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Sammanfattning 
Uppsatsen är utformad efter ett förslag från Anders Ryberg vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Förslaget var att lokalisera användningsområden för den ull som i dagsläget kasseras i Sverige. I 

början beskriver vi grundläggande fakta om ullfibern för att ge dig som läsare ett bättre begrepp om 

ullfiberns användningsområden som senare tas upp i arbetet. Detta följs av en beskrivning av de 

miljöaspekter som ullanvändningen medför, vilket dessutom är viktigt ur en 

marknadsföringssynpunkt. De ullkvalitéer vi har i Sverige beskrivs därefter kortfattat, följt av en 

presentation av svenska företag och projekt som arbetar med svensk ull. Därefter beskrivs 

Australiens, Storbritanniens och Norges ullindustrier. Deras marknadsföringsstrategier och 

infrastrukturer för ullhantering är viktiga att ta del av om den svenska ullindustrin ska kunna 

konkurrera i framtiden. Vi har även funnit många intressanta användningsområden för den svenska 

ullen. Däribland finner vi geotextil, isolering och ull i avfallshantering enklast att producera utifrån de 

förutsättningar vi har i Sverige. Våra slutsatser är att det krävs en hel del initiativ, framförallt från 

fårägarna i Sverige, för att skapa en större efterfrågan på svensk ull. Tillvägagångssättet är att skapa 

infrastruktur för uppsamling och sortering av ullen runtom i landet, sedan marknadsföra ullen med 

hjälp av information om dess unika egenskaper och positiva miljöaspekter. 

 

Nyckelord: svensk ull, ullproduktion, nonwoven, isolering, geotextil, miljöaspekter, 

inredningstextilier 

 

 

Abstract 
The thesis is developed from a proposition by Anders Ryberg at the county administration board of 

Västra Götaland. The proposition was to evaluate new fields of utility for the Swedish wool which 

today is disregarded. First off we give a basic description of the facts concerning the wool fiber in 

order for you as a reader to better comprehend how the wool fiber applies in different fields of 

utility, which is brought up later in the thesis. This is followed by a description of the environmental 

aspects which comes with the usage of wool, which also is important from a marketing point of 

view. The different types of wool we have in Sweden are then briefly described, followed by a 

presentation of Swedish companies and projects who are working with Swedish wool. Thereafter we 

describe the wool industries of Australia, Great Britain and Norway. Their marketing strategies and 

infrastructures for wool handling are important to acknowledge if the Swedish wool industry are to 

be able to compete in the future. We have also found many interesting fields of utility for the 

Swedish wool. Among many we have found geotextile, isolation and wool in waste management the 

easiest ones to produce looking at the prerequisites we have in Sweden. Our conclusions are that a 

lot of initiative will be needed, especially from the Swedish sheep owners, to be able to create a 

larger demand for Swedish wool. The way to go about it is by creating an infrastructure for collecting 

and sorting of the wool around the country, then implicate marketing with information about the 

unique abilities of wool and its positive environmental aspects. 

 
Key words: Swedish wool, wool production, nonwoven, isolation, geotextile, environmental aspects, 

interior textiles 
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1 Disposition 

2. Inledning 
I inledningen förklarar vi allmänt om ullens betydelse för människan ur ett historiskt perspektiv och 
kortfattat om hur situationen ser ut idag. Vi redogör därefter för bakgrunden till vårt examensarbete, 
beskriver ullbranschen, uppsatsens tänkta målgrupp, syftet med arbetet, avgränsningar och våra val 
av metoder, motivering samt metodkritik.  
 

3. Ullfakta 
Här redogörs grundläggande fakta om ull för att som läsare få en bättre förståelse kring ull och för 
hur fibern kan användas. 
 
4. Miljöaspekter 
Internationellt har man insett värdet av att marknadsföra ullen som en miljövänlig fiber, därför 
redogörs för ullens inverkan på miljön. Under kapitlet förklararas både negativa och positiva effekter 
av fårhållning, problem som finns under beredningsprocesserna samt under användarfasen, 
återvinning av ull redogörs kortfattat, olika miljömärkningar och ekologisk ull förklaras även. Detta 
kapitel är viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv.  
 
5. Svensk Ull 
Frågor (se bilaga 1 och 2) skickades ut till fåravelsföreningar och företag, svaren redovisas i kapitel 5. 
Detta för att få en bild om hur dessa aktörer ser på branschen och för att ge oss en djupare förståelse 
för vilka problem som det finns idag. Vi redogör även om svenska raser och rasgrupper, olika 
ullkvaliteter samt viktiga aspeker vid klassificering av ull. 
 
6. Förädling av ull i Sverige 
För få en så tydlig bild av hur förädlingen av ull ser ut i Sverige, hur mycket som tas tillvara på och 
från vilken ulltyp redovisar vi i kapitel 6 olika företag och bland annat deras åtgång av ull per år. Vi 
redovisar även några projekt, Ull i Sverige, Ull-rika, Ullforum, som har eller tar tillvara på ullen på 
olika sätt. Genom att se vilka erfarenheter som gjorts kan vi se vad som kan göras bättre inom den 
svenska branschen och dess infrastruktur.  
 
7. Ull i världen 
I syfte att fördjupa förståelsen för hur ullen används och marknadsförs runtom i världen har vi tittat 
närmare på Australiens, Storbritanniens och Norges ullindustri. Även internationella organisationer 
och märkningen Woolmark undersöks. Avsnittet är relevant för att få inspiration och kunskap som 
kan appliceras på den svenska marknaden 
 
8. Användningsområden 
I kapitel 8 redovisas befintliga användningsområden som vi tror att den ull som idag slängs i Svergie 
skulle kunna användas inom. Vi tittar på non-woven produkter, ljudabsorbent, lanolin och 
inredningstextilier. 
 
9. Avslutande diskussion 
I detta kapitel sammanfattar och diskuterar vi de problem som finns samt tittar på lösningar.  
 
10. Slutsatser 
I kapitel 10 drar vi slutsatser om vad som bör göras. 
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2 Inledning 

Ullen har historiskt sett varit en viktig resurs för människan både för överlevnad och som en 

möjlighet till utveckling av civilisationer och ekonomier. Människan förstod tidigt värdet av att hålla 

djuren levande istället för att endast ta tillvara på köttet. Ett symbiotiskt förhållande tog form där 

människan skyddade fåren från rovdjur och fåren försåg människan med mat och skydd. Filtad ull 

präglade de asiatiska nomadernas liv och tillät nomadstammar att expandera i extrema terränger och 

klimat. De gamla persiska och romerska arméerna använde sig av ull i uniformerna och vid ett rikes 

fall betalades tribut med filt. Det finns mer än 300 hänvisningar i Bibeln till lamm och får, fler än till 

något annat djur. Ullen har periodvis, ibland över hundratals år, spelat huvudrollen i olika länders 

ekonomier, ett exempel är att det var Englands största exportvara under medeltiden.1  

 

Idag spelar inte ullen längre den huvudroll som den tidigare gjort för människors överlevnad och 

länders ekonomier. Ull utgör idag endast 1,9 % av världens fiberproduktion på grund av syntetfiberns 

och bomullens marknadsdominans. De produktgrupper där ullen har kunnat behålla en betydande 

marknadsandel är vid tillverkning av kostymer, mattor och stickat.2 Ullen är dock fortfarande ett av 

de mest unika naturmaterial vi har att tillgå och fårhållning bidrar förutom med ull, skinn, kött och 

mjölk, även till öppna landskap. Fåren trivs bra på magra beten och kräver inga större mängder 

kraftfoder. Ullfiberns egenskaper är i många fall enastående jämfört med syntetiska och andra 

naturfibrer.  

 

I Sverige har det under lång tid gjorts försök med att föra in utländska fårraser. Carl von Linné 

konstaterade under sina resor att man försökte förbättra de svenska djurstammarna med utländska 

får. Dessa får behövde dock bättre foder för att trivas och fick därför ingen beständig utbredning hos 

allmogen. Under början av 1900-talet gjordes nya försök med import av engelska fårraser men dessa 

fick inte heller fäste i landet utan det är fortfarande de inhemska raserna som dominerar. Darwins 

tes ”the survival of the fittest” kan appliceras på svensk fåravel; det är de svenska djuren som är 

anpassade till våra miljöförhållanden som trivs bäst och överlever.3 

 

Inom klädesindustrin idag söker man företrädesvis finare kvaliteter, exempelvis cashmere, angora 

och merino. De ger en fin och jämn kvalitet och består av tunna fibrer som inte kliar när de bärs nära 

kroppen. Större delen av den svenska ullen slängs, bränns upp eller grävs ned. Den svenska ullen 

kanske inte är den mest lämpliga att bära närmast kroppen på grund av dess grova finlek, men den 

har en hög glans och finns i nyanser från vitt till svart vilket är en av dess unika egenskaper. Den ull 

som förädlas idag av den svenska ullen används huvudsakligen inom hantverksområdet till 

exempelvis garner för handstickning och tovning, men även till plädar och mattor.4  

 

                                                           
1
 Hyde, Nina (1988). Fabric of History, Wool. National Geographic, vol. 173, no. 5, s. 554, 584 

2
 Russel, Johnson (red.)(2009). Advances in wool technology. Cambridge, Woodhead. S. 61-62 

3
 Martin, Carin (red.)(2009). Den svenska fårskötselns äldre historia: några kapitel ur Ull och Ylle av Sven T. Kjellberg. 

Philipsson, Jan. Den svenska fårskötselns äldre historia. Kungl. Skogs och Lantbruksakademien. S. 7-8 
4
 Kristensson, Magnus. (1998) Himmel & Jord,...har du någon ull. Sveriges Natur, nr. 4, s. 68 
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2.1 Bakgrund  

Vi fick förslaget till vårt examensarbete från Anders Ryberg, trädgårdskonsulent hos Länsstyrelsen i 

Västra Götaland. Under kurser i ullkunskap och ullanvändning förstod de att långt ifrån all ull används 

idag, det mesta kastas då det inte är lönsamt att ta tillvara på den. Idag fokuseras debatten alltmer 

på miljöfrågor, ekologi och klimatförändringar. Därmed finns all anledning att titta på hur man i 

större utsträckning kan använda sig av naturmaterial, både i textila sammanhang och inom nya 

områden. Ullen är ett levande material med sin egen karaktär och kvalitet beroende på ras, 

uppfödning och miljö. Olika ullprodukter ställer olika krav, därför är det viktigt att ha rätt ull på rätt 

plats. Den svenska ullen är ett förnyelsebart, närproducerat och biologiskt nedbrytbart material som 

man borde använda sig av i större utsträckning. 

2.2 Branschbeskrivning  

Fårull produceras idag i omkring 100 länder runtom i världen från lite mer än en miljard får. 

Internationellt uppskattas den årliga ullproduktionen till 2,1 miljoner ton. Australien står för en 

femtedel och länder som Kina, Nya Zeeland, Iran, Argentina och Storbritannien ligger inte långt 

efter. Australien är det enda landet som använder fåren enbart till ullproduktion. Merinoullen 

används nästan uteslutande till dyrare klädesproduktion och är därför en mycket konjunkturskänslig 

råvara. Två tredjedelar av världens ull används till att göra kläder och lite mindre än en tredjedel 

används till hemtextil och vid tillverkning av mattor. Den största leverantörsnationen av ullprodukter 

är Kina. Många större globala aktörer inom textilbranschen har sedan länge verkat i Kina vilket 

bidragit till en intensiv konkurrensbild även bland ullproducenterna.56  

 

Syntetfiberns frammarsch på världsmarknaden har genom åren lett till att ullen har dalat i värde. Det 

beror till stor del på den jämförelsevis låga produktionskostnaden av syntetmaterial, vilket i sin tur 

beror på globala satsningar på forskning, försäljning och distribution av syntetfibrer. En annan fördel 

med syntetfibern är att tillverkaren kan modifiera den efter de tekniska specifikationer som 

marknaden eftersträvar. Tillsammans har Australien och Nya Zeeland som de två största 

ullexportörerna i världen svarat med liknande investeringar för att öka ullfiberns värde. Detta har lett 

till en mer effektiv hantering av ullen samt till en ökning av kvaliteten och funktionaliteten.7  

 

Ullbranschen i Sverige utgörs idag av bl.a. fårägare, spinnerier, väverier och mindre hantverks- och 

designföretag. Det pågår även projekt på lokal och regional nivå för att ta hand om ullen då det råder 

ett stort intresse och engagemang för att utveckla branschen. Sveriges fårindustri är idag inte 

industriellt rustad för att möta konkurrensen från de utländska producenterna. Liksom några andra 

länder har Sverige svårt att skapa lönsamhet för den inhemska, något grövre ulltypen. 

Beklädnadsindustrin genererar mest pengar men det ställer också en hel del krav på ullens kvalitet 

och renhet, något vi återkommer till.8  

                                                           
5
 IWTO-Wood-Factsheet. (elektronisk). International Wool Textile Organisation. Tillgänglig: 

<http://www.iwto.org/WhyWool/WoolFactsheet.htm> (2010-05-13) 
6
 Wool – International Year of natural fibers. (2009)(elektronisk). naturalfibres2009. Tillgänglig: 

<http://www.naturalfibres2009.org/en/fibres/wool.html> (2010-05-13) 
7
 Wool. (elektronisk). Ministry of Agriculture and Forestry. Tillgänglig: <http://www.maf.govt.nz/mafnet/rural-

nz/profitability-and-economics/contribution-of-land-based-industries-nz-economic-growth/contribution15.htm>(2010-05-
13) 
8
 Åddebo Ull (elektronisk) Tillgänglig: <http://www.addeboull.com/ullkannedom.php> (2010-05-13)  
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2.3 Målgrupp 

Rapporten vänder sig till fårägare, företagare och branschorganisationer, samt studenter som har ett 

intresse för ull och vill veta mer om möjligheterna inom den svenska ullindustrin idag och i framtiden. 

2.4 Syfte  

Syftet är att kartlägga den svenska ullproduktionen, lokalisera de problemområden som finns inom 

svensk ullproduktion och ullens miljöpåverkan. Vi vill dessutom se vilka erfarenheter som har gjorts 

inom företag och projekt för att ta tillvara på ullen och vilka användningsområden det finns som har 

en realistisk förankring. Genom att skapa en bättre förståelse för den svenska ullen och dess framtida 

möjligheter vill vi inspirera till vidare forskning och utveckling 

2.5 Avgränsningar  

Vi går inte in på avel, avelshistoria och fårskötsel utan väljer att fokusera på marknaden för den 

redan existerande ullen. Vi kommer heller inte att gå in djupare på de ekonomiska aspekterna, 

import och export.  

2.6 Metod  

Rapportens syfte gav upphov till en tillämpning av både kvantitativ och kvalitativ metodanvändning 

då vi ämnat både kartlägga och problemlokalisera/problemlösa. Intervjuer med projektledare, 

fåravels-/ullexperter och branschorganisationer genomfördes tidigt genom möten och per 

telefonkontakt för att få en kort beskrivning av deras respektive verksamhet samt insyn i hur den 

svenska ullmarknaden ser ut. En mängd frågor har skickats ut per e-post till svenska fårfarmare och 

ullproducenter angående deras respektive fårsorter och ullanvändning. 

 

Projektet har krävt både ett induktivt och deduktivt förfaringssätt där den induktiva delen tillämpats 

på information från litteratur och experter. De deduktiva slutsatserna utgörs av vad som betraktas 

som vedertaget inom ullindustrin idag och har främjat rapportens diskussionsunderlag. 

Undersökningar från tidigare gjord forskning, nationell såväl som internationell, har bidragit till 

inspirerande infallsvinklar på potentiella användningsområden för svensk ull. De huvudsakliga 

informationskällorna har varit hemsidor och litteratur då arbetets karaktär till största del utgjorts av 

empiriska fakta. 

