längsriktning. Matning kan ske manuellt eller med matarverk. Vid 

manuell matning kan fräsningen påbörjas och avslutas mitt på ett 

stycke med hjälp av en stoppkloss. 

Mot mallring - Konturfräsning eller mallfräsning görs med 

arbetsstycket fastspänt på en mall av plywood eller MDF. Lämpar 

sig vid svängda föremål eller då stycket är för kort för fräsning mot 

anhåll. Matning sker manuellt. 

Med tappsläde - Släde används vid ändfräsning, som exempelvis 

fasta tappar eller slitsar. Figur 15. Några grundformer vid fräsning. 
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Olika typer av fräsverktyg 

 

Figur 16. Två olika fasta kuttrar, som är den vanligaste typen av verktyg till bordsfräsar. Kan även ha olika profiler.9 

 

Figur 17. Två exempel på ställbara kuttrar. T.v. ställbar notkutter där höjden på kuttern ändras genom att vrida på handtaget. 
T.h. kutter med skär ställbara i vinkel. 

 

Figur 18. Profilfräs med utbytbara skär. För varje profil finns skärstål och avvisare. 

 

Figur 19. Klingor är smidiga verktyg till en bordsfräs då de avverkar effektivt. Finns i många tjocklekar. Flera klingor kan 
monteras på spindeln med spindelringar emellan, exempelvis vid fräsning av slitsar.  

                                                           
9 Samtliga bilder på fräsverktyg är från internet: http://www.prevent.se/Maskinkorkortet/ (2014-05-23). 

http://www.prevent.se/Maskinkorkortet/
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Längdkopierfräs 

Det finns många olika modeller av längdkopierfräsmaskiner. Enkelt uttryckt består maskinen av ett 

längre bord försett med två eller fler spindlar på sidorna. Även putsaggregat förekommer. Arbetsstycket, 

vilket placeras på en mall, dvs. om det inte är en modernare datorstyrd modell, matas fram längs bordet 

med hjälp av valsarna eller presskolvar, och passerar de fjäderbelastade spindlarna med fräsverktyg som 

följer mallen och formar stycket på två sidor. Dessa maskiner används främst vid produktion i större 

volymer och är bland annat bra för fräsning av formade bakben till stolar. 

 

Figur 20. Äldre variant av längdkopierfräs, modell Wigo 1075.  Figur 21. Nytillverkad längdkopierfräs (surfaces/linear copy 
shaper) från den kinesiska maskintillverkaren Sera Group. 

Karusellfräs 
Arbetsstyckena spänns fast mot stopp på ett karusellbord som hela tiden roterar. På bordet sitter även 

mallar vilka styr hur de två frässpindlarna, för grov- respektive finbearbetning, ska matas in mot, eller ut 

från bordets centrum. Detta är en effektiv maskin exempelvis vid fräsning av stolars ben eller sidor, då 

fyra till sex enheter ryms på bordet samtidigt, hälften vända med baksidan mot kuttrarna och övriga 

med framsidan. Operatören vänder och byter styckena medan bordet är i ständig rotation och 

fräskuttrarna arbetar. I vissa fall, som hos Wigells i Malmbäck finns även putsband monterade på en 

svängbar arm till maskinen. Maskinen har en hög kapacitet och har använts för profilfräsning i större 

skala, men är numera ofta ersatt av digitalt styrda maskiner, CNC-fräsar av olika slag. 

 

Figur 22. Karusellfräs (automatic/rotary copy shaper) från              Figur 23. Principen för placering av delarna i en karusellfräs. 
Sera Group. Två kuttrar i övre vänstra hörnet som bearbetar efter mall.10 

                                                           
10 Bild från Grönlund. Träbearbetning. 
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Överfräs 

Till skillnad från bordsfräsen arbetar överfräsmaskinens spindel uppifrån. De verktyg som används är 

skaftfräsar som monteras i en chuck. Bearbetning sker både axiellt, som vid borrning, och genom 

sidobearbetning, som vid bordsfräsning. Maskinen lämpar sig för fräsning efter schablon då man 

använder styrstift monterat i bordet, rakt under spindeln. Andra alternativ är att använda vertikalt 

anhåll monterat på bordet eller att köra mot kullagerstål. På många maskiner kan det höj- och sänkbara 

arbetsbordet även snedställas. Eftersom fräsverktygen oftast har en liten diameter kompenseras det 

med ett högt varvtal på spindeln, vanligen 6000-25000 varv/minuter, men även högre varvtal 

förekommer. Höjning och sänkning av arbetsspindeln görs med fotpedal för att operatören ska ha båda 

händerna på arbetsstycke och mall. Det finns modeller med mataranordning, ofta bestående av två 

gummirullar varav den ena är driven. Dessa rullar klämmer mot en mallschablon som stämmer överens 

med den önskade formen. En del tillverkare har försett sina maskiner med vakumpump som suger fast 

arbetsstycket, särskilt lämpligt vid fräsning av en detaljs hela ytterkontur, då fasthållning innebär en 

svårighet. Överfräsen har varit en vanligt förekommande maskin inom svensk möbelindustri, men är 

idag i stort sett helt ersatt av CNC-fräsar, med högre precision och som inte kräver att operatören 

hanterar arbetsstycket under bearbetning. 

         

Figur 24. Överfräs från Griggio.    Figur 25. Ett urval av vanliga frässtål och dess avverkning.11 

Sinkmaskin 
Sinkmaskinen är en utveckling av överfräsen. Den har en 

överfräsmotor som är rörlig i sidled via en vagn samt i höjd- 

och djupled med en slider. Man kan ställa in ändlägen för 

fräsen i form av mekaniska stopp och spänna fast 

arbetsstycket med pneumatiska balkar, alternativt mallfräsa 

mot styrstift på ett bord, då med fräsmotorn fixerad. 

Sinkmaskinen användes ursprungligen för att göra just 

sinkor. Med följegång efter en mallkam tillverkas både tapp 

och sinkstycken i samma körning. Numera är denna 

användning sällan förekommande. Desto mer användbar är 

maskinen vid fräsning av gradspår, urfräsning för beslag 

eller formning av andra detaljer. 

                                                           
11 Bild från Grönlund. Träbearbetning. 

Figur 26. Sinkmaskin från svenska Waco. 
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CNC-fräs 

CNC-fräsar har i stor utsträckning ersatt överfräsar och andra fräsmaskiner inom industriell tillverkning. 

Datorstyrda maskiner har en hög bearbetningstakt och klarar ofta flera moment i en körning, på grund 

av smidig verktygsväxling. De arbetar med mycket hög precision både vid enstyck och upprepande 

tillverkning. Dessutom minskar risken för personskador vid maskinkörning, vilket är speciellt påtagligt för 

fräsarbete som är riskfyllt. Eftersom dagens CNC-maskiner gör mycket mer än att fräsa, tar vi upp mer 

om dem under rubriken CNC-centra. 

 

Svarvning 
Till skillnad från de flesta bearbetningstekniker är det i svarvning arbetsstycket som roterar. Detta sker 

vanligen mellan två dubbar där den ena är drivande. Svarvämnet kan även vara fastspänt i en gängad 

chuck och hänga fritt i andra änden, vilket lämpar sig vid korta ämnen. Verktyget, dvs. svarvstålet, är 

oftast stillastående med enda rörelsen längs med arbetsstyckets axel, men det förekommer även 

maskiner med roterande verktyg. Svarvens spindelvarvtal, som är reglerbart, ligger i storleksordningen 

600-4500 varv/minut. 

Maskiner för svarvning 

Manuell svarv 
En vanligt förekommande typ i slöjdsammanhang och mindre snickerier. Arbetsstycket är uppspänt 

mellan en fast spindel- och en skjutbar dubbdocka. Bearbetningen sker genom att man manuellt för 

verktyget mot arbetsstycket, med stöd mot en så kallad försättare. Det förekommer även lite mer 

avancerade varianter där verktyget är monterat på en support som drivs längs arbetsstycket via en 

kuggstång, vilket är den gängse metoden vid enkel metallsvarvning. 

 

Figur 27. Enkel manuell svarv. Modell Ejca.        Figur 28. Lite mer avancerad svarv med supportmonterat verktyg. Från Rojek. 

Kopiersvarv 

Det finns flera olika typer av maskiner som skulle kunna kallas kopiersvarvar, alla med olika grad av 

automatisk arbetsgång. Det gemensamma är att svarvning sker genom att följa en mall, samt att 

verktyget är ickeroterande.  

Anders Grönlund skriver i sin bok ”Maskinbearbetning” att det som kort och gott kallas kopiersvarv är en 

enklare maskin som i de flesta fall bearbetar ett stycke åt gången. Mallen består av en svarvad förlaga 

och mellan denna och arbetsstycket finns ett kopieraggregat som helt mekaniskt för över mallens form 

till arbetsstycket varefter en skruvmatning driver det längs svarven. Denna maskin används enbart till 

små serier. 
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Schablonsvarv 

Schablonsvarven har sitt namn efter att mallen består av en tvådimensionell schablon, ofta i stålplåt 

eller plexiglas. I denna typ av maskin kan ofta längre arbetsstycken bearbetas, och 

produktionskapaciteten är mycket hög. Även äldre maskiner har ofta självmatande magasin för 

fyrkantigt sågade ämnen. 

Ämnet monteras mellan två dubbar och är mellan dessa stöttad av den s.k. lynettringen (eller dejsen)12 

som, monterad på en support, tillsammans med förstål och mallstål vandrar från dubbdocka till 

spindeldocka. Förstålet skrubbsvarvar ämnet runt så att det precis passar i lynettringen som på så sätt 

ger ett stabilt stöd just där bearbetningen sker. Efter lynettringen sitter mallstålet vars radiella position 

styrs via en hydraulisk kännare mot schablonen. 

Mallstålet kan dock bara skapa mindre skarpa profiler. Där formen kräver det placerar man en 

tvärgejder (eller skjutsupport) på vilken ett profil- eller stickstål är monterat. Detta förs, via styrrullar 

som avkänner mallen, mot stycket efter att mallstålet passerat och komplexa profiler kan skapas med 

mycket hög noggrannhet. Profilstålen ger också den fördelen att supporten kan matas i högre takt med 

bibehållen precision och yta. 

Automatsvarv, PLC-styrd 
Denna maskin är i allt väsentligt en schablonsvarv med den skillnaden att styrningen av skjutsupporterna 

med profilstål sker via elektriska impulser istället för via kurvor och styrrullar. På detta sätt förkortar 

man ställtiden för ett parti väsentligt, vilken för en schablonsvarv ofta kan ligga på uppåt två timmar. 

 

Figur 29. Automatsvarv från spanska Intorex som klarar 1500 mm stycken.    Figur 30. Detaljbild som visar mallen med 
Funktionen är densamma som för schablonsvarven.               avkännare. 

Toftsvarv 

Toftsvarven används vid svarvning av korta föremål, där ämnet i ena änden spänns fast i en chuck 

monterad på spindeln medan det hänger fritt i den andra. För serieproduktion av denna typ finns en 

speciellt anpassad maskin. Här sticks ämnets fria ände i en lynettring som, precis som hos 

schablonsvarven, har ett förstål för rundsvarvning. När ämnet blivit runt får det sin slutgiltiga form av ett 

profilstål och slutligen sticks det av med ett stickstål. Efter detta matas ämnet fram en bit och en ny 

detalj kan börja tillverkas ur samma träbit. Metoden lämpar sig för korta detaljer och eftersom den 

färdiga produkten inte kan vara längre än det profilstål som svarvar det ligger maxmåttet på cirka 120 

mm. 

                                                           
12 Cronborg et. al., Tekno’s Träindustrins Handbok, s. 969. 
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Fasonfräs 

De maskiner som hittills beskrivits kan bara producera raka detaljer med runt, symmetriskt tvärsnitt. 

Genom att istället för fasta svarvstål använda roterande fräsverktyg kan man åstadkomma t.ex. kantiga 

eller ovala tvärsnitt. Ämnet spänns som tidigare upp mellan två dubbar men roterar i fasonfräsen med 

ett mycket lågt varvtal, mellan 2 och 30 varv/min, medan fräsverktyget roterar betydligt snabbare. Detta 

är lika långt som ämnet och bearbetar hela dess längd på en gång. På spindeln kombineras flera mindre 

kuttrar och på så sätt kan man variera och kombinera olika former. 

Dubbarna sitter på en svängbar ram så att ämnet kan föras mot kuttern och bearbetningsdjupet på så 

sätt bestämmas. Runda detaljer kan framställas i maskinen men för annorlunda tvärsnitt, t.ex. 

sexkantigt, fästs på samma spindel som arbetsstycket en kamskiva som tjänar som mall. Ämnet förs mot 

kutterspindeldockan och en kännare styr avverkningen efter kamskivan. Det finns även möjlighet att 

göra koniska föremål genom att snedställa arbetsstyckets förhållande till frässpindeln. 

Kopieringsfräs 
Den, när det kommer till formning, mest kompetenta maskinen i svarvnings-

kategorin är kopieringsfräsen. Denna används för att tillverka detaljer med 

både assymetriskt tvär- och längdsnitt, exempelvis svängda bordsben, stolsben 

eller yx- och hammarskaft. Oftast bearbetas 3-4 ämnen samtidigt och precis 

som hos fasonfräsen roterar de långsamt medan ett fräsverktyg har ett högre 

varvtal. Lämpligt begrepp för bearbetningen är frässvarvning. 

