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Förord
Design och träteknik är treårig utbildning som är en
kombination mellan design och teknik och leder till 
en filosofie kandidatexamen i design och formgiv-
ning. Utbildningen riktar sig främst mot cellulsa-
baserade material och ger en bra grund i desigme-
todik. Under det tredje och sista året genomförs ett 
examensarbete under 10 veckor där studenterna 
själva får komma fram till en frågeställning att 
abeta utifrån. Jag vill speciellt tacka min handledare 
Rasmus Malbert som har väglett mig väldigt bra och 
delat med sig av kunskap som har drivit mig framåt 
i projektet. Jag vill även tacka Lith Lith Lundin för 
deras stora engagemang, kunskap och de material de 
har bidragit med.



Sammanfattning 
Vi människor förbrukar så mycket resurser att na-
turen inte hinner med att återställa sig och där med 
försvinner material allt mera. Det bästa vore om vi 
människor enbart använde oss av material som för-
brukades i samma takt som naturen kan återställa de 
i. 

Detta designprojekt fokuserar på Bois Durci, på 
dess tillverkning och användning. Materialet är 
gjort av blod och sågspån och var tillgängligt på 
1800-1900-talet och försvann när bakeliten kom. Det 
sägs att materialet är bakelitens fader. I arbetet har 
jag samarbetat med ett företag från Torsåker i cen-
trala Sverige och arbetet utefter deras koncept som 
grundar sig i att enbart använda sig av råvaror inom 
en femmilsradie. 

Arbetet har utgått från frågeställningen ”Kan Bois 
Durci tillverkas inom en femmilsradie och hur kan 
jag som designer ta mig an materialet?” Att använ-
da sig av en femmilsradie med utgångspunkten från 
Torsåker var inte ett problem, det var enkelt att få tag 
i både blod och sågspån. Mina tankar på hur jag ska 
ta mig an materialet utgår mycket från blodet då det 
är okänt för många i produktsammanhang. Jag tog 
reda på vad jag och företaget kände inför blod genom 
att duscha kroppen i det och fick därmed även andras 
reaktioner av foton och film från händelsen. Skisser-
na utgick ifrån vad blod är och vad det betyder och 
blev sedan tre utvecklade koncept. 

Arbetet resulterade i förvaringsaskar där konsumen-
terna har möjlighet att förvara värdefulla ting. För-
varingen ska symbolisera vår kropp med en ask i 
Bois Durci som står för vårt blod, ett skyddande lock 
i skinn som står för vår hud som omsluter kropp och 
det värdefulla som läggs i står för hjärtat. 
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Avgränsningar
Avgränsningar för materialet i arbetet har varit att 
det ska finnas inom en femmilsradie utifrån Torsåker. 
Ebenholts som är det rekommenderade materialet att 
använda till Bois Durci har därför inte kunna testats. 
Tillgångarna på maskiner har varit de som finns på 
Högskolan i Gävle. Möjligheten har inte funnits att 
pressa materialet i en ångpress som de gjorde förr i 
tiden. 

Tidsramen på tio veckor har begränsat arbetets djup 
inom materialstudier. Tiden har även bidragit till att 
arbetet med att ta fram ytterligare ett metallverktyg 
till den slutgiltiga formen får vänta. Materialstudi-
erna har utgått från att hitta en blandning av blod och 
spån som är mest hållfast. Tidsramen har medverkat 
till att tjockare bit än 5 mm inte har kunnat studeras 
i detta arbete. Faktainsamlingen har utgått från vad 
som är relevant och nödvändigt för arbetet. 

Hållfasthetstester studeras inte i detta arbete, det jäm-
för heller inte Bois Durci med andra material, då ar-
betet fokuseras på Bois Durci. 

Målgrupp
Rapporten är skriven till personer med förkunskap i 
designarbete samt viss grundkunskap i material och 
bearbetning. 

Mål
Mitt mål med detta arbete är framför allt att få ut-
forska Bois Durci och få fram information om dess 
tillverkning som andra kan ha nytta av i framtiden. 
Jag vill även med detta arbete uppmärksamma 
svenska material som är ekologiskt hållbara. 
 

Metod
Arbetet börjar med att skapa en bättre grund att stå på 
när det gäller hållbarhet framför allt inom ekologi då 
arbetet utgår ifrån ett material. 

Ett möte med Lith Lith Lundin startar upp samarbe-
tet och därefter görs ett studiebesök på deras gård i 
Torsåker. En brief skrivs för att se till att företaget 
och jag arbetar mot samma mål. Fakta om materialet 
Bois Durci utforskas med hjälp av internetkällor och 
litteratur för söka information om tillverkning och 
vad det tidigare har används till. 

Efter researchfasen dras materialstudierna igång, 
först med att avdramatisera råvaran blod för upp-
dragsgivarna samt designer, sendan med att pressa 
olika typer av sågspån och olika mängd blod för att 
få insikt i vilken blandning är mest hållfast. Skisser 
görs i grips, frigolit och kartong för att få känslan av 
volym och form. Flera av formerna görs även i CAD 
och skrivs ut i 3D-skrivare för att få ytterligare preci-
sion. En tur till Tärnsjö görs för att studera skinn till 
produkten. Tärnsjö är det garveri Lith Lith Lundin 
inhandlar sitt läder hos.

Bakgrund
Det finns många företag runt om i världen som job-
bar mot bättre miljö och bättre alternativ till miljö-
farliga material, ett av dem är Lith Lith Lundin som 
arbetar med enbart närproducerade nedbrytbara 
komponenter och har ett samarbete med mig under 
detta projekt. De vill nu utforska fler material de kan 
använda sig av utifrån deras koncept. Detta arbete 
kommer att utforska Bois Durci som sägs vara bake-
litens föregångare. Det är gjort av naturliga råvaror 
och skulle eventuellt kunna vara ett bättre alternativ 
för till exempel polymerer. Det användes ca 1850 
till i början på 1900-talet och består av blod blandat 
med sågspån. Bois Durci ska vara ett hållfast mate-
rial som användes till många olika produkter.

Problem och syfte
I dagens samhälle används många material som 
påverkar naturen negativt, och den hastighet de 
konsumeras i gör att naturen inte hinner återställas. 
Det som behövs göras är att använda sig av material 
som är förnyelsebara i den takt som naturen hinner 
med. Syftet är att utforska Bois Durcis tillverkning 
och potential. Vår syn på blod har förändrats genom 
tiden och vi har inte samma förhållningssätt till blod 
idag som när materialet brukades, vilket kan vara ett 
problem vid användning idag. 

Frågeställning:
”Kan Bois Durci tillverkas inom en femmilsradie 
och hur kan jag som designer ta mig an materialet?”



