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Sammanfattning 
Kunskapen och utvecklingen av komplicerade träsammansättningar har letts 
av japanska hantverkare. Europa har också en gammal tradition av 
träfogningar, främst i husbyggnation med stolpverkskonstruktion.  
 
Denna uppsats belyser två avancerade sammanfogningar i trä, fyrsidig 
svanhalssammansättning och raffinerad sned skarvsammansättning. Vanligtvis 
använda i byggnadskonstruktioner men i detta examensarbete är de en del av 
en demonterbar sittmöbel. Den ledande japanska trätraditionens historia 
beskrivs kortfattat. Den mest omfattande delen i uppsatsen redovisar en möjlig 
tillverkningsprocess för vardera sammansättning med hjälp av 
träbearbetningsmaskiner. Tillvägagångssättet beskrivs i text och bild. 
Resultaten av tillverkningen tas upp i ett kapitel och visar att det är fullt 
möjligt att framställa de två olika fogningarna maskinellt, i flera antal och med 
bibehållen precision.  
Avslutningsvis diskuteras uppkomna tankar och vikten av hållbarhet och 
estetik.  

Nyckelord 
Möbelsnickeri, Sammanfogningar i trä, Japanska hantverket, Den demonter-
bara möbeln  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den demonterbara möbeln är intressant ur flera perspektiv. Den moderna 
människan är flyttbar som aldrig förr, vilket skapar ett behov av möbler som 
lätt går att transportera. Detta gäller också det faktum att många av oss bor i 
lägenheter med till exempel trappor. Med en möbel som går att plocka isär 
behöver det inte bli så tunga lyft och större chans att man kommer fram 
överallt. En demonterad möbel möjliggör förvaring med minimalt utrymme 
vilket underlättar vid begränsad förvaringsmöjlighet. 
 
En förutsättning för en trämöbel som går att plocka isär är någon form av 
låsmekanism. I metall som till exempel monteringsbeslag, men det finns 
flertalet mer eller mindre avancerade sammanfogningar som är självlåsande 
där inget annat material än trä behöver användas. Det behöver heller inte 
innebära en försvagning i hållfasthet då man jämför med en möbel som är 
hoplimmad. Vid synliga sammanfogningar kan det också tillföra estetik och 
karaktär till möbeln. 
 
För att undersöka hur en del sammanfogningar fungerar vill jag tillverka en 
demonterbar sittbänk för två som examensarbete. 45 delar ska på ett specifikt 
sätt sättas ihop och då den är nedmonterad ska allt vara en del av en box med 
innermåtten 350 millimeter.  

 

 
                                        Bild 1. Boxen när möbeln är demonterad. Foto: Alf Rundqvist. 2017 
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1.2 Problemformulering 
Kännedomen om de mer avancerade sammansättningar i trä och dess 
möjligheter är bland allmänheten i Sverige något begränsad. Detta kan bero 
på flera saker. Stolpverksbyggnader som uppförs i Sverige där 
sammanfogningar används är relativt få och oftast används enklare 
fogningar. Det är få möbeltillverkare som producerar demonterbara möbler 
i massivt trä. De större aktörerna väljer oftast metall när två delar ska sättas 
ihop. Att tillverka träfogningar kräver en del förarbete. Fräsmallar ska 
tillverkas och arbetsprocessen måste göras i flera steg. Vi har inte heller den 
hantverkstraditionen som föregångslandet Japan har vad gäller 
sammanfogningar i massivt trä. För många av sammansättningarna så 
finns det inte ens ett svenskt ord. 
 
För att kunna tillverka en hopsättbar möbel i massivt trä behöver jag använda 
mig av olika låsningskonstruktioner. Svårigheten med vissa av 
sammanfogningarna är att det är först när alla moment är gjorda som man kan 
kontrollera om delarna passar ihop. Jag behöver också kunna upprepa 
momenten många gånger med bibehållen precision då flera likadana 
sammansättningar ska tillverkas.  
 