Mallen består, som hos den enkla kopiersvarven, av en förlaga som kan vara i 

trä och ha den exakta sökta formen. Oftare är den, i industrin, förstorad något 

och framställd i stål som först formats i metallsvarv för att sedan krökas till rätt 

form. Sådana mallar klarar mycket långa serier utan att slitas ut men kostar 

runt 5000 kronor för våra runda bakben. 

 

                    

Figur 32. Modern kopieringsfräs från Italienska tillverkaren  Figur 33. Detaljbild kopieringsfräs för fyra ämnen. Mall i 
Paolini Bacci.      metall  överst. Fräskuttrar samt putsaggregat till höger. 

I kopieringsfräsen sitter ämnen och mall uppspända mellan dubbar och roterar långsamt. En 

kopieringsrulle känner av förlagan och rörelsen förs mekaniskt över till den släde som bär fräskuttrarna, 

samtidigt som en matarskruv driver det hela längs arbetsstyckena. Genom att ändra storlek på kuttrar 

eller kopieringsrulle kan man förstora eller förminska ämnena gentemot förlagan. Ofta är kuttersläden 

också utrustad med ett slipaggregat som putsar ytorna efter hand som fräsarna arbetar. 

Figur 31. Exempel på 
kopieringsfrästa föremål. 
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Rundstavsmaskin 

I denna maskin, som inte är en svarv, matas stycket utan att rotera igenom ett cirkulärt knivhuvud med 

flera skär riktade inåt. Skärens position gentemot verktygets centrum är ställbart för helt steglös 

justering av den färdiga detaljens diameter. Det finns även mer avancerade modeller som kan fräsa 

rundstav med förändrad diameter, dvs. att skärens radiella position varieras under bearbetningen. 

På Gemla (se ”Massivträböjning”) har man en äldre specialmaskin som gör rundstav med varierbar 

diameter. På sidan av maskinen sitter en kamskiva vars oregelbundna omkrets motsvarar de 

formförändring som rundstaven ska få i längdled. Mot mallskivan arbetar en avkännare som vidareför 

profilen till skären som bearbetar ämnet. I denna maskin formas de ämnen som ska basas, exempelvis 

ämnen till massivböjda bakben till wienerstolar, vilka är uppemot 2,5 meter långa och därför svåra att 

bearbeta i en svarv. Maskinen lämpar sig även för bearbetning av ämnen som har komprimerats, vilka är 

för "sladdriga" för att svarva. Vi har i maskinkataloger även stött på modernare maskiner som har digital 

kontinuerlig styrning av öppningen mellan skären och kan mata igenom böjda ämnen. En sådan maskin 

skulle alltså kunna göra våra runda avsmalnande bakben som annars lämpar sig för kopieringsfräsning. 

Hur kvaliteten på ytan blir i en sådan rundstavsmaskin har vi inte kunnat undersöka och kan därför inte 

avgöra dess användbarhet. Men metoden skulle vara betydligt snabbare än kopieringsfräsning. 

  

Figur 34. Rundstavsmaskin från spanska Intorex.  Figur 35. Frässtålen är ställbara för att göra rundstav  
med diameter 15-65 mm. 

 

Mer om datorstyrt 

CNC-centra 
Numerical Control, NC, betyder att styrningen av en maskin sker numeriskt och därmed mycket exakt. 

Från mitten av 1900-talet skedde styrningen med hjälp av hålkort. Tillägget av Computer, som ger CNC, 

kom på 70-talet i och med den första NC-maskinen med inbyggd mikroprocessor. Idag används ett CAD-

CAM13 -program i datorn som översätter CAD-ritningen till kommandon och värden som instruerar 

maskinen att bearbeta detaljen. 

Fortfarande idag hör man ofta uttrycket ”CNC-fräs” men det är sällan en fräs i ordets rätta bemärkelse 

som menas. De första maskinerna som kom ut på marknaden var i stort sett konventionella överfräsar 

som utvecklats till numerisk styrning men ett CNC-centra idag klarar av många fler bearbetningstekniker 

såsom borrning, sågning och putsning. Även laserskärning och 3D-printning sker med CNC-styrda 

maskiner. 

                                                           
13Förkortningarna CAD-CAM står för Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing. 
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Vid beskrivning av dessa centra går det alltså inte riktigt att prata om vilken typ av form eller vilket 

arbetssätt de har, eftersom de är så flexibla. Ofta nämner man istället hur många axlar maskinen har. 

Det som menas är inte fysiska axlar utan ”frihetsgrader”, som Anders Grönlund uttrycker det14, för 

verktygsspindeln. En treaxlig maskin har således tre frihetsgrader, x - y och z. Idag är fem-axliga maskiner 

mycket vanligt och dessa har två tillagda frihetsgrader för vridning och rotation. 

För ökad flexibilitet finns ofta ett system för automatisk verktygsväxling. En variant är att verktygen 

sitter monterade i en verktygskarusell, med uppemot åtta spindlar, då sker bytet med nästan obefintlig 

tidsåtgång. Ett annat alternativ är att verktygsspindeln programmeras så att den efter en avklarad 

operation förflyttar sig till ett verktygsmagasin, som kan innehålla en mängd verktyg (fräskutter, borr, 

skaftfräs, sågklinga, etc.) och plocka upp ett av dessa för att sedan fortsätta med nästa 

bearbetningsmoment. Idag finns något av dessa system på i stort sett alla nya maskiner då 

bearbetningen kan fortsätta utan avbrott för manuellt verktygsbyte. 

 

    

Figur 36. Tre- respektive fem-axlig CNC-bearbetning med olika lösningar för verktygsväxling.15 

 

För möjligheten att i en körning bearbeta ett styckes hela ovansida samt kanterna runt om används ofta 

vakuum för att suga fast och fixera arbetsstycket mot bordet. Ett annat alternativ, för t.ex. detaljer som 

ska bearbetas runt om en ände som vid tappfräsning, kan vara pneumatiskt styrda hållare. Borden kan 

också vara två för att operatören ska kunna förbereda det ena medan bearbetning sker på det andra, så 

produktionen aldrig behöver upphöra. Den som arbetar vid maskinen utnyttjar ofta tiden under en 

körcykel till att putsa, vanligen med en profilputsmaskin, den senast färdiga CNC-bearbetade detaljen. 

                                                           
14 Grönlund, Träbearbetning, s. 375. 
15 Bild från Thompson. Manufacturing Processes for Design Professionals. 
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Figur 37. CNC-centra från italienska Bacci med dubbla arbetsbord.  Figur 38. CNC från italienska CMS Balestrini. 
Här med en justerbar mall med sugkoppar. 
 

När ställtiden drastiskt minskats genom datorisering är det istället förberedelsen av bordet med 

fastspänning av arbetsstycken som tar störst tid. Här krävs det, precis som vid mycket manuellt 

maskinarbete, gedigna mallar och fixturer, något som allra bäst tillverkas i just CNC-centrat. Med den 

relativt stora investering ett CNC-centra innebär kommer den med sina korta ställtider och stora 

flexibilitet bäst till sin rätt vid relativt små serier och enstycksproduktion, eller produkter med mycket 

hög grad av bearbetning.16 

 

Automation och robot 
Industrirobotar har börjat bli en vanligare syn på framför allt 

större trämöbelindustrier där de kan ersätta manuell hantering 

av monotona och farliga arbetsmoment. Robotar klassas även 

de av antalet frihetsgrader, vilket oftast är åtminstone fem. 

Själva roboten kan utrustas med spindelmotor och på egen 

hand utgöra ett mindre CNC-centra men vanligare är att de 

istället matar just CNC:n eller någon annan maskin med 

arbetsstycken och/eller plockar de färdiga detaljerna och 

packar dem i lådor. En vanlig uppgift är som putsrobot vid 

någon form av putsmaskin då rörelserna den instrueras med 

upprepas till mycket hög precision gång på gång.17 

 

  

                                                           
16 Grönlund. Träbearbetning, s. 375. 
17 Bild från internet: http://www.abb.se/cawp/seitp202/f3a27620cc7951cbc1257afb002a816d.aspx (2014-05-26). 

Figur 39. Robot som plockar detaljer från 
automatsvarven, kapar och lägger dem i 
en låda, hos Stolab.21 

http://www.abb.se/cawp/seitp202/f3a27620cc7951cbc1257afb002a816d.aspx
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3.3 Stolen i olika produktionsmiljöer 

Lilla snickeriet 
Teknikerna vi har tagit upp i detta kapitel tillhör de mest grundläggande inom möbelsnickeri. Alla är 

tekniker som utförs hela tiden i det lilla snickeriet, men många är långt mer tidskrävande om man saknar 

specialutrustning. I lilla snickeriet blir det ofta många steg att gå från planka till färdigbearbetad 

möbeldel. Inte sällan ska ämnena bearbetas i sju-åtta maskiner för att sedan vara klara för montering 

och ytbehandling. Stegen kan se ut såhär: kapsåg, bandsåg, rikthyvel, planhyvel, justersåg, maskin/-er 

för formbearbetning och maskin för håltagning (sammansättningar). Utöver detta utförs putsning, 

antingen i maskin/-er eller för hand. 

Det lilla snickeriet får en bra kontroll på virket genom att utgå från en planka och ta ut de olika 

komponenterna på lämpliga ställen. På så vis kan spill minskas, mindre bitar som blir över kan användas 

som klossar och anhåll i mallar mm. Det blir en ganska tung hantering av plankor och utrymmeskrävande 

lagring, men detta är något som snickerier är vana vid. I snickeriet blir det en ganska tidskrävande 

process att hantera stora plankor och jobba fram delarna stegvis, men det sker hela tiden med en 

kontroll på kvalitet och med anpassning för den slutgiltiga produkten. 

För det lilla snickeriets möjlighet att tillverka komplexa detaljer är ofta mallar och fixturer avgörande för 

att nå exakthet och repeterbarhet. Mallbygget kan sägas vara en stor del av det hantverk möbelsnickeri 

är idag. Där industrin finner stor flexibilitet i CNC-centra skapar snickaren detsamma genom att bygga 

väl genomtänkta mallar, på så sätt kan en begränsad maskinpark utföra mycket skiftande 

bearbetningsoperationer. Ofta kan varje mall bara användas till ett moment i en maskin och ämnet får 

sedan flyttas till en annan fixtur för bearbetning i en annan maskin. Sammantaget kan konstruerandet 

och byggandet av mallar bli ett i tid kostsamt arbete och kan sägas utgöra det lilla snickeriets 

startkostnad för en produkt. En utmaning finns i att hitta på mallar som kan användas till flera moment, 

en sådan tar då både kortare tid att bygga och eliminerar ett eller flera fast- och losspänningsmoment.  
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Bilder på arbete med mallar i det lilla snickeriet 

 

Figur 40. Klassisk fräsmall för bordsfräsen vid tillverkning           Figur 41. Samma mall används till att ändkapa de svängda 
i det lilla snickeriet.              benen. 
 

 

Figur 42. Fixtur för att rundfräsa koniska framben på           Figur 43. Fixtur för borrning eller överfräsning av sargens 
bordsfräs i det lilla snickeriet.             konkava möte mot det runda bakbenet. 
 

    

Figur 44. Genom att skruva fast stycket mot mallen i material som senare      Figur 45. Det koniska böjda benet har fått sin 
kommer kapas bort kan en mall användas till att fräsa alla fyra kanter      grova form på bordsfräsen men måste        
med kvartstavsstål –och ge ett runt tvärsnitt.        slutligen formas manuellt, i det här fallet på en 
            vertikalbandputs. 
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Småindustrin 
Vi har sett i småindustrin att man istället föra att köpa in virke i form av plankor, i stor utsträckning 

övergått till sågade ämnen i lämpligt övermått för respektive komponent man tillverkar och i en 

flerspindlig hyvelmaskin ger de rätt dimension för vidare bearbetning. Detta ger en väldigt enkel 

hantering och gör det dessutom lättare att räkna på priser, då man får ett fast pris per inköpt ämne. Vi 

har hört beräkningar på uppemot 40% spill vid framtagning av virke till delar från planka. Lägger man till 

arbetskostnaden för att såga upp plankan, bedöms det softa som lönsamt att köpa in råsågade ämnen. 

För beställning av bakben med runt tvärsnitt till vår stol, skulle det inte vara en nödvändighet, men helt 

klart att föredra att tillverka en mall i metall. Priserna vi fick in genom offertförfarandet visade att en 

metallmall för ett bakben avsedd för frässvarvning i en kopieringsfräs kostar runt 5-6000 kr beroende på 

om det är konat eller ej. Mall för framben innebär en betydligt lägre kostnad. Själva fräs-/svarvningen 

har ett förhållandevis lågt pris, men det uträknade styckpriset påverkas mycket av mall- och 

ställtidskostnaden. 

 

 

Figur 46. Prisexempel från offerter för frässvarvade bakben och svarvade framben. Uträknade priser på tre  
nedersta raderna: första styckpriset avser en första order som täcker mallkostnaden. Pris inom parantes  
avser senare order då mallen redan är betald. 