8

Tidplan 

1 Tidplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mellanredo-
visning

Inlämning av 
rapport

Slutpresenta-
tion

Design för hållbar 
utveckling

x

Planera blodsdusch x

Slaktavfall x

Bois Durci, fakta x

Materialtester x

Blodstudier x

Skissfas 1 x

Skissfas 2 x

Skissfas 3 x

Skissfas 4 x

Studiebesök i Tors-
åker

x

Fakta om företaget 
”Lith Lith Lundin”

x

Breif x

Moodboard x

Analys x

Prototyp x x

CAD x

Presentaion x x x



9

ter industrin och massproducering, samt beteendet 
industrin skapat att människor ska följa trender och 
ha det senaste, som bidrar till att mänskligheten 
överkonsumerar. De vill i stället erbjuda ett alternativ 
till det trendiga genom att tillverka tidlösa produkter 
som har möjlighet att skapa sin egen historia och är-
vas i generationer. 

Deras krav på området bidrar till att de har full kontroll 
över sin produktion och att alla råmaterial bearbetas 
inom samma radie. På så sätt kan de även garantera 
konsumenterna att deras produkter når upp till företa-
gets krav och att det inte innehåller kemikalier och 
är helt nedbrytbara. De arbetar för att dagens männi-
skor ska uppfylla kraven för bekväm överlevnad utan 
att förstöra möjligheter för kommande generationer. 
De tillverkar möbler med utgångspunkt att behålla 
ekosystemets balans, det vill säga att möblerna de 
tillverkar ska hålla lika länge som det tar för jorden 
att återfå samma mängd material. Tall, skinn, linolja, 
bivax, sot, rödbeta, rödkål, silverbjörk och äggolje-
tempera är några av de material företaget har utfor-
skat och använder sig av idag. De har införskaffat sig 
bikupor så de enkelt kan få tag i vax att polera sina 
möbler med. Lin har det odlat själva på ett fält som 
de sedan gör olja av. 

Kropp
Jag minns när jag gick andra året på naturvetenska-
pliga programmet och läste en kurs i samhällsveten-
skap då vi diskuterade miljön hur vida olja ska an-
vändas eller inte. Vi hade en lärare i pensionsåldern 
som ansåg att man skulle leva medan man var i livet. 
Alltså använda olja som drivmedel tills det inte finns 
längre och inte tänka på kommande generationer. 
Någon gång tar det slut ändå, både oljan och jorden. 
För mig var det väldigt främmande hur en vuxen 
människa kan uttala sig på detta sätt, att inte vara 
sparsam på resurser för att ta hänsyn till både ekosys-
temet och kommande generationer, det var tvärt emot 
det vi lärde oss inom biologi och det naturvetenskap 
står för. Redan då var jag väldigt mån om att leva 
på ett bra sätt som påverkar naturen och ekosystem 
så lite som möjligt. Det blev en kraftig krock mellan 
samhälle och natur. Idag inser jag att det är så det ser 
ut i samhället, en produkt kan inte bara ta hänsyn till 
naturen, utan den ska platsa i samhället kring männi-
skorna också. Alltså behöver jag och andra designer 
hitta ett sätt som kan föra samman dessa två områden 
så att de kan samarbeta. 

Jag mötte Lith Lith Lundin första gången på furniture 
and Light fair i Stockholm 2014 då de ställde ut sin 
senaste stol Will i montern mittemot oss, då vi i klas-
sen ställde ut ett av våra tidigare projekt tillsammans. 
De berättade då om deras företag, deras koncept och 
mål för framtiden. Jag kände direkt att det var något 
jag också ville arbeta med. Jag tilltalades av deras 
koncept och deras sätt att leva. Vi kom fram till att 
vi skulle ha ett samarbete i mitt examensarbete och 
bestämde en träff på skolan för att fastställa detta. 
Företaget består av tre män Erik, Martin och Hannes 
(figur 2) som bor på en gård i Torsåker i centrala 
Sverige och bedriver ett möbelföretag som kallas 
Lith Lith Lundin. De tillverkar sina produkter av rå-
varor inom en femmilsradie. Konceptidén ifrågasät-

2 Lith Lith Lundin Hannes, Martin och Erik
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än vad det tar för oljan att bildas, och dessutom släpps 
det ut ett överskott på koldioxid som inte binds upp i 
naturen igen. (svid) För att jorden ska kunna ta upp 
brukade material bör vi tillverka produkter enbart 
med material från den sfären där produkten tillslut 
hamnar. Det är när råvaror blandas mellan sfärerna 
som de inte kan återgå till sin ursprungliga form, som 
till exempel mineraler från litosfären i den mängd 

är hållbar utveckling, att förbruka mer än vad som 
egentligen behövs. Hållbarhetsguiden är framtagen 
av SVID för att inspirera och hjälpa verksamheter 
att arbeta hållbart. Konsumenter förbrukar mer än 
vad jorden hinner med att återskapa och därför kon-
sumeras det på bekostnad av naturen och skapar en 
obalans. Ett annat exempel på det är oljan som tas 
upp ur bergrunden som förbrukas mycket snabbare 

Idag har de två pallar, ett bord och en stol i sitt sorti-
ment. (figur 3-6) Deras senaste stol ”Will” (figur 6) 
som de ställde ut på mässan utnyttjar egenskaperna 
trä har när det torkar. De sätter ihop stolen när vissa 
delar av virket är blött och snabbtorkar sedan sto-
len i en tork så att bitarna sätts ihop utan lim med 
krympteknik. Stolen är designad för uttrycka virkets 
naturliga rörelser vid torkning. 

De företag de har skapat relation till är bland andra 
Svensk Form, Tärnsjö Graveri och Business Sweden. 
De vill fortsätta utforska nya material de kan använda 
sig av och skapa flera kontakter dels inom formgivn-
ing men även vid tillverkning. (Lith Lith Lundin 
2012) Deras koncept motsvarar vad som klassas som 
hållbar utveckling, då det grundläggande är att ha en 
bra livskvalité för alla människor på jorden nu och i 
framtiden. (stiftelsen svensk industridesign) Det som 
är viktigt för att det ska finnas liv på jorden är att en 
välmående miljö prioriteras, och för att ett hållbart 
samhälle ska fungera ska även en välmående kultur 
och ekonomi finnas. För att kommande generationer 
ska kunna leva ett gott liv med samma möjligheter 
som finns på jorden idag behövs det andra sätt och 
andra material som kan ersätta de material som inte 
är återbrukbara och förstör naturen. 

Det Lith Lith Lundin kämpar för med deras koncept 
är att hitta andra material som kan återgå till naturen 
och komma igen som grundmaterial och att inte an-
vända sig av sådant som kan skada naturen som ke-
mikalier. Allt de använder kommer från organiska 
råvaror som kan återgå till naturens cykel. De vill 
även producera möbler med lång livslängd och på så 
sätt försöka påverka konsumenternas beteende och 
motverka synen på att möbler är en förbrukningsvara 
som ska bytas ut vart annat år. De arbetar då tvärt 
om mot IKEA som gör möblerna mindre hållbara 
för att konsumenterna ska följa trender och köpa nya 
möbler. Det beteendet menar hållbarhetsguiden inte 

3 Glimm

5 Seven

4 Dome

6 Will- bild från Stockholm furniture fair 2014
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Arbetet forsättes med att söka informaion om var-
för materialet försvann. Vad var det som gjorde att 
bakeliten ansågs som ett bättre alternativ? Om det 
inte bara var för att bakeliten var ny och intressant 
att använda så skulle det ha kunnat vara för att det 
just handlade om blod, att det var ”levande” material. 
Det kan ha ansetts som mindre rent än vad bakeliten 
gjorde. 