 
    Bild 2. Den ihopsatta möbeln. Foto: Alf Rundqvist. 2017 
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1.3 Syfte 
Denna uppsats vill belysa några träsammanfogningar. Hur de är konstruerade 
och hur de kan framställas maskinellt. Till grund har jag skriven litteratur samt 
praktiska undersökningar från min tillverkning av en sittbänk.  

1.4 Frågeställningar 
� Fungerar valet av de två sammanfogningar till min demonterbara möbel? 

� Hur konstrueras dessa sammanfogningar maskinellt? 

� Går det att massproducera avancerade sammansättningar? 

1.5 Avgränsningar 
Det finns många olika sammanfogningar beskrivet i litteraturen. Detta arbete 
fokuserar dock på två olika fogningar där de har gemensamt att de är 
demonterbara samt kan tillverkas maskinellt. Tillverkningen av en 
demonterbar möbel kommer inte att beskrivas utan bara nämnas då det är 
relevant för beskrivningen av sammanfogningen. Hur olika träslag påverkar 
styrkan i fogningen tas inte upp i uppsatsen. Sammansättningarnas historiska 
användning kommer endast ytligt att beskrivas i denna uppsats och då utifrån 
den japanska historien. 

1.6 Metod 
Examenarbetet ska försöka undersöka möjligheten att tillverka en 
hopsättbar/demonterbar möbel helt i massivt trä. För att göra detta möjligt 
behöver olika träsammanfogningar användas. Valet av vilka 
sammanfogningar som skulle användas styrdes av funktion, att de skulle vara 
demonterbara och kunna tillverkas helt med träbearbetningsmaskiner. Genom 
sökning i litteraturen kom jag fram till vilka som passade. I det praktiska 
arbetet fick jag undersöka hur en maskinell tillverkning av dessa fogningar 
kunde ske.  
Allt skulle göras i massivt trä och valet blev amerikansk vitek. Både för dess 
goda egenskaper och nyfikenhet då jag aldrig tidigare jobbat med ek. 
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1.7 Befintlig kunskap 
De flesta avancerade sammansättningar som finns beskrivet i litteraturen, som 
till exempel Sato och Nakaharas The complete Japanese joinery,1 är tänkta för 
husbyggnation. De exempel som de tar upp i boken är mestadels för timmer-
dimensioner för husbyggnation, men där finns den demonterbara aspekten. 
Litteratur med fokus på möbeltillverkning som Tage Frids Tage Frid teaches 
woodworking,2 utgår från att det mesta ska limmas och möjligheten att demon-
tera saknas därför.  
Ingen litteratur som jag haft tillgång till tar upp tillverkningsprocessen med 
träbearbetningsmaskiner vad gäller avancerade sammanfogningar. Mest 
används handverktyg i arbetsbeskrivningar. 
 

 
Bild 3. Stolpverksbyggnad. Foto: Vermont Timber Works Inc. Creative Commons Attribution-Share Alike 
3.0 Unported http://www.vermonttimberworks.com/wp-content/uploads/2013/07/barns-jupiter-barn-
frame.jpg. 2004 

                                                        
1 Sato, Hideo & Nakahara, Yasua (red.), The complete Japanese joinery, Harley & Marks, 
Point Roberts, Wash., 1995[1967]  
2 Frid, Tage, Tage Frid teaches woodworking. Book 1, Joinery : tools and techniques, 
Taunton P., Newtown, Conn., 1979 
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2 Undersökning/Genomförande 