 

Under våra rundresor har det varit spännande att se blandningen av utrustning på de olika företagen. De 

flesta har byggt upp både sin maskinpark och sin kunskap under lång tid, ofta under många 

generationer. Det gör att en del maskiner har funnits med under flera decennier, i många fall ett halvt 

sekel, och går inte att få tag i idag. Vissa är kanske till och med konstruerade av anställda på företaget, 

eller anpassade för att passa de behov som funnits. Vid sidan av dessa finns hos de flesta ett antal 

modernare maskiner och kanske några av dem CNC-styrda. Det har varit lärorikt att studera hur de 

fördelar sin produktion på de olika maskinerna. I vissa fall kan en specialanpassad äldre maskin göra ett 

minst lika snabbt och bra jobb som en nyare maskin, där investeringen måste täckas. 

Både moderna datorstyrda maskiner med sin mångsidighet och äldre, specialanpassade för en specifik 

operation, ger den lilla industrin en stor del av dess effektivitet. De äldre har ofta en lång ställtid, t.ex. 

schablonfräsen, men kan sedan arbeta med en mycket hög produktionstakt. I CNC-maskinerna har 
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ställtiderna kortats ned betydligt, operatören hämtar bara rätt program i centrats dator och ställer in 

mallar eller automatmagasin. Men beredning av det digitala underlaget tar också tid. 

CNC-maskinerna används ofta också till att bygga mallar och fixturer för bearbetning i de andra 

maskinerna, eller för fasthållning i just CNC-centrat. Det är ett snabbt och effektivt sätt att utföra arbetet 

på och mycket avancerade mallar, t.ex. tredimensionella tolagor för formpressning, kan tillverkas snabbt 

och med mycket hög precision. I andra fall, där mallen tillverkas i t.ex. metall, såsom för kopieringsfräsen 

och i vissa fall pressmallar, måste även det industriella företaget beställa från en underleverantör vilket 

innebär en visst kostnadspåslag. 

 

Massivträbearbetning i småindustrin 

Karta över svarverier 

 

Figur 47. De svarverier vi fått fram i vår kartläggning. 1. Klingströms svarveri 2. Bröderna Johanssons svarveri 3. Skogströms 
fabrik 4. Hubbestad svarveri 5. Henrix svarveri 6. Kinnareds svarveri 7. Smedbergs 8. Skogstorp svarveri 9. Belganet. 
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Henrix legotillverkar komponenter till möbel-, inrednings- och 

trappindustrin. De har hela sju kopieringsfräsar av märket Geiger där 

de frässvarvar bl.a. stols- och bordsben samt andra detaljer. Dessa 

maskiner är från tidigt 1960-tal och de körs mest med runda 

klockstål som kan vridas steglöst runt sitt fäste på kuttern vartefter 

de slits. En schablonsvarv från Hempel har de vid sidan av en nyare 

Intorex-automatsvarv som effektivt svarvar och putsar upp till 1200 

mm långa ämnen. Henrix har även 5-axlig CNC-maskin för 

efterbearbetning av de svarvade och frästa komponenterna. 

       

 

W-Snickeriers specialitet är tillverkning av massiva träkomponenter 

med hög bearbetningsgrad. Detta sker med hög precision genom 

långt automatiserad träbearbetningsteknologi. De har en tydlig 

process i allt från beräkning av kostnader, bearbetning av underlag i 

CAD-miljö till produktionsanpassning och slutgiltig tillverkning av 

komponenterna. Tekniker de utför är bland andra: CNC-bearbetning, 

formpressad skiktlimning, komprimering, småskalig basning. Några 

stora kunder hos W-Snickerier är Swedese, Gärsnäs, Svedbergs och 

Ballingslöv. 

     

Henrix Svarveri 
 

Ort: Vetlanda 

Etablerat: 1946 

Personal: 4 

Hemsida: www.henrixab.se 

W-Snickerier 
 

Ort: Fleninge, nordvästra Skåne 

Etablerat: 1987 nuvarande form 

Personal: 8 

Hemsida: www.w-snickerier.se 
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Möbelspecialen Lammhult är ett spännande litet snickeri som 

kombinerar högteknologi, i form av CNC-maskin, laserskärare och en 

liten industrirobot, med handarbete medelst hyvel eller stämjärn. 

Marcus, som driver företaget, har utbildning från Capellagården på 

Öland vilken han låter möta högteknologi och “småländsk klurighet” i 

en inspirerande blandning. Han inriktar sig främst på specialtillverkning 

av små produkter och detaljer i mindre serier och är en bra samarbets-

partner för personer som vill etablera sig med egna produkter. 

Företaget har t.ex. gjort mycket för Green Furniture Sweden samt små 

produkter till fd. designskoleelever. 

    
 

Wigells var en av de första stolfabrikerna som startades och är idag en av 

få som lever kvar. Deras specialitet är pinnstolar, med de gör även andra 

typer av stolar och möbler. De har en blandad maskinpark med såväl 

moderna CNC-maskiner som äldre specialbyggda maskiner. På bilden 

nedan t.v. görs en urgröpning i stolsitsar med ett stort kutterstål som 

sänks ner i en rörelse synkroniserad med matningen av limfogen och 

bilden t.h. är deras karusellfräs laddad med stolsben. De ligger lite utanför 

rapportens fokus, då de inte legotillverkar delar, utan de är ett företag 

som levererar färdiga möbler, varav mycket hamnar i offentlig miljö. 

    

Möbelspecialen Lammhult 
 

Ort: Lammhult 

Etablerat: 2009 

Personal: 2 

Hemsida: mobelspecialen.se 

Wigells Stolfabrik 
 

Ort: Malmäck 

Etablerat: 1868 

Personal: 18 

Hemsida: www.wigells.se 

http://www.wigells.se/
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3.4 Jämförelse och reflektioner 
Det som skiljer lilla snickeriet från småindustrin inom generell massivträbearbetning är utrustningen, 

som i industrin är betydligt mer specialiserad och effektiv. Många av de maskiner som industrin 

använder har magasin för självgående matning och annan automatik som gör att en anställd kan göra 

flera uppgifter samtidigt. Denna effektivitet är svår att uppnå i det lilla snickeriet, där alla steg måste gås 

igenom och man blir begränsad till det en närvarande person kan utföra. 

Vanligtvis görs i industrins maskiner flera moment samtidigt, vilket förstås innebär stor tidsvinst. 

Exempel är hyvlarna med flera spindlar, vilka gör samma jobb som rikthyvel och planhyvel, samt kanske 

en profilfräsning. Ett annat exempel är givetvis CNC-styrda maskiner som klarar flera operationer på en 

körning, som formning, håltagning, kantbearbetning osv. 

Virke, exempelvis till en stol, kan i det lilla snickeriet tas ur en och samma planka för att få en jämn färg 

och ådring. Man kan även göra medvetna val i hur man lägger ådringen för att uppnå bästa resultat såväl 

i konstruktion som i utseende. Dessa kvaliteter görs det alltid i någon grad avkall på i industrin. 

Visserligen görs i många fall kulörmatchning mellan komponenter vid exempelvis montering och som 

beställare kan man till viss del påverka hur urval ska göras. Men i och med att många i småindustrin 

övergått till att köpa in virke i form av måttanpassade uppsågade ämnen, så tappar man ytterligare 

sammanlänkningen till en viss planka. Man kan också tänka att man anpassar tillverkningsleden efter 

utförandet på slutprodukten, är den t.ex. målad, krävs inte samma omsorg om virket som vid en trären 

produkt. Detta är något man märker att det finns bra rutin på hos de företag vi besökt, under processen 

sker utgallringar med sortering av olika kvaliteter. 

Vi tror att småindustrins allt vanligare sätt, att köpa in uppsågade komponenter istället för enbart 

fullstora plankor, skulle kunna tillämpas också av det lilla snickeriet för att uppnå lite högre rationalitet i 

de första stegen. Men det förutsätter också att man hittar vissa vanligt förekommande dimensioner som 

man kan använda till flera möbeldelar. 

 

 

Figur 48. Momenten för bearbetning från inkommande virke till hyvlade bitar i det lilla snickeriet respektive småindustrin. 
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Det bearbetningsområde, eller maskinkategori, där den största potentiella ekonomiska vinsten finns för 

det lilla snickeriet att beställa från en legotillverkare tror vi är svarvning. Framför allt svängda detaljer 

blir i många fall väldigt arbetsintensiva i det lilla snickeriet då man till stor del är hänvisad till 

handverktyg istället för industrins kopieringsfräs. Det som talar emot är att kostnaden för en stålmall är 

hög. Icke böjda delar kan industrin producera i en rasande takt, upp till 200 st. i timmen i en 

schablonsvarv. Här är mallkostnaden lägre men det kan ta uppåt två timmar att ställa in och testköra en 

äldre schablonsvarv. 

Vid svarvning av ett mindre antal helt raka eller koniska delar skulle en enklare svarv med skruvmatad 

verktygssupport vara ett bra maskinalternativ för det lilla snickeriet. Maskinen är enkel att ställa in men 

tar lite längre tid per stycke och man måste veva manuellt. Under våra studiebesök var det ingen som 

hade en sådan manuell variant, men ett av ställena som saknade automatsvarv, beställde enklare 

svarvningar från en bekant som hade just en sådan supportsvarv. Det var för dem ett enklare sätt än att 

använda sina schablonsvarvar med deras tidskrävande inställning. 

Många företag refererade vid våra besök till att man med vissa långvariga kunder vet att ”med dem är 

det bara högsta kvalitet som gäller”. Samtidigt svarade samtliga oss att de inte är beredda att sänka sin 

kvalitet, även om en del kunder även efterfrågar det. Företagen sätter sin heder till hantverket genom 

att leverera en hög kvalitet. Dessutom menar en del att det är deras sätt att vara konkurrenskraftiga 

gentemot låglöneländer, att inte ge sig in i ett segment av lägre kvalitet. 

Med tanke på att de flesta leverantörer av möbelkomponenter idag har CNC-styrd utrustning för 

slutbearbetningen, så kan man alltid räkna med en väldigt hög precision om man väljer att lägga ut delar 

av sin tillverkning. Men det är alltid viktigt att ha en tydlig kommunikation om kvalitet i bearbetning, 

virkesval, leverans osv. 
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4. Massivträböjning 
4.1 Introduktion 
Böjning av massivträ genom upphettning har en lång historia inom exempelvis båtbygge. När det 

kommer till möbler finns exempel på böjda trädetaljer från bl. a. Tutankhamuns grav (ca 1300 år f.Kr.) 

som pekar på att man redan då kände till möjligheterna. De antika grekernas berömda Klismosstol, känd 

genom avbildningar på gravstenar från omkring 500 år f.Kr. - med benens böjda former är också en 

milstolpe i historien.18 Delade meningar råder i frågan om vad som blivit böjt av människan och vad som 

är taget av trädens naturligt böjda form. 

Pinnstolar av Windsormodell, som hittade sin form från början av 1700-talet, innehåller ofta någon 

massiv böjd del, som en överliggare eller ett armstöd. Mest betydelse för basningsteknikens utveckling 

hade tyskfödde Michael Thonet som under 1800-talet utvecklade tekniken och blev pionjär inom 

industriell serietillverkning. Detta delvis genom att hans företag effektiviserade tillverkningsprocessen i 

sina fabriker och delade upp produktionen i olika fristående steg. Thonets mest kända stol, Nr 14, sålde 

från lansering 1859 fram till 1930 i imponerande 50 miljoner exemplar. Detta visar vilken styrka tekniken 

hade som produktionsmetod såväl som produktens kvalitet. Idag anser många att basning inte längre är 

industriellt gångbar metod. 

Med den grundläggande basningstekniken finns en del svårigheter, bland annat den korta tid 

hantverkaren har på sig för böjningen, runt ett par minuter. Under åren har försök gjorts för att på olika 

sätt utveckla tekniken. Ett av dessa var att utsätta träet för extrem komprimering i längdriktningen och 

därigenom förbättra dess böjegenskaper. Det mest omtalade forskningsprojektet kring denna teknik 

startades av Danish Technological Institute (DTI) år 1988. De hade som mål att ta fram kunskap och 

utrustning för användning av tekniken i industriell miljö.19  

En av de stora vinsterna med massivträböjning är att träets fibrer följer stycket genom alla böjar, även i 

flera dimensioner. Detta ger träet en styrka såväl med avseende på det visuella som hållfasthetsmässigt. 

Exempel på möbler i böjt massivträ 

 

Figur 49. Thonets stol Nr. 14/214 med många basade komponenter. Figur 50. Sonna Roséns Solfjädern med basad överliggare.20 
Figur 51. Poul Kjærholms stol PK15 som idag görs med komprimeringstekniken.21 

                                                           
18 Wanscher. Möbelkonsten, s. 12, 15. 
19 DTI. Introducing Compressed Wood. 
20 Tillverkas idag hos Gemla, men ursprungligen tillverkades den av numera nedlagda Nässjö Stolfabrik (Nesto). 
21 Tillverkningen flyttades från Gemla till PP Møbler på 90-talet och blev första stolen i komprimeringstekniken. 
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4.2 Tekniker för massivträböjning 

Basning 
Grunden för basningstekniken är att trämaterialet hettas 

upp med hjälp av vattenånga till cirka 100oC. Därefter böjs 

träet i en form där det får torka. Vid upphettningen påverkas 

ligninet, alltså träets eget bindemedel, och man brukar tala 

om en plasticering av träet. Denna “uppmjukning” gör att 

träet kan böjas, vilket sker genom att cellerna komprimeras 

på insidan och sträcks på utsidan av böjen. Möjligheten till 

kompression är hos de flesta träslag relativt god och 

förbättras dessutom uppåt 30% vid plasticering. Detta är 

anledningen till att basningsmetoden fungerar. Däremot är 

möjligheten till sträckning väldigt låg och förbättras vid 

plasticering enbart med någon eller ett par procent.22 Det 

senare är ett problem eftersom träet vid böjningen riskerar 

att spricka upp på utsidan, dvs. där sträckningen sker. Ett 

sätt att minska sträckningen är att använda ett metallband, försett med stopp i ändarna, på utsidan av 

stycket som ska böjas. Denna metod utvecklade Thonet redan i mitten på 1800-talet. Böjning av 

massivträ genom basning är en arbetsintensiv teknik som kräver erfarenhet och hantverksskicklighet. En 

stor svårighet är att själva böjmomentet, dvs. fastspänningen i mall, måste ske omedelbart efter det att 

materialet tas ur ångkammaren.23 Tiden man har på sig är mellan en halv och ett par minuter. Trots 

denna korta tid är klassisk basning totalt sett en tidskrävande metod, med en process som tar 2-3 dygn 

att genomföra från påbörjad ångning till det att ämnet torkat i sin nya form. Under merparten av denna 

tid är mallen upptagen av det torkande ämnet, vilket gör att man behöver en stor uppsättning mallar. 