På 1850-talet samtidigt som Bois Durci uppfanns 
kom även de första moderna badrummen in i många 
europeiska hem, innan dess var det inte lika viktigt 
att tvätta sig. Det ansågs att smuts gav ett visst skydd 
mot sjukdomar. Det finns historier som berättar att 
många satte värde i att aldrig tvättat hela sin kropp. 
Samma årtionde som Bios Durci upptäcktes hägrade 
en epidemi av kolera i Sverige, vilket drev till en bät-
tre hygien. Efter det så kopplades smuts ihop med 
sjukdomar och död och möjligheten till renlighet ska-
pade en klyfta mellan rika och fattiga. (Ulf Andréas-
son 2009) Under samma tid som Bois Durci uppfanns 
arbetades det med att ha möjlighet till att hålla en bät-
tre hygien som skulle motverka sjukdomar, samtidigt 
som även industrin tillät mera masstillverkning. 

Min teori är att Bois Durcis försvinnande kan ha att 
göra med att det kom ett material som klassades som 
renare, att det var ”dött” material som inte kom från 
träd eller något djur (som då klassades som smutsi-
ga) var lättare att rengöra och förmodligen lättare att 
massproducera i fabriker. 

En designstudio som har arbetat med Bois Durci i 
nutid är Studio Formafantasma som består av två 
italienska designer som är verksamma i Holland. 
Deras design undersöker kontaken mellan industrin, 
hantverk, objekt och användare och försöker genom 
konceptuellt arbete att få fram en kritisk dialog. De 
arbetar mycket med kulturarv och traditioner 
samtidigt som de har ett kritiskt förhållningssätt till 

Det var ett material som var väldigt hårt och slitstarkt, 
det sägs till och med vara näst intill oförstörbart. 
Vid pressning kunde materialet få en slät yta och 
därmed minska handpåläggning för en produkt som 
tidigare gjordes helt för hand. Det medför kortare 
produktionstid samt kostnader för hantverkare. Pat-
entet i England skrev för blandningen av material 
som skulle kunna ersätta andra hårda material som 
ben, trä, metall, gummi eller andra plaster eller hårda 
substanser. Blandningen tillverkas genom att blöta 
upp sågspånet som rekommenderades vara rosenträ 
eller ebenholts i blod. Den torkas sedan innan den 
läggs i ett pressverktyg i metall av önskad form. 
Verktyget med massan placeras sedan i en hydraulisk 
press. Samtidigt som massan pressas tillsattes värme 
genom ånga, varma plattor eller andra hållfasta me-
del. När massan var färdigpressad kyldes den ner 
genom försänkning i kallt vatten. 

Det gjordes många medaljonger av kungligheter och 
andra betydande människor av Bois Durci. Materia-
let rekommenderades vara till fotoramar, knivskaft, 
schackpjäser, lådor, broscher och andra typer av 
smycken. Bois Durci ses vara bakelitens fader som 
försvann i början av 1900-talet. (Tunbridge and Scot-
tish souvenir woodware) Färgen av Bois Durci var 
ofta svart men kunde även ha en bronsaktig färg och 
föremålen brukade ha Bois Durci ingraverat på un-
dersidan av föremålen. 

Vid tillverkning ska sågspånet blandas med 15-20 % 
blod av spånets vikt. Blandningen ska sedan torkas 
i en ugn med en konstant värme på 45 grader och 
reduceras ner till pulver. Trycket ska vara runt 6 
ton och värmen på 150-250 grader. Det beskrivs att 
formen värms upp underifrån av järnbitar. Efter en 
halvtimme ska formen avlägsnas och massan kylas 
ner. Den färdigpressande massan kan sedan efterbe-
handlas med såg, svarv eller annan teknik om så öns-
kas. (Bois Durci in 1863) 

som tas upp kan inte återgå till naturen utan kan bara 
omvandlas genom nedsmältning.  

Föklaring på jordens 4 sfärer:
• Atmosfären: består av de gaser vi har på 
jorden som är nödvändiga för vår överlevnad som 
syre, koldioxid och kväve. Vissa gasers mängd är 
beroende av mänsklighetens användning, som koldi-
oxid, hur mycket som är bundet till människokrop-
par och skog. Även ozon som är avgörande för om 
det kan finnas liv på jorden är en gas som människan 
påverkar med sitt användande av material. 

• Biosfären kallas den del av jorden där liv kan 
förekomma.

• Hydrosfären är ett samlingsnamn på allt vat-
ten som finns på jorden allt från glaciärer till små 
sjöar. (Nation-alencyklopedin, hämtad 2014-04-04.) 

• Litosfären är jordens skorpa och består av 
berggrunden, sten och mineraler. Sfären består av 
många naturresurser som olja, guld och järn.

Ett av de material som Lith Lith Lundin kan använda 
till sina produkter, som finns inom en femmilsradie är 
Bois Durci. De hörde om materialet för första gånger 
när en person tog med en produkt av Bois Durci på 
antikrundan. De har sedan dess varit intresserade 
av att tillverka det men företaget har inte haft möj-
ligheterna. På Lith Lith Lundins och mitt första möte 
inför examensarbetet pressenterade de detta material, 
visade bilder och berättade det då de visste om ma-
terialet. Jag tyckte från början att det lät som ett in-
tressant material och beslutade att det var det jag ville 
utforska i mitt examensarbete. 

Materialet patenterades 1855 av Charles Lepage i 
Frankrike och England och går ut på att blanda äg-
gviteämnen som nötblod eller äggvita med sågspån. 
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hållbar utveckling. Deras produkter av bland annat 
Bois Durci ingår i en serie de kallar Botanica (se figur 
7-8) då de utforskade perioden innan bakeliten kom 
då produkterna är formade som om oljetiden aldrig 
infunnit sig. De undersökte 1800-1900 talets sätt att 
få fram polymerer från naturen och fann då metoder 
att få fram det genom växt och djurriket, som Bois 
Durci och schellack. 

Produkterna har detaljer hämtade från växtriket för 
att framhäva materialens ursprung. De samarbetade 
vid detta projekt med en Italiensk stiftelse Plart (Fon-
dazione PLART) som arbetar med forskning inom 
olika polymerer samtidigt som de vill bevara och ut-
forska kulturarv. (studio formafantasma) 

Det som har inspirerat detta examensarbete är deras 
sätt att arbeta konceptuellt och designa attraktiva 
produkter som är enkla i sin utformning men blir till 
något extra med små detaljer de adderar. 