2.1 Historik 
Denna japanska träbearbetningstradition har vandrat mellan generationer och 
även fast modernare material blir allt vanligare finns hantverkskunnandet 
kvar. 
Den första kända revolutionen vad gäller sammanfogningar sker någon gång 
mellan 500 och 200 år före Kristus födelse. Då föds tappen och tapphålet tack 
vare utvecklingen av handverktyg.3 Japan, som är ett föregångsland vad gäller 
träbearbetning, har utvecklat sin tradition bland annat på grund av dess 
historiska rika tillgång på träd. Arkitekturen har därför tagit sig andra uttryck 
än till exempel Europa och Kina som var berikade med sten och lera.4 Hant-
verkaren i Japan kunde välja mellan en stor mängd olika träslag. Det är också 
där man finner de mest komplicerade träkonstruktioner. Man kan se redan på 
600- och 700-talet att det användes avancerade konstruktioner till byggnader. 
Bra exempel på detta är Nara templet och Shin Yakushi-ji. Andra faktorer 
bidrog också till utvecklingen av god byggnadskonst i trä. Japan drabbades 
ofta av jordbävningar och tyfoner och på grund av att träbyggnader bestod av 
mindre massa klarade de sig bättre under en jordbävning än tegel- och 
stenbyggnader. Även rörelsemöjligheten i sammansättningarna i en träkon-
struktion gjorde dessa byggnader bäst lämpade.3 

2.2 Shiho kama tsugi – Four faced gooseneck joint. 
En lämplig svensk översättning skulle kunna vara fyrsidig svanhals-
sammansättning. Den har en synlig svanhalsfogning på varje sida på ett 
fyrsidigt ämne. Fogningen har historiskt används till foten av en kolumn på 
klocktorn, till heliga brunnar i helgedomar och tempel. Då den har en dekora-
tiv utformning har sammansättningen oftast inkluderats som en del i original-
konstruktionen.5  
Fogningen består av en hona och en hane och sätts ihop diagonalt från sidan 
och har låsningar i alla andra riktningar än monteringsriktningen.  

                                                        
3 Benson, Tedd, The timber-frame home: design, construction, finishing, Taunton Press, 
Newtown, Conn., 1988 s. 6 
4 Seike, Kiyosi, The art of Japanese joinery, 1. English ed., Weatherhill, New York, 1977 
s.11 
5 Sato, Hideo & Nakahara, Yasua (red.), The complete Japanese joinery, Harley & Marks, 
Point Roberts, Wash., 1995[1967] s.190 
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 Bild 4. Fyrsidig svanhalssammansättning. Foto: Alf Rundqvist. 2017 
 
Då de fyra benen på min sittmöbel ska vara 450 mm långa och innermåttet på 
boxen, (som alla delar ska få plats i), är 350 mm behöver jag således samman-
foga två delar. Svanhals-sammansättningen är ytterst lämplig till detta ända-
mål då den är stark och sätts ihop diagonalt. Detta innebär att när möbel är 
ihopsatt så kommer ramkonstruktionen att låsa de fyra svanhalsfogningarna i 
förhållande till varandra.  

I litteraturen finns det angivet vilka mått sammansättningen kan ha men då 
handlar det om större dimensioner. Måtten på min möbel är mycket mindre, 
36*36 mm, och jag behöver också ta hänsyn till vilka frässtål som finns. Målet 
att endast använda maskiner till detta arbete gör att sammansättningen blir en 
aning modifierad i konstruktionen. Det ska vara en inre spårning i samman-
sättningen som inte kommer att kunna fräsas i någon maskin varför den i 
undersökning tas bort. Bedömningen är att det inte kommer att påverka 
hållfastheten nämnvärt.  
 
För att få ett så bra resultat som möjligt vid fräsning krävs det en bra fräsmall. 
Svårigheten med den här sammanfogningen är bland annat den diagonala 
aspekten. Många moment ska fräsas diagonalt i förhållande till maskinen. En 
annan är att delarna många gånger måste fräsas stående. Det ställer krav på 
fräsmallens utformning. Viktigt är ju att mallen är stabil vid hanteringen. 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är upprepningen av ett moment. Det 
behöver vara smidigt att byta ämne för att kunna effektivisera arbetet.  
 
För att kunna arbeta med ämnet diagonalt sågas med en sågklinga två snitt 
med 45° lutning i ett ämnes längdriktning med mått runt 500*150*50 mm 
(l*b*h). Snitten ska vara exakt lika djupa som sidan på ett ben. Efter det kapas 
ämnet på mitten och de två delarna läggs på varandra. Hålrummet ska vara 
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samma mått som på benet. För att ytterligare stabilisera mallen i den längsgå-
ende riktningen fästs någon form av skivmaterial på sidorna.  
Man börjar med honan av de två delarna som ska sammanfogas. Sätter i den i 
den stående fräsmallen och klämmer fast mallen med tving. Viktigt är att delen 
som ska fräsas sitter helt fast. Detta för att undvika att den flyttar sig vid 
fräsningen.  
 