 

Riskerna med de valda metoderna kan vara att det kan ge en missvisande bild om hur branschen ser 

ut. Genom att skicka frågor via e-post vinklas frågorna mer, det finns inte lika stort utrymme för 

utförliga svar och oftast svarar den tillfrågande endast på de specifika frågorna. Det finns även en risk 

att de kontaktade personerna/företagen väljer att inte svara. Att intervjua personer i verkligheten 

ger möjlighet till utförligare svar än vid exempelvis enkäter skickade via e-post. Dock kan det leda till 

en vinklad bild om för få personer intervjuas. De tryckta källor som påträffats har varit få, vilket gett 

upphov till användandet av desto fler elektroniska och muntliga källor i jämförelse. Elektroniska 

källor i synnerhet är i många fall diskutabla som tillförlitliga källor, detta har vi tagit fasta på och 

konsekvent förhållt oss källkritiska arbetet igenom. Att de elektroniska källorna tillhandahållit den 

mesta av informationen vittnar om att ull och dess nya användningsområden är aktuellt men har 

ännu inte nått den tryckta formen. 
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3 Ullfakta  

Ull är 100 % biologiskt nedbrytbar, lättförädlad, självfiltbar, lättfärgad, mottaglig för speciella 

behandlingar och lätt att blanda med andra fibrer. Ullfibern är luftig, elastisk, ljudabsorberande, 

värmeutjämnande och motverkar dålig lukt samt statisk elektricitet. Den är lätt att få ren och 

skrynklar inte, den är dessutom tålig, hållbar och motståndskraftig mot mikroorganismer. Ull är 

mycket energisnål i sin uppbyggnad vilket medför att fibrerna sällan antänds och de självslocknar lätt. 

Om fibrerna utsätts för eld bildas en askskorpa som isolerar och skyddar mot vidare skador.9 Ull 

isolerar både mot värme samt kyla, och behåller värmen även när den är fuktig. Samtidigt som den 

utvändigt är vattenresistent, kan den absorbera upp till 35 % av sin egen vikt. Fibern kan böjas 20 000 

gånger utan att gå av jämfört med bomull som kan böjas 3000 gånger och viskos kan endast böjas 75 

gånger. 10   

 

3.1 Ullhårets uppbyggnad 

Ullhåret består av medulla (märgkanal), cortex (bark) och kutikula (epidermisfjäll). Märgkanalen 

återfinns ibland i ullhårets centrum och består av luft och rester av nedbrutna celler. Kanalens 

diameter varierar och kan utgöra från 0 % till över 90 % av ullfibern. Barken består av två sorters 

långsmala celler som ger fibern dess styrka, elasticitet och förmåga att absorbera fukt, detta gör 

barken till den viktigaste delen av ullfibern. Fiberns krusighet och vågighet skapas av spänningarna 

mellan dessa två celler. Ytskiktet består av epidermisfjäll, platta celler som ligger omlott som taktegel 

eller kant i kant som kakelplattor runt ullfibern.  Fjällens egenskaper påverkar fiberns glans, 

följsamhet och filtbarhet.11  

 

Ullhårstyper 

 Bottenull: finfibrig, småkrusig och mjuk. Saknar märgkanal 

 Täckhår: långt, vågigt och glansigt. Fibrerna är grövre och har märgkanal. 

 Märg- och dödhår: grova fibrer, spröda, glanslösa, har stor märgkanal -luftfylld fiber som inte 

går bra att färga. 12  

3.2 Användningsområden  

Vilket användningsområde ullen lämpar sig till beror på olika faktorer: ullens egenskaper, kvalitet, 

samt produkt- och konsumentkrav. Ull är ett levande material och varje kvalitet har fibrer med 

speciella egenskaper och fungerar därför olika beroende på ulltyp. Det gäller därför att välja rätt ull 

till rätt användningsområde.13 Vid tovning av yllesockor bör fibrerna vara fuktavvisande, slitstarka 

och varma. Ullen bör innehålla både bottenull och täckhår. En yllesjal ska vara mjuk samt varm och 

tovas därför lämpligen av finfibrig ull, finull eller gobelängull. Ytterplagg ska hålla formen år efter år, 

stå emot regn och hård vind samt vara smutsavvisande. Därför bör tyget tovas av en blandning av 

täckhår samt en del bottenull. Filtade kläder för sköna sommardagar ska vara mjuka, svala, lätta och 

hålla sig fräscha utan att behöva tvättas ofta. Materialet tovas med fördel av finfibrig ull, finull eller 

gobelängull. Till gardiner och andra inredningstextilier- som ska ha ett vackert fall, ge god akustik, 
                                                           
9
 Gustafsson, Kerstin, Waller, Alan(1987) ULL: Hemligheter, Möjligheter, Färdigheter. LTs förlag 

10
 Hyde, Nina. (1988). Fabric of History, Wool. National Geographic, vol. 173, no. 5, s. 561 

11
 Sjödin, Erik m.fl. (2007). Får. Natur & Kultur. S 218-219 

12
 Engström, Ulla (1978). Arbeta med ull. LTs förlag. S 12 

13
 Gustafsson, Kerstin, Waller, Alan(1987) ULL: Hemligheter, Möjligheter, Färdigheter. LTs förlag 
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vara smutsavvisande och stå emot damm samt vara flamsäkra- kan alla fibertyper användas. Det är 

formgivningen och användningsområdet som avgör vilken kvalitet som ska brukas. Stoppningsull 

behöver ha god spänst samt god isoleringsförmåga mot både värme och kyla. Stoppningsmaterial i 

täcken, dynor och kuddar kommer ofta från ull av tyngre köttrasfår.14 

4 Miljöaspekter 

Att ullen uppfattas som en förnyelsebar, hållbar och miljövänlig fiber av konsumenter ses idag som 

en viktig aspekt att utnyttja då marknaden för det ”naturliga” och ”hållbara” växer. Arbetet med att 

profilera ullen som en miljövänlig fiber har inletts av ullproducerande länder och forsknings- och 

utvecklingsorganisationer världen över. Livscykelsanalyser har genomförts för att kunna ge en 

objektiv bild av fiberns miljöpåverkan. De områden som behöver förbättras och redan är under 

utveckling är fårhållningsfrågor såsom mulesing, användning av insektsmedel, markförvaltning. 

Detsamma gäller produktionsfrågor, användandet av klor för anti-krympbehandling samt krom i 

färgning.15 2009 lanserade Australian Wool Innovation (AWI), ett företag ägt av 29 000 fårägare, 

tillsammans med Wool Carbon Alliance, en ny marknadsföringsallians för ullen. Alliansen har som 

avsikt att belysa fördelarna med ull för att minska den globala uppvärmningen. Internationell 

forskning visar att hushåll kan minska sina koldioxidutsläpp genom att använda sig av ullprodukter. 

Naturfibern är i grunden en klar miljövinnare jämfört med den oljebaserade syntetfibern, då den 

tillverkas i en kombination av solljus, vatten och gräs. Därmed går det åt betydligt mindre energi vid 

produktion vilket håller, CO2-utsläppen nere. Den består av upp till 50 procent kol som förvaras i en 

stabil form. Dessutom är den förnyelsebar, har förmågan att brytas ned biologiskt utan skador på 

miljön och kan återvinnas.16  

4.1 Fårhållning 

På 40 % av jordens landyta- på mark som är för torr, för brant sluttande eller för mager för att odla 

på- betar 3,3 miljarder nötkreatur, får och getter. Fåren utgör cirka en tredjedel. Överbetning är ett 

globalt problem som leder till att vegetationen först bryts ned, senare leder det till erosion, och så 

småningom till ofruktbara marker och öken.17 Hela 70 procent av världens betesmarker är drabbade 

av en eller flera av dessa processer. I Australien, där betesmark är den dominerande marktypen, 

finns det 79 miljoner får. Sedan merinofåret importerades från Storbritannien har dess närvaro 

resulterat i allvarliga konsekvenser för miljön där jordförstöring och torka är två av de största 

negativa faktorerna.18 

 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) är en neutral organisation som 

verkar för att utveckla kött-, fisk- och jordbruksnäringar världen över, de har kommit ut med en ny 

rapport som visar att om förvaltningen av gräs och slättlandskap sköts på rätt sätt så har de en stor 

                                                           
14

 Åddebo Ull. (elektronisk). Tillgänglig: <http://www.addeboull.com/ullkannedom.php> (2010-04-14) 
15

 Russel, Johnson (red.) (2009). Advances in wool technology. Cambridge, Woodhead. S. 82 
16

 Wool, a naturally carbon friendly fibre. (Elektronisk) The Land. 2009-11-03. Tillgänglig: 
<http://theland.farmonline.com.au/news/nationalrural/wool/general/wool-a-naturally-carbon-friendly-
fibre/1666726.aspx> (2010-05-13) 
17

 Brown, Lester R.(2008). PLAN B 3.0- Uppdrag: rädda jorden! (elektronisk). Addera förlag. Tillgänglig: 
<http://www.planb3.se/PlanB3_20080906.pdf>. kap. 5, s. 5 (2010-05-13) 
18 Australian Actions to Combat Desertification and Land Degradation(elektronisk). Tillgänglig: 

<http://www.environment.gov.au/land/publications/actions/index.html> (2010-05-24) 
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och outnyttjad potential att absorbera och lagra koldioxid, mer än vad skog kan. Genom att förbättra 

förvaltningen och bevara andelen organiskt material i marken kan jorderosion och förlusterna från 

bränder och överbetning minska. På så sätt kan upp till en miljard ton kol per år bindas. Men för att 

få detta till stånd krävs kraftfulla och samordnade globala insatser samt en betydande finansiering.19  

 

I USA år 2000 användes mer än 6 350 kilo insektsmedel på får för att motverka angrepp av kvalster, 

löss, flugor och andra skadedjur. Fenvalerat, malation och permetrin var de medel som främst 

användes och de är alla måttligt giftiga för människor och måttligt till mycket giftiga för fiskar och 

groddjur. Arbetare som exponerats för bekämpningsmedel i bad har fått skador på nervsystemet, 

nedsatta nervfunktioner, ångest och depression. Många fårägare använder sig av antibiotika för att 

öka på tillväxten och därigenom få en bättre slaktkropp. Det finns bevis som tyder på att en utbredd 

användning av antibiotika i jordbruk förorenar yt- och grundvatten, inklusive dricksvattnet i många 

landsbygdsområden som en följd av att det finns rester i djurens avfall. Denna icke-mänskliga 

användning av antibiotika kan riskera medicinens framtida effektivitet då bakterier blir resistenta 

mot antibiotika över tid.20 

 

I Sverige är situationen väldigt olik den som beskrivits här, men det är viktigt att ge en varierad bild 

av fåruppfödning och dess konsekvenser för naturen i olika delar av världen för att förstå värdet av 

en svensk fårnäring och betesmark. Fram till för ungefär hundra år sedan fanns det stora arealer av 

naturbetesmark där kor, oxar, hästar, får och getter betade från tidig vår till sen höst. Hagmarkerna 

gav magrare bete; därför ger man idag mjölkkor och köttdjur kraftigt foder istället, för att de ska växa 

snabbt och producera mycket mjölk. I Sverige är 70 % av allt som odlas på åkrarna foder. Åkrar 

används idag även till bete vilket resulterar i att de gamla naturbetesmarkerna växer igen. Dessa 

livsmiljöer hör till de mest artrika i Sverige med höga biologiska värden och har en positiv inverkan på 

övergödningen i hav och sjöar. Naturbetesmarker läcker ut mindre näring (fosfor och kväve) än 

åkermarker och de kräver heller inga pesticider eller konstgödsel.21 

Internationell genomsnittlig naturfiberproduktion per hektar 22      

 Genomsnittlig naturfiberproduktion 
(kg) per hektar 

Bomull 300 - 1100 

Lin 800 - 1150 

Hampa 1200 - 2000 

Ull 62 

                                                           
19

 Betesmarker- en outnyttjad resurs för klimatet.(elektronisk). Svenska Fåravelsförbundet. 2010-01-15. Tillgänglig: 
<http://www.faravelsforbundet.com/index.php/startsida/arkiv/13/344-betesmarker-en-outnyttjad-resurs-foer-klimatet> 
(2010-05-13) 
20

 Wool and the Environment- Organic Trade Association. (elektronisk). Organic Trade Association.  2010. Tillgänglig: 
<http://www.ota.com/wool_environment.html> (2010-04-23) 
21

Djur och Betesmark. (elektronisk). Naturskyddsföreningen. 2010-01-20. Tillgänglig: 

<http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/jordbruk-och-mat/jordbrukets-miljopaverkan/biologisk-
mangfald/djur-och-betesmark/> (2010-05-13) 
22

 Fletcher, Kate (2008). Sustainable Fashion & Textiles. Earthscan. s. 27 
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4.2 Beredning 

Vid spinning, vävning, stickning och 

konfektionering av ull krävs elenergi till 

uppvärmning av bad och torkning samt 

värmebehandling, de våta processerna kräver 

dessutom vatten och kemikalier. 23   Några av 

de problem som finns inom ullproduktion 

redovisas nedan.  

 

Klippning av fåren sker en eller två gånger per 

år, det är ett svårt arbete som kan skada både 

fåret och klipparen.24 Vid tvättning av ull 

borttas föroreningar som ullfett, svett, 

vegetabilier, parasiter, tillsatta substanser etc. 

Tvättningen sker med varmt vatten och 

tvättmedel innehållande bl.a. tensider som 

arbetar med att ta bort smutsen från varan.25 

Detta kräver relativt mycket vatten och 

frambringar restprodukter av fettslam med 

oupplösta och skadliga fasta ämnen.26  

 

Vid kardning kardas ullen till ett flor med hjälp 

av cylindrar, valsar och matarmattor.27 Denna 

process skapar avfall i form av fiberfragment, 

plantrester, smuts och kortfibrer (som i vissa 

fall kan vara en positiv restprodukt om man 

hittar sätt att ta tillvara på den). Under 

spinningen används spinnoljor (mineraloljor, 

nonjontensid) och vid vävning eller stickning 

används stickoljor (mineraloljor), dessa oljor 

kan vara svårnedbrytbara.28 Antifiltbehandling 

görs i de flesta fall med klorgas eller 

hypoklorit. Användning av klorkemikalier har 

störst miljöpåverkan då det innebär utsläpp av 

klororganiska föreningar.29 

 

Vid karbonisering impregneras ullvaror 

innehållande vegetabiliska föroreningar med 

                                                           
23

 Åsnes, Harald m.fl.(1997). En handbok om textilier och miljö. Upplaga 2. Grafiska enheten, VI. s.51 
24

 Åsnes, Harald m.fl.(1997). En handbok om textilier och miljö. Upplaga 2. Grafiska enheten, VI. s.14 
25

 Rehnby, Weronika (2006). Textila Beredningsprocesser. Textilhögskolan, Högskolan i Borås. s.19 
26

 Fletcher, Kate (2008). Sustainable Fashion & Textiles. Earthscan. s.10 
27

 Anderson, Göran (2004). Textil garnkunskap. UTEMA. s. 14 
28

 Åsnes, Harald m.fl.(1997). En handbok om textilier och miljö. Upplaga 2. Grafiska enheten, VI. s. 21,22 
29

 Bra miljöval för textil (1996)(elektronisk). Svenska naturskyddsföreningen. Tillgänglig: <http://www2.snf.se/pdf/bmv/krit-
bmv-textil.pdf> (2010-05-17) 

Information hämtad från: 

Rehnby, Weronika (2006). Textila Beredningsprocesser. Textilhögskolan, 

Högskolan i Borås. s.17, 20, 45, 85 

Anderson, Göran (2004). Textil garnkunskap. UTEMA. s. 14,15 

Westberg, Lotten (1994). Naturfibrer: Framställning av lin, silke och ull. 

Naturskyddsföreningen. s. 16 
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svavelsyra,30 som beroende på mängd, sänker pH-värdet i vattnen och kan därför orsaka försurning.31 

Ull kan färgas med reaktiv, metallkomplex och basisk färg. Färgämnen kan komma ut i vattendrag, 

toxiciteten varierar dock beroende på färgämne. Basiska färgämnen innehåller några av de giftigaste 

färgämnen för fiskar och betning(öppnar fibrerna för att öka färgupptagningsförmågan) av 

metallkomplexfärgämnen i färgbad ger höga utsläpp av metaller.32 

 

Efterbehandling av ullvaror sker med mekaniska, termiska och kemiska processer.33 Mekaniska 

beredningar har knappt några negativa miljöeffekter. Under termiska processer kan flyktiga ämnen 

spridas i luften, vilket leder till miljöförstöringar. I vissa kemiska processer används ämnen och 

kemikalier som bland annat upplagras i levande vävnader, är giftiga för vattenlevande organismer, 

svårnedbrytbara och allergiframkallande.34  

4.3 Användarfasen 

Senare tids diskussion och uppmärksamhet kring textiliers miljöpåverkan har resulterat i analyser av 

textila produkters livscykelsanalyser, den påverkan de har under sin livstid.. Ett typiskt klädesplagg 

hänger i garderoben i 3 år och 5 månader, används i totalt 44 dagar och används 2,4 till 3,1 dagar 

mellan tvättningar. Även om plagget endast har tvättats ca 20 gånger under sin livstid, har man 

beräknat att den största miljöpåverkan sker i användarfasen. Vid tvättning och torkning av kläder 

sker alltså större påverkan än vid odling, tillverkning och behandling av tyget. Men det är också 

viktigt att komma ihåg att olika textila produkter ser olika ut och används på olika sätt. Varor gjorda 

av ull- exempelvis kläder och mattor- tvättas mycket sällan. Tvättning sker på en låg temperatur och 

torkning sker oftast utan torktumling. Om man vill minska miljöpåverkan för en ullprodukt ska man 

därför titta på hur fårhållningen ser ut och förbättra produktionsprocesserna.35  

 

Vid kemtvätt av vissa ullprodukter som t.ex. ullkostymer används idag främst det klororganiska 

ämnet perkloretylen, ett giftigt lösningsmedel som påverkar nervsystemet, levern och njurarna. 