För att få fram känslor och reaktioner för blod frå-
gades människor i omgivningen hur deras relation 
till blod ser ut. De flesta hade liknade känsla inför 
blod, att det är onormalt att handskas med och få äter 
blodsmat. För att kunna arbete med blod och få Bois 
Durci att konsumeras bör detta tas i åtanke, hur skulle 
en produkt kunna utformas så att åsikterna förändras? 

För att ta reda på mina känslor inför blod funderade 
jag först på vad jag skrämdes av, vad var det som fick 
mig att tvivla på detta material. Det jag kände skulle 
bli obehagligt var att få det på kroppen, att behöva få  
vätskan på händerna vid tillverkningen. En metod för 
att komma över sina rädslor är att utsätta sig för dem 
ordentligt. Det skulle då i detta fall kunna betyda att 
blöta ner hela kroppen i blod. Dels för att jag rädslan 
och distansen mellan blod och mig skulle försvinna 
och även få reda på de verkliga känslor kring blod, 
samt på hur allmänheten reagerar när de ser bilder 8 Formafantasmas kollektion Botanica

7 Studio formafantasma- produkter av Bois Durci
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kravet blev enkelt att uppfylla. Tillgångarna för pro-
jektet var högskolans verkstäder där det fanns en hy-
draulisk press och ett verktyg i två delar i metall som 
tidigare tillverkats med värmekablar kopplade i båda 
delarna. 

från händelsen och diskussioner runt detta. 

För att få fler personers känslor med i undersöknin-
gen beslutade Lith Lith Lundin att även de skulle 
utföra detta. De skulle även vara med och försöka 
tillverka materialet så de behövde också vänja sig 
vid blod. Utförandet började med att varsin hink med 
rep borrades fast i en specialtillverkad ställning. Vi 
planerade att var och en skulle dra i repen själva för 
att få ut maximalt av våra känslor. Om någon annan 
hade dragit i repet hade det varit lättare att stänga av 
känslorna och tänka på annan. Vi planerade detta två 
veckor innan för att vi skulle ha tid att våndas och 
analysera våra känslor ännu mera. Om människor 
regerar väldigt starkt på detta eller om vi blir sjuka 
kunde vi inte fortsätta arbeta med materialet. 

När allt var ordnat den dagen radade vi upp oss på 
led under hinkarna och framför kamerorna. snörena 
drogs ett efter ett med några sekunders mellanrum 
och tvingade oss själva att stå kvar på platsen så att 
reaktionerna kunde dokumenteras. Vi förväntade oss 
att reagera stark på detta, att någon antingen skulle 
börja gråta för att blodet faktiskt kom från en ko som 
sprang på en åker dagen innan eller att någon skulle 
spy av lukten. När blodet nådde kroppen (se figur 9 
samt bilaga 1) var det som att alla känslor bara förs-
vann istället för att bli värre som förväntades. Vi hade 
då byggt upp i våra hjärnor att det skulle vara hemskt 
och jobbigt, medan det inte var värre än att få vat-
ten på sig. Reflektionen från denna bloddusch var att 
många av de rädslor som byggs upp är irrelevanta för 
vad som egentligen är farligt och nyttigt att vara rädd 
för. Detta gjorde fortsatta arbete med blodet lättare. 
Det var inga tveksamheter när det skulle hanteras. 

Efter denna del i processen börjades provtillverknin-
gen av materialet. Både blod och sågspån var enkelt 
att få tag i inom Lith Lith Lundins femmilsradie så 

9 Bloddusch- Sara, Hannes, Martin och Erik
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men bitarna hade olika egenskaper som berodde på 
blandningens proportioner. Bitarna av Bois Durci 
som pressades i detta verktyg blev mer hållbara och 
massan höll sig på samma plats vid alla pressningar, 
den vandrade inte ut och biten blev jämtjock. 

Det verktyget var menat att pressa ett material på 1 
mm. (se figur 10) Arbetet började i liten skala med att 
blanda olika mängder blod och sågspån i glasburkar 
för att sedan låtas torka över natten. (se figur 11 och 
12) Verktyget värmdes sedan upp till 160 grader då 
tidigare användning av verktyget visade på att denna 
värme klarades av, och fylldes sedan med blandnin-
gen och pressade på 6 ton i 5 min. När delarna pres-
sades samman så pressades en liten del av den pres-
sade blandningen ut, troligen för att verktygen inte 
var format för att hålla blandningen inuti formen. Det 
var mjuka kanter med lite radie på verktyget. När 
delarna särades var blandningen pressad till ett sam-
mansatt material. 

Pressningen gick långt över förväntan då första 
blandningen gick ihop och blev till ett material, så 
nästa steg var att prova pressa en tjockare bit av Bois 
Durci. Med hjälp av maskintekniker på skolan frästes 
det ut ett nytt verktyg i rektangulär form, med kant-
er på 20 mm som tillåter materialet att bli tjockare. 
(se figur 13) Verktyget tillverkades med en löstag-
bar platta i botten på formen som kunde tryckas upp 
underifrån och på så sätt göra det möjligt att få loss 
materialet. Detta verktyg hade även det värmekablar 
i båda delarna för att få jämn värme över pressningen 
samt isoleringsplattor som kapslade in värmen och 
hindrade den från att ledas upp i pressen. 

Till den fasen tillverkades fler blandningar med olika 
mängd blod och tre olika sorters spån för att se vad 
skillnaden blev på resultatet. Till studien användes 
hyvelspån, vanligt sågspån och slipdamm till bland-
ningarna. Det framkom från denna fas att resultatet 
blev bättre om blandningen var helt torr när den pres-
sades. Några av de fuktiga bitarna fastnade i formen 
och rörde sig mycket vid torkning efter pressningen. 
Formen smordes med vaselin för att minska risken 
av att materialet skulle fastna i formen. Alla bland-
ningarna som gjordes gick att pressa till ett material 

11 nötblod och sågspån 12 torra blandning av blod och sågspån

10 morotsform

13 Matellverktyg
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Det som framkom vid studien var: 
• Ju tjockare massa som pressas desto starkare 
blir materialet. 

• Högt tryck som pressar ihop materialet mer 
ger högre densitet. 

• Högre värme ger en mer bränd pressning 

• Mer blod ger en sprödare kaka och mindre 
blod ger en mer böjbar bit. 

(figur 14-15)

Eftersom att materialet går att pressa till vilken form 
som helst är det något som borde utnyttjas så att 
handpåläggningen blir så liten som möjligt.   Den be-
handling som testades var slipning med sandpapper 
för att sedan vaxa, vilket gick väldigt bra. (se figur 
16) Det testades även att blanda kimrök i blandnin-
gen från början innan pressning, som resulterade i 
att biten fick en mörkare svart färg. När materialet 
försökte eldas brann det dåligt, det förkolnades på en 
gång. 

En av de tidigare pressningarna lades i vatten un-
der några veckors tid utan att materialet löstes upp, 
vattnet fick dock en tjockare konsistens, som kan 
vara något ämne från blodet som har förts över till 
vattnet och gjort det tjockare. När detta nu skulle bli 
en produkt i examensarbetet valde jag att fortsätta 
fokusera på blodet, vad det är för något och vad det 
betyder för kosumenterna, då problemet med Bois 
Durci kan vara att det innehåller blod. 