           
            Bild 5. Första fräsningen av hon-delen. Foto: Alf Rundqvist, 2017. 
 
En pinnfräs lämpar sig ypperligt till detta arbete. Först används ett rakt frässtål 
med dimensionen 8 mm för att ta bort material. När djupet är inställt fräses två 
parallella spår genom att mallen förs utmed pinnfräsens anhåll. Det går att 
använda sig utav distanser för att få två olika djup på fräsningen. Först fräses 
det yttre spåret och sedan läggs en distans med ett bestämt mått så att det inre 
spåret kan fräsas. Efter det kommer svanhalsen. Till detta används ett frässtål 
med en bottenskärande fasfräs. Den styr hur sammansättningen kommer att 
bli. Stålet som används i denna undersökning har längden 25 mm och bredden 
14 mm. Lutningen är 8°. Här används samma djup som innan men höjden 
måste ställas in. Det sista momentet med honan är en fräsning i de båda 
ytterkanterna. Dessa ökar ytterligare stabiliteten i sammansättningen.  
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Bild 6.Honan. Foto: Alf Rundqvist 2017                      Bild 7. Hanen. Foto: Alf Rundqvist. 2017                           
 
Andra delen i sammansättningen är hanen. Fräsmallen vänds så den övre 
delen kommer neråt. Viktigt är att vid fräsningen ha ett bakomliggande 
mothåll mot frässtålet för att undvika urslag. Här används samma fasfräs som 
innan. Tre parallella spår ska fräsas i den nedre delen. Spåret i mitten ska göras 
något bredare än vad stålet är. Det spåret får därför fräsas två gånger. Även 
här är det effektivt att använda sig av distanser mot pinnfräsens anhåll och 
hela tiden utgå ifrån det yttre spåret. Det behövs då bara en inställning av 
stålet och distanser kan göras i planhyveln med en tiondels millimeters 
precision. För att få till ett så bra resultat som möjligt är noggrannheten med 
skjutmåttet allra viktigast. Detta på grund av att det inte går att prova bitarna 
med varandra då alla fräsmoment måste vara klara innan det går att kontrol-
lera sammansättningen. Nästa steg är fräsning med ett T-spårfräs på de två 
yttre sidorna. Sammanfogningens mått är anpassade efter stålens storlek vilket 
minskar och förenklar alla fräsmoment. Nu används mallen liggandes och 
benets han-del behöver vändas efter varje fräsning. Djupet och höjden behöver 
ställas in. Slutligen ska ett rektangulärt spår göras längst upp på sammanfog-
ningen. Finns det T-spårfräs med rätt dimension som har extra långt skaft är 
det att föredra. Finns det inte är rekommendationen att använda sig av en 
stämborr. Även till detta används fräsmallen. Spåret görs med en 6 mm 
stämborr.  
Det är först nu det går att kontrollera om sammanfogningen fungerar.  
 

2.3 Okkake daisen tsugi – Dadoed and rabbetted scarf joint. 
Fogningen skulle kunna heta raffinerad sned skarvsammansättning. Den kan 
användas i många sammanhang som till exempel sammanfoga två balkar med 
varandra, till överliggare eller till husgrunder.6 Den anses dock inte så stark 

                                                        
6 Seike, Kiyosi, The art of Japanese joinery, 1. English ed., Weatherhill, New York, 1977 
 s. 106 
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när den utsätts för hög belastning vilket är viktigt att beakta vid användning. 
Honan och hanen är identiska förutom att den sneda mittkanten är spegel-
vänd. Den del som har den sneda kanten mot sig i underkant är honan. Hanen 
träs in ovanifrån på honan.   
 