Ämnet har också visat sig orsaka bland annat lever- och livmoderhalscancer vid djurförsök. 

Perkloretylen orsakar troligen även cancer hos människor, bedömer FN:s och 

Världshälsoorganisationens samarbetsorganisation International Agency for Research on Cancer 

(IARC). Ämnet är dessutom farligt för vattenlevande organismer. Det används ungefär 250 ton årligen 

vid kemtvättning, det är oklart hur mycket av ämnet som finns kvar i de tvättade produkterna och 

hur mycket av ämnet som läcker ut i naturen. 36  

 

 
 
 
 

                                                           
30

 Rehnby, Weronika (2006). Textila Beredningsprocesser. Textilhögskolan, Högskolan i Borås. s. 20 
31

 Caules, Maria, Olsson, Anna (2006) Kemikalieutsläpp i Östersjön: Ekotoxikologiska effekter av ammoniak och svavelsyra. 
Lunds Universitet. Tillgänglig: 
<http://www.gu.ekol.lu.se/BIOR52/Tillampade_uppdrag_2006/Kemikalieutslapp_i_Ostersjon.pdf> S 8 (2010-05-24) 
32

 Åsnes, Harald m.fl.(1997). En handbok om textilier och miljö. Upplaga 2. Grafiska enheten, VI. s. 36 
33

 Rehnby, Weronika (2006). Textila Beredningsprocesser. Textilhögskolan, Högskolan i Borås. S 17-23, 47, 85 
34

 Åsnes, Harald m.fl.(1997). En handbok om textilier och miljö. Upplaga 2. Grafiska enheten, VI. s. 40,41,46,47,48 
35

 Fletcher, Kate (2008). Sustainable Fashion & Textiles. Earthscan. s. 75-79 
36

 Streijffert, Magdalena (2008). Dags att agera mot cancerframkallande ämnen i kemtvätt- Miljöaktuellt. (elektronisk) IDG. 
2008-08-04. Tillgänglig:  <http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.173004> (2010-05-12) 
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En grov guide som visar textiliers relativa miljöpåverkan under deras livstid37 
+ relativt liten påverkan; ++ relativt mellan påverkan; +++ relativt stor påverkan 

 

 

 

 

 

 

4.4 Återvinning av ull 

Vid återvinning av ull färgsorteras fibrerna för att sedan återvinnas antingen till fiberduk eller till nytt 

garn utan att behöva färgas. Med återvunna fibrer menas garn som kommer från gamla kläder eller 

tygspill från konfektionsindustrin. För att en produkt ska bli godkänd måste 80 % av det totala 

fiberinnehållet bestå av återvunna fibrer.3839 

 

4.5 Miljömärkningar 

Den senaste tidens ökade efterfrågan på hållbara och miljövänliga textila varor borde gynna ullfibern, 

men den tävlar med många andra fibrer som framhålls som miljövänliga alternativ. Marknaden 

översvämmas av ord som ”organisk”, ”naturlig”, ”hållbar” och ”eko” och ett flertal ekocertifieringar 

tävlar om marknadsandelar. I vissa fall kanske detta endast är en marknadsföringsstrategi, men det 

är ingen slump att just textilindustrin uppmärksammas då det är en av världens största industrier, 

som ger upphov till stora volymer av förorenat avfall. Den globala branschorganisationen för ull, 

International Wool Textile Organisation (IWTO) har erkänt både EU Ecolabel och GOTS standarder 

för ekologisk och textil produktion. Global Organic Textile Standard (GOTS) är den världsledande 

märkningen för sociala och ekologiska kriterier av textila processer och fibrer. De har etablerat 

grundläggande kriterier för en god miljöpraxis, hantering i leverantörskedjan och förbättrade 

informationsflöden i värdekedjan.40  

 

EU har ett stort inflytande över den textila produktionen världen över genom arbetet med att ta fram 

standarder och lagstiftning.41 EU Ecolabel/EU-blomman är det gemensamma europeiska miljömärket 

och fungerar på samma sätt som Svanen. Tillverkarna måste visa att produkterna klarar de krav på 

miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation.42 Oeko-Tex 

Standard 100 är ett humanekologiskt provnings- och certifieringssystem. Märkningen kontrollerar 

endast textiliers och deras kemiska innehållsämnens påverkan på människors hälsa. Oeko-Tex 

                                                           
37

 Fletcher, Kate (2008). Sustainable Fashion & Textiles. Earthscan. s. 77 
38

 Häggström, Emma (2009). Den goda ullen. Camino. No 10, s. 25 
39

 Bra miljöval för textil (1996)(elektronisk). Svenska naturskyddsföreningen. Tillgänglig: <http://www2.snf.se/pdf/bmv/krit-
bmv-textil.pdf> s. 5 (2010-05-17) 
40

 Russel, Johnson (red.)(2009). Advances in wool technology. Cambridge. Woodhead. S. 82 
41

 Russel, Johnson (red.)(2009). Advances in wool technology. Cambridge. Woodhead. S. 61-62 
42

Om blomman (elektronisk). Miljömärkning Sverige AB. Tillgänglig: 
<http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=blomman%20om&menuItemID=7104> (2010-05-07) 

 Produktion Användning Avfall 

Kläder + +++ + 

Arbetskläder + +++ + 

Hemtextil + +++ + 

Möbeltyg +++ + ++ 

Mattor +++ + ++ 
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Standard 1000 fungerar som en komplettering till den produktrelaterade Oeko-Tex Standard 100 och 

är ett provnings-, revisions- und certifieringssystem för hela den textila tillverkningskedjan.43 

4.6 Ekologisk ull 

De ”ekologiska” märkningarna är några av de mest ansedda bland konsumenter och det finns idag 

hundratals privata ekologiska märkningar och mer än 60 statligt godkända regleringar. Märkningarna 

varierar kraftig länder emellan beroende på de olika behov och förutsättningar som finns. IWTO har 

signalerat en oro över skillnaderna mellan de nationella standarderna. På deras kongress i Peking, 

2008, fastställdes följande definition av ekologisk ull: 

 Ull från får som föds upp på ekologiskt certifierade gårdar och som skördas enligt lämpliga 

ekologiska tillämpningar. 

 Gården måste vara ekologiskt certifierad av en IFOAM-ackrediterad eller internationellt 

godkänd certifierare.  

 Den ekologiska ullen och gårdsbruket måste leva upp till den nationella lagstiftningens 

fastställda standarder för landet där den slutgiltiga varan säljs, eller; 

 Om man inte vet vilket land produkten kommer att säljas inom, måste ullen följa 

internationell standard eller den nationella standarden i ursprungslandet. 

Ekologisk ullprodukt: 

 En produkt tillverkad av ekologisk ull som har blivit producerad i överensstämmelse med 

GOTS standard (Global Organic Textile Standard). Produkten måste bestå av ren ull definierat 

av GOTS eller lokal lagstiftning.  

 Alla producenter måste vara certifierade av en IFOAM-ackrediterad eller internationellt 

godkänd certifierare och följa de krav som gäller för avfall i handeln, vilket regleras av den 

lokala miljömyndigheten.44 

 

I Sverige är de IFOAM-ackrediterade organisationerna (the International Federation of Organic 

Agriculture Movements är en global paraplyorganisation för produktion och handel av/med 

organiska varor) bland annat Biodynamiska föreningen, Coop Sweden, Ekologiska lantbrukarna, KRAV 

ekonomisk förening, Lantbrukarnas Riksförbund, Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet, 

Swedish University of Agricultural Sciences - Center for Sustainable Agriculture. Under många år hade 

KRAV regler för hela textilprocessen, men sedan 2007 omfattar reglerna endast råvaran som ingår i 

produkten. Kontrollen i senare led omfattas av andra regelverk, som Svanen, Bra Miljöval och EU-

blomman. Detta innebär att färdiga produkter inte kan märkas med KRAV-märket. Däremot kan man 

använda sig av en etikett med texten: ”Innehåller KRAV-godkänd…” följt av vilken råvara det gäller. 

Ullen ska komma från en djurhållning som är certifierad enligt KRAVs regler. Vidare ska kemiska 

produkter som används för avfettning och tvätt av ull vara lätt nedbrytbara och det ska finnas en 

tillfredsställande avloppsrening.45 

 

GOTS mål är att garantera kunden en ekologisk produkt som är certifierad från skörd av råmaterial 

till färdig vara. Standarden gäller för fiberprodukter, garn, tyg och kläder vilket omfattar produktion, 

                                                           
43

Trygg Textil (elektronisk). Oeko- Tex Standard 100. Tillgänglig: 
<http://www.oekotex.com/OekoTex100_Public/index.asp?cls=21> (2010-05-07) 
44

 Russel, Johnson (red.)(2009). Advances in wool technology. Cambridge. Woodhead. s. 75-76 
45

 Textil- www.krav.se (elektronisk). KRAV. Tillgänglig: <http://www.krav.se/Foretag/Certifieringar/Certifiering-av-textil-
enligt-KRAVs-regler/> (2010-04-23) 

http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_Public/content.asp?area=hauptmenue&site=oekotexstandard100&cls=21
http://www.biodynamisk.se/
http://www.coop.se/
http://www.ekolantbruk.se/
http://www.krav.se/
http://www.krav.se/
http://www.lrf.se/
http://www.jdb.se/sbfi
http://www.cul.slu.se/
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bearbetning, tillverkning, förpackning, märkning, export, import och distribution av alla 

naturfiberprodukter. Standarden innehåller inga kriterier för lädervaror.46 GOTS certifieringssystem 

tillämpas på processtegen inom den textila tillverkningskedjan. I bearbetningen av ullen börjar detta 

med tvättningen. Den ekologiska fiberproduktionen omfattas inte direkt av GOTS certifieringssystem 

men de ställer krav på att fibern ska omfattas av erkända internationella eller nationella rättsliga 

normer för ekologisk odling (t.ex. EEG ekologiska förordningen vilket är lagstiftat av EU, eller United 

States Department of Agriculture (USDA) National Organic Program (NOP) vilket gör sig gällande 

inom USAs jurisdiktion.47 

5 Svensk ull 

Det finns ca 20 olika fårraser i Sverige och de delas in i fyra rasgrupper - pälsfår, vita lantraser, tyngre 

köttraser och korsningsgruppen. De inhemska fåren kallas för lantraser, till dessa räknas pälsfår 

(Gotlandsfår och Gutefår) och vita lantraser (Ryafår, Finullsfår och Allmogefår). Till de tyngre 

köttraserna räknas bl.a. Texcel, Leicesterfår, Dorset och Suffolk. Korsningar mellan lantraserna och de 

tyngre köttraserna hör till korsningsgruppen, dessa får kallas ibland för Sveafår.48 Det totala antalet 

får var i juni 2009 ca 540 500, varav 253 916 st baggar och tackor. Antalet fårföretag har inte ändrats 

sedan juni 2008 och ligger på ca 8 200 företag.49  

 

Frågor skickades ut till de flesta av de fåravelsföreningar som finns i Sverige för att få en översikt över 

ullproduktionen.50 Beroende på ras och dess primära avelsmål såg svaren och premisserna olika ut. 

De fårägare som ser ullen som en viktig del av fåruppfödningen vill få ullen såld, men för att 

fårägarna ska ta sig an merarbetet som detta medför och vilja sälja krävs det dock att de blir betalda 

därefter. Finull, Leicester och Rya är de raser där ullen uttryckligen anses vara en viktig del i 

fårproduktionen utöver köttet och bevarandet av rasen. Gotlandsfårets ull är högt uppskattad men 

fåren används främst för att producera vackra skinn. På frågan om fårägare har svårt att få ullen såld 

svarade majoriteten ja. För att få sin ull såld krävs rätt stora kvantiteter, många har dessutom inte 

lagringsmöjligheter och saknar resurser för att kunna ta hand om ullen. Kilopriset varierar för ullen, 

för finull som kommer från tackor ligger kiloproset mellan 40 - 60 kr. En del spinnerier kan ge 60 - 75 

kr för lammullen men då är den ren och väl rensad. Det kostar ca 40 kr att klippa ett får om en 

klippare utför arbetet, dessutom kan fraktkostnad tillkomma. Annars kan priset variera mellan 1 kr 

till 50 kr per kg. Det beror på kvalitet och grad av sortering av ullen och vem som har gjort jobbet. 

Kommer uppköparen till gården, klipper, rensar och sköter frakt kan betalningen vara 3-8 kr/kg. 

Principen är att den som gör det mesta av jobbet ska ha mest betalt.  

 

                                                           
46

 International Working Group on Global Organic Textile Standard (2010). GOTS- General Description (elektronisk). Global 
Organic Textile Standard. Tillgänglig: <http://www.global-standard.org/the-standard/general-description.html> (2010-05-
11) 
47

International Working Group on Global Organic Textile Standard (2010). GOTS- How to become certified (elektronisk). 
Global Organic Textile Standard. Tillgänglig: <http://www.global-standard.org/certification/how-to-become-certified.html> 
(2010-05-11) 
48

 Sjödin, Erik m.fl. (2007). Får. Natur & Kultur. S 20-27 
49

JO20SM0901.pdf- husdjur i juni 2009 (elektronisk). Statens jordbruksverk. Tillgänglig: 
<http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Husdjur/JO20/JO20SM0901/JO20SM0901.pdf> 

(2010-05-15) 
50

 Se bilaga 1 och 2 
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En annan orsak till svårigheten för fårägare att få skäligt betalt för ullen ligger i spinneriernas 

ekonomi. Vore spinneriernas ekonomi bättre så skulle de också kunna betala mer för råullen och 

samtidigt få in ull med högre kvalitet.51 Många fårägare anser idag att ullen ska betala för klippningen 

vilket inte alltid anses stämma. Betalning för ullen skulle kunna ses som en bonusinkomst då det är 

lag på att klippa fåren en gång om året. Men har man en besättning med korsnings-/köttras för 

köttets skull finns inte en stor efterfrågan på ullen. Den renrasiga ullen är den ull som idag 

efterfrågas av spinnerierna. Skulle man få igång en industri och produktion av den grova ullen skulle 

diskussionen lyftas och hela marknaden förbättras för allt och alla inblandade.52 

 

5.1 Ullkvaliteter 

Ull från de svenska lantraserna delas in i följande ulltyper (ullkvaliteten 

följer inte alltid fårrasen). 

 Finull: är småkrusig, har tunna fibrer och produceras av finullsfår. 

Några finullsprodukter är t.ex. halsdukar, schalar, folkdräkter och 

mjukare beklädnadstyger.   

 Gobelängull: är lockig och glansig och fri från grova märghaltiga hår 

och dödhår. Används till bland annat konstvävnadsgarner, 

stickgarner, dräkt- och kostymgarner, plädar, filtar, möbeltyger och 

till tovning.  

 Ryaull: har långa vågor, är grovt, starkt och glansigt. Är fri från 

dödhår och märghaltiga hår. Används till nockgarn för ryor och 

flossavävnader, konstvävnadsgarner och tovning. 

 Korsningsull: kan se väldigt olika ut, men karakteriseras av att den 

är mattare och fjädrande. Kan användas till hemslöjdsändamål, 

filtgarner, kläder, stickgarner och tovning.  

 Grå Gotlandsull: består av långa, glansiga, vågiga eller lockiga 

täckhår med bottenull av ungefär samma längd och grovlek. 