14- pressat blod och sågspån

15- materialstudie

16- slipad samt vaxad
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som ligger de närmast och framförallt få en produkt 
som kan symbolisera något som passar många.

Andra konceptet kallades ”A basic one” som under-
styrker den basala uppgiften som blod har, att trans-
portera. Som nämnt ovan har det uppgiften att trans-
portera och leverera syre och andra näringsämnen 
till olika organ i kroppen och om man översätter det 

i stället för något hemskt som ingen vill vara i när-
heten av. Mina första tankar på vad som håller män-
niskor vid liv alkohol, snus och medicin. Det som 
många är beroende av och inte kan/vill leva utan. 
Även vapen fanns i tankarna då de kan rädda liv vid 
många tillfällen. Detta koncept skulle kunna bjuda in 
till diskussion och ge en tankeställare men det svåra 
är att få människor att öppna sig och berätta vad det är 

En mind map skissades upp utifrån egna erfarenheter 
samt diskussioner med folk runt om kring. (se figur 
17) Skissen började med blodets fysiska egenskaper 
som att det transporterar och tar upp syre och näring-
sämnen i kroppen, samt att det faktiskt ger oss liv. 
Människor och djur kan inte leva utan blodet och 
många kan därför se det som att livet sitter i blodet. 
Vid slakt förklaras djuret dött först när blodet rinner 
ur det, vilket gör det ännu tydligare att blod tyder på 
död när det är utanför en kropp. Fler egenskaper blod 
har är att det innehåller hemoglobin, det koagulerar 
och det innehåller blodgrupper. Det är en flytande 
vävnad som deltar i immunförsvaret och kan inne-
hålla sjukdomar som cancer och hiv. (nationalen-
cyklopedin 2014) Det är heligt inom några religioner 
medan andra som i Sverige har använd det som in-
gredienser inom matlagning och även som husfärg. 

Det som fokuserades på av dessa fakta var blodets 
fysiska egenskaper och på vilka sätt blodet kan ly-
ftas fram och hedras i stället för att vara något män-
niskor vill skjuta ifrån sig. Jag ville att blodet skulle 
uppmärksammas på ett sätt som människor förhopp-
ningsvis har lätt att ta till sig. Det första som fastnade 
i mina tankar var att blodet håller oss vid liv. Det är 
något väldigt värdefullt för människan men ses ändå 
som något obehagligt och ont. Med det som skulle 
komma att bli det första konceptet ville jag försöka 
ändra den synen, få bort fokuset på att det är obe-
hagligt och lyfta fram det vackra med att blodet kan 
betyda liv, utan blodet kan organ och muskler inte 
fungera. 

Arbetsnamnet för konceptet blev ”What keeps you 
alive?” och ställer frågan vad som mer, förutom blo-
det, håller oss vid liv. (figur 18) Vad mer kan finnas 
som stöttepelare? Tanken med det är att kopplingen 
mellan värdefulla saker och blod ska uppmärksam-
mas, och se blodet som en vacker, användbar tillgång 

17-mind map

18- koncept 1
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hyllar blodet på bästa sätt och tillåter människor att 
bilda egen uppfattning om kan vara ”What keeps you 
alive”. Genom att det kan vara det konceptet som 
provocerar minst av dessa tre tror jag att Bois Durci 
kan få en bättre chans in på marknaden. 

Vidareutvecklingen av konceptet började med att 
nackdelarna lyftes fram. För att undvika problemet 
med att få människor att öppna sig och tala om vad 
som ligger de närmast, och därefter göra en produkt 
som ska kunna binda mångas känslor, skulle en lösn-
ing kunna vara att tillverka en förvaring för produkter 
konsumenter har i hemmen som håller dem vid liv. 

några tidigare relationer eller minne till det, eller for-
ma något som ger påminner om minnen och tidigare 
händelser som betyder mycket. Jag tror att om män-
niskor binder sig till en produkt genom minnen kan 
den kontakten hålla längre än om det görs en produkt 
som liknar ett sött djur. Minnen försvinner sällan, de 
kanske blir svagare och svårare att plocka fram men 
minnen som betyder något finns ofta kvar hela livet. 
Känslor däremot kan komma och gå. 

Då Lith Lith Lundin arbetar utifrån att produkterna 
ska hålla stilmässigt länge, eftersträvades det även 
för denna produkt. Jag valde då att gå den känslomäs-
siga vägen till konsumenterna. Det koncept som dels 

till en produkt man använder i hemmet för att trans-
portera något med. Det skulle då kunna ta form som 
en sked, karaff, skål, hjul till stolar etc. (figur 19) Det 
skulle kunna lyfta fram och upplysa om blodets egen-
skaper för transporter men problemet med detta är att 
det kan bli väldigt svårt att få människor att använda 
dessa produkter. Det kanske bara skulle ifrågasätta 
materialet och inte få ett riktigt användningsområde. 

Är det nödvändigt att ha en produkt som provocerar 
för att materialet ska uppmärksammas eller måste 
den ha en funktion med för att locka människor? Hur 
långt är människan beredd att gå för att använda ett 
mer hållbar material? Skulle man äta ur en skål gjort 
av blod? 

Det tredje konceptet kallades ”Dead People” och 
handlar om vad människor förknippar med blod, liv, 
död eller relationen till levande varelser. (se figur 20) 
Idén var att hjälpa människor att hedra och minnas 
de bortgångna med en produkt i Bios Durci. Antin-
gen med en symbol, någon amulett, ljusstake, eller 
en urna av den bortgångne. En tanke var att Lith 
Lith Lundin samlar upp blodet runt om i trakten från 
djuren som dött och gör sedan en specialblandning av 
just det värdefulla blodet. Människor skulle då kunna 
behålla något från de döda som verkligen kommer 
från dem och inte bara en produkt som minnen är 
knutna till. 

Dock har det inte en riktig funktion mer än känslosam 
med blod från någon nära. Det skulle kunna bli ”far-
ligt” att gå den väg då blod från någon nära blir till en 
mugg eller en stol. När dessa koncept var fastställda 
insåg jag att det fanns två vägar att gå för att män-
niskor ska ta till sig produkt av blod, antingen spela 
på känslor som människor kan koppla här och nu till 
andra levande eller skapa kontakt genom människors 
minnen. Tanken var då att forma Bois Durci till ett 
djur som människor kan smälta för fast de inte har 

19- koncept 2 20- koncept 3
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Fortsättningen blev att försöka göra en förvaring utan 
kompakt lock och då lädret med i skissandet. (figur 
24) Det är tunnare och känns luftigare än ett mas-
sivt lock av Bois Durci. Lädret är ett välkänt mate-
rial med högt värde som kan vara bra tillsammans 
med ett okänt material. Det skissades då på hur lädret 
skulle omsluta formen på fler sätt än bara uppifrån. 
Om det omsluter från sidorna skulle det kunna likna 
armar som omslutar och skyddar produkten. 

tala, skulle en produkt kunna bli värdefull i sig även 
om den inte fyller sin funktion, som förvaring i detta 
fall. Skisserna började med olika former av förvarin-
gar, traditionella med botten och lock. (se figur 22) 
Med ihålig botten och lock visar inte produkten på att 
materialet kan vara tjock och väldigt stabilt, så skis-
serna utvecklades till tjockare botten med urgröpta 
hål. (se figur 23) Det visar mer av materialets möj-
ligheter till tjocklek och förvaringen blev mer säker. 
Locket på asken kändes tungt och som att det som 
skulle förvaras tvingades in i en förpackning och blev 
instängd utan väg ut. 