 
Bild 8. Raffinerad sned skarvsammansättning. Foto: Alf Rundqvist. 2017 
 
Denna sammanfogning används till sittbänkens sidosarg. Sargen behöver vara 
i fem delar för att få rum i boxen. Alltså blir det 4 skarvar för att få en hel sarg 
med den totala längden på 1082 mm. Sammanlagt behövs 4 stycken sidosarger. 
Valet av denna sammanfogning kommer av att den bedöms vara tillräckligt 
stark för att klara trycket från 2 sittande människor. Att den också går att 
demontera då pluggen går att avlägsna spelar in. Bredden på sargen är 28 mm 
och höjden är 47 mm. 
 
Med denna sammansättning behövs arbetsmomenten upprepas flera gånger. 
Totalt ska 32 stycken ändskarvar göras. Tre av de fem delarna i en sarg får 
skarvar i båda ändarna. Fräsningen blir lättare om den kan utföras ovanifrån. 
Sinkmaskinen passar perfekt för detta förfarande. Måtten på sargen gör att, 
översatt till litteraturens måttangivelser, de sneda sidorna som möter varandra 
får en lutning runt 8°. Då det är svårt att ställa in sinkmaskinens bord på dessa 
grader är det lämpligt att tillverka en fräsmall med denna lutning. Mallen 
underlättar också för att kunna effektivt upprepa momenten. Ett flertal 
träämnen med lutningen 8° fästs på ett skivmaterial förslagsvis MDF. På 
lutningen skruvas en övre skiva fast som fungerar som underlag till delarna 
som ska fräsas.  
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           Bild 9. Fräsmall och sinkmaskin. Foto: Alf Rundqvist. 2017 
 
För att minska material som ska fräsas bort grovsågas bitarna i bandsågen 
först. En spontningsfräs med höjden 4 mm används till sinkmaskinen. Höjden 
och djupet ska ställas in. De två olika nivåerna fräses med hjälp av fräsmallen 
men där den sneda kanten ska vara lämnas trä kvar.  
 

                          
                              Bild 10. Hane och hona. Foto: Alf Rundqvist. 2017 
 
Nästa steg är att fräsa fals vid ytterkanterna. Höjd och djup behöver ändras.  
Sista momentet med fräsmallen är att få fram den sneda kanten. Honan har en 
vinkel och hanen har en spegelvänd vinkel. Tumregeln är att lutningen ska 
vara mellan 1/20 till 1/10 av delens höjd.7 I denna undersökning används 
ungefär 1/12 vilket här blir runt 4 mm. För att få till en fräsning av den sneda 
kanten kan delen vridas till rätt grader på fräsmallen. Det är inte optimalt då 

                                                        
7 Sato, Hideo & Nakahara, Yasua (red.), The complete Japanese joinery, Harley & Marks, 
Point Roberts, Wash., 1995[1967] s. 178 
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lutningen på biten mot mallen blir något fel men detta bedöms ha ytterst lite 
påverkan på slutprodukten. Efter första fräsningen av kanten vrids delen åt 
motsatt håll och resten av fräsningen görs. 
När dessa moment är klara sätts delarna ihop och i stämborren görs kvadra-
tiska hål för plugg. Två i vardera skarvar. I detta arbete används 8 mm borr. I 
litteraturen står det beskrivet att det ska vara genomgående plugg men av 
estetiska skäl väljs det bort. Funktionen anses vara tillräcklig ändå.  
 

 
Bild 11. Ena delen av benet och stämborren. Foto: Alf Rundqvist. 2017 
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3 Resultat 
Fungerar valet av de två sammanfogningar till min demonterbara möbel? 
Vad gäller benet som bestod av två delar som skulle sammanfogas kändes 
valet av fyrsidig svanhalssammansättning mycket bra. Alternativen var inte 
många då jag enbart ville kunna använda mig utav maskiner till tillverkningen 
utan handverktyg. Jag ville också ha en låsning i lodrät riktning vilket 
svanhalsfogningen hade. Den diagonala monteringen gjorde att benet fick en 
automatisk låsning åt alla håll när den sattes ihop med möbelns sarger.  
 