Används till konstvävnads- och stickgarner samt tovning. 53 

  

                                                           
51

 Nästorp, Göran, vice ordförande i svenska Leicesterfårföreningen, e-post 2010-04-15 
52

 Karsbo Niklasson, Lotta, egen företagare: fårägare och ullsorterare, telefonsamtal 2010-05-17 
53

 Sjödin, Erik m.fl. (2007). Får. Natur & Kultur. S 225 

Figur 2 Gobelängull                                                  Finull                                                     Pälsull                                       Lammull  

Figur 1 Stapel av ryaull 
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5.2 Klassificering  

Den fiberegenskap som har störst betydelse för ullpriset är fiberfinleken, dvs. fiberdiametern som 

anges i enheten mikrometer(mikron) (1miljondels meter = 1 tusendels millimeter). 54 Det svenska 

finullsfåret ligger mellan 20-30 mikron medans resten av de svenska raserna börjar på 30 och går 

uppåt. Ullens renhet kan påverkas genom noggranna rutiner vid foderhanteringen. Smuts, gödsel och 

höboss i ullen bör undvikas. Ju fler märghaltiga fibrer ullen består av desto mer sticks den, vilket är 

en oattraktiv egenskap för framförallt klädesproducenter. Fibrer med hög bulkighet är fylliga och 

passar bra till kuddar och täcken, men de är dock svåra att tova. Bulkig ull kommer oftast från 

korsning av någon engelsk downras eller Texel och har ojämna epidermisfjäll vilket gör att ullen ser 

glanslös ut. Epidermisfjäll hos glansig ull ligger mer kant i kant, fibrerna får då ett jämnare ytskikt och 

därför en högre glans. I jämförelse med andra finfibriga ullsorter är den svenska finullen säregen då 

den har en hög glans samtidigt som den är finfibrig. Fibrernas glans är dock inte bara en rasegenskap, 

utfodringen och fårens kondition spelar även en stor roll. Lantrasull har relativt släta ytskikt och en 

tämligen låg friktion mellan fibrerna. Detta ger följsamma och mjuka textilier. Fibrerna ska helst även 

ha hög finlek, vilket gör dem lättböjliga. Fibrer från olika delar av kroppen ska ha samma diameter, 

jämnheten innefattas också av den enskilda fiberns jämnhet och dess längd. Frånsortering av ullfibrer 

är viktigt för resultatet vid klassificeringen av ullen. Vid tovning används främst olika typer av 

lantrasull med hyfsad glans och med viss skillnad mellan täckhår och bottenull. Vid klipptillfället kan 

ullens längd variera från 25 till 400 mm, beroende på hur snabbt ullen växer och klippintervall. 

Finfibriga ulltyper blir ofta korta medan ull av täckhårstyp blir längre. Klippning, arv och utfodring 

påverkar också ullängden.55 

6 Förädling av ull i Sverige 

Det har varit av intresse att få fram en så tydlig bild som möjligt av hur förädlingen av svensk ull ser 

ut idag, hur mycket och vilka ulltyper som tas om hand om. De företag som spinner och kardar ull har 

hittats genom Fåravelsförbundets (Sveriges största organisation för fåravel) hemsida och andra källor 

på internet, de har kontaktats genom e-post med frågor. Övriga företag har hittats genom tips från 

Anders Ryberg och internetsökningar. 

 

Samtidigt som den svenska textil- och ullindustrin nedmonterades på mitten av 1900-talet fanns det 

ett intresse av att spinna ull, det är de personer som då var unga och engagerade som idag driver 

mindre hantverksspinnerier i Sverige. De som idag spinner ser en ökad efterfrågan på svenskt ullgarn 

men kanske inte har möjligheter att öka produktionen och ser gärna att en ny generation så 

småningom ska ta över. De maskiner som idag finns i Sverige är de som kan spinna den grövre 

svenska ullen, därför är det av värde att behålla den maskinpark som redan finns. Dessa mindre 

hantverksspinnerier är idag de enda som stimulerar fårägarna att producera bra ull. Spinnerierna 

köper ullen direkt från fårägarna och behåller därigenom en bra kommunikation kring krav och 

önskemål på ullen och avel.56 

  

                                                           
54

 Sjödin, Erik m.fl. (2007). Får. Natur & Kultur. S 222, 220 
55

 Sjödin, Erik m.fl. (2007). Får. Natur & Kultur. S 222,223 
56

 Jansson, Erik. (Red.) Levande Textil. Rådström, Anne Marie. Den svenska ullen. 1988. s. 70 
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6.1 Företag 

 

Solkustens Spinnverkstad 

Det är ett litet spinneri med två anställda som främst säljer till privata kunder i Sverige. Solkusten 

använder sig av svensk råull från Päls-, Leicester- och Finullsfår som de själva tvättar för hand. De tar 

tillvara på de naturliga grå nyanserna och färgar därför inte garnet. Under de senaste 5-10 åren har 

företaget märkt av en ökad efterfrågan på svenskt ullgarn och ser därför positivt på framtiden. 

 

 Betalar 40-50kr/kg råull plus moms  

 Åtgång: ca 3 ton/år 

 Maskiner: ringspinnmaskin och kardverk57 

 

Åddebo ullkarderi  

Företaget har tre anställda som tillsammans med fårägare och hantverkare arbetar för bevarandet av 

svenska lantrasfår. Åddebo säljer kardad ull i form av kardflor som  vanligen används till tovning  av 

hantverkare och konstnärer samt i skolor. De använder svensk råull från finull, Gotlandsull, Ryaull, 

Guteull, Texelull samt Leicesterull. Företaget köper in ull av fårägare som prioriterar god djurhållning 

och renrasig ull. Ullen kommer mestadels in per bussgods och är då nyklippt och sorterad av 

fårägaren. Då företaget har märkt av ett ökat intresse för naturmaterial tror de att ullbranschen har 

en ljus framtid.58  

 

 Betalar 20-55kr/kg råull 

 Åtgång: 7-8 ton/år 

 Maskiner: 2 tankar för tvätt- och färgning, centrifug, plyschmaskin och kardverk 

 

Wålstedts Textilverkstad 

Företaget är ett litet ullspinneri med två anställda i spinneriet samt en anställd som sköter 

färgningen. Kunderna är främst privatpersoner, hantverkare och butiker i Sverige, men företaget 

exporterar till länder såsom USA, Japan, Norge, Danmark och Tyskland. Wålstedts spinner garner för 

olika textila tekniker men säljer också kardflor och ull. Förutom sin egen produktion kan de även 

lönspinna och specialspinna åt textilkonstnärer. De jobbar med svensk ull från Finull, Ryaull, 

Gobelinull, Gotlandsull, samt ull från Allmoge- och Leicesterfår. Råullen som de köper in från 

fårägarna är grovsorterad och hamnar mestadels i kategorierna grov- och mellanull. Wålstedts tror 

att det finns ett ökande intresse och marknad för kvalitetsgarner spunna av den svenska ullen. 

 

 Betalar 25-60 kr/kg råull plus moms 

 Åtgång: 2,5 ton/år 

 Maskiner: spinnmaskiner, kardverk, plyschmaskin, tvinnmaskin, haspel, konmaskin, 

färgapparat och centrifug 

 

 

 

                                                           
57

 Hellewell, Pia ägare Solkustens Spinnverkstad, telefonsamtal 2010-04-19 
58

 Åddebo Ull (elektronisk). Åddebo Ull. Tillgänglig: <http://www.addeboull.com/index.php> (2010-05-13) 
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Ullkraft AB 

Ullkraft AB är Sveriges största ullväveri som tillverkar och bereder produkter i 100 % ull. Företaget 

drivs av 2 delägare. De har egen tillverkning och försäljning av filtar, plädar, barnplädar, barnfiltar, 

sjalar, inläggningssulor med mera. De producerar också på uppdrag från designers, gör beredningar 

åt väverier och tar emot beställningar på anpassade produkter från exempelvis kommuner. Den ull 

de använder sig av kommer från Norge och England. Ullen tvättas i England för att sedan spinnas i 

Tyskland. Färgningen sker i Sverige av Sjuhäradsbydens Färgeri AB. Priset för det färdiga garnet ligger 

ungefär på 240 kr/kg. De skulle gärna köpa svensk ull men ser det som en omöjlighet idag då det inte 

finns ett tvätteri eller spinneri i Sverige som skulle kunna konkurrera med det pris de idag betalar för 

garnet. 

 

 Åtgång: 2-3 ton  

 Maskiner: Bergås gamla maskinpark, vävmaskiner, varav en i 190 cm bredd, ruggar, stålrugg 

till filt och kardborrruggar, valkmaskiner, filtvalk, plädvalk, tork, mangel och tumlare59 

 

Ullcentrum 

Företaget arbetar med produktutveckling för att hitta avsättning för den lokala ullen. Ullcentrum har 

en tydlig inriktning på produktion av miljövänliga, ekologiska, hållbara produkter i naturmaterial 

såsom ull, lin, hampa samt trä. Alla produkter är av egen design och formgivning. Kunderna är 

antingen företag eller privatpersoner men verksamheten handlar dock till största del om 

grossistförsäljning och företagets återförsäljare finns i Sverige, Europa, Japan och USA.60 De 

ullprodukter som Ullcentrum säljer är bland annat tovad ull, garn och stickat. Företaget tar emot ull 

från Gotlandsfår, Finullskorsning, Texel, Oxford Down, Dalasau med mera, och samarbetar med 

tvätterier, färgerier och spinnerier. Ullcentrum ser positivt på framtiden. 

 

 Betalar 2-15kr/kg råull (otvättad) 

 Betalar 30-40kr/kg ull (tvättad) 

 Åtgång: ca 15 ton/år 

 Maskiner: tvätt- och färgapparat, kardverk 

 

Toarps Säteri 

Företaget är en av Sveriges större KRAV-godkända fårgårdar. Deras kunder är främst svenska företag 

men även privatpersoner. Utöver ullen från de 500 får företaget har under sommarhalvåret samlar 

de dessutom in ull från flera hundra andra gårdar i Sverige. Ullen sorteras i olika färger och kvaliteter 

efter vad den skall användas till, den bästa spinns och vävs till Toarppläden. Då de svenska 

lantrasfårens ull finns i hela färgskalan från svart till vitt och i brunt färgas inte ullen. Toarp tror att 

det i framtiden kommer finnas en stor efterfrågan på KRAV-produkter. 61   

 

 Betalar 7kr/kg råull 

 Åtgång: 100 ton/år 

 Maskiner: ullpress och våg  

                                                           
59

 Sundling, Bengt, delägare Ullkraft AB, telefonsamtal 2010-05-19 
60

 Om oss (elektronisk). Ullcentrum. Tillgänglig: <http://www.ullcentrum.com/getpage.asp?do=22> (2010-05-13) 
61

Toarp Säteri (elektronisk). Tillgänglig: <http://www.toarp.se/asp/ullenfaren.asp> (2010-05-13) 
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Filtmakeriet  

Filtmakeriet drivs av de två systrarna Veronica och Jessica Skytt. De strävar för att framställa 

miljövänliga produkter av fårull som underlättar det kreativa skapandet för textila hantverkare, samt 

för att i framtiden kunna arrangera kurser inom ullkännedom och tovning. De flesta av företagets 

kunder finns i Sverige men en del produkter säljs även på export. Produkterna som Filtmakeriet säljer 

består av garn och nålfilt: ett elastiskt "förfiltat" material ämnat för tovning och i vissa fall även 

quiltning.62 Företaget jobbar med svensk fårull (Finull, Gotlandsull, Ryaull, ull från Allmogefår, 

Texelull, Leicesterull, samt andra korsningar med intressant karaktär) men bereder även norsk fårull 

blandat med Gotlandsull på beställning. Filtmakeriet köper grovt sorterad och otvättad svensk råull 

direkt från fårägare. Framtiden ser positiv ut då de precis flyttat in i Bergås gamla ullspinneri där de 

ser massor av möjligheter för utveckling. 63 

 

 Priset varierar beroende på ullkvalitet 

 Åtgång: 3 ton/år 

 Maskiner: kardverk, spinnmaskiner och en nålfiltmaskin64 

 

Hablingbo Ullspinneri, Gotlands Spinneri 

Hablingbo ullspinneri är en andelsförening som äger och förvaltar maskiner och lokaler som i sin tur 

hyrs och används av Gotlands spinneri. Man spinner garn och tillverkar kardflor främst av 

Gotlandsfårets ull från Gotland. De erbjuder också lönspinning åt fårägare och tar då emot all slags 

ull från hela landet. Deras garner används främst till handstickning men kan även användas till 

vävning.65 De som arbetar i spinneriet och med att samla in, sortera, tvätta och färga ullen är alla 

egna företagare som fakturerar spinneriet för deras arbete. Det är små maskiner vilket dels 

begränsar produktionen men även tillåter små partier av ull att spinnas. Det lägre priset beror på att 

en av företagarna(Lotta Karsbo Niklasson) som arbetar för spinneriet följer med fårklipparna ut till 

fårägarna och tar hand om ullen direkt vid klippningen. Hon har med sig sorteringsbord och säckar, 

och sorterar efter ras, tacka, lamm och färg. Bottenull, skräp och tovad ull sorteras bort. Har 

fårägarna klippt och sorterat ullen själva kan de få 30-40 kr/kg.66 

 

 Priset varierar beroende på ullkvalité. Gotlandsfår 8 kr/kg, Köttras 6-8 kr/kg, Finull 10-20 

kr/kg 

 Åtgång: 2 ton råull/år 

 Maskiner: kardverk, spinnmaskin, plyschverk, konmaskin, haspel. Sotenäs gamla maskiner. 

 
Östergötlands Ullspinneri 

Företaget producerar ullprodukter: garn, färdigstickade tröjor och koftor, vadmalstyg och filtar. De 

arbetar främst med finfibrig ull som de spinner på en selfaktor, en s.k. Spinning Jenny. De köper 
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 Filtmakeriet (elektronisk). 2007. Tillgänglig: <http://www.filtmakeriet.se>(2010-05-14) 
63

 Ibid 
64

Skytt, Veronica, ägare Filtmakeriet, e-post 2010-04-22 
65

 Lindgren, Mia. (2010) Den värdefulla ullen; De spinner den svenska ullen. Vävmagasinet.  1:10, s. 10 
66

 Karsbo Niklasson, Lotta, egen företagare: fårägare och ullsorterare, telefonsamtal 2010-05-17 
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främst svensk ull av typerna Finull och Gotlandsull men de köper även in finfibrig ull från våra 

grannländer.67  

 

 Åtgång: 3-4 ton 

 Pris: 25-100 kr/kg 

 

Nordifa 

Nordifas kärnverksamhet består av utveckling, tillverkning och marknadsföring av textila produkter 

för industriell användning. Företaget har cirka 125 anställda och arbetar inom fyra produktområden: 

avancerade industritextilier, filtrering, formpressade produkter och sportgolv.68 Tillverkningen av 

Nordifas produkter påbörjas med att fibrer blandas noggrannt i en specialblandare och 

fiberblandningen kardas därefter till ett fiberflor. Flera vaddar läggs sedan samman för att nålas ihop 

till en nålfilt. Spunnet garn vävs samman till olika mönster, bredder och tjocklekar. Väven eller 

nålfilten får ytstruktur, dimensionsstabilitet och nötningshärdighet med hjälp av termofixering. För 

att få de egenskaper som det specifika användningsområdet kräver impregneras materialet. Med 

formpressning kan filt, plast, läder, gummi m.m. sammanfogas till slutprodukter med valfri form, till 

exempel för inredning och dämpning.69 Företaget använder idag stora mängder ull i sin produktion, 

men den ull de köper in kommer främst från Australien.70 

 

Lomakka 

Barbro Lomakka gör textilier framtagna i en kombinerad hantverks- och industriprocess. Syftet är att 

kvalificera ullfiberns unika egenskaper för textila produkter i offentlig miljö med dess särskilda krav 

på akustikdämpande material. De är gjorda för att fungera som mattor på golv, som ljudabsorbenter 

för vägg och tak och som mer integrerade lösningar i det offentliga rummet.  

 

Lomakka har pågående och avslutade projekt där hon undersöker nya användningsområden för den 

svenska ullen, främst från Finullsfåret och Gotlandsfåret. Under åren 2007/2008 gjorde hon en 

förstudie åt ett utvecklingsprojekt för Länsstyrelsen/NUTEK på Gotland där ullen skulle användas som 

byggnadsmaterial. I projektet tittade hon främst på hur ullen kan användas tillsammans med glas. 