Arbetsprocess vid basning 
1. Materialval - Det är viktigt att använda lämpliga träslag i 

bästa kvalitet, inga kvistar, brottbildningar eller liknande. 

Virket ska hålla en fuktkvot på 20-25%.  

2. Formning - Bearbetning av trästycket till rätt profil och 

dimension. Kvadratiska och runda tvärsnitt är lämpliga, 

avsmalning på längden är också vanligt beroende av var 

styrka behövs. 

3. Plasticering - Träets lignin mjukas upp genom att träet 

först läggas i blöt och sedan ångas eller enbart det senare. 

Exempelvis 24 timmar i 60°C vatten + 1-3 timmar i 104°C 

vattenånga eller enbart vattenånga under fler timmar, 

exempelvis över en natt. 

4. Böjning - Böjning sker i mall/maskin enligt lämplig teknik. 

Operatörerna har bara en halv till ett par minuter på sig! 

5. Torkning - Avfuktningen sker lämpligen i en torkkammare, 

exempelvis med 80°C värme i 1-2 dygn.24 

                                                           
22 Hoadley. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology, s. 177. 
23 DTI. Introducing Compressed Wood, s. 4. 
24 Thompson. Manufacturing Processes for Design Professionals, s. 201. 

Figur 52. Metallbandet förskjuter kraftens neutrala 
axel och minskar sträckningen på trästyckets utsida. 

Figur 53. Demonstration av arbete med 
basning av anställda på Thonet. 
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Presstekniker vid basning 
Manuell böjning - Metod som används även industriellt vid böjning av trästycke i fler än ett plan, som 

exempelvis ett bakbenspar på en wienerstol som Thonets Nr. 14. Här är metallband och tvingar 

avgörande för en lyckad böjning. Ofta krävs två personer för lite svårare böjningar.25 

Maskinell cirkulär böjning - Metod för att med en maskin tillverka stängda ringar för till exempel 

stolsitsar. Mallringen med trästycket fastspänt roterar samtidigt som en vals pressas mot stycket. 

Maskinell öppen böjning - Metod för att i en specialicerad pressmaskin skapa enkla böjningar i ett led, 

till exempel för ett ryggstöd. En mall i rätt form pressas ovanifrån samtidigt som maskinbordets båda 

sidor vinklas uppåt. Tack vara maskinell kraft kan flera stycken böjas samtidigt för att sedan fixeras i sitt 

breda metallband och plockas ut ur pressen för torkning varefter en ny böjning kan påbörjas.26  

 

            

Figur 54. Manuell 3D-böjning hos Thonet.         Figur 55. Maskinell böjning, cirkulär respektive öppen. 

 

 

Figur 56. Exempel på arbetsflöde vid industriell basning.27 

                                                           
25 Internet: http://www.gemlaab.se/ (2014-05-16). 
26 Thompson. Manufacturing Processes for Design Professionals, s. 199. Även illustration nedan. 
27 Bild: Sandberg. Nytt pressverktyg för böjning av massivt trä i kombination med HF-värmning. 

http://www.gemlaab.se/
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Komprimering 
Komprimering är en teknik som bygger på basning, men med tillägget att trästycket efter upphettning 

komprimeras i längdriktningen. Detta sker i en särskild maskin och trycket är så högt på ändarna att 

materialet först trycks ihop 10-30% för att efteråt återgå till 5% minskning från ursprungliga längden.28 

Denna process gör att träets celler trycks ihop och blir lättböjligt tills det har torkat. Med komprimerat 

trä kan man skapa böjar med mindre radie än normal basning. Man har inte heller alls samma tidspress 

att utföra pressning till önskad form. Men trots dessa stora fördelar är tekniken inte så utbredd och 

anses av många som krånglig och för dyr, med tanke på de många stegen i processen. Själva pressningen 

i komprimeringsmaskinen tar ungefär tio minuter.29 

 

Några förutsättningar vid komprimering 

 Valet av högkvalitativt rakvuxet virke är viktigt. Helst ska det vara färskt för en hålla en hög 

fuktkvot och hyvlat för att eliminera brottanvisningar. 

 Komprimeringsmaskinens innermått måste fyllas upp vid varje körning. Längden är däremot fri 

upp till maskinens begränsning men ändarna måste vara kapade till rät vinkel och samma längd. 

 Ämnena behöver inte böjas direkt efter komprimeringen. Fuktkvoten får dock inte sjunka under 

25%, vilket kan undvikas med lagring i kylt utrymme eller genom inplastning, i upp till ett halvår. 

 Bearbetning kan ske efter att böjning och torkning är klart, men är ofta komplicerat. 

 Bearbetning av komprimerat ämne som ännu inte är böjt kan ske, men på grund av hur cellerna i 

träet påverkats är man begränsad till skärande verktyg tvärs fiberriktningen. Normal hyvling och 

bordsfräsning är alltså utesluten. Att göra runda ämnen i rundstavsmaskin fungerar bra. 

 Vid bearbetning i fuktigt tillstånd (25% och mer) måste hänsyn tas till efterföljande krympning. 

 Putsning kan ske antingen före eller efter böjning. 

 Komprimering lämpar sig inte för björk eller tropiska träslag. För övriga gäller olika lämplighet. 

 

 

Figur 57. Bild på en komprimeringsmaskin från Compwood. 

  

                                                           
28 DTI. Introducing Compressed Wood, s. 11. 
29 Internet: http://www.bendwoodengineering.com/ (2014-05-16). 

http://www.bendwoodengineering.com/
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Högfrekvensanvändning 
Idag förekommer basning i kombination med så kallad HF-metod (högfrekvens). Metodens vågenergi 

liknas ofta vid en mikrovågsugns, där mikrovågornas svängning sätter de polära vattenmolekylerna, inuti 

det som bereds, i rörelse. För trä kan HF-metoden användas såväl för att påskynda plasticering av 

material med hög fuktkvot som att torka materialet när det böjts till önskad form. Industriellt används 

HF-metoden en hel del vid enklare böjar, gärna ihop med maskinell böjning av flera stycken på en gång. 

Tekniken påskyndar torkningen avsevärt, vars tidsåtgång annars är ett problem vid basning. Med 

metoden kan man minska den torktid som normalt sett tar ett eller flera dygn till cirka 10 minuter! I 

gengäld krävs noga planering och utveckling av pressverktyg för att uppnå ett bra resultat. Detta gör att 

tekniken idag lämpar sig för större produktionsvolymer.30 

Kemisk plasticering med ammoniak 
En annan metod för att möjliggöra böjande är kemisk plasticering, exempelvis med ammoniak. 

Ammoniak har visat sig vara mer effektivt än ångbasning, då det interagerar såväl med träets lignin som 

med cellulosan i cellväggarna. Enligt tester ska ammoniak fungera bra även med träslag som normalt 

sett inte lämpar sig för basning. Själva processen kan utföras antingen med ammoniak i flytande form 

eller i gasform i en tryckkammare. Båda teknikerna innebär dock stora investeringar samtidigt som 

arbetsmiljön är dålig och riskfylld. Det forskades en del kring metoderna redan på 50- och 60-talen och 

det fanns en del patent på området.31 Vad vi erfarit har tekniken med kemisk plasticering i stort sett 

upphört idag på grund av de stora riskerna och höga kostnaderna, åtminstone förekommer det inte 

inom svensk möbelindustri. 

Hot Pipe Bending 
Hot pipe bending, eller fritt översatt böjning mot hett rör, är en småskalig och hantverksmässig metod 

för att böja tunna massiva ämnen. Detta åstadkoms genom att utsätta våta ämnen för hög värme på 

exempelvis ett hett metallrör samtidigt som man böjer dem. Ursprungsmaterialet bör vara lufttorkat 

virke. De tunna ämnena läggs i vatten ett par timmar varpå de förs upprepade gånger mot ett rör eller 

massiv bit metall som under hela förloppet hålls uppvärmd med gas eller elektricitet. Troligtvis är 

metoden mest använd i slöjdsammanhang vid tillverkning av svepaskar och annat. 

 

4.3 Stolen i olika produktionsmiljöer 

Lilla snickeriet 
Basning som teknik kan mycket väl utföras i det lilla snickeriet. Men för att basa med framgång krävs 

troligtvis en hel del tid till att lära sig utveckla bra mallar och utföra tester. Man verkar t.ex. inte kunna 

använda de tider för ångbasning som används hos en specifik industri utan att anpassa dem till sin egna, 

mindre utrustning. Det plasticerande resultatet kan bero på flera faktorer som temperatur, tryck eller 

fuktighet i kammaren samt den fuktkvot trästyckena har innan de läggs in.  

Den uppenbara begränsningen ligger i att hantverkaren är hänvisad till handkraft för att utföra böjarna, 

och därmed begränsad till tunnare dimensioner. Däremot borde böjens komplexitet i stort sett inte vara 

något hinder, komponenter svängda i fler än ett plan böjs ofta för hand även i industrin. Mallen att böja 

runt bör gå att dela upp i flera tvådimensionella böjar för att vara möjlig att tillverka. 

                                                           
30 Sandberg. Nytt pressverktyg för böjning av massivt trä i kombination med HF-värmning. 
31 Hoadley. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology, s. 179. 
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Utrustningen som krävs för basning behöver inte vara en stor investering, utan kan till stora delar 

tillverkas på egen hand med relativt enkla medel. Det som behövs för själva basningen är en någorlunda 

tät kammare som tål fukten, en tryckkokare och en slang däremellan. Metallbandet för att låsa 

arbetsstycket i längdled och förhindra sträckning på böjens utsida tror vi medför de största 

svårigheterna. Vid inte alltför snäva böjar har vi sett att vanliga spännband kan användas. 

 

 

Figur 58. Exempel på mall och utrustning för manuell basning i egen verkstad. 

Rent praktiskt är de delar till vår stol som skulle vara aktuella för massivträböjning fullt möjliga att utföra 

i den lilla verkstaden. Det skulle handla om bakbenen. I sina kantiga versioner skulle de först hyvlas och 

fräsas till sin färdiga form men behålla ett visst övermått på längden. I detta skick är de färdiga att basas 

och sedan formas efter en mall som i sig är lätt att tillverka ur t.ex. ihoplimmad plywood genom klassisk 

mallfräsning mot kullager. Arbetsstycket, som sitter säkert fixerat i metallband, fästs mot mallen i mitten 

av böjen. Det avsmalnande benet passas in mot mallen så att dess tjockaste del i slutändan hamnar på 

rätt ställe. Sedan arbetar man ut mot ändarna, böjer benet mot mallen och fäster tvingar vartefter. 

Även bakbenen med runda tvärsnitt skulle gå alldeles utmärkt att böja. En ytterligare vinst med detta 

skulle vara att man undviker de ganska avancerade fräsningar som beskrivs i 

massivbearbetningskapitlet. Istället svarvar man eller rundfräser i fixtur på bordsfräs, medan ämnet är 

rakt för att sedan ånga upp det och böja på samma sätt de fyrkantiga. 

Att få tag i virke som inte är möbeltorrt, utan håller en fuktkvot runt 20-25%, kan vara en försvårande 

omständighet för den som inte arbetar i stor utsträckning med basning. Det är inte så lätt att få tag i hos 

vanliga virkeshandare. Danska företaget Davinde, som själva basar (se presentation längre fram), säljer 

sådant lufttorkat virke men vi har inte kunnat ta reda på någon minsta orderstorlek. 

I den lilla verkstaden får torkning sannolikt ske i rumstemperatur i avsaknad av uppvärmd torkkammare 

och högfrekvensaggregat. Tiden från böjning till ett resultat att utvärdera ligger därmed på runt två 

dygn. 

 

Småindustrin 
Hos de få företag som arbetar med massivträböjning finns just den kunskap och långa erfarenhet vi 

diskuterat. De få som finns har varit aktiva sedan åtminstone första halvan av nittonhundratalet. 
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Möjligheten till maskinell böjning av de enklare detaljerna rationaliserar den annars väldigt 

arbetsintensiva processen. De maskiner vi sett har varit specialkonstruerade för företaget i fråga, inte 

sällan för uppåt femtio år sedan av en egen anställd mekaniker, men det finns tillverkare av 

specialutrustning idag.32 Denna typ av maskiner ger möjlighet att böja flera ämnen åt gången och deras 

kraft klarar av mycket större tjocklek per arbetsstycke än vad ett par händer gör. Den som är nischad 

inom massivträböjning har också speciellt lämpade putsmaskiner. 