De produkter som har skapat minnen och betyder 
mycket som kanske inte ska skapa diskussion, som 
är mer privata och inte ska visas upp för alla. Någon 
förvaring som symboliserar tillgivenhet och trygghet.

En tes är i de situationer som människan känner sig 
tryggast i, är under en omfamning av den personen 
som man känner sig tryggast med. Ska kanske förvar-
ingen symbolisera en omfamning?

Jag började därefter fundera på vad som ligger mig 
själv närmast, vad jag förvarar ömt och respektfullt. 
Jag kom då ihåg ett foto jag värnar mycket om. Det 
var för ungefär två år sedan jag kom i kontakt med 
fotot och hade då svårt att veta var jag skulle för-
vara detta. Det var inget allmänheten skulle se vilket 
gjorde kylskåpet till en dålig plats. Att lägga fotot i 
en låda kändes som att gömma undan det som något 
ovälkommet och det försvann ur vardagen, att ha det 
framme på något sätt kändes mest rätt men dolt för 
allmänheten. 

Från början låg fotot i en mindre värdefull förvar-
ingsbox men det kändes inte respektfullt nog så när 
jag senare köpte en ask från Iittala som kallas vitriini 
följde en påse med där asken syntes på. Askens slo-
gan var ”what’s inside it makes it yours” Foto fick 
inte plats i asken, och dessutom var asken genom-
skinlig men det fick däremot plats i påsen. (se figur 
21) Ingen skulle titta i en påse som står högt uppe på 
en hylla, inte en påse som står där för påsens skull. 
Det kändes helt rätt att lägga fotot i den. Dels har 
påsen en tanke bakom sig, den kändes mer värdefull 
och dessutom var fotot skyddat från insyn och från 
att blåsa bort. Det negativa med platsen var att den 
var öppen upptill så damm kom in. Med detta i mitt 
minne ville jag designa en produkt som skulle kunna 
ersätta påsen, den skulle vara trygg och värdefull. 
Med en tanke bakom en produkt som asken från Iit-

21 påse från Iittala- “what’s inside it makes it yours”

22- tradtionell låda
23- urgröpt låda
24- omslutande läder
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22- tradtionell låda
23- urgröpt låda
24- omslutande läder

hemoglobinformen kan anas mellan läderbitarna och 
dra till sig uppmärksamhet och nyfikenhet. För att 
få den perfekta formen av min kärna, hemoglobinet, 
skissade jag upp olika former och storlekar i gips och 
vidare i ett CAD-program för att lättare få den sym-
metri som formen kräver. (figur 27) 

ha formen av hemoglobin. (figur 26) Hålet i formen 
är av naturen runt med stor radie upp till kanterna 
vilket ger ett mjukt intryck. Det kan kännas lättare 
att lägga något värdefullt i en mjuk form än en med 
vassa kanter för tryggheten skull.
 
Är Bois Durciformen dold från början kan det väcka 
betraktarens nyfikenhet som förhoppningsvis vill 
öppna läderhöljet. Det kan eventuellt förstärka ny-
hetsvärdet av materialet när det är dolt och tillsam-
mans med lädret bygger upp en händelse. I physa-
lisens förpackning täcker ofta bladen inte kärnan 
tillfullo utan kärnan kan anas mellan dem, det kan 
vara en smart tanke att ta med till en produkt, att 

För att få bättre känsla av volym och form togs steget 
från skisser i 2D till skisser i 3D med hjälp av frigolit 
och gips. Det tillverkades då modeller utifrån tidig-
are skisser. I skissfasen kändes en form tryggare som 
höjde upp produkten från ”botten”, men det gjorde 
snarare att produkten kändes otrygg på grund av att 
förvaringen kändes vinglig och inte så stabil.  Skis-
serna drog åt fel håll och inte kom framåt, mer in-
spiration behövdes för att ett nytt vägval skulle vara 
möjligt. 

En tur togs till affärer för att inspireras av andra 
förvaringar som ska kapsla in något värdefullt och 
viktigt i hemmet som cigarrer, smycken, snus med 
mera. Men det kändes då som att förvaringen måste 
på något sätt sticka ut från mängden av andra askar 
för att Bois Durci materialet skulle uppmärksammas. 
Så inspirationen gick ut genom fönstret i stället, ut 
till naturen och sitt sätt att kapsla in värdefulla ting. 
Tankarna gick tillbaka till vad som var grunden till 
förvaringen, att en del skulle bestå av Bois Durci som 
skulle omslutas på något sätt av läder som skulle sky-
dda produkten. 

Några av naturens förpackningar skrev upp som 
ekollon, ägg, banan, blomma, physalis, lök, potatis, 
apelsin, till och med jorden är en slags förpackn-
ing som håller mycket på sin rätta plats. Det bör-
jades skissa på hur ett ekollon ser ut och hur formen 
kan användas till förvaringen, med Bois Durci som 
grunden och skinn som omsluter. (figur 25) Formen 
togs vidare och Bois Durci delen blev allt mindre i 
förhållandet till lädret för att tydligare visa att lädret 
omsluter delen. 

Jag gick sedan över till physalis vars kärna helt 
omsluts av de tunna skyddande bladen. Bladen i mitt 
fall skulle bli lädret och formen av det pressade ma-
terialet skulle vara kärnan, och kärnan i Bois Durci, 
bindelmedlet är blod så tanken var att kärnan skulle 

25- skisser från naturen 27- CAD

26- hemoglobinskisser i gips
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Jag höll mig till former som påminde mest om den 
naturliga hemoglobinformen så att kopplingen en-
kelt skulle kunna göras till blodet. När formerna 
i CAD var färdiga skrevs de olika formerna ut i en 
3D-skrivare som fanns tillgänglig på skolan. (figur 
28-31)  

Denna skrivare bygger upp modellerna i gips som 
binds ihop med ett lim. En av formerna valdes ut 
till att bli den slutgiltiga genom att jämföra den med 
naturliga formen av hemoglobin samt att 5 personer 
i omgivningen valde ut den som tilltalade de mest. 
De valde samma form, som till utsidan liknar hemo-
globin väldigt mycket men hade ett hål som var 

28- hemoglobinformerna utskrivna 29- framtagning

30-31- putsning

asymmetriskt och var djupare åt ena hållet. Det sägs 
att asymmetri lockar ögat mer än symmetri, i detta 
fall verkade det stämma. När läderarbetet började 
togs en tur till Tärnsjö garveri för studiebesök samt 
inhandling av läder. 
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Bitarna av läder aom valdes till projektet hade en 
tjocklek på 3 mm och hade två olika färger. Då jag 
aldrig arbetat med skinn tidigare påbörjade en utfor-
skande fas med hjälp av Lith Lith Lundin. 