Lomakka driver nu ett projekt i privat regi tillsammans med en fasadglasfirma där de utvecklar 

fasadglas. Ullen läggs som ett tunt lager mellan glasen, vilket ger tvåglasfasaden en viss isolerande, 

ljusabsorberande och visuell effekt. Hon har även ett samarbete med Nordifa där de förädlar filten 

vidare hantverksmässigt; filten skärs manuellt och handvävs till ljudabsorberande mattor.71 

 

Märta Måås-Fjetterströms AB 

Företaget väver exklusiva mattor och vävnader i ull för hand i ateljé i Båstad. Märta Måås-

Fjetterström startade en egen textilverkstad i Båstad 1919. Hon tecknade förlagor till mattor och 

draperier som vävdes av traktens kvinnor. När Märta Måås-Fjetterström avled 1941 fanns det över 

700 förlagor med arbetsbeskrivningar i olika tekniker som flossa, rya och rölakan. Men MMF AB 

förvaltar även flera hundra mönster av andra konstnärer. I ateljén finns för närvarande ett 15-tal 
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specialbyggda vävstolar, den största kan ta mattor upp till 4,2 m breda i ett stycke. Sedan 2006 har 

de dessutom eget färgeri. Tidigare anlitade de Klippans Yllefabrik, men när de flyttade sitt färgeri till 

Riga förmedlade färgmästarna vid Klippans Yllefabrik sin kunskap och nu färgar väverskorna själva allt 

garn. I lagret finns 8 ton ullgarn i 1074 nyanser.72 Den ull de använder idag är spunnet av Klippans 

Yllefabrik i Riga. Klippan köper in ull på den internationella ullmarknaden. En hel del av ullen kommer 

från Nya Zeeland, men även från Sydamerika. De köper även garn av Norsk Kunstvevgran spunnet i 

Norge av norsk Spelsau-ull. De använder mattgarn(Åsborya), ett specialspunnet grövre flossagarn, 

gobelingarn, redgarn, enkelt ullgarn, tvåtrådigt norsk kunstvevgarn och ett tretrådigt varpgarn i ull. 

De har dessutom låtit Norsk Kunstvevgran spinna upp ett varpgarn av ull efter ett eget gammalt prov, 

troligtvis ursprungligen spunnet i England. Anledningen till att de idag inte använder svensk ull är att 

Klippans Yllefabrik inte har tillgång till jämna partier på grund av att de svenska besättningarna är för 

små. De skulle kunna använda sig av svenskt garn i större utsträckning om det vore noggrannare 

testat och om det går att få i mer kontinuerliga mängder. Handvävda mattor som tar många hundra 

timmar att väva kan man inte chansa på garnkvalitén i. Deras mattor och vävnader måste alltid ha en 

konstnärlig kvalité förutom bästa tänkbara material och hantverksskicklighet i utförandet. Kunderna 

är privatpersoner, företag och kyrkor. 75 % säljs i Sverige och 25 % går på export till främst USA och 

Europa. 

 

 Åtgång: 600-900 kg ull per år 

 Produktion: 2009 30 st mattor på ca 21 000 arbetade timmar 

 Maskiner: 15 specialbyggda vävstolar. En ångdriven färgmaskin som går att färga på hank 

eller koner med ångtryck. Färgar dock nästan alltid garn på hank.73 

 

Ullsörvis  

Ullsörvis startades i Vikane, Värmland 1983, och var ett exklusivt mekaniskt hantverksväveri. Med 

ledorden ”Värmlandsull för värmens skull” vävde man tweedtyger av garn från svenska spinnerier 

och den lönspunna värmlandsullen. Tygerna fick Finull i varpen och vattenavstötande, grövre Ryaull i 

inslaget, vilket gav ökade vattenavstötande egenskaper. De var då övertygade om att färdiga plagg av 

svensk ull inte skulle behöva bli för dyrt och att kvalitén på tyget skulle kunna ge kunden t.ex. en 

ullkappa livet ut.74 Företaget hade tre vävmaskiner och hade som mest 7 anställda. Företaget gick 

mycket bra och producerade både tyg på metervara, ylledukar och plädar men de lade ned 

verksamheten 1999, bland annat på grund av att Bergå lades ned varav mycket av servicen och 

kunskapen försvann. Deras tre vävmaskiner står nu oanvända på Gotland.75 

 

Ett liknande projekt drivs idag av Ardalanish Isle of Mull Weavers som producerar Englands första 

ekologiska tweed. De för samman tradition, lokala resurser och det lokala samhället genom att 

producera ett högkvalitativt ulltyg. De använder ull från den ovanliga rasen Hebridean och tar reda 

på ullens naturliga nyanser från svart till brunt till silvergrått för att inte behöva färga ullen. Deras 

produktion ingår i en större kontext där man försöker ge liv åt samhället och landsbygden genom att 

arbeta med bevarande av fårraser, ekologiskt jordbruk och skapa en marknad för de lokala 
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fårägarnas ull.76 De väver också en billig och enkel matta av ull från restlager från fabrikerna i 

Yorkshire och av den grövre ullen från raserna Blackface och Cheviot, som annars skulle slängas.77  

 

Bergå Färgeri och Ullspinneri AB 

Bergå Färgeri och Ullspinneri grundades 1855. År 1948 köptes företaget av Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och existerar endast idag som ett grossistföretag. Företaget 

köpte in ull från olika fårproducenter samt förberedde ullen. I de olika avdelningarna för kardning, 

spinning, vävning, färgning, beredning tillverkades garn, tyger och plädar. Man kunde även skicka in 

sina egna alster för färgning och beredning. Bergå blev Sveriges största producent av ryagarn och 

deras ryamattor formgivna av några av femtio- och sextiotalens framstående kvinnliga formgivare 

och textilkonstnärer har numera status som samlarobjekt.78  

6.2 Projekt 

 

Ull i Sverige 

Ull i Sverige var en ekonomisk förening som bildades i juli 2006 med syftet att utveckla handeln med 

svensk ull. Deras huvudverksamhet bestod i att göra en klassificering, sortering, försäljning och av att 

köpa svensk ull. Företagsidén var god då denna typ av organisation och förmedling saknas i Sverige.  

 

Föreningen gick i konkurs i juni 2009. Mie Meiner, f.d. ordförande i föreningen, förklarar konkursen 

med att de fasta kostnaderna blev för stora för den omsättning de hann med att generera. Med en 

begränsad budget blev arbetet för stort. De skulle starta både ulltvätt, klassning och försäljning av 

stora volymer ull under en alltför kort tidsperiod. De lade dessutom ner mycket tid och arbete på att 

starta tvättverksamheten utan att få igång den. Om fokus hade legat på endast klassificering tror hon 

att idén och företaget hade hållit, eftersom kompetensen fanns.79  

 

Föreningen hade vissa uppsamlingsplatser över hela landet där fårägarna kunde lämna in sin ull och 

de hade avtal med Schenker som transporterade ullen till Skåne. Det stora problemet var att 

leverantörerna lämnade både osorterad och gammal ull, vilket var ett resultat av att föreningen inte 

specificerat sin efterfrågan. Sorteringsarbetet blev stort och tidsödande. Till slut identifierades sextio 

olika klasser på ullen, beroende på färg, lamm, tacka, vårklippning, höstklippning, längd, krusighet, 

kvalitet och så vidare. Det blev för mycket ull som resulterade i ett arbetsprojekt utan lönsamhet. 

Ullen är lättsåld om den är renrasig eller av finullskvalitet. Problemet är om ullen inte kommer från 

en renrasig besättning så varierar den väldigt mycket kvalitets- och egenskapsmässigt mellan fåren, 

till och med mellan tackan och hennes lamm, vilket gör sorteringen och klassificeringen extra 

tidskrävande.  

 

Det stora arbetet med att få fram en fin kvalitetsull som är lätt att arbeta med ligger i själva 

klippningsfasen. Fårägarna behöver lägga ned extra arbete i samband med klippningen då det är här 

kvaliteten avgörs på ullen. Klippningen ska ske på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Det måste vara rent vid 
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klippningen för att inte få med smuts och strö. Ullen bör dessutom sorteras direkt vid klippningen för 

att inte blanda ihop de olika kvaliteterna. Mie Meiners erfarenhet är att om fårägarna får en bra 

ekonomisk ersättning för extraarbetet vid klippningen blir det en bättre råvara och det blir lättare att 

hitta kunder. Framförallt måste man specificera till leverantörerna vilken slags ull kunderna vill ha 

och för att få ned transportkostnaderna måste logistiken också förbättras.80 

 

Ull-rika 

Detta var ett EU-projekt med visionen att öka produktionen av finfibrig, mjuk ull genom avel med 

merino-sveakorsningar (MX). Ambitionen var att avla fram djur med finfibrig ull som ändå inte 

förlorar sitt värde i slaktvikt. Projektet avslutades i december 2007, men har levt vidare i fristående 

delprojekt (Ullforum) där man arbetat med tillvaratagande av råvaran och vidareförädling.81 

 

Ullforum  

Ullforum är ett projekt som drivs av Jämtlands läns Institut för landsbygdsutveckling (JiLU), och 

kommer att pågå till slutet av 2010. Projektet arbetar för att öka mängden ull som går att 

vidareförädla. Deras ambition är att bygga upp ett centrum för ullkunskap där de kan utbilda om de 

olika moment som ingår för att förädla råvaran till en säljbar produkt. De har köpt in en mini-mill, det 

vill säga en maskinlina för småskalig lokal framställning av kardflor och garn. Maskinlinans speciella 

egenskaper är att den kan spinna garn tilläckligt tunt för att användas i en stickmaskin, samt att den 

kan spinna och hålla reda på så små ullpartier som 2,5 kg.  

        

Deras vision är att antalet får i länet ska fördubblas under projekttiden, och att värdet på den 

jämtländska ullen ska öka oavsett vilken ras som har valts att satsas på. De vill förädla ullen lokalt och 

därmed öka den lokala arbetsinsatsen samt minska den färdiga varans totala transportsträcka. För 

att kunna utvärdera avelsarbetet och den framtagna ullen måste ullens egenskaper kunna mätas. 

Med hjälp av en Optic Fiber Diameter Analyzer (OFDA) mäts fiberns grovlek i mikron, förekomst av 

icke önskvärda märghår och andra fiberuppgifter. Analysutrustningen är också användbar för att 

avgöra hur fiber ska blandas för att få fram rätt ”recept” för det avsedda användningsområdet, samt 

för att dokumentera varje fiberslags unika egenskaper. Utrustningen ska i framtiden kunna användas 

av alla som har behov av att få sin ull klassificerad för att bättre kunna marknadsföra den gentemot 

specifika användningsområden. Resultaten från provtagningarna ska dessutom sammanställas i ett 

statistiskt underlag som kan användas för fortsatt utveckling.82 

7 Ull i världen  

I syfte att fördjupa förståelsen för hur ullen används och marknadsförs runtom i världen har vi tittat 

närmare på Australiens, Storbritanniens och Norges ullindustri. Även internationella organisationer 

och märkningen Woolmark är värda att undersökas för en enhetligare bild av ullens ekonomiska 

status på världsmarknaden. 

 

Norge och Storbritannien är de europeiska länder som lyckats bäst med sina respektive 

organisationer av ullhandeln. De två största ullproducerande länderna i världen, Australien och Nya 
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Zeeland, gagnas av avancerad utrustning och stordriftsfördelar vilket säkerställer deras position som 

marknadsledande producenter på världsmarknaden. Ullkvaliteterna säljs främst internationellt och 

kommer med certifieringar vilket både är effektivt för köparna och fungerar som en garanti. 

Köpprocessen sker ofta på distans, det vill säga att köparen sitter på sitt hemmakontor i en annan del 

av världen. Systemet fungerar även så att producenten kan välja att sälja sin ullskörd innan den är 

klippt- ofta till finansbolag som spekulerar i framtida prisändringar.  

     

När de första konstfibrerna inträdde på marknaden under 1930-talet uppkom ett behov av en 

motvikt till kemiföretagens marknadsförings- och utvecklingsavdelningar. Fårgårdar i Australien, Nya 

Zeeland, Sydafrika och Uruguay bildade då International Wool Secretariat, IWS. Sekretariatet 

finansierades av vinstprocentandelar från medlemmarnas årliga intäkter och inriktade sig på 

forskning och utveckling av ullen. 1945 utökades kassan genom exporter till USA och Sydafrika. Detta 

berodde på andra världskrigets kraftiga ransoneringskrav för den privata sektorn på grund av arméns 

trängande behov. Åren som följde expanderade organisationen och 1948 blev Sverige medlem 

samtidigt som Kanada, Schweiz och Holland. Fram till år 2000 drevs IWS i statlig regi under namnet 

Australian Wool Research and Promotion Organisation (AWRAP), då togs beslutet att ombilda 

organisationen till ett privat företag där fårfarmarna var aktieägare. Förvaltningsbolaget blev 

Australian Wool Services Limited (AWS) med dotterbolagen Australian Wool Innovation Limited 

(AWI) och The Woolmark Company (TWZ). TWZ förvaltar i sin tur märkningen “Woolmark” och AWS 

respektive AWI fungerar som fårägarförbund i Australien.83 Woolmark lanserades 1964 och 

förknippades med världens tio mest kända varumärken.  I samband med lanseringen togs även 

”Superwash-processen” fram för tillverkning av ullprodukter som tål maskintvätt. Idag betalar de 

australiensiska gårdarna några procent vardera av sina ullinkomster till AWI. De får därmed tillgång 

till ny ullteknologi som spinnerier och andra får hyra på licens. Pengarna används inte till 

marknadsföring utan enbart till den tekniska utvecklingen.84  

 

Konsulatet för ullexport i Nya Zeeland tror starkt på att en ökning av konsumentefterfrågan kommer 

leda till mer acceptabla priser för ullproducenterna samt en stabilare ullmarknad. Nyckeln till 

framgång ligger i att marknadsföra och samtidigt informera om ullens fantastiska egenskaper som i 

så många år legat bortom konsumenternas kännedom.  Logiken är lika enkel som den är slående; om 

det inte finns någon efterfrågan på ullmattor och plagg av ull ute i butikerna så kommer 

producentledet inte satsa på ullen, vilket kommer leda till en fortsatt nedgång för den redan dalande 

ullproduktionen.  

  

Syntetfiber är billigare än ull, enklare att hantera, har en stabil årsproduktion och kan produceras i en 
närliggande fabrik istället för att behöva skeppas över halva jordklotet. Detta är de starkaste 
argumenten för syntetfibern, vilket gjort att många tidigare ullproducenter slagit om helt till 
syntetfibertillverkning. 
 