Två av de tre företag vi har besökt har dessutom möjlighet att komprimera vilket ökar möjligheten till 

komplicerade former. Ett av ställena använder sig av HF-tekniken vilket ökar kapaciteten stort, med de 

korta torktiderna. 

Bland svenska möbelproducenter är det vanligt att köpa in basade ämnen för vidare bearbetning i den 

egna produktionen. En mall som klarar av tio stycken av våra stolsbakben, för maskinell press, skulle 

kosta ca 10 000 kr. En underleverantör som arbetar utan HF-torkning kan pressa i mallen tre gånger per 

vecka, d.v.s. 30 ben och styckpriset vi har fått hamnar på drygt 90 kr. Då ingår också efterbearbetning i 

form av fasfräsning, håltagning och putsning. 

I övriga Europa är det länder med gamla Thonet-fabriker som är ledande, såsom Tyskland, Polen, 

Tjeckien m.fl. Även Italien och Ungern nämns som relativt aktiva inom massivböjning. 

 

Massivträböjning i småindustrin 

 

Figur 59. De företag vi besökt som arbetar med massivträböjning.  

                                                           
32 Ett exempel på tillverkare av maskiner för böjning av massivt trä: http://www.ghebavaria.de/biegen-st-en.htm 

http://www.ghebavaria.de/biegen-st-en.htm
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Gemla är med sina dryga 150 år en av landets äldsta möbeltillverkare. 

Produktionen har varierat och bestått av allt från leksaker, 

tennisracketar, biografstolar till kompletta bohag och de klassiska 

böjträstolarna. De sistnämnda och basningstekniken är det de flesta 

associerar Gemla med idag, men faktum är att man gör ett betydande 

antal möbler, främst stolar, i andra vanliga tekniker. Numera har man 

tre huvudinriktningar i verksamheten: tillverkning av egna produkter, 

tillverkning till andra producenter/varumärken och renovering av 

böjträstolar. De utför även legotillverkning av delar, men främst är det 

färdigmonterade möbler de levererar. När produktionen var som störst på Gemla tillverkade man runt 

2000 böjträstolar i månaden. Idag är Gemla ensamma i Sverige om att basa i större omfattning men 

komprimerings- och HF-teknikerna har man ännu inte haft anledning skaffa. Idag har Gemla sedan några 

år en ny ägarfamilj (ur vilken flera generationer bakåt har arbetat på företaget) och man har en ny syn 

på sitt produktsortiment och framtiden. Bland annat böjträstolen Vilma, som är formgiven av Jonas 

Bohlin, har sedan 2011 bidragit till ett betydande uppsving för företaget. 

    

Davinde är ett företag med en lång tradition av mångsidig 

träbearbetning. De har eget sågverk, egna torkar och mängder med 

utrustning för vidare förädling. De levererar till sina kunder i alla 

stadier: råträ, plankor, sågade ämnen, maskinbearbetade ämnen, 

massivböjda ämnen, möbelkomponenter och färdiga möbler. Även 

överblivet material säljs som ved och flis. På Davinde har man sedan 

1945 böjt massivträ genom basning och man har idag även utrustning 

för komprimering och använder HF-metoden. Vanliga produkter är 

stolskomponenter och färdiga stolar, ofta ingår någon massivträböjd komponent. Det mesta man 

tillverkar går till den skandinaviska möbelindustrin. En betydande kund i Sverige är Gärsnäs. I Danmark 

verkar Davinde och PP Møbler, en klassisk tillverkare av bl.a. H.J. Wegners möbler, vara ensamma om 

komprimeringstekniken. 

   

Gemla 
 

Ort: Diö, sydväst om Växjö 

Etablerat: 1861 som 

leksakstillverkare 

Personal: 10 

Hemsida: www.gemlaab.se 

Davinde Savværk 
 

Ort: Davinde, Danmark 

Etablerat: 1910 

Personal: ca 50 

Hemsida: www.davinde.dk 
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W-Snickerier 

Enligt vår undersökning är W-Snickerier det enda svenska företaget som har en komprimeringsmaskin. I 

dagsläget använder man inte komprimeringsutrustningen så ofta, då man upplever processen som 

krånglig och tidskrävande. Istället väljer man hellre andra tekniker som exempelvis vanlig basning. Man 

har gjort försök tillsammans med formgivare att ta fram produkter som verkligen utnyttjar 

komprimeringens fördelar, men ingen av dessa har blivit någon framgång.33 

 

4.4 Jämförelse och reflektioner 
Att basa och böja trä är fullt möjlig att utföra i det lilla snickeriet, utan specialmaskiner. Men för att 

komma igång med tillverkningen snabbt krävs att snickaren besitter en viss kunskap, har böjt ett antal 

detaljer tidigare och har erfarenhet av att bedöma t.ex. utfall av springback. 

Många tillverkare i den svenska möbelindustrin köper ämnen som är maskinellt böjda från Davinde i 

Danmark och bearbetar själva. Vi har inte kunnat ta reda på ett minsta antal per order, utan det avgör 

leverantören i en bedömning från fall till fall. Vår uppfattning är att möjligheten att beställa skulle vara 

värd att undersöka även för det lilla snickeriet. Har man tur kan det vara så att leverantören har en 

befintliga mallar i en radie som ligger nära och då borde inte kostnaden bli så hög. 

En gjuten aluminiummall för böjning av ett bakbenspar till en wienerstol kostar drygt 8000 kronor. Det 

kan låta som en överkomlig summa, men i och med tider för torkning, då denna form är troligtvis är för 

komplex för att kunna tillämpa HF-metoden, blir torktiden i mallen mellan två och tre dygn. Alltså 

behövs vid stora produktioner en större mängd mallar till samma produkt. 

I och med maskinell presskraft, högfrekvensteknik och eventuell utrustning för komprimering har den 

tillverkare som sysslar med böjning på heltid i allt väsentligt helt andra resurser för att utföra arbetet 

snabbt och rationellt. Man gör dessutom större inköp av virke med rätt fuktkvot, kanske även sågade 

och hyvlade ämnen för direkt användning. 

Den sammanvägda fördelen vad gäller rationalitet hos den industriella tillverkaren blir ännu större när 

man räknar in att denna ofta har CNC-maskiner för efterbearbetning. Ifall det lilla snickeriet beställer en 

serie bakben innebär efterbearbetningen sannolikt ett fullt godtagbart prispåslag - som, beroende på 

prismodell, eventuellt kan minska om serien ökar i storlek. Samma maskin kan självfallet också användas 

till att relativt enkelt ur ett plywoodblock fräsa de avancerade former som krävs för en tredimensionell 

böjning, vilket borde hålla nere verktygskostnaden. 

En fin möjlighet för en liten verkstad att kunna erbjuda böjda detaljer i små antal skulle kunna vara att 

köpa in förkomprimerade ämnen förpackade i vakuumpåse. Vi har dock inte kunnat hitta en sådan 

produkt till salu i Sverige idag. De enda prisexempel har hittat i Norden är från 90-talet då man kunde 

köpa ämnen i bok eller ask (60x120x2800 mm) för runt 500 danska kronor exkl. moms.  

                                                           
33 Läs mer om W-Snickerier i tidigare kapitel om ”Massivträbearbetning”. 
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5. Formpressad skiktlimning 
5.1 Introduktion 
Att limma flera tunna träbitar i skikt har människan kunnat länge. I forntida Egypten gjorde man en tidig 

form av plywood eller kryssfaner, dvs. sammanlimmade tunna träskikt lagda med vartannat lagers 

fiberriktning vinkelrätt mot det förra i syfte att förhindra träets krympning och benägenhet att slå sig.34 

Innan Michael Thonet utvecklade tekniken för sina basade stolar (läs mer under ”Massivträböjning”) 

gjorde han möbler i skiktlimningsteknik. Han frångick denna teknik framförallt på grund av problem med 

limmet. Viktigast för utvecklingen av skiktlimningstekniken har således varit framtagandet av nya limmer 

som gjort det möjligt att tillverka formstabila produkter. Historiskt sett har allt från lätta flygplan till 

minor gjorts i skiktlimmade formpressade faner, dvs. tunna träskikt med en tjocklek på några millimeter 

eller mindre. I möbelsammanhang under 1900-talet nämns ofta Aino & Alvar Aalto i Finland och G A 

Berg samt Bruno Mathsson i Sverige, som betydelsefulla personer.  

 

Exempel på möbler med skiktlimmat trä 

 

Figur 60. Aaltos Pall 60 med           Figur 61. Bruno Mathssons fåtölj Eva med två-            Figur 62. Sori Yanagis pall Butterfly som 
massivträben som övergår i           dimensionellt böjda delar i formpressade                består av tredimensionellt         
skikt med faner I böjarna.           skiktlimmade faner.                  formpressade skiktlimmade faner. 

 

Figur 63. Blå Stations stol Dent Wood formgiven av O4i Figur 64. Sits på pall från den brittiska producenten Allermuir. Ritad 
vars sits är tillverkad i vanligt faner och inte 3D-faner.  av formgivarduon Peter Hiort-Lorenzen och Johannes Foersom från  
      Danmark. Tillverkad i tyska Danzers 3D-faner. 

                                                           
34 Dahlgren. Nordiska träd och träslag, s. 161. 
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5.2 Tekniker för böjning med skikt 

Böjning av notspårat material - Vanligtvis skivmaterial såsom MDF eller plywood som förses med 

notspår, genom fräsning eller sågning, tvärs böjens riktning i ett djup från ⅓ till ¾ av skivans tjocklek.35 

Två spårade skivor limmas mot varandra med spåren vända mot varandra. Lämpar sig vid böjning av 

större ytor i en riktning. 

Skiktlimning av tunnare massivträ - Kan användas för enklare böjar i ett led, exempelvis en ryggpinne i 

en stol eller en svagt böjd sarg. 

Slitsning av massivt trä och faner - En metod som Alvar Aalto utvecklade för en del av sina möbler. I den 

ände av ett massivt ämne som ska böjas sågas i längdriktningen flera smala slitsar som fylls med 

limmade faner. Efter formpressning i mall kommer t.ex. ett massivt pallben övergå i en skiktlimmad böj. 

Skiktlimning av faner - Vanlig teknik i möbelsammanhang, exempelvis för sitsar och ryggar till stolar. 

Lämpar sig för böjning i ett led såväl som flera. Det sistnämnda har utforskats och utvecklats mycket 

under senaste decennierna. Idag finns det så kallat 3D-faner som ger möjligheter till mycket komplexa 

former. 

 

Figur 65. Illustrationer av olika tekniker för att böja trä i skikt. 

5.3 Formpressning av skiktlimmade faner 
Skiktlimmade faner som formpressas får med dagens limmer en väldig styrka. Genom att krysslägga 

faneren, dvs. vartannat lager vänds 90°, minimerar man rörelse. Dessutom gör böjda former i fler än ett 

led, vilket är vanligt, att konstruktionen stärks ytterligare. Springback kallas den skiktlimmade 

konstruktionens vilja att fjädra tillbaka när den tas ur pressformen. En mer flack kurva, tunnare trälager 

eller rätt limtyp kan minska denna strävan. Springback är dock svårt att bedöma på förhand då 

påverkande faktorer är 

många. T.ex. vill en böj 

som överstiger 90o fjädra 

inåt. Man bör alltid 

använda ett ojämnt antal 

faner i en limning, då får 

de båda yttersta lagren 

samma fiberriktning 

vilket förhindrar att den 

färdiga detaljen slår sig. 

                                                           
35 Thompson. Manufacturing Processes for Design Professionals, s. 191. 

Figur 66. Till vänster en form pressad till vinkel över 90 grader, vilket ger en springback 
som öppnar formen, medan den spetsiga vinkeln på bilden till höger stängs formen. 
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Fanerens individuella tjocklek, vanligen mellan 0,6 och 5 millimeter, är det som avgör minsta möjliga 

innerradie för en böj. Denna styrka hos tekniken ger att tjockleken för hela paketet inte utgör någon 

begränsning. 

Tidigare var bok tack vare sina egenskaper det i särklass vanligaste träslaget för skiktlimmade 

konstruktioner, som då blev mycket starka. Idag har många övergått till att använda björk pga dess lägre 

pris. Till de inre lagren används vanligen svarvat faner som är förhållandevis billigt tack vare dess 

rationella framtagning. För de synliga yttersta lagren kan knivskuret faner användas för en finare 

struktur, detta dock till ett pris 2,5-3 gånger så stort som det svarvade. Ytlagren kan utgöras av andra 

träslag såväl som olika typer av laminat. En betydande del av kostnaden för en skiktlimmad komponent 

ligger i materialet, alltså är val av fanertyp en viktig aspekt. 

Olika presstekniker 
Så gott som alltid använder man vid formpressad skiktlimning en mall att forma detaljen runt. Det som 

skiljer olika metoder åt är istället vilken typ av verktyg som fixerar stycket mot mallen medan limmet 

härdar och hur man applicerar den kraft som krävs för att böja materialet runt densamma. 