Genom användning av olika garvämnen kan lädret 
få olika egenskaper. Visionen är att tillverka produk-
ter och läder med elegans och hållbara material. De 
håller sig till tidlös design och tittar inte mycket till 
trender för att tillverka produkter som ska hålla i en 
hel livstid både i maerial och i utseende. De garvar 
sina skinn med vegetabilisk garvningssätt som inne-
bär att de använder sig av naturliga garvämnen vid 
beredning. Det är en gammal beredningsmetod som 
uppkom när ett skinn lades i vatten nära ett träd som 
bidrog till att det fanns löv och bark i vattnet som 
då gav ifrån sig garvämnen till skinnet. Idag används 
oftast extrakt från mimosa, tara, kastanj och querbra-
choträd. 

Garveriet i Tärnsjö har 140 år erfarenhet när det 
gäller garvning av skinn från olika djur. De tar skinn 
från lokala bönder och garvar med vegetabiliska äm-
nen samt använder sig av minimala resurser inom 
teknologi, ekologi och ekonomi. (Tärnsjö garveri 
2013) Garvning är en kemisk process då hud av djur 
blir till läder (nationalencyklopedin) (figur 32-34). 
Det görs för att behålla skinnet och förhindra för-
ruttnelse. Garvning av skinn började göras redan för 
6-8000 år sedan. Ett av de tidiga sätten att garva på 
var att upphängda skinn på väggar och tak fick rök på 
sig som hindrade skinnen att brytas ner och ruttna. 
(borås mg läder 2013) 

33- lädertillverkning i 
trätunna
34-arbetare

32- läder på Tärnsjö garveri
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gå ihop över den så som en physalis ser ut. Det leta-
des då efter befintliga runda former jag kunde forma 
lädret över, men fanns det inte en motsatt form som 
hjälpte till att dra lädret veckades det. En rund form 
i rätt storlek som fanns i närheten var en mixer. Bot-
ten användas då för att lägga lädret på och kannan 
vändes upp och ned så att lädret fick press på sig. 
(figur 38-39) 

Formen blev rund utan veck men med den formen 
gick det inte att få lädret att återsluta. När lädret 
går ihop så bildas en massa överflödigt material 
som måste samsas om mindre utrymme än vad det 
behöver för att få plats med denna tjocklek, så det 

Ska lädret formas är det lättast om det först blöts upp 
i varmt vatten så det var det första som gjordes. For-
men som var planerad för produkten skulle omsluta 
asken av Bois Durci i ett stycke, så för att testa om 
detta läder kan formas överhuvudtaget sattes det i 
den ”morotsform” som användes till pressningen av 
Bois Durci bitarna och pressades i hydraulpressen. 
(figur 35-36) 

Resultatet blev en morotsform och lädret la sig fint 
i kanterna och vek sig inte på oönskade ställen. När 
formen torkade krympte den en aning och blev väl-
digt hård. (figur 37) Nästa del i arbetet var att försöka 
forma lädret efter hemoglobinformen och få det att 

35- Pressning
36- med tyngd

37- efter pressning 38-39 press med mixer
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band som höll skyddet av hålet på plats. När det kom 
till denna form kändes tre band onödigt att ha så jag 
provade att ha två i stället, vilket då kunde symbolis-
era två armar som omslutar och värnar om innehållet. 

När formen kändes bra i papper gjordes samma form 
i läder som sedan pressades runt asken. För att hålla 
ihop armarna behövdes något form av band så jag 
provade först med en tråd. 

var att formen i Bois Durci skulle synas vilket ändå 
var det material som fokus låg på. Denna tjocklek på 
lädret liknade kartong i styvhet och dess egenskaper 
vid vikning vilket tog mig vidare till skisser i kar-
tong. För att kunna täcka hålet med en trekantig form 
gjordes biten större och formades över asken. Med 
den formen täcks hålet men formen syns fortfarande. 
En tråd sattes genom bitarna för att de skulle binda 
samman. När asken sattes in i pappersförpackningen 
så blev det mycket papper över på sidorna som gjorde 
formen klumpig. Arbetet gick då vidare i att ta bort 
så mycket material som möjligt från kanterna så att 
den känslan skulle försvinna.  (figure 44-46) Till slut 
togs så mycket av pappret bort att det bara blev tre 

som troligen behövdes var att skära upp lädret samt 
ta bort en del av materialet för att sedan sy ihop de-
larna. Formen kanske skulle kunna tillverkas med 
tunnare läder, men det var 3 mm som fanns att utfor-
ska. Det bruna lädret gjorde att produkten såg ut som 
en svamp, vilket var en oönskad reflektion. Det ljusa 
lädret togs bort och bara det mörka var kvar. Dock 
kom då associationer till hamburgare vilket inte hel-
ler var önskemålet för slutresultatet. (figur 40-42) För 
att få en form på lädret att omsluta asken helt provade 
jag att forma en trekant längs med formen. (figur 43) 

Då fokus låg på att hålet skulle täckas helt och sky-
dda från insyn stämde inte denna form. Det positiva 

40-41-42- hamburgaren

43- trekantig form

42-44- täcka det som ska täckas och ta bort onödigt material
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I detta skede fanns tre fungerande formen på förvar-
ingar vilket ledde till ett beslut att ta fram de tre och 
göra det till en serie. Den första är asken med två 
läderband som sveper om, den andra den formen som 
skulle efterlikna physalis och den tredje formen som 
kallades hamburgaren. 

När dessa askar skulle färdigställas gjordes formar 
som lädret kunde pressas mot till önskad form och  de 
utskrivna hemoglobinformarna slipades och målades 
svarta för att imitera Bios Durci. (figur 47-48) 

47- svarvat verktyg

48- formverktyg



25

Ibland kan man vilja värna om vissa minnen lite ex-
tra. Askens symboliserar människokroppen med en 
botten av Bois Durci, blodet, det omslutande lädret 
vårt skinn och minnet som läggs i blir till hjärtat. De 
olika skinnen gör det möjligt för människor att själv 
välja hur mycket av innehållet som ska visas. 

En sammanfattning:
Blod är ett väldigt laddat ämne som idag kan vara 
svårt att arbeta med på grund av rädslor så med den-
na produkt har jag försökt lyfta fram det vackra med 
blod, som är en av anledningarna till att vi lever. 
Konceptet som arbetet utgick ifrån kallades ”what 
keeps you alive” som ställer frågan vad som håller 
oss vid liv, till exempel minnen. Meningen då är att 
man lättare ska kunna se det positiva och vackra 
med blod och vad det ger och kan ge oss. Serien 
kallas Episod. Namnet kommer från människans 
hjärnas plats att förvara minnen och upplevelser som 
kallas episodminnet. Tanken med asken är att dessa 
minnen ska kunna förvaras på ett respektfullt sätt. 