Även raffinerad sned skarvsammansättning fungerade tillfredsställande. 
Gemensamt med dessa två fogningar var att fräsningen kunde köras rakt 
genom biten. Inget stopp behövdes vilket undvek att frässtålets rundning blev 
kvar i ämnet vilket eventuellt skulle behövas efterarbetas med handverktyg. 
När de fyra skarvarna sattes ihop bildade de en rak linje och kunde hålla 
trycket från två sittande personer.  
 
Urvalet av sammansättningar begränsades även av att det skulle vara möjligt 
att demontera ner möbeln. Många fogningar bestod av kilar som bidrog till 
låsningen vilket gjorde de omöjliga att montera ner utan att göra åverkan på 
träet.  
 
Hur konstrueras dessa sammanfogningar maskinellt? 
Det kanske viktigaste för att få till en så bra sammansättning som möjligt är 
fräsmallen. En något fel utförd mall resulterar i en sämre fogning med 
antingen för lite eller för mycket material kvar. Det i sin tur resulterar i 
efterbearbetning eller att sammanfogningen glappar och tappar helt dess 
styrka och funktion.  
 
Mallen till svanhalsfogningen var minimalt fel då benet inte låg helt tätt mot 
mallens insida. Detta kunde bero på sågklingans vinkel vid tillverkningen av 
fräsmallen. Den felmarginalen fick den slutliga sammanfogningen att glipa på 
något enstaka ställe. På grund av för många provfräsningar av denna 
sammansättning med fräsmallen hade för mycket material frästs bort vilket 
resulterade i några urslag på benen vid den riktiga fräsningen. Detta hade 
kunnat undvikas om fler mallar gjorts. Honan i den fyrsidiga 
svanhalssammanfogningen har tre olika fräsmoment. Ett med en bottenskärande 
fasfräs och två med ett rakt frässtål. De användes i pinnfräsen vilket känns som 
enda alternativet då dimensionen på delarna är små. Hanen har också tre 
moment i tillverkningen. Även här används fasfräsen men också en T-spårfräs. 
För att få bort ett rakt spår i mitten behövde jag nyttja stämborren då det inte 
fanns rätt dimension på stålet till pinnfräsen och framförallt inte så långt skaft 
som skulle behövas. Stämborren ger inte ett helt tillfredställande resultat och 
då den delvis skär bort material är det lätt att det blir urslag. Så blev det också 
på något ställe. 
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Bild 12. Frässtålen som användes under arbetet. Från vänster: bottenskärande fasfräs, spontningsfräs, T-
spårfräs och en rak fräs. Illustration: Alf Rundqvist. 2017 
 
Till fräsningen av raffinerad sned skarvsammansättning behövdes det också 
tillverkas en mall. Lutningen på fräsmallen var viktig då den påverkade 
hållfastheten på den färdiga produkten. Sammanlagt var det 32 stycken ändar 
som skulle fräsas vilket ställde krav på ett effektivt sätt att byta mellan delarna. 
Jag hade spänt fast fräsmallen i maskinen med tvingar och använde mig utav 
fyra anhåll runt delen som klämdes fast med handkraft. Då det syntes en glipa 
på några ställen bland de färdigfrästa delarna antog jag att de inte låg helt dikt 
an mot fräsmallen under arbetet. För att förhindra detta skulle jag kanske ha 
kontrollerat att varje del var fäst innan fräsningen.   
Fyra moment behövdes för att få fram den sneda fogningen om man bortser 
från grovsågningen för att minska på materialet som skulle fräsas bort. Då det 
endast fanns en spontningsfräs med slät topp på 4 mm som passade in på det 
som behövdes göra resulterade det i fler fräsningar på höjden för att få till rätt 
resultat. Det ultimata hade varit att ha ett stål som var 6 mm. 
Träbearbetningsmaskinen som passade bäst till detta ändamål var 
sinkmaskinen. Då den sneda kanten skulle fräsas åt två olika håll beroende på 
om det var en hona eller hane, fixerade jag ämnet i vinkel i fräsmallen. Det fick 
till följd att ytan blev ojämn mot maskinens frässtål och mer material än 
nödvändigt frästes bort. Jag bedömde det dock som marginellt, men 
passformen blev därför inte helt perfekt. Fyrkantiga hål till pluggen gjordes 
med stämborren. 
 