Manuell pressning mot mall - Den mest grundläggande metoden - att med handkraft forma ett stycke 

runt en mall - är den som förmodligen bäst passar den lilla verkstaden vid tillverkning av få eller enstaka 

stycken. Ofta används en tunnare plåt eller ett trästycke av något större tjocklek än arbetsstycket för att 

sprida ut den punktvisa kraft som skruvtvingar ger vid fixering runt mallen. Många andra verktyg än 

tvingar kan användas, t.ex ramspännare eller annan form av spännband. För att eliminera risken att 

fanerlager knycklar sig och lim- eller luftfickor uppstår påbörjas fastspännandet på mitten av böjen och 

fortsätter utåt mot båda ändar. För denna procedur finns hjälpmedel i form av valsar som under press 

“kavlar” ut fanerlagren längs mallen. För att åstadkomma små radier eller komplexa former kan en 

negativ mall vara det bästa alternativet men för att inte gå miste om metodens kanske största fördel, att 

tvingarna alltid kan placeras tvärs limningen för optimal kraftriktning, bör denna delas upp i flera delar. 

Mallen tillverkas typiskt av flera lager kryssfaner som sammanfogas till rätt bredd och hål tas ut för 

fastspänning med tvingar.36 

Positiv och negativ mall i maskinell press - Den metod som förefaller vara absolut vanligast inom 

industriell tillverkning. Den positiva mallen har samma funktion och ofta samma grundkonstruktion som 

vid den manuella processen, med skillnaden att formen idag oftast CNC-fräses ur ett block av kryssfaner. 

Eftersom kraften i det här fallet anbringas i bara en riktning krävs en negativ motform som måste 

utformas med mycket hög exakthet, något som passar CNC-maskinens kvaliteter. I vissa pressar finns 

flera hydraulkolvar som kan ge press i ytterligare riktningar, likt individuella tvingar, för mer komplexa 

former. Under rubriken ”Härdning av lim” tar vi upp flera utföranden av pressmallar som alla används i 

maskinell pressning.  

Vakuumsäck/-bord - En teknik som kan lämpa sig för en mindre verkstad där stora investeringar i 

pengar eller yta inte är möjliga. Här använder man återigen den positiva mallen som tillsammans med 

arbetsstycke placeras i en tätslutande plastsäck eller på ett bord där ett gummimembran fälls över och 

spänns fast. Den formande kraften alstras genom att en pump evakuerar all luft ur utrymmet så att säck 

eller membran pressar stycket mot mallen. Säcken ger stora möjligheter till komplexa former och tar 

mycket lite plats när den inte används men processen är tidskrävande, värme kan inte tillföras och det är  

                                                           
36 Schleining. The Complete Manual of Wood Bending: milled, laminated, and steam-bent work, s. 106. 
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svårt att upprepa en hög kvalitet varför den mest lämpar sig för prototyp- eller enstyckstillverkning. 

Bordet erbjuder en mer kontrollerad process med möjlighet till uppvärmning men är begränsat till 

relativt grunda former. Dess stora fördel torde vara att en liten serietillverkning snabbt kan sättas igång 

utan att en negativ pressmall, med dess krav på exakthet, behöver tillverkas.37 + 38 

 

     

Figur 67. Vakuumpressning med säck. Exemplet på            Figur 68. Vakuumpressning bordsmodell, denna från Global Vacuum 
bilden är från Airpress.                  Presses. 

 

Härdning av lim 
För att minska presstiden kan man påskynda limmers härdning vid skiktlimning med olika metoder: 

kallpressning, varmpressning, motståndsuppvärmning och högfrekvensvärmning (HF).39 Vilka metoder 

som lämpar sig varierar mellan olika limtyper. Valet av metod avgörs till stor del av hur tunna delarna är 

och hur tredimensionella formerna är. 

Kallpressning - Alltså härdning i rumstemperatur. Pressning i mallar tillverkade av sammanfogade 

skivmaterial i plywood (kryssfaner) eller MDF. Lämpar sig vid små produktionsserier. Presstid från 30 

minuter och uppåt. 

Varmpressning - Mallar tillverkade i gjutjärn eller rostfritt stål försedda med värmekanaler för vatten, 

ånga eller annat medium. Presstiden industriellt är mellan 3-4 minuter. 

Motståndsuppvärmning - Mallen som antingen är helt i metall (ofta aluminium) eller av plywood med 

pressytan klädd med aluminiumplåt utvecklar värme vid tillförande av elektrisk ström. Presstiden är 

ungefär som vid värmepressning. 

HF-uppvärmning - Den mest förekommande metoden inom industrin pga. de korta presstiderna som är 

från runt 1 minut. Mallarna tillverkas exempelvis i plywood som kläs med aluminiumplåtar. Med speciell 

utrustning skapar man ett högfrekvent växelströmfält mellan plåtarna. 

 

  

                                                           
37 Schleining. The Complete Manual of Wood Bending, s. 106. 
38 Thompson. Manufacturing Processes for Design Professionals, s. 197. 
39 Sandberg. Nytt pressverktyg för böjning av massivt trä i kombination med HF-värmning, s. 6. 
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Olika limmer 
Då limmerna har en avgörande betydelse vid formpressad skiktlimning, så har vi valt att nedan kort gå 

igenom ett antal av de vanligaste typerna. En heltäckande översikt är inte lätt att åstadkomma då de 

flesta av limmerna finns i en mängd olika varianter, anpassade efter specifika ändamål och situationer. 

Termoplastiska limmer 
PVAc-lim - Hit hör vanligt vitlim som ej är lämpligt vid skiktlimning pga. betydande springback. PVAc-

limmer kan dock skräddarsys för olika tillämpningar, däribland skiktlimning.40 Typiskt för limsorten är 

dock krypning vid konstant last och dålig tålighet mot fukt. Dessa limmer anses miljövänliga och verkar, 

om inga härdare används, inte irriterande eller dylikt. 

Kemiskt härdande limmer 
Karbamidlim (urealim) - Är det lim som används mest i Sverige, oftast i blandning med melamin. 

Lämpligt för skiktlimning då det finns i varmhärdande varianter, ger en färglös fog med hög hållfasthet i 

inomhusklimat. Melamin tillsätts för att förbättra vädertåligheten. Egenskaperna vid konstant belastning 

är mycket bra men den hårda fogen är spröd och vid tjocklekar på över 0,1 mm försvagas den snabbt. 

Elasticitet och fogfyllande egenskaper går att förbättra med olika tillsatser. Har kort lagringstid och avger 

formaldehyd.41 

Fenollim - Mycket lämpligt för tekniken, förekommer främst som värmehärdande och ger då en av de 

mest beständiga fogar som finns.42 Ger en nästan svart fog och kan appliceras mellan faneren i form av 

ett impregnerat torrt papper som härdar vid varmpressning. 

Resorcinollim - Snudd på lika beständigt som fenol men dyrare. Fördelen är att det kan härda redan vid 

10oC och blir starkare vid bara måttlig uppvärmning. Blandningar med fenol förekommer för att få ner 

priset, dessa är något trögare i reaktionen men är även de kallhärdande. Båda varianter har fina fyllande 

egenskaper. 

Övriga limmer 
EPI-lim - Lämpligt för skiktlimning och saknar problemet med formaldehyd och kan ersätta de kemiskt 

härdande limmerna med undantag av fenol i vissa fall, men priset är omkring fem gånger högre än det 

för karbamid. Kan både kall- och varmpressas, ger en ljus fog som har god hållfasthet samt vatten- och 

värmebeständighet och tål konstant last bra.  

Polyuretanlim - Lämpligt vid skiktlimning i den lilla verkstaden då 1-komponentsvarianten appliceras på 

fanerlagren och inför sammanfogningen sprayas med vatten för att påskynda härdningsprocessen. Finns 

även som 2-komponentlim. Fäster mot annars svårlimmade träsorter samt metall och fyller fogar som 

blir hårda, sega och tål höga temperaturer. 

Epoxylim - Används mycket sällan inom industrin p.g.a. sitt höga pris. Kan limma metaller. Varianter 

utvecklade för båtbygge är väl lämpade för skiktlimning och tål stora konstanta krafter. Härdar ofta inom 

några minuter och ger en nästan färglös fog som tål fukt mycket bra, dock ej stora temperaturskillnader. 

De allra flesta av de limmer som tagits upp har någon komponent som är frätande, giftigt eller 

allergiframkallande och orsakar respektive fara främst vid användning men ibland också vid till exempel 

brand efter härdning. T.ex. innehåller de kemiskt härdande limmerna formaldehyd vilket kan irritera 

                                                           
40 Sandberg. Nytt pressverktyg för böjning av massivt trä i kombination med HF-värmning, s. 5. 
41 Andersson. Träteknik för M3, M4 m.fl., s. 201. 
42 Ibid. 
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ögon, hud och slemhinnor samt orsaka hosta och andningsbesvär. Vid upprepad kontakt kan 

överkänslighet utvecklas och studier tyder på att formaldehyd kan vara cancerframkallande.43 

Effekter på miljö är främst att betänka om man måste göra sig av med icke härdade produkter, 

överblivet material som härdats anses kunna hanteras som vanligt avfall om inget annat anges på 

produkten.  

Sammantagna miljö- och hälsorisker med respektive lim skulle ta lika mycket text i anspråk som det vi 

presenterat varför vi väljer att inte gå in mer noggrant på det i denna korta introduktion. Vi vill ändå 

påpeka att dessa aspekter är minst lika viktiga som några andra egenskaper och borde ingå som en 

självklar del när man planerar för produktion av en produkt, dess hållbarhet och livscykel. 

 

5.4 Stolen i olika produktionsmiljöer 

Lilla snickeriet 
Formpressning av skiktlimmade faner är en vanligt förekommande teknik i det lilla snickeriet. Det som 

framförallt förekommer är tvådimensionella pressningar i mallar med muskelkraft och tvingar. För det 

lilla snickeriet finns även smidiga utrustningar för vakuummetoden, till exempel vakuumsäck eller 

mindre vakuumbord. Det skulle även gå att använda en äldre fanerpress och rigga upp mallar för att 

pressa maskinellt. 

När det gäller härdningsmetoderna är man utelämnad till den enklare kallpressningen eller 

elvärmepress. HF-metoden, som är svårslagen tidsmässigt, är inte aktuell utanför industrin. Att göra mer 

avancerade mallar, exempelvis tredimensionella, kan vara tidskrävande och svårt att få exakt, medan 

det görs oerhört smidigt idag om man har tillgång till CNC-maskiner. Ett alternativ för lilla snickeriet kan 

vara att ta hjälp med tillverkande av mallar, och implementering av elvärmesystem, exempelvis från 

Pålskogs Teknik som har som specialitet att konstruera mallar för formpressning. 

Vid skiktlimning lämpar sig som tidigare nämnt inte termoplastiska limmer som vanligt vitlim. Det finns 

alternativ även för lilla snickeriet, men det innebär dels en högre kostnad samt att dessa limmer ofta har 

en begränsad hållbarhetstid, vilket kan medföra problem om det inte används så ofta. 

Tillverkning av vår exempelstols sits och rygg skulle inte innebära några större problem för det lilla 

snickeriet. Man skulle kunna bygga upp mallen med ett balkverk med en tunn böjbar MDF spänd över, 

alternativt från en mängd profiler frästa i plywood eller MDF och sammanfoga dessa till ett solitt block, 

för en mer beständig mall. För att undvika ojämnheter och skona mallen vid långvarig användning kan 

med fördel en tunn plåt fästas ovanpå mallen. Denna typ av enkelsidiga mallar skulle enkelt kunna 

pressas i en vakuumsäck. 

Småindustrin 
I en rapport skriven av forskaren Dick Sandberg lyfts formpressning fram som "ett av de få områden där 

svensk trämanufakturindustri har möjlighet att konkurrera mot låglöneländer". Vidare bedöms att 

processerna utvecklas mot följande: mer avancerade produkter, kortare serier, kortare leveranstider och 

mer fokusering på pris och kvalitet.44 Att gränserna ständigt flyttas framåt för mer avancerade produkter 

såg vi tydligt under våra besök i småindustrin. Mycket handlar om att böja tredimensionellt, vilket 

innebär utmaningar både hos träfanerens egenskaper och i utvecklingen av pressverktyg. Idag finns det 

                                                           
43 Internet: http://www.tracentrum.se/media/10736/Limhandbok.pdf s. 33 (lösen: Limhandbok) (2014-05-20). 
44 Sandberg. Simuleringsverktyg för skiktlimning - nulägesanalys av processen och prioriterade arbetsområden, s. ii. 

http://www.tracentrum.se/media/10736/Limhandbok.pdf
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patenterade 3D-faner, men då dessa kostar 6-7 gånger vanligt faner, är det många som försöker tänja på 

gränserna med vanligt faner. 

Vid vår kartläggning har det visat sig att företagen som uttalat erbjuder legotillverkning av formpressade 

skiktlimmade detaljer är mellan 5-8 stycken, lite beroende på vilka man räknar med. Dessa verkar ha 

relativt god koll på varandra. Enligt en historia vi fick berättad under vår resa ledde ett limproblem hos 

tillverkaren Casco i slutet av 1980-talet till att formpressningsföretagen unikt öppnade upp sig inför 

varandra för att gemensamt påverka Casco. 

Kostnad för ett nytt pressverktyg vid uppstart av en produktion hos ett företag kan vara ganska hög, för 

vår sits och rygg 8000 kr, men när den är täckt blir kostnaderna förhållandevis låga per tillverkad enhet. 