Exportörer, privata ullhandlare och ulltvätterier världen över stödjer idag en världsomfattande studie 

för att återinföra ullen på marknaden som en stark produkt. En stor del av denna satsning kommer 

kretsa kring att införa kundinformationsprogram där ullens kvaliteter kommer ställas i direkt 
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jämförelse med syntetfiberns. Nya Zeeland, Storbritannien, Australien och Uruguay är de nationer 

som finansierat satsningen. Deras förhoppningar är att fler nationer kommer delta. The International 

Wool Textile Organisation (IWTO), en internationell funktion vars syfte är att främja ullproduktion 

och ullhandel världen över, de säger att denna satsning är en nödvändighet för ullens fortlevnad i 

framtiden.85
 

 

Spanien och Storbritannien är nationerna som har de största bestånden av får i Europa med 22 

respektive 35 miljoner tackor vardera.  Storbritannien är också landet med de största besättningarna 

i Europa med cirka 400 tackor och lamm per besättning. I Italien och Frankrike ligger storleken på 

cirka 100 tackor och i Sverige på 59 djur per besättning. Frankrike, Italien och Grekland är värda att 

nämna i sammanhanget då de har ungefär 8-9 miljoner tackor vardera. Produktionen i de nämnda 

länderna är högeffektiv och får stora statliga stöd. I Frankrike finns skolor speciellt inriktade på får 

och fårskötsel. Dessutom bedriver de olika länderna statligt finansierad forskning som inbegriper ett 

stort antal agronomer, veterinärer och tekniker som enbart eller till övervägande del arbetar med 

utvecklingsprojekt för får.86 

7.1 Australien 

Som tidigare nämnt är det Australian Wool Innovation Limited (AWI) som organiserar fårfarmare och 

ullproducenter i Australien. Deras 79 miljoner får producerar årligen runt 350 miljoner kg råull vilket 

gör dem till världens största råullsproducent. Med en femtedel av den totala världsmarknaden 

genererade deras ull 2008/2009 2,8 miljarder AUD. Fårrasen Merino har sedan den importerades av 

engelsmännen under 1800-talet vuxit till att bli nästintill en synonym för får från Australien. Runt 72 

% är Merinofår och resten är Merinokorsningar. Ullen har genom generationer av dedikerad fåravel 

blivit den i särklass tunnaste ullfibern på marknaden. Merinoullens naturliga egenskaper delas till viss 

mån av ull i allmänhet- såsom fukttransportion och skrynkelfrihet- men den uppvisar betydande 

skillnader när det kommer till graden av komfort och utseende. Där den svenska ullen mäter 30-40 

mikron så mäter Merinoull i snitt 20 mikron. Komforten kommer främst från merinofiberns finlek, 

som de flesta människor upplever som mjuk och behaglig. Därför är merinoull den populäraste 

fårullsorten när det kommer till klädestillverkning, vilket förklarar både lönsamhet och 

branschriktning för ullen i fråga. Trikåvaror står idag för 27 % och vävda varor står för 60 % av den 

totala fårullsproduktionen i Australien.87 

7.2 Storbritannien 

Fårfarmare och ullproducenter i Storbritannien organiseras av British Wool Marketing Board 

(BWMB). Precis som AWI i Australien drivs det av fårfarmare och syftet är likaledes att maximera 

avkastningen från ullproduktionen. De har idag 53 000 registreringar vilket innefattar besättningar av 

fyra får eller fler. BWMB finansierades förr med hjälp av statliga pengar men idag är det intäkterna 

från hanteringsavgifter per levererat kilo ull som täcker kostnaderna. Storbritannien har 15 

ullstationer där över 150 klasser sorteras och säljs vid auktioner. Baserat på fjolårets priser får 
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leverantören ett förskott på mellan 50-60 % av ullens nettovärde. Tack vare den effektiva 

organisationen får fårägarna i Storbritannien ut ett ullpris som är högre än i många andra europeiska 

länder. Priserna för olika ulltyper varierar mellan 35-60 GBP per kilo 8889 Över 60 % av den årliga 

ullskörden exporteras till mer än 50 länder. De största köparna är Belgien, Luxemburg, Kina, 

Danmark, Tyskland, Italien, Irland och Japan. Ullen skeppas oftast i obehandlad form och kan sedan 

spinnas och stickas i t.ex. Kina som sedan kanske exporterar de färdiga tröjorna vidare till Japan.90 På 

BWMBs hemsida finns en karta över ullstationerna i landet och kontaktuppgifter till respektive 

sorteringsansvarig. En rad inhemska och utländska ullproducenter finns också listade.91 Den engelska 

ullens mikron ligger mellan 30-35 och dess användningsområden är handstickningsgarn, stoppning, 

filtar, plädar, mattor, tweedtyg och stickat.92 

 

The Wool Project 

I januari 2010 nylanserade Prins Charles brittisk ull under namnet ”the Wool Project”. För att rädda 

den brittiska ullindustrin organiserar projektet olika textila branschaktörer för att uppmärksamma 

ullens produktvärde. Ullorganisationer från både Australien och Nya Zeeland är tänkta att ansluta sig 

till projektet.93 Den brittiska ullen sålde 1997 för 93 pund per kilo, men 2009 hade värdet gått ner till 

66 pund per kilo. Denna drastiska värdeminskning anses ligga till grund för projektets tillblivande. 

Utfodringen per får kostar årligen 3-4 pund, vilket uppenbarligen drabbar alla fårägare, men nämns 

här i ett utgiftsredovisande syfte. Klippningen kostar 1-1,40 pund och med snittvikten 1,5 kilo per 

päls får ägaren tillbaka knappa 1 pund per får vilket sällan genererar någon vinst.  

   

I september 2010, veckan före London Fashion Week, anordnas en kampanj för ullen som material i 

samarbete med klädeskedjan Marks & Spencer och näthandlaren John Lewis. Marknadsföringen ska 

kretsa kring att klargöra myter om ull och visa på att det inte behöver vara ett klumpigt material, att 

det är brandsäkrare än syntetmaterial och att det dessutom håller längre än syntetmaterial vid 

slitage. Toppnamnen inom den brittiska modeindustrin är också delaktiga i projektet. Några av dessa 

är Paul Smith, Gieves & Hawkes och Burberry. Modeföretagen använder sig sedan tidigare av ull och 

vill hjälpa till för att ytterligare popularisera materialet. 94   

7.3 Norge  

Huvudorganisatören för får och getter i Norge heter Norsk Sau og Get (NSG). De har bland annat 

hand om forskning och avelsutveckling.95 Kött- och ullhandeln drivs av det cirka 25 tusen man starka 

bondekooperativet Nortura som innefattar får-, svin-, ko-, get- och hönsfarmare. 96 NSG och Nortura 
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har ett insamlingsavtal som innebär att NSG har ansvaret för logistiken mellan producent och 

ullstation.97 Framför sina andra kvaliteter betraktas fåret generellt i Norge som en ovärderlig 

landskapsvårdare. Antalet norska får ligger på 1,1 miljoner fördelat på cirka 18 000 besättningar. 

Antalet norska fårbesättningar har sjunkit radikalt sedan 1969 då de var uppemot 70 000 i antal.98 

      

Den norska ullens kvaliteter består i likhet med den svenska av styrka, glans och spänst. Norge har 

också i likhet med Sverige problem med att marknadsföra sin ull internationellt med konkurrensen 

från Merinoullen bland annat. Dock har de en marknadsfördel i sin nationalförknippade lusekofta 

som utgörs av norsk ull traditionellt. Det positiva med den nordiska ullkvalitén är dess slitstyrka och 

tvättbarhet, vilket betyder att plagg av den ulltypen behåller sitt ursprungliga utseende efter många 

tvättar och användningstillfällen. Norsk ull klassificeras enligt Norsk Ullstandard inom sexton olika 

kategorier. Uppskattningsvis blir 78 % av den norska ullen årligen levererad och klassificerad av 

Norturas ullstationer. Norturas dotterbolag Norilia, som ansvarar för fåravdelningen, sköter 

försäljningen av ullen. Mellan 30 till 40 % köps av norska tillverkare, som har förstahandsrätt vid 

ullförsäljningarna. Resten exporteras och majoriteten av det går till Storbritannien. Norilia tar även 

hand om kvalitetskontroll och administration rörande ullproduktionen i Norge.99 Företaget omsätter 

308 miljoner NOK årligen och 70 % utgörs av exportförsäljningen.100 

 

Nortura har hand om sju ullstationer som drivs året runt. Ullen sorteras också på olika slakterier runt 

om i Norge. Tillsammans med ullstationerna sorteras runt 4000 ton ull per år. Geografiskt sett är 

ullstationerna utspridda över hela landet, mängden ull per station varierar mellan 230 till 760 ton per 

år. Ullstationerna tar kontakt med fårägarna inför varje säsong för att göra upp en plan för vilka 

veckor som är mest lämpliga för upphämtning av ullen. Om inte detta skulle genomföras resulterar 

det i ett överfyllt lager vilket försvårar den senare sorteringen. Ullen kommer packad i säckar med 

markeringar om varifrån de kommer ifrån, antingen sorteras den direkt eller så lagerhålls den 

tillsvidare. När säckarna hämtas ut från lagret för sortering är det viktigt att dokumentera från vilken 

gård ullen kommer ifrån eftersom misstag under denna process leder till lägre arvoden för fårägarna 

och försvårar dessutom sorteringsarbetet. Ullsorteringen innebär en noggrann kontrollering enligt 

den norska ullstandarden som innefattar sexton olika kvalitetsklasser. När ullen är färdigsorterad 

samlas den upp i en terminal med medföljande beskrivning från kontrollanten som sorterat den. 

Ullen pressas efter det samman till balar på mellan 200 till 400 kilo. Varje bal märks för vikt och 

kvalitet samt från vilken gård den kommer ifrån. Balarna samlas sedan upp i ett lager där de 

registreras av Norilia, därefter är den redo att skickas ut till inhemska eller utländska producenter. 

Prisexempel för helårsull från korsningsraser är med dagens växlingskurs 51 kr/kg, de grövsta 

ulltyperna varierar mellan 3 till 18 kr/kg. Värdet på ullen avgörs mest av hur fårskötseln gått till, då 

priserna varierar mellan 2-50 kr kg ser man klart och tydligt skillnaden i värde på den ull som varit 

välskött från början till slut och på den som negligerats. I Norge utgör ullen 20-25 % av det totala 

värdet som fås ut av fårskötseln i helhet så det är definitivt en aspekt värd att ta tillvara på.101 
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Ullens ekonomiska värde i Norge är fortfarande relevant och långt ifrån förlorat då väletablerade 

norska märken som Dale, Janus och Rauma har sina rötter i ullindustrin. Hoten mot den norska 

ullindustrin är dock många, priserna på världsmarknaden har dalat under de senaste 5 åren. Den 

inhemska produktionen har fortsatt på en jämn nivå med hjälp av subventioneringsbidrag. 

Inkomstandelen från ull för de norska bönderna sjönk förra året från 23 % till 18 %. En del av denna 

minskning berodde delvis på höjda köttpriser. Prognosen för framtiden är tyvärr att industrin 

kommer föredra en kvalitetsstandard som de norska producenterna inte kan uppfylla. En ytterligare 

utmaning ligger i en ökad efterfrågan efter en finare och maskintvättbar ulltyp, vilket inte finns i 

Norge.102 

 

Valuing Norwegian Wool 

Nordic Initiative, Clean & Ethical (NICE) är ett nordiskt initiativ för att öka medvetenheten angående 

miljömässiga och sociala aspekter inom klädesindustrin. De har i samarbete med flera andra 

organisationer satt igång detta projekt för att lokalisera nya användningsområden för ullen i Norge. 

Projektet har pågått sedan mars 2010. Projektet Valuing Norwegian Wool kommer bygga på de 

miljömässiga fördelarna med ull. Det är viktigt att upplysa konsumenter och branschföretag om de 

olika miljöaspekter som kommer med fiberframställningen, det kan mycket väl avgöra ullens 

fortsätta framtid. Den globala ullindustrin har mött hotet från syntetfiber genom att anpassa 

ullkläder till att bli ett mer funktionellt material lämpat för både sport och utelivsaktiviteter genom 

teknisk utveckling av materialet. Organisationen NICE ser forskning och produktutveckling som både 

nödvändig och aktuell för att i fortsättningen konkurrera med syntetfibern.103  

 

Tidsramen för projektet är uppskattad till tre år, under den tiden är det planerat att komma till rätta 

med ett antal delmål, varav huvudmålet är att utforska hur den norska ullen kan bidra till en 

miljömässigt hållbar utveckling för den textila värdekedjan, samt skapa en värdeökning för alla 

involverade parter. Delmålen innefattar planer på att upprätta en dokumentering över de 

miljömässiga fördelarna av att använda norsk ull jämfört med bomull och importerad ull. Den norska 

ullens möjligheter och begränsningar kommer att granskas i syfte att utveckla den inom nya 

användningsområden för den norska och internationella marknaden. Det är även tänkt att utforska 

en nyskapande klädesdesign med den norska ullens kvalité i åtanke, tillsammans med 

kompletterande marknadsföringskoncept. Projektet ser gärna ett internationellt samarbete i syfte att 

vinna nya idéer kring teknisk utveckling, marknadsföring och andra aspekter av framgångsrik 

innovation. Konsumenternas och producenternas intresse ska väckas genom att hålla medierna 

uppdaterade med innovativa rön vilket hoppas generera ett engagemang från bådas håll.  

 

Arbetsfördelningen för de involverade i projektet är uppdelat i olika områden, varav det första av 

flera är att kartlägga värdekedjan som den norska ullen rör sig i. Detta innefattar beskrivningar av och 

förhållandet mellan olika producenter och leverantörer. Även produkt- och valutaflödet inom 

värdekedjan ska kartläggas för att ge en bild av hur import respektive export påverkar ekonomin för 

de inblandade. Konkurrensbilden ska tydliggöras där aktörernas ekonomiska strukturer och 
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kostnader ska bedömas. Koldioxidutsläpp och övriga energiutsläpp från transporter och annat ska 

också fastställas. Politiska regleringar rörande handel och jordbruk ska granskas ihop med 

subventioneringsregler för lantbrukare. Konsumenternas inställning till norsk ull och deras 

köpbeteenden är också på agendan, detta innefattar bland annat att ta reda på hur konsumenter 

upplever känslan av att ha ull mot kroppen, hur tvättrutiner fungerar för ull och hur de demografiska 

grupperingarna ser ut som köper mest ull.104 

7.4 International Wool Textile Organisation – IWTO 

Med cirka 4000 medlemmar, bestående av ull- och textilföretag, är det den största ullorganisationen 

i världen vilket innebär att de har en avgörande inverkan på det ekonomiska värdet av ull. Av 816 000 

ton ulltyger som årligen produceras i världen görs 92 % av dessa i IWTO-länder. Det årliga värdet av 

den råull som IWTO-länderna tillsammans producerar uppskattas till 2.5 miljarder USD. Deras 

medlemsländer står för 78 % av den årliga världsproduktionen. Organisationen utformar globala 

standarder inom branschen och agerar när det krävs som skiljenämnd vid utomrättsliga tvister. 

Medlemmarna får råd gällande marknadsmässiga och industriella strategier och når dessutom en 

bredare publik genom IWTOs nätverk.105 

 

På IWTOs kongress i början av maj, 2010, presenterade elva av världens ledande arkitekter deras 

tankar kring framtida användning av ull som inredningsmaterial. De hade bjudits in av bland annat 

IWTO och New Zealand Wool Industry till en workshop som vill engagera ullindustrin att samarbeta 

med arkitekter för att utveckla designkoncept som garanterar att ull används i större utsträckning i 

byggnader och interiörer. Målgrupperna kommer att vara Europa, Nordamerika, Japan, Korea och 

Kina.106 Under fem dagar talade arkitekterna om att använda ull och fick en praktisk känsla för ull från 

djuret och gården till den färdiga produkten. Lyx, hälsa och säkerhetsattribut samt brandsäkerhet var 

de fördelar med ull som framhölls i jämförelse med syntetfibern. Förhoppningen är att efterfrågan på 

ull kommer att öka inom sektorn för inredningstextil och att arkitekter ändrar på det sätt man 

specificerar detaljer, speciellt för större byggnader som hotell och kontorshus.107 Ännu har inte 

projektets idéer publicerats men NICE Fashion kommenterar -”wool may very well be the next 

wood”.108 

7.5 Woolmark 

Woolmark är världens högst profilerade textilmärkning för ullprodukter. Den återfinns inom 

områdena hemtextil, kläder och tvättråd världen över. Ägaren är Australian Wool Innovation Limited 

(AWI), som är en av världens ledande textilorganisationer. De hyr ut märkningen genom licensavtal 

till leverantörer som uppfyller de höga krav som ställs av dagens konsumenter. Genom det globala 

licensprogrammet får företagen tillgång till ett världsomspännande marknadsföringsnät, samt en 
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30 % -49 % 

ren ull. 

premiemarkör i form av märkningen i sig.109 Uppgifter på AWIs hemsida visar 

konsumentundersökningsresultat där mellan 60-70 % av de tillfrågade känner till 

kvalitetsmärkningen och att de dessutom upplever en köptrygghet när den syns på produkter ute i 

butik. En annan undersökning bland världens ledande ulleverantörer resulterade i en bekräftelse av 

att märkningen är lika relevant och värdefull som den alltid har varit. 82 % av dessa ansåg att en 

Woolmark-märkning ökar försäljningen.110  

    

 Andra fördelar med att ansluta sig som licenstagare är följande: 

 Information om olika ulltyper, avel och skötsel. 

 Kontakt med rekommenderade producenter. 

 Produkttestning. 

 Hjälp med produktutveckling och/eller kollektionsframtagning. 

 Hjälp med marknadsföring och administration. 

 Ull-/Beredningsfakta lärs ut till inköpare och butikspersonal. 

 Exklusiva råd om trendfärger till mode- och inredningstextil.111 

 

 

7.6 PurelanaTM 

Det Nya Zeeländska företaget New Zealand Wool Services marknadsför sin ull under namnet 

PurelanaTM. Detta innebär en fraktgaranti och att varan är certifierad för en viss färg och 

fiberkvalitet. Ullvaran kan också spåras tillbaka till fåret som producerade ullen. Varumärket står 

dessutom för att ullen är 100 % Nya Zeeländsk, av konsekvent kvalitet och att den är lättfärgad.112 
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8 Användningsområden för ull 

 

De traditionella användningsområdena för ullen är 

inom beklädnadsindustrin, hantverk och 

hemtextil.  Förädlingen av ull består i huvudsak av 

att man spinner fibern till garn för att sedan 

användas i kläder, mattor, hemtextil, filtar eller i 

non-woven material såsom stoppning eller filter.  