Efter det praktiska arbetet drar jag slutsatsen att ju färre moment som behöver 
göras ju större chans är det att få till ett perfekt resultat. Beroende på vad för 
frässtål som finns till förfogande kan momenten minskas.  
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Går det att massproducera avancerade sammansättningar? 
För att det ska bli hållbart att tillverka sammanfogningar med komplicerad 
konstruktion behöver de kunna tillverkas effektivt och i stora mängder. Då är 
det med hjälp av maskiner som gäller. Alla sammansättningar med 
efterarbetning är därför svåra att göra med dessa ambitioner. De kommer att ta 
alldeles för lång tid att tillverka. De två fogningar som tas upp i denna uppsats 
kan absolut tillverkas i många upplagor utan att det tar för lång tid. De har 
genomgående fräsningar vilket är en förutsättning för snabb tillverkning. När 
väl förarbetet med fräsmallar finns tar det inte så lång tid att ställa in maskiner 
utifrån mallen. Finns det sedan frässtål som helt stämmer överens med 
sammanfogningarnas färdiga mått kan man verkligen effektivisera arbetet.  
 

   
  Bild 13. Exempel på efterbearbetning med handverktyg. Foto: Alf Rundqvist. 2017 
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4 Diskussion 
Trä som material överraskar mig ständigt. Dess styrka och vilja att låta sig 
omformas och användas på oändligt många olika sätt. Så blev det även under 
detta arbete. Med utgångspunkt i att tillverka en demonterbar möbel i massivt 
trä har jag undersökt och producerat några avancerade träsammanfogningar. 
Inspirationen har kommit från det japanska hantverket. Vanligtvis används de 
inom byggnadskonsten men denna uppsats visar även på möjligheten att ha de 
som en del i en möbel. Tillverkningsprocessen är inte omöjlig och 
sammanfogningarna kanske inte ska benämnas avancerade. De går relativt 
enkelt att tillverka med maskin. 
 
Målet var också att kunna upprepa momenten med bevarad precision vilket 
jag anser att jag lyckades med. För att få till ett ännu bättre resultat hade jag 
kunnat vara ännu mer noga med att få den fyrsidiga svanhals-
sammansättningens fräsmall att passa benet perfekt. Nu var det en ytterst liten 
felmarginal vid tillverkningen vilket påverkade slutresultatet. Jag hade också 
kunnat vara mer noga med att kontrollera hur delarna som skulle fräsas satt i 
fräsmallen, då jag under arbetets gång upptäckte att en del inte låg helt emot 
anhållen.  
Hade det funnits lite mer tid hade jag hunnit tillverka möbeln i fler antal än en. 
Det hade också varit spännande att utforska vilka fler maskiner som kunde 
utföra samma moment som de maskiner jag arbetade med gjorde. 
 
Hållfastheten är viktig när det handlar om en sittmöbel. Den ska klara tyngd 
från den/de som sitter och också kunna motverka påfrestningar sidledes. Utan 
limning av sammanfogningarna ställer det extra höga krav på passform och 
dimensionering. Min möbel hopmonterad har i skrivande stund inte blivit 
utsatt för stora belastningar för att se vad den tål, och om inte, vilken eller 
vilka sammanfogningar som ger vika först.  
 
Vad gäller sammanfogningar vid möbeltillverkning behöver estetiken få en 
större roll än då man jämför med sammanfogningar i byggnadskonstruktioner. 
Det finns en gräns mellan tillräcklig hållfasthet och ett tilltalande estetiskt 
uttryck. Vart den gränsen går har jag fått kunskap om men det finns mycket 
mer att upptäcka.  
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