Detta då tillverkningen sker rationellt och presstiderna är korta med de industriella limmer med HF- eller 

elvärme som påskyndar härdningen. Vid varje påbörjad serie tas en timkostnad för ställtid, standard är 

en timme för en press och en timme för efterbearbetning i CNC-maskin. När tillverkningen kommer 

igång kostar vår sits och ryggbricka runt 70 respektive 50 kr att formpressa och 15 kr per styck att 

efterbearbeta i CNC-centra. 

 

 

 

Figur 69. Prisexempel från offerter. Uträknade priser på tre nedersta raderna: första styckpriset avser en  
första order som täcker mallkostnaden. Pris inom parantes avser senare order då mallen redan är betald. 
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Formpressning i småindustrin 

 

Figur 70. De företag vi fått fram i vår kartläggning som arbetar specifikt med formpressad skiktlimning. 1. Noas Snickeri  
(fd. Formfaner) 2. Pålskog Teknik 3. Forsnäs Form 4. BQ Form 5. Svensson & Linnér 6. Bending Group 7. Åberg & Söner. 
 

 

 

Med sina 14 pressar och över 100 år i branschen är Forsnäs 

Form ett företag med stor erfarenhet. Man använder sig av 

olika metoder för torkning såsom: högfrekvens, elektrisk värme 

och ånga i gjutjärnsmallar. Tidigare var bok det vanligaste 

faneret, men idag har björk tagit över. Tillverkningen består till 

stor del av stolskomponenter och deras specialitet och 

tradition är att tillverka skiktlimmade ringar och rör. 

 

 

Forsnäs Form 
 

Ort: Ydre i sydligaste Östergötland 

Etablerat: “drygt 100 år i branschen” 

Personal: 16 

Hemsida: www.forsnas.se 

http://www.forsnas.se/
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Bending Group är ett stort företag bland underleverantörerna i 

svenska möbelindustrin. I mitten av 1900-talet tillverkade man 

stolar och bord samt i skiktlimningsteknik serveringsbrickor och 

minor, omöjliga att upptäcka med metalldetektor, till det 

Svenska militärväsendet. Idag är det mest formpressning av 

delar till stolar som görs. Bricktillverkningen finns kvar i stor 

skala, men i ett annat bolag. 

 

 

Stort företag som med sina 300 anställda utför formpressning 

av skiktlimmat faner. På sin hemsida visar de ett stort utbud av 

tillgängliga mallar/former ur sitt sortiment, alltifrån enklare 

böjar till mer avancerade stolsskal. Använder mestadels faner 

av bok från lokala bestånd. Man har fler än 90 pressar för en-, 

två- och tredimensionella jobb. För efterarbetet har man ett 

tiotal CNC-centra för många olika typer av bearbetning. På 

hemsidan går att läsa att de normalt har ett minimumantal på 250 enheter per order. Becker 

formpressar bland annat skiktlimmade skal till Ray & Charles Eames-stolar för Vitra. 

 

5.5 Jämförelse och reflektioner 
Ett problem med att beställa från småindustrin är att det ofta krävs lite större volymer. I Sverige verkar 

tillverkarna tycka att 100 exemplar är en godkänd storlek på en serie. Som vi lärt oss är det svårt med 

raka svar. Mindre serier är också möjliga, men då får man som beställare ta full kostnad för pressverktyg, 

utöver ställtid och tid för pressningarna. Som litet snickeri kan detta vara ett bra alternativ vid mindre 

serier av svårare former, både för att det troligtvis är ekonomiskt lönsamt, men också för att kunna 

frigöra tid från den egna verkstaden. För detta kan vara nog så starkt argument även om det mesta går 

att göra i det lilla snickeriet. 

Ett problem för det lilla snickeriet blir relativt långa cykeltider vid formpressning, då man inte kan 

konkurrera med småindustrins smidiga hantering av faner, påstrykning av lim och korta torktider med 

den industriella utrustningen.  

Bending Group 
 

Ort: Nybro 

Etablerat: 1950  

Personal: 77 

Hemsida: www.bendinggroup.se 

Becker KG i Tyskland 
 

Ort: Brakel i norra Tyskland 

Etablerat: 1936, formpressning 1967 

Personal: 300 

Hemsida: www.becker-kg.de 

 

http://www.bendinggroup.se/
http://www.becker-kg.de/
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6. Avslutande diskussion 
6.1 Slutsatser och reflektioner 
Vi tycker att vår undersökning visar att det finns goda möjligheter att nå framgång både genom att lära 

av och samarbeta med den småskaliga träindustrin. Vårt arbete har samtidigt visat att det inte finns 

några tydliga gränsdragningar att luta sig emot, utan att olika förutsättningar i varje situation påverkar 

vilken väg som är lämplig att ta. Det enda som gäller är troligtvis att skaffa sig erfarenhet och få en 

känsla för vilka faktorer som väger tyngst. I flera av de industriella tekniker vi har undersökt har vi 

förvånats över hur låga styckpriserna per tillverkad enhet är, medan det som ofta blir ett hinder är 

startkostnader i form av mallar och utrustning. Men man bör inte låta sig förblindas av detta, då även 

tillverkning av ordentliga mallar i det lilla snickeriet är ett tidskrävande arbete och tiden per enhet blir 

betydligt längre i denna miljö. 

 

Vi har under arbetets gång identifierat tre spår för det lilla snickeriet, vilka i hög grad påverkar 

inställningen till industrin:  

 Snickeriet som väljer att göra allt själv med mer eller mindre traditionella metoder. Nära 

relation till de tillverkade objekten och till sina kunder. Kapaciteten begränsas till de timmar 

man har möjlighet att arbeta. 

 Snickeriet som koncentrerar sig på det de är bäst på och köper in resten av olika specialister. 

Uppnår högre effektivitet, men mycket tid behöver läggas på att administrera alla flöden. Lägger 

sista handen på allt och levererar till sina kunder, kanske oftare företag än privata. 

 Snickeriet som anammar industrins metoder och själv investerar i modern teknik som en 

mindre CNC-fräs eller andra begagnade industrimaskiner för olika tekniker. En avsikt kan vara att 

frigöra tid att lägga på roliga och mer hantverksbetonade moment, men att samtidigt ha 

möjlighet att tillverka objekt i lite större serier. Kunderna kanske är mindre företag som vill ha 

en nära tillverkning av sina produkter. 

 

VAD KAN DET LILLA SNICKERIET LÄRA AV SMÅINDUSTRINS SÄTT ATT ARBETA? 
Det lilla snickeriet kan bland annat lära av hur småindustrin har utvecklats i form av mer specialisering. 

Ofta handlar det om att ha lämpliga maskiner och annan utrustning för det man tillverkar. Men även 

industrins inköp av exempelvis träämnen och limfogar i färdiga mått från en specialiserad 

underleverantör kan vara ett sätt. Eftersom det lilla snickeriet har betydligt högre virkespriser än 

småindustrin, så blir ofta inte kostnaden för extra bearbetning särskilt märkbar. 

Vid tillverkning av mallar för större serier i egna snickeriet kan det vara lönsamt att lära av industrin och 

göra dessa i CNC-maskiner, alternativt beställa från t.ex. Pålskogs som många inom formpressnings-

branschen beställer ifrån. 

En begagnad CNC-maskin kan idag vara en överkomlig investering även för det lilla snickeriet. Annan 

utrustning som vakuumaggregat och sugklockor för fasthållning i maskiner eller pneumatiska kolvar att 

använda vid limning öppnar för nya effektiva sätt att arbeta.  

Det finns goda möjligheter att följa industrin genom att i liten skala automatisera sina processer. I 

småindustrin frigör man arbetstid genom att använda matarverk till maskiner och i vissa fall 

programmerade robotarmar som utför diverse moment. Möbelspecialen i Lammhult visar att inköp av 

en begagnad robot inte behöver vara en gigantisk investering. Ägaren Marcus ser inte heller den nya 

tekniken som någon ”hantverksdödare” utan använder den till att frigöra tid till andra delar av 
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tillverkningen som kräver handarbete, tid och omsorg. Ett annat intressant infall från Marcus är att få 

bättre styr på putsmaskiner och annat genom att utrusta dem med elektronisk varvtalsreglering för att 

bättre kunna hantera små detaljer. 

VILKA TEKNIKER LÄMPAR SIG FÖR LILLA SNICKERIET ATT BESTÄLLA FRÅN SMÅINDUSTRIN? 
Det är svårt för det lilla snickeriet att vara specialiserad på alla tekniker. Vid tillverkning av produkter i 

fler antal än en borde det för det mesta finnas anledning att lägga ut någon detalj eller arbetsmoment 

på en underleverantör. 

En teknik som borde ligga närmast tillhands är treaxliga CNC-fräsningar då dessa ofta inte ens behöver 

någon fixtur och därmed inte har någon startkostnad. Vi har sett exempel på runda stycken som ska ha 

ett antal hål placerade i symmetriskt mönster, möjligheten att fräsa i någon form av överfräs finns men 

CNC-maskinen har kortare ställtid, arbetar snabbare och upprepar med oklanderlig exakthet varje gång. 

Även för andra tekniker verkar det kunna löna sig att köpa in delar från underleverantörer. Inom 

svarvning är industrins kapacitet ofta så hög att man snabbt tjänar in startkostnaden. För 

kopieringsfräsning, som vi anser är en mycket lämplig teknik för att tillverka våra stolsbakben, är 

mallkostnaden ofta högre. Att ta fram sådana former i den lilla verkstaden blir dock också mycket 

kostsamt då allt handarbete som krävs tar lång tid. Redan vid ett ganska lågt antal stolar skulle man 

troligtvis kunna börja tjäna på att låta industrin stå för tillverkningen men exakta siffror går inte att 

presentera. Priset måste uppskattas från fall till fall. 

En tänkbar strategi för att kunna täcka investeringskostnaden för en kopieringsfräsningsmall, eller någon 

annan typ av mall, skulle kunna vara att man som del i ett produktkoncept tar fram former som går att 

kombinera till olika modeller på möbler. Mallen kan sedan förhoppningsvis användas till flera serier. 

I många tekniker som kräver förlaga eller mall räcker det för en liten serie på tio produkter eller färre 

med en tillverkad i trä. Att skicka en egenhändigt tillverkad mall till svarveriet kan kräva att man först 

har arbetat upp en god kontakt men det är fullt möjligt. 

Massivböjning ser vi som en väldigt spännande teknik, såväl traditionell basning som 

komprimeringstekniken. Dock tror vi att det är en ganska omfattande process att dra igång om man ska 

bli riktgit effektiv i det vid svårare böjar. Vi tror inte det är helt lätt att komm igång med något av de få 

företagen som utför detta industriellt, baserat på våra intryck från besöken. Men som med de flesta 

kontakter vi haft, känns det som att man inte kan få ett slutgiltigt svar förrän man har sin färdiga detalj 

och ber dem svara i skarpt läge. 

Gällande skiktlimning tror vi i rätt seriestorlek att det med framgång kan läggas ut på ett bearbetande 

företag. Några få exemplar går utmärkt att skapa i lilla snickeriet, men med med företagens större 

utrustning och effektivare limmhantering, gör det att fördelarna snabbt hinner ikapp. När man dessutom 

kan få de pressade delarna bearbetade i företagets CNC-utrustning blir vinningen ännu större. 

Rätt typ av underlag och genomarbetade prototyper förenklar processen att beställa oavsett vilken 

teknik det rör sig om. Ofta önskas både fysisk prototyp och CAD-underlag för att framgångsrikt sätta 

igång tillverkning av en komponent eller hel möbel. 
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6.2 Förslag inför framtiden 
Det vore spännande med en mer omfattande undersökning med praktiskt testande av att köpa in 

komponenter från småindustri respektive egen tillverkning i lite större serie. För oss blev 

offertförfarandet svårt att få grepp om och eftersom vi inte beställde några skarpa exemplar hade vi inte 

möjlighet att bedöma kvalitet och hur kommunikation fungerade. Vår tillverkning i lilla snickeriet, 

framför allt inom massivträbearbetning, skulle också behöva göras mer omfattande för att mäta mot 

inköpsalternativet. För oss blev det svårt att hinna tillverka som om vi skulle göra en ordentlig serie med 

stolsdelar. 

En brist som vi upptäckt i arbetet är den begränsade litteraturen kring snickeritekniker och maskiner. De 

handböcker som finns att tillgå är ofta från mitten av 1900-talet och med små svartvita bilder. Att hitta 

information om maskiners uppkomst och utveckling har även det varit svårt. Ytterligare svårigheter har 

funnits i att hitta en kartläggning av de moderna maskinernas utveckling, de som har övergått till CNC-

styrning och bildat nya typer av maskiner. Att ta ett samlat grepp över dessa frågor kring utrustningen 

alternativt välja ut en grupp, vore ett spännande arbete att se framöver. 

  



56 
 

Referenslista 
Skriftliga källor 
Andersson, Madeleine, m.fl., Träteknik för M3, M4 m.fl., 9. uppl., Linköpings Tekniska Högskola, 2001 

Cronborg, Bror (red.), Tekno's Träindustrins handbok, 3., omarb. o. utök. uppl., Teknografiska institutet, 

Stockholm, 1965 

Dahlgren, Torbjörn, Wistrand, Sven & Wiström, Magnus, Nordiska träd och träslag, 4., rev. uppl., Stift. 