 

Idag satsar de stora ullproducerande nationerna 

Australien, Nya Zeeland och England på att forska 

om ull för att få en bättre förståelse av ullens 

egenskaper och dess möjligheter för att utveckla 

mer exklusiva kvalitetsprodukter. Syntetfibern har 

länge försökt efterlikna naturfibrerna men har 

misslyckats, huvudsakligen för att ull är ett mycket 

komplext biologiskt material. Men idag kan 

syntetfibern efter lång forskning hävda sina egna 

unika fördelar och har nu gått om bomullen på 

fibermarknaden. Genom utveckling inom 

spinning, vävning och stickning för ullen har man 

lanserat flera nya lätta material med hög 

prestanda för sportbruk. Produkter såsom 

Sportwool, Smartwool och Icebreaker har 

konkurrensfördelar gentemot syntetfibern på 

grund av förmågan att hantera fukt och lukt. Ullen 

kan även blandas med andra fibrer för att få fram 

produkter med synergieffekter.113 Genteknik för 

bättre ullproduktion, nanoteknologi, ullproteinets 

kemiska funktionalitet och dess unika och 

komplexa keratinsammansättning är andra 

områden där forskning sker med fokus på nya, 

premium-material där ullens mikrostruktur har 

brutits ned för att sedan återuppbyggas.114 

 

Samtidigt pågår också en utveckling där man vill 

satsa på att hitta nya användningsområden för 

den lågkvalitativa ullen. Som komplettering till 

den lågkvalitativa ullen finns också de fibrer som 

blir till spill från tillverkningsprocesser (kardning, kamning, spinneri, vävning, tyghantering). Ullspill 

kan blandas tillbaka in i tillverkningsprocessen eller användas direkt in i non-woven material. I USA 

beräknas tillgången på spill och lågkvalitativ ull uppgå till 13 miljoner kilo årligen som kan användas i 
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Kategori Produkt 

Tovad/pressad filt Hattar 

 Banderoll 

 Pianotangenter 

 Tavelsudd 

 Skosulor 

 Fotbeklädnad 

 Yurtor (mongoliskt tält) 

  

Mattor Heltäckningsmattor 

 Vävda mattor 

 Knutna mattor 

  

Hemtextilier Plädar och filtar 

 Bäddtextil 

 Stoppning i möbler 

 Stoppning I madrasser 

 Kuddar 

 Möbeltyg 

 Vadderade täcken 

 Dynor 

  

Industriella ändamål Byggnadsisolering 

 Bilisolering 

 Stoppning (rid och 

cykelsadlar, sportutrustning 

etc.) 

 Städverktyg 

 Filter 

 Handskvaddering 

 Marktäckning  

 Erosionsbekämpning 

 Avfallshantering (olja och 

giftiga ämnen) 

  

Inredning Stoppning och klädsel (hus, 

bilar och flygplan) 

 Väggtextilier 

 Rumavskiljare 

 Ljudabsorbent 

 Underlag på spelbord 

 Gardiner 
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industriell produktion.115 Följande text kommer främst fokusera på de områden som är intressanta ur 

ett framtidsperspektiv, då dessa produkter är relativt nya på marknaden, utgör ett hållbart alternativ 

och kan produceras av den ull som i dagsläget kasseras i Sverige.  

 

8.1 Non-woven 

Non-wovenindustrin har växt avsevärt under de senaste 30 åren. Tillverkningsprocesserna har 

utvecklats och kommersialiserats för att tillgodose marknadens olika krav. Det finns en rad olika 

tillämpningar, inom allt från fordonsindustrin och heminredning till tepåsar.116 Tillverkningsprocessen 

av ett non-wovenmaterial är både snabbare och enklare än den för vävda och stickade material, 

fibern omvandlas direkt till produktens slutgiltiga form utan att först behöva spinnas och vävas. Den 

förkortade produktionsprocessen ger ofta en billigare vara men har sina begränsningar 

egenskapsmässigt. Vävda och stickade varor är ofta att föredra då garnet ger varan en kombinerad 

styrka och elasticitet. I non-wovenvaror härrör styrkan och fibersäkerheten från att man binder 

samman fibrerna genomgående i hela varan. Detta leder till: 

 Stelhet 

 Sämre grepp 

 Dålig drapering/fall 

 Dålig elasticitet 

Den ull som används skiljer sig inte nämnvärt från den i konventionell ulltillverkning förutom att 

fibrerna kan vara avsevärt kortare än vid kamgarntillverkning. En blandning av ull och syntetfibrer är 

också möjligt, en stor variation av blandningar är vanligt förekommande i non-wovenmaterial.117  

Användningen av non-woven kan klassificeras enligt följande: 

 Fordon: golvmattor, dörrpaneler, sittskydd/stolsöverdrag 

 Väg och vattenbyggnad: erosionskontroll, stöd och stabilisering 

 Kläder: mellanlägg, termisk isolator 

 Hushåll: servetter, toalettartiklar, torkdukar, rullgardin, dammtrasa, tvättlappar, lakan 

 Hygien och medicin: blöjor/bindor/inkontinens, engångsoperationsrockar, 

 Förpackningar 118 

 

Utformning av en non-wovenvara i ull kan göras genom kardning, air-lay- och wet-laidmetoder. 

Industriell kardning sker i en maskin med ett antal cylindrar/vältar som arbetar tillsammans där vissa 

av dem är utrustade med kardbeslag som bearbetar ullfibrerna tills de har formats till en väv. Den 

typiska produktionshastigheten ligger på 30 m/min men de kan komma upp till 100 m/min. Fibrernas 

riktning i en kardad non-woven är främst i maskinens riktning vilket ger varan större styrka i 

maskinens riktning och svagare tvärsöver maskinriktningen, det kan vara en oönskad egenskap och 

det finns ett flertal andra kardningsmaskiner som har utvecklats för att kunna orientera fibrerna 

jämnare i varan.119  
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Air-laid non-wovenmaterial är gjorda i en luftformnings process. Fibrerna distribueras av 

luftströmmar för att ge en slumpmässig orientering med många vertikala fibrer som ger en upphöjd, 

luftig vara med isotropa egenskaper(material som har samma egenskaper i alla riktningar). Floret 

binds oftast genom värme eller spraylimmas men kan också bli nålstansat till nålfilt.  

 

Wet-laid non-wovenmaterial tillverkas på samma sätt som air-laid men här används vatten istället för 

luft. Fibrerna som används är generellt väldigt korta, mellan 2-5 mm. Processen liknar den för 

papper, varan blir tunnare och tätare och dess fysiska egenskaper liknar papper. Sängkläder, foder, 

medicinsk textil, våtservetter och omslagspapper är produkter som passar wet-laid processen.120 

 

Det finns olika processer för att binda fibrerna i varan: mekaniskt, kemiskt eller termiskt. Nålfilten är 

en av de vanligaste metoderna för att tillverka medium till tunga tyger. Flera tusen nålar per 

kvadratmeter rör sig fram och tillbaka genom tyget och trasslar till fibrerna vilket ger en halvfiltad 

vara. Hastigheten begränsas av nålarna och dess rörelse, tyget kan inte dras för snabbt då detta kan 

förstöra tyget eller nålarna. Val av nål är avgörande för resultatet, dess antal hullingar, hullingarnas 

läge och nålens utseende är faktorer som påverkar. För non-woven varor av ull är Velour-

nålfiltsmaskinen attraktiv. Nålarna för fibrerna till ena sidan av varan och skapar ett velour-

/sammetsliknande tyg. 

 

Om en vara önskas med bättre grepp och fall kan fibrerna föras samman mer löst i non-woven 

processen för att sedan ytterligare bindas med stygn, så kallat stitch bonding. Styrkan och säkerheten 

i varan garanteras av stygnen istället för av fibrerna. Sytrådarna kan utgöra endast 5 % av varans vikt 

och döljs i efterföljande slutbehandlingar. Materialet väger mindre och kan användas i ytterkläder. 

Ett fleece-liknande tyg kan också tillverkas på detta sätt. 121 

 

Hydro entangling, ett tillverkningssätt som binder ihop varan med hjälp av vattenkraft. Rader av fina 

högtrycksstrålar av vatten binder fibrerna i floret. Hastigheten är mycket hög, upp till 300 m/min, 

lägre hastigheter används för tyngre och mer hållbara tyger samt för ull. Fördelen med 

Spunlace/Jetlace som det också kallas, för ull, är att ett finare och lättare tyg kan tillverkas i 

jämförelse med nålfilt. 

 

När värme används för att binda fibrerna blandas ullen med termoplaster som mjuknar vid smältning 

och skapar en luftig öppen struktur som ofta används för akustiska eller isolerande ändamål. En 

blandning med syntetfibrer såsom polyamid (nylon) och polyester förekommer också. Nylon används 

ofta om varan ska färgas då nylon färgas lätt av samma färgämne som ull. Polyester kan också färgas 

men kräver en mer avancerad process och högre temperaturer.122 

 

Filt 

Filt är en vara som tillverkas i flera steg. Först kardas ullen mellan olika valsar till ett ullflor som läggs i 

lager beroende på önskad tjocklek. Nästa steg är att tillsätta fukt vilket ger ullen stadga och volym. 

Samtidigt som fukten tillsätts gnuggas ullen för att koppla samman fibrerna. Tryck tillsätts sedan i 

förhållande till den densitet som ska uppnås i filten. Det näst sista steget är att pressa filten mellan 
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två varma cylindrar för att ytterligare justera filtens tjocklek. Sista steget är att skära ut filtdelar efter 

önskade former.123 Egenskaperna kan variera beroende på det önskade användningsområdet. För en 

mjuk filt som ska användas nära kroppen bör en finfibrig ullkvalité väljas. Ska filten tovas till en matta 

väljs en tyngre nålfilt som består av grova och slitstarka ullfibrer.124Den porösa strukturen av ullfilt 

gör den också lämplig till maskiner som behöver kontinuerlig smörjning, filten suger upp en stor 

mängd vätska och släpper sedan ut lite i taget helt på egen hand. Ytterligare en användning inom 

industribranschen är att använda ullfilt till polering och putsning. På egen hand har ullens 

friktionseffekt liten verkan, men fördelen är att den suger åt sig av de flesta behandlingsvätskor vilket 

i sin tur är det som gör putsningen effektiv.125 

 

Formpressade produkter 

Nålfilten är en produkt som kan vidareförädlas genom formpressning. Genom att blanda in en 

avpassad andel smältbara fibrer i nålfilt, kan materialet sedan pressas till i princip vilken form som 

helst. Tjocklek, färg och ytstruktur varieras fritt. Nålfilt kan även lamineras med tyg, folier, plast, 

skum och gummi och formpressas till valfri form. Formpressade textila produkter används idag bland 

annat inom fordonsindustrin. Traktorer, lastbilar, tåg och flygplan innehåller mängder av 

komponenter som kan tillverkas i formpressat textilt material, till exempel filt, väv och stickat. Inom 

inredning och möbeltillverkning använder man formpressade produkter på grund av materialets 

goda ljuddämpningsegenskaper samt möjligheten att variera form och färg. Produkterna kan också 

kombineras med väv eller trikå.  Det handlar främst om bullerdämpningspaneler, golv, 

möbelkomponenter, hela möbler, lampor och dekoration.126  

 

Isolering 

Marknaden för isolering i Sverige uppgår till 1,3 

miljarder kronor, vi lägger årligen in 3,5 - 4 miljoner 

kubikmeter isolering i våra hus. Betydelsen av bra 

isolering har ökat i samband med det ökade behovet 

av energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.
127

 

Idag finns det ett flertal företag på marknaden som 

tillverkar och säljer husisolering av ull. I Tyskland där 

produkten har funnits sedan början 1990-talet har 

ullisolering ca 5-10% av marknaden.128  

 

Isoleringen har en klar fördel genom att vara 

biologiskt nedbrytbar men vissa tillverkare blandar in 

polyester för stadgans skull (mellan 15-40%).129 Även 
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om det är ett förnyelsebart, närproducerat, biologiskt nedbrytbart material så finns det invändningar 

mot att det behövs stora mängder av rengöringsmedel vid tvättning av ullen och stora mängder av 

flamskyddsmedel och malmedel. Om man har impregnerat isoleringen med borsalt eller borsyra för 

ökat brandmotstånd kan man inte längre kompostera ullisoleringen utan den måste förbrännas. Vid 

händelse av brand och att ullen börjar brinna utsöndrar keratinet i fibern giftiga ämnen.130 För att 

förhindra malangrepp impregnerar man med halogenorganiska föreningar som eulan och mitin FF. 

Miljöpåverkan beror alltså nästan helt på vilka tillsatser man väljer att tillföra men även på hur 

mycket energi vid produktion som går åt och mängden utsläpp vid frakt av ullen.131  

 

Företaget Black Mountain i England tillverkar isolering i 100 % engelsk ull och har behandlat ullen 

med det naturliga mineralet Borax mot insekter vilket inte är skadligt för människor eller natur.132 

Isoleringen har god förmåga att ta upp, lagra och utsöndra fukt (30-40 % av egenvikten vilket gör att 

isoleringen kan reglera fukt och motverka kondens som är en stor orsak till röta och mögel). Tester 

har utförts av Central Testing Facility, Tokyo, Japan av Wool Bloc™/Latitude® som visar att ullisolering 

kan absorbera stora mängder av formaldehyd, ett giftigt ämne som kan förekomma i stora mängder i 

hus med spånskivor. Inom 7 timmar hade isoleringen absorberat 96 % av formaldehyden.133 En annan 

klar fördel med att använda ullisolering är för byggare som slipper kliande händer och att använda 

skyddsutrustning.  

 

Priset utgör fortfarande en nackdel för produkten att växa på marknaden. Black Mountain sänkte 

priset på ullisolering, som vid den tiden var den dyraste naturisoleringen, med 25 %. Deras fabrik 

byggdes för ändamålet och därför kunde de sänka produktionskostnaden och utforma produktionen 

så att den idag kräver 90 % mindre energi i jämförelse med mineralull.134 I England, där effektiv 

isolering är den viktigaste faktorn för att minska energikonsumtionen, finns även företaget Second 

Nature. Förutom att tillverka isolering av den grövre, mörka ullen som annars kasseras återanvänder 

de gamla ullmattor. Idag förvandlar de ca 40 ton ull per månad till isolering.135 
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Geotextil  

I Minnesota, USA, har fårägarna genom The Minnesota 

Lamb and Wool Producers Association, en 

medlemsorganisation, och University of Minnesota 

utvecklat en ny produkt gjord av lågkvalitativ ull för 

täckodling. Forskningen av produkten började på slutet av 

1990-talet vilket resulterade i en nålfilt effektiv för 

ogräsbekämpning, fuktbevarande och näringsgivande. 