Resultat- Episod

49- serien askar
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bra arbetssätt för mig. Jag gjorde en form av in-
tervjuer med människor om blodduschen och mate-
rialet där jag varierade mina frågor och funderingar 
beroende på vem som jag pratade med. Jag tror att 
den formen jag arbetet i krävdes för att få ett bättre 
och mindre styrt arbete och lättare att analysera. 

Samarbetet med företaget Lith Lith Lundin har 
medverkat till att jag har velat göra ett bra arbete, 
det har varit en bra drivkraft. Vi bestämde redan från 
början att detta skulle vara mitt arbete och att jag 
skulle välja mina vägar utifrån mig och inte deras 
mål, vilket vi har följt. 

För att dokumentera arbetet med materialstudierna 
med blandningarna skulle jag ha arbetat med vikten 
på materialen istället för volymen. När jag började 
blanda använde jag mig av burkens storlek. Jag 
fyllde med spånet och mätte sedan skillnaden genom 
mängden på blodet. Då hyvelspån inte kan packas 
lika hårt och kompakt som slipdamm kan så kan 
mätmetoden jag använt missvisa. När jag väl insåg 
det var det för sent. 

Det är ett intressant material som bör lyftas fram 
ytterligare och experimenteras. Det kan vara ett 
material som ger inspiration till vidareutveckling 
av organiska material. Det finns svårigheter med 
attanvända sig av äldre metoder och lösningar som 
har brukats i en annan tid, utan att anpassa det till 
nutiden. Om detta material ska ut till konsumenterna 
och få en rimlig chans kan det vara nödvändigt att 
förändra det på något sätt och anpassa det bättre till 
samhället idag. Det som i denna studie uppkom som 
problematiskt var doften, som var påfallande och 
ovälkommen i vissa fall. Framtida studier kan utfor-
ska ett sätt att kapsla in denna doft, möjligen få den 
att avdunsta. Någon form av vax eller lack kanske 
skulle kapsla in doften. 

Diskussion 
Projektidén och frågeställningen projektet grun-
dades på var ”Kan Bois Durci tillverkas inom en 
femmilsradie och hur kan jag som designer ta mig 
an materialet?” Råvaror som användes i projektet 
fanns inom en femmilsradie. Blodet kom från ett 
slakteri, sågspånet från Lith Lith Lundins verkstad 
(virket från ett sågverk i Torsåker) och lädret från 
Tärnsjö garveri. 

De råvaror jag använt var inte svåra att få tag i. Eft-
ersom att sågspån är relativt lätt att få tag i överallt 
kan materialet troligtvis tillverkas inom en femm-
ilsradie där det finns ett slakteri, eller annan källa till 
blod. 

Tillverkningen av materialet gick bättre än vad jag 
hade förväntat mig. Jag trodde att jag skulle behöva 
prova många olika blandningar innan jag hittade en 
som blev till ett material, men alla blandningar jag 
gjorde smälte samman men med olika egenskaper. 

Det ekologiska målet med min produkt var därmed 
relativt enkel att lösa. Jag ville tillverka en produkt 
som var hållfast och skapas av organiska material. 
Dock var det sociala svårare. De människor jag har 
visat de pressade bitarna för har fascinerats av det 
och tyckt att det verkade bra, de blev intresserade 
och ville veta mera. Det bådar gott för materialets 
tänkbara framtid men en användarstudie på den 
färdiga produkten skulle ge bättre grund för om 
detta material genom min produkt kan komma ut till 
konsumenter. 

Den studien jag gjorde av materialtillverkningen 
samt beskrivningen kan ligga som en bra grund om 
andra vill ta vid och utforska det ännu mera. I arbe-
tet har jag jobbat väldigt mycket utifrån mig själv 
och mina tankar och erfarenheter vilket har varit ett 

Större former av Bois Durci skulle vara intressant 
att undersöka, även pressa de askar som arbetet 
resulterade i. Det ska vara möjligt att pressa formen 
med tillräckligt stora verktyg, men för att pressa 
Bois Durci så kan det krävas mycket större press-
verktyg än den slutliga produktstorleken.

Det har varit intressant att arbeta med ett bortglömt 
äldre material som idag kan lyftas fram och ses som 
ett hållbart material som passar bra in i det moderna 
tänket om framtidens material. Jag vill fortsätta ar-
beta med nya vägar till ett mer hållbart sätt att bruka 
naturen och detta har varit en bra start till det tänket. 
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Figurhänvisning 
De figurer som inte meddelas nedan är tagna av 
författaren.

Figur 2-6 av Lith Lith Lundin
Figur 7-8 av Formafantasma
Figur 9 av Johanna Hyvärinen
Figur 32-34 av Tärnsjö Garveri 
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Bilaga 1
-Bloddusch
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Hämtade 2014-05-05
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Bilaga 2
- Materialstudier diagram
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Sociala medier
Instagram kommer att användas av designer för att
lägga upp processbilder.

Målgrupp
Produkten ämnas till deras befintliga målgrupp. De
som prioriterar hållbarhet och nytänkande material 
och former.

Budget och tidsram
Företaget kan bidra med de material som de har 
tillgång till på gården. Projektet ska vara klart 7 maj 
då rapporten ska inlämnas. Resultatet ska vara en 
produkt av materialet Bois Durci framtagen ur en 
designprocess.

Bilaga 3
- Brief

Företaget
Lith Lith Lundin är ett möbelföretag i Torsåker som
tillverkar sina produkter enbart med råvaror utifrån 
enradie på 50 km med utgångspunkt från deras gård. 
Idag tillverkar de möbler i trä med skinndetaljer, och 
vill utveckla företaget med nya oväntade material 
samtidigt som de ska behålla deras grundkoncept. 
Ett material de vill utforska är Bois Durci, en gam-
mal tillverkningsmetod som patenterades Frankrike 
år 1855. Metoden går ut på att blanda cellulosafiber 
med blod som ska pressas hårt i värme och bli ett 
hårt och nästintill oförstörbart material. Materialet 
glömdes bort i och med att bakeliten uppfanns. De 
vill nu uppta tillverkningen av detta material och se 
det i dagens samhälle.

Mål
Målet med projektet för företaget är att de ska visa 
en ny sida av dem med hjälp av Bois Durci. Visa 
att man kan med deras koncept även utvinna ”nya” 
flexibla material som är hållbara och nedbrytbara av 
naturen.

Målet för designer är att arbeta med Lith Lith Lun-
din och utgå från deras grundkoncept att produkten 
ska kunna tillverkas med material från en femmils-
radie. 

Material är Bois Durci som kommer att utforskas på
Gävle Högskola med hjälp av de maskiner som finns
tillgängliga. Pressverktyg kommer att tas fram i 
passande material för att kunna få fram det färdiga 
materialet.

Målet är att få fram en prototyp av Bois Durci som
tilltalar företaget och designer.