ARKUS, Stockholm, 2004 

Grönlund, Anders, Träbearbetning, [2., rev. uppl.], Trätek, Stockholm, 2004 

Hoadley, R. Bruce, Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology, [2., completely rev. 

and updated ed.], Taunton, Newtown, Conn., 2000 

Jonsson, Sverker, Den svenska möbeltillverkningen 1850-1950: en småindustris framväxt, Gidlund, 

Möklinta, 2013 

Schleining, Lon, The Complete Manual of Wood Bending: milled, laminated, and steam-bent work, 

Linden, Fresno, Calif., 2002 

Thompson, Rob, Manufacturing Processes for Design Professionals, Thames & Hudson, London, 2007 

Wanscher, Ole, Möbelkonsten: typer och interiörer från fem årtusenden, Forum, Stockholm, 1967 

Digitala källor 
Centre for Industrial Studies (Csil). Benchmark of Sweden in the European furniture context, 2013 

http://www.mynewsdesk.com/se/tra-_och_mobelforetagen/documents/csil-for-tmf-benchmark-of-

sweden-in-the-european-furniture-context-201312-32098 

Conradsson, Peter. Forma komprimerat trä - Maskinell bearbetning av fria former. Examensarbete LiU, 

2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10166 

DTI/Department of Wood and Furniture. Introducing Compressed Wood, 1993. Återfinns som bilaga I 

Peter Conradssons examensarbete (LiU, 2007), se källa nedan. 

Persson, Gustav. En pall, en mall - Att yteffektivt och rationellt producera formpressade trämöbler i det 

lilla snickeriet. Examensarbete LiU, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-69112 

Sandberg, Dick. Simuleringsverktyg för skiktlimning – nulägesanalys av processen och prioriterade 

arbetsområden, Växjö Universitet, 2007 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-18877 

Sandberg, Dick. Nytt pressverktyg för böjning av massivt trä i kombination med HF-värmning, Växjö 

Universitet, 2007 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-21022 

Styrbjörn Nilsson, Charlie. Projekt Gösta - Design genom fördjupning i produtkionstekniken böjning av 

massivt trä. Examensarbete LiU, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-81299 

Svensson, Jenny. Kompendium: Skärande bearbetning i trä, 2005. 

http://www.iei.liu.se/machine/courses/tmts07/lecture_notes/1.297796/jenny.pdf 

Vinnova. Storskalighet och småföretagande - en studie av strategiska grupper inom svensk möbelindustri 

http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-01-41.pdf 

http://www.mynewsdesk.com/se/tra-_och_mobelforetagen/documents/csil-for-tmf-benchmark-of-sweden-in-the-european-furniture-context-201312-32098
http://www.mynewsdesk.com/se/tra-_och_mobelforetagen/documents/csil-for-tmf-benchmark-of-sweden-in-the-european-furniture-context-201312-32098
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10166
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-69112
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-18877
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-21022
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-81299
http://www.iei.liu.se/machine/courses/tmts07/lecture_notes/1.297796/jenny.pdf
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-01-41.pdf


57 
 

Hemsida i samarbete mellan TMF och GS Facket, http://www.prevent.se/Maskinkorkortet/ 

Artiklar från tidskriften Fine Woodworking om massivträböjning i egen verkstad 

https://www.finewoodworking.com/how-to/bending-wood/118053.aspx?channel=3 

 

Inspirationskällor 
Film som förklarar modern basning med GHEBavarias utrustning 

http://youtu.be/VCzNJgYPftc  

En mängd exempel på pressning i vakuumsäck från Global Vacuum Presses 

http://youtu.be/WMnscjXGmTQ 

Exempel på ett litet vakuumbord lämpligt för lilla snickeriet, Global Vacuum Presses 

http://youtu.be/RQ5k823Jr-8 

Exempel på litet vakuumbord från en annan tillverkare, Airpress 

http://youtu.be/snpu-ZuU5DU 

Filmer från italienska maskintillverkaren Brusa 

http://youtu.be/XqQ8ZTv_rnE (tillverkning av bakben till stolar med maskinen TS60NC) 

http://www.youtube.com/user/BRUSAeng (samtliga filmer från Brusa) 

Rundstavsmaskinen HB65 från spanska maskintillverkaren Intorex 

http://youtu.be/I9RGcl5rgKU 

Industriell stoltillverkning på företaget Fenabel i Portugal 

http://youtu.be/h5hmgpuS3AE 

Tillverkning av Jasper Morrisons stol Lightwood 

http://youtu.be/mpvaoCLUvHk 

Mer hantverksmässig tillverkning av Hans J Wegners The Chair på danska PP Møbler 

http://youtu.be/ao6VcyMqv6M 

Film i tre delar om möjligheter med ”hot-pipe bending” 

http://www.finewoodworking.com/how-to/video/video-demo-hot-pipe-steam-bending-

introduction.aspx 

Visning av en karusellfräs från taiwanesiska leverantören Lih Woei Carpentry Machine Co. 

http://youtu.be/s8Qp5RpuMvg 
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Intervjufrågor studiebesök                  Datum: ................................ 

Företag: ………………………………………………………………. Etabl.år: …………….….... 

Intervjuad person: …………………………………………………………………………….……... 

 

1. Vilka tekniker är era styrkor och med vilka maskiner? …………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………….……….. 

…………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………….….. 

 

2. Vilken är er vanligaste komponent/produkt? 

a. Historiskt ……………………………………………………………………………. 

b. Idag ………………………………………………………………………….………. 

 

3. Hur ser fördelningen av uppdrag ut? 

a. Löpande produkter …………………………………………………………..…….. 

b. Specialserier ……………………………………………………………..………… 

 

4. Hur ser era kunder ut? 

a. Geografiskt …………………………………………………..……………………... 

b. Typ av företag …………………………………………………………………...….. 

 

5. Minsta storlek på serie i olika tekniker  vilka brytpunkter? 

a. ………………..     ………………………………………………..…………………. 

b. ………………..     ……………………………………………………..……………. 

c. ………………..     ……………………………………………………..……………. 

d. ………………..     ………………………………………………………..…………. 

 

6. Hur ser underlag från kunder ut? 

a. Ser vanligtvis ut ………………………………………………………..…………... 

b. Borde se ut ………………………………………………………………..……….. 

c. Någon speciell teknik/maskin som kräver visst underlag? …………………..…. 

…………………………………………………………………..…………………… 
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7. Efterfrågar kunder olika kvalitetsnivåer? ……………………………..……………………. 

………………………………..………………………………………………………………. 

………………………………………………………..………………………………………. 

 

8. Marknadsför ni er något? Hur hittar nya kunder till er? …………………………..………. 

…………………………………………………………………..……………………………. 

……………………………………………..…………………………………………………. 

 

9. Hur ser ni på samarbete med nya mindre kunder? ………………………………..…….. 

………………………………………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………..……………………………. 

 

10. Vilka är era konkurrenter/kollegor? 

a. Lokalt, Sverige ………………………………………………..…………………….. 

……………………………………………………………………..………………… 

b. Internationellt, specifika länder ………………………………..………………..…. 

………………………………………………………..……………………….……... 

 

Frågor kring vår stol (exempalvis: möten i liv, virkesval):  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Innehåll rapport:  ( ) Bilder  ( ) Samtal 

Fotografering: ( ) Husfasad  ( ) Produktion  ( ) Arbetssituation  ( ) Maskiner  

 

Målet är att lyfta fram möjligheter med företagets tekniker och kunskap! 
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DETTA ÄR INTE EN SKARP FÖRFRÅGAN, UTAN ENDAST EN DEL I VÅRT 
EXAMENSARBETE PÅ CARL MALMSTEN FURNITURE STUDIES. VI UPPSKATTAR 
ER HJÄLP MED DETTA!  / DANIEL OCH DAVID 
 
 

Offertförfrågan komponenter till stol 
 
FORMPRESSAT SKIKTLIMMAT 
 
Vi önskar få in pris på tillverkning av nedanstående möbelkomponenter. 
 

● Ytfaneret ska vara av extra prima knivskuren björk. 
● Material och arbete ska ingå i priserna. 
● I kolumn “Bearb” tänker vi oss fräsning av form och håltagning i CNC. 
● Vi önskar pris för olika kvantiteter för att se hur priserna utvecklas. 

 
Vi tänker oss tre olika scenarion: 

● 5 stolar  Vi har en kund som beställt en matsalsgrupp i unik design. 
● 50 stolar  Vi har en restaurang som vill ha en ny uppsättning stolar i unik design. 
● 500 stolar  Vi har en unik design och har en producent som vill ta in den i sitt 

sortiment. 
 
Ritningar på komponenterna bifogas. CADunderlag finns oavsett scenario. 
 

Komponent  Verktygs 
kostnad 

Ställtids 
kostnad 

Pris/styck 
vid 5 st 

Pris/styck 
vid 50 st 

Pris/styck 
vid 500 st 

 

      Press  Bearb  Press  Bearb  Press  Bearb 

Sits                 

Ryggbricka                 

 
 
 
Normal leveranstid: ………………………… 
 
 
OFFERTEN ÄR ENBART FÖR ATT GE OSS JÄMFÖRELSER I VÅRT 
EXAMENSARBETE OCH KOMMER ALLTSÅ INTE BLI SKARP. VÅR FÖRHOPPNING 
ÄR ATT FÅ EN SNABB UPPSKATTNING AV TÄNKBARA PRISER. 
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Arbetsplanering - Runda Avsmalnande Fram & Bakben

Kapnota

Malltillverkning

Benämning Material Antal Längd Sida Sida

Kap & kopierfräsningsfixtur 
bakben

Björkplywood 22 mm 1 1200 500

Radiefräsningsfixtur bakben 
framkant

Björkplywood 22 mm 1 1200 120

Radiefräsningsfixtur bakben 
bakkant

Björkplywood 22 mm 1 1200 120

Förlaga bakben MDF 4 mm 1 820 120

Lister Björk 3,4 10

Klotsar Björk 10 150 50 40

Fasfräsningsfixtur Bakben Björkplywood 22 mm 1 600 250

Fixtur för långhålsborrning i 
vinkel

Björk 1 >300 35 35

Rundfräsningsfixtur för framben Björkplywood 1 600 150

Klotsar rundfräsningsfixtur Björk 2 150 35 70

Fram- & bakben

Benämning Material Antal Längd Sida Sida

Framben Björk 2 600 35 35

Bakben Björk 2 900 120 35

Ta fram material

❏ Skivsåg 0,25 h
❏ Grovkapa skivmaterial till fräsfixturer
❏ Grovkapa ämnen till förlaga

❏ Kap- & bandsåg: Grovkapa och -klyv ämnen till 1 h
❏ Lister
❏ Klotsar
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❏ Fram- och bakben

❏ Rikta och plana: 1 h
❏ Lister
❏ Klotsar
❏ Framben
❏ Bakben, rikta framkant nedanför böjen och plana bredden

Tillverkning av mallar och fixturer

❏ Bordsfräs: provfräs och ta reda på diff mellan radiestål och kullager
0,25 h

❏ Justersåg 2 h
❏ Såga kap- och kopierfräsningsfixturens toppvinkel*
❏ Såga spår längs kap- och kopierfräsningsfixturens långsida
❏ Såga spår längs toppvinkel
❏ Såga spår i fasfräsningsfixtur
❏ Såga förlagans raka delar till rätt mått (+/- diff.)
❏ Kapa klotsar
❏ Såga spår i klotsar

❏ Bandsåg och vertikalputs 1 h
❏ Rita på babkenets böjradie (+/- diff kullager/kutterstål)och forma förlagans böj
❏ Bryt klotsarnas kanter

❏ Montera 0,5 h
❏ Fäst klotsar mot fixturer m.h.a. lister och skruva underifrån
❏ Montera snabbspännare
❏ Limma sandpapper på fixturer
❏ Limma ihop förlaga

Tillverkning av fram- & bakben

❏ Bordsfräs 1,5 h
❏ Fäst förlagan och kopiera dess form till kap- och kopierfräsningsfixturen
❏ Kopierfräs radiefräsningsfixturens och bakbenens främre kontur i 

kopierfräsningsfixturen
❏ Flytta snabbspännarna
❏ Kopierfräs radiefräsningsfixturens och bakbenens bakre kontur i 

kopierfräsningsfixturen
❏ Flytta snabbspännarna till fasfräsningsfixturen
❏ Fräs bakbenens fas mot ryggbricka i fasfräsningsfixturen
❏ Fräs kil för fixtur till långhålsborr och klyv sedan på justersåg

❏ Långhålsborr 1 h
❏ Borra hål för centrumtappar i bakben, eventuellt i kopierfixturen
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❏ Borra hål för ryggbricka i bakbenens fas m.h.a vinkelfixtur
❏ Borra hål för centrumtappar i bakbenens förlängningar och motsvarande i 

radiefräsningsfixturen
❏ Borra hål för centrumtappar i framben
❏ Borra hål för lös heltapp i framben (ev. dominofräs)
❏ Borra hål för centrumtappar i frambensämnenas ändar
❏ Borra hål för centrumtappar i klotsar till rundfräsningsfixtur

❏ Bordsfräs 3 h
❏ Fräs bakbenens radie med radiefräsningsfixturen mot kullager
❏ Fräs frambenen i rundfräsningsfixturen

❏ Justersåg 1,5 h
❏ Kapa bakben och förlaga i nederkant
❏ Kapa bakben och förlaga i överkant
❏ Kapa framben i båda ändar med centrumtapphål som referens

Totalt: 13 h
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