Testerna skedde på en jordgubbsodling och nålfilten visade 

sig vara mer lätthanterlig än den konventionella plastfilten 

som jämförelsevis är mer problematisk att hantera efter 

skörd. Ullfilten fick ligga kvar och var efter andra säsongen 

helt förmultnad, dessutom hade den berikat jorden med 

näring i form av kväve. En annan fördel är att 

arbetskostnaderna minskar. Nålfilten behöver dessutom 

mindre tillsyn, ingen ogräsbekämpning och mindre 

bevattning än plastfilten. Ett geotextil-företag kontaktades 

som tillverkade mattor för att förhindra erosion vid sidan av 

vägar. Produktionsförsöket misslyckades på grund av att det behövdes mycket kortare fibrer och då 

kontaktades ett företag som tillhandahöll ullspill från produktion av ullfiltar. Efter några försök 

framtogs en matta som både var lättare, mindre tät och dessutom avsevärt billigare, ungefär en 

femtedel av priset för nålfilten. 136 Denna täckmatta, Woolch, från Minnesota Lamb & Wool 

Producers som idag finns på marknaden, är en 

blandning av träfiber och ullspill från 

kardningsprocessen och kostar $79.95 USD för en 

rulle på 1.5 m x 24.4 m.137 Ett annat företag i USA, The 

Appleseed Wool Corporation, tillverkar en liknande 

produkt men har även en matta preparerad med olika 

slags frön för att skapa miljöer för vilda djur och 

växter, exempelvis fjärilar. De tillverkar också andra 

produkter i ull som t.ex. planteringskärl och beräknar 

sin årliga förbrukning av ull till ca 45 000 kilo.138 

 

Som ett steg för att möta efterfrågan på miljövänliga och återanvändbara produkter på den textila 

marknaden har det statligt ägda forsknings- och utvecklingsföretaget AgResearch på Nya Zealand 

studerat hur en använd ullmatta kan tillföra näring tillbaka till jorden. Projektet ”grass to grass” 

innebar att man malde ner ullmattor och blandade ner de i jorden för att sen odla gräs. Resultatet 

blev en långsam frisättning av gödselmedel (kväve) där man såg en sextioprocentig ökning i 

produktionen av torrsubstans(benämning på den mängd torrt material som återstår efter fullständig 

torkning av materialet) jämfört med vanlig jord. Den största tillväxten skedde under en torr sommar 
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då mattan hjälpte till att bevara fukten i jorden. Som ett andra steg i forskningen jämfördes 

konventionellt gödselmedel med ullmattan som gödning. Ullen vann genom en något bättre 

grästillväxt och visade sig dessutom vara en miljövänligare produkt som är mindre energiintensiv i 

produktion. Ett annat område som undersöktes var att använda mattan som hjälpmedel för att 

plantera träd i svåra miljöer. Mattan las över mark och hål skars ut där träden sedan planterades. De 

provade detta i en sanddyn, på en brant sluttning mot norr, samt på en vinodling, detta visade en 

klar förbättring av trädens tillväxt. Mattan visade prov på lämplighet både som kompost, 

marktäckare, fuktbevarare och näringsgivare. Forskningen tittar ytterligare på ett kostnads- och 

energieffektivt sätt att mala ner mattorna.139  

 

Ull i avfallshantering 

Ull kan spela en viktig roll för att återställa jord som är förorenad av petrokemiska ämnen och för att 

ta hand om oljeutsläpp. Ullprodukter för detta ändamål har funnits på marknaden i Europa och 

Australien sen 1990. Ullen som används till detta ingår ofta i produkter som stoppning, mattor, filtar, 

dynor. Den kan absorbera oljan 12 till 44 gånger sin egen vikt beroende på typ av olja och tjocklek 

och produkterna flyter dessutom i vatten. Oljan som kramas ur kan återvinnas, produkten kan bli 

rengjord och återanvändas upp till 8 gånger och produkten är sedan biologiskt nedbrytbar.140 Hobbs 

Bonded Fibers i USA förädlar årligen 45-60 000 kilo ull i deras produktion av oljespillprodukter och 

nålfiltsvadd.141  

 

Fåren och dess spillning kan också vara till hjälp för att rena jord. Ett exempel är Minnesota 

Department of Transportation som har använt fårspillning för att ta hand om jord som blivit utsatt 

för oljeutsläpp från oljetankar under marken. Jorden blir blandad med spillningen och träflis och får 

sedan vila under plast i tre månader. Mikroberna i spillningen och jorden bryter ned 

petroleumprodukten och lämnar endast efter sig koldioxid, vatten och en jord som åter är näringsrik. 

Det traditionella sättet att ta hand om oljeförorenad jord är att förbränna den, detta är en dyr 

process som resulterar i en steril jord som inte längre kan användas.142 

8.2 Ljudabsorbent 

Nästan alla textilier absorberar ljud143 eftersom de har en öppen struktur som skapar energiförluster 

hos inträngande ljudvågor genom att rörelseenergi övergår till friktionsvärme. Beroende på textilens 

täthet, bindning, hur produkten monteras och vilket material samt vilken garntyp som används blir 

absorptionen olika stor. 144 Då dessa produkter främst är riktade mot den offentliga sektorn sätts krav 

på bland annat flamsäkerhet, tvättbarhet och smutsavisning. Ull lämpar sig som ljudabsorbent, 

enskilt eller i kombination med andra fibrer på grund av sin elasticitet, svårantändlighet och 
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isolerande förmåga.145 Fiberns krusighet och spänst är till stor 

fördel då tyger av ull kan göras voluminösa vilket ökar 

ljudabsorptionen.146 När ullen valkas utvecklas dessutom fler 

positiva egenskaper som bland annat fett- och 

smutsavvisning samt vattenavvisning. Ull drar förutom detta 

till sig mindre damm än exempelvis syntetfibern och är lätt 

att få ren. Dessa egenskaper gör att ull passar för användning 

i offentliga miljöer. 147 

8.3 Lanolin 

Traditionellt används termen lanolin för att beskriva en 

vatten-/oljeemulsion, men generellt syftar termen till 

ullvaxet som utgör den vattenfrånstötande funktionen i 

fårull. När fårullen klippts är det första beredningssteget i 

förädlingskedjan att tvätta ullen, vilket görs i samband med 

avfettningen där ullfetterna frigörs. Nästa steg är att rensa 

ullen från orenheter som smuts och sand med efterföljande 

centrifugering. När allt detta är gjort återstår den rena ullen 

samt dess frigjorda ullvax. Vaxkoncentratet sammanförs med 

vatten och centrifugeras en andra gång. Slutresultatet av 

detta är det som kallas lanolin.148 

     

Polycykliska aromatiska kolväten(PAH) skapas vid förbränning av petroleum bland annat och är en 

vanlig orenhet i ullvax, vilket är viktigt att rensa bort eftersom det vid kontakt med människor kan 

öka risken för cancer.149Andra vanligt förekommande orenheter kommer från kemiska behandlingar 

som ska skydda fåren efter klippning och dylikt. De kemiska behandlingar som veterinärerna 

använder måste under lag vara biologiskt nedbrytbara och vattenlösliga. 150 

     

De vanligaste användningsområdena för lanolin är kosmetika, medicinska produkter och 

toalettartiklar. Användningsområdet är brett: läppstift, tuggummi, hårbalsam och skokräm är några 

produkter där lanolin spelar en viktig roll. Bland medicinska produkter figurerar lanolin ofta i 

behandlingskrämer för brännskador.151 Industriellt används lanolin ofta i rostskyddsmedel, eftersom 

lanolin fäster mycket bra mot metaller och är vattenavvisande. I likhet med hur lanolinet tränger in i 

huden när det gäller hudsalvor så används det i sin naturliga form för att behandla rost där det går in 

i rostsprickorna och tränger undan fukten för att sedan fästa mot metallen som ett skyddande lager. 
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Kuriosa kring lanolin är att det under medeltiden användes mot rost på riddarrustningar, vilket har 

hjälpt till att konservera många av de arkeologiska fynden.152  

 

Lanolinallergi är mycket ovanligt och är också ofta kopplat till kemikalierna från beredningsprocessen 

av ullen.153 

8.4 Inredningstextilier 

Ullen kan användas för flera olika typer av inredningstextilier, heltäckningsmattor, mattor, klädsel 

och bäddtextilier och bidrar med flera goda egenskaper. En matta i ull bidrar till brandsäkerhet, 

borttagning av föroreningar i inomhusluft, fuktreglering, främjande av de olika beståndsdelarna i 

komfort (dvs, akustiska, termiska och gåkänsla). I jämförelse med mattor av nylon och polypropylene 

har en ullmatta mindre flamspridning och producerar mycket lägre nivåer av rök. Många av de 

ämnen som släpps ut från byggnadsmaterial i hus, matlagning och allehanda hushållsprodukter 

förorenar luften på lång sikt vilket ullen förebygger genom att neutralisera och permanent binda in 

ämnen i sin struktur.154 Studier har visat att en ullmatta kan ta bort formaldehyd, kvävedioxid och 

svaveldioxid från luften snabbare och mer effektivt än syntetiska mattfibrer. Dessutom kan ull inte 

heller frigöra dessa gaser, även när de upphettas och kan fortsätta att rena inomhusluften i upp till 

30 år. Genom att mattor, möbler och gardiner kan buffra fuktighet förhindras kondens vilket kan 

orsaka mögel och som kan främja dammkvalster och bakterier. Mattor har länge använts i 

passagerarflygplan, biografer, kontor etc, på grund av deras akustiska egenskaper. Den porösa 

strukturen tillåter ljudvågorna att tränga in i materialet och försvinna. Ullmattor har särskilt goda 

akustiska egenskaper eftersom de i allmänhet har högre vikt och högre densitet än mattor gjorda av 

syntetiska fibrer. Det har visats att luggens densitet och höjden på en matta ökar bullerreduceringen. 

 

Ull kan med fördel även användas i bäddtextilier såsom täcken, kuddar och underlag. Ullen skapar ett 

mikroklimat vilket hjälper till att reglera temperaturen och fuktigheten. Dammkvalster trivs i varma, 

fuktiga miljöer. Genom att sänka temperaturen och luftfuktigheten mer effektivt inom sängkläder än 

syntet, kan ull påverka förekomsten av respiratoriska allergier hos barn. Thermo-fysiologiska 

undersökningar visar att ull är bra för människor som lider av reumatism och andra muskulösa 

problem. Ulliga underlägg bidrar till att förebygga trycksår inom vården. Detta uppstår vid en 

jämnare fördelning av patientens vikt, och därmed sänks trycket på känsliga områden som axlar, 

höfter och vrister. 

 

Ull har en rad olika attribut som höjer dess attraktionskraft som ett möbeltyg. Kvaliteter som 

brandsäkerhet, sittkomfort och inomhusmiljö bidrar positivt. Ullens utmärkta brandsäkra egenskaper 

som är viktiga för möbelstoppning och annan inredning  inkluderar:  

 Inneboende svårantändlighet  

 Svårt att tända på grund av en hög antändningstemperatur 

 Låg flamspridning 

 Låg värmeutveckling och låg förbränningsvärme 
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 Producerar mindre rök och giftig gas än syntetfibrer.  

Forskning av Svenska Textilforskningsinstitutet (TEFO) visade att fukttransportegenskaper  

för klädsel i en bil styr den upplevda bekvämlighe. En rad material utvärderades, bland annat tre 

ullrika tyger. De ullrika tygerna var genomgående framröstade  som bekväma, med betydande 

marginaler, över de andra tygerna. Dessa resultat överensstämmer med att ull är mycket effektiv vid 

transport av vattenånga bort från kroppen.155 

9 Avslutande diskussion  

Responsen har varit god från både fåravelsföreningarna och företag. Problemet med att en stor del 

av den svenska ullen slängs är något som alla berörda parter är medvetna om och vill göra något åt. 

Anledningen till varför den svenska ullen slängs beror på att kvaliteten ofta anses för grov enligt 

många tillverkare. Den är för grovfibrig för klädestillverkning och den finare ullen som idag tas om 

hand om används inom hantverksområdet, vilket är begränsat, den större mängden av ull som är 

grovfibrig har idag ingen efterfrågan i Sverige.  

 

Enligt jordbruksverkets uppgifter från 2009 så fanns det 253 916 baggar och tackor. Om man utgår 

ifrån att klippningen sker minst en gång per år vilket är brukligt enligt lag och att fåren ger 2 kg ull per 

klippningstillfälle skulle det ge en tillgång på ca 507 ton ull årligen. Utifrån de svar vi fått från de 

företag vi kontaktat har vi uppskattat att ca 140 ton förädlas idag vilket skulle betyda att ca 367 ton 

ull slängs årligen. Fiberfinleken på dessa fibrer uppskattar vi till att generellt ligga över 30 mikron, 

vilket gör dem olämpliga till klädeskonfektion på grund av att grovleken upplevs som stickig av 

många människor, i Sverige är det endast finullsfårens ull på 20-30 mikron som lämpar sig till det 

syfte.  Idag sker dock en produktion av handsticksgarner av grövre fibrer och spinnerierna märker av 

en ökad efterfrågan och vävning av tweed är inte en omöjlighet. Produktion av garn och tyg skulle 

kunna utvecklas men huvuddelen av ullen som slängs består av korsningsull och denna ull behöver 

nya användningsområden i Sverige. 

 

En grundläggande fråga är huruvida förädling av den grova korsningsullen är möjlig. 

Användningsområden vi lokaliserat internationellt för den ulltypen är filt, formpressade produkter, 

ljudabsorbenter, isolering, geotextil, ull i avfallshantering och lanolin. Gemensamt för alla dessa 

produkter förutom lanolin är att de består av en non-wovenstruktur. Den produktionstypen tillåter 

korta och grova fibrer, vilket möjliggör ett tillvaratagande av den ulltyp som slängs. Antalet steg i 

produktionsprocessen avgör ofta kostnad och kvalité av slutprodukten i fråga, de 

användningsområden som enligt oss kräver minst steg för att skapa en tillfredsställande produkt är 

geotextil och ull i avfallshantering. Geotextil är en produkt som är ämnad att brytas ned och tas upp 

av jorden under slutet av sin användningstid, dessutom krävs ofta stora mängder ull för att täcka 

odlingsarealerna. En prioritering här är en låg kostnad för att det ska löna sig, eftersom geotextilens 

funktion inte kräver en särskilt sofistikerad sammansättning hålls produktionskostnaden nere. Ull i 

avfallshantering kräver förutom uppsamling efter klippning också troligtvis tvättning för att frigöra 

det vattenavstötande lanolinet. Ullfiberns naturliga egenskaper är de funktioner som eftertraktas när 
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det handlar om exempelvis uppsamling av oljespill då ull har en hög absorbtionsförmåga. Geotextil 

och ull i avfallshantering är de enklaste produktionsalternativen vi hittat för den ull som slängs i 

Sverige.  

 

Textilier överlag är naturliga ljudabsorbenter vilket betyder att även mattor, gardiner och andra 

inredningsartiklar fyller den funktionen i hemmet. Det som skiljer ull från de flesta andra material är 

att förutom att absorbera ljud, renar den även luften från skadliga ämnen och reglerar 

luftfuktigheten. Dessutom är den naturligt flamsäker och smutsavvisande vilket är två ytterligare 

egenskaper som särskiljer ullen från de flesta andra textila material. Allt detta ger på det hela taget 

ett material som lämpar sig mycket bra till inredningsmiljöer. Frågan är om den grövre ulltypen i 

Sverige uppfyller de produktkrav som ställs på textila produkter idag. Gör den det återstår frågan om 

den kan konkurrera med billigare material som syntet och bomull.  

 

Ull som isoleringsmaterial produceras av flertalet företag världen över, framförallt i England där 

problemet med överbliven grov ull har uppmärksammats av företaget Second Nature. Företaget tar 

hand om den mörka, grova ullen som annars kasseras och återvinner även ullmattor för tillverkning 

av isolering. I stort sett kan alla ulltyper användas till isolering. Produkten är en nålfilt och 

tillverkningsprocessen är relativt okomplicerad men kräver viss beredning för att motverka 

insektsangrepp. Ullisoleringen har en klar fördel jämfört med glasfiber både vid installering samt 

nedmontering då den inte kliar och senare kan komposteras. Ett hinder för produktion kan vara den 

investeringskostnad som behövs vid uppstart av ett företag, då det behövs en större 

produktionsanläggning med maskiner etc. Andra nackdelar är att isolering behöver tekniskt 

godkännande från statligt håll och att ullisolering blir dyrare än konventionell isolering. Second 

Nature uppger att de omvandlar 40 ton ull per månad, detta skulle innebära att våra 367 ton ull per 

år räcker till 9 månaders produktion därför att tillgången på ull är begränsad av fårets 2 kg per år.  

 

Sverige skulle kunna dra lärdom av hur andra länder hanterar och marknadsför sin ull. Merinoullen 

från Australien är välkänd världen över, det finns förslag på att bygga varumärken kring merinoullens 

olika kvalitetstyper. Detta är viktigt för att få konsumenter att ändra sina fördomar mot ullen som 

stickig och enbart lämplig till årets kallare månader. Merinoullen är tvärtom inte alls stickig och kan 

användas året runt vid inte allt för höga temperaturer. Det här har varit ett problem under en ganska 

lång tid tillbaka, konsumenter ser helt enkelt inte skillnad på ullkvalitéer i allmänhet, vilket kan rådas 

bot på med hjälp av märkningar som skiljer kvalitéerna åt och informerar om hur ullens egenskaper 

verkligen fungerar. Vi ser att en profilering av svensk ull på samma sätt som den australiensiska skulle 

gagna marknadsvärdet. Detta skulle kunna uppnås med informationskampanjer och en 

igenkänningsbar märkning som höjer medvetenheten och kunskapen hos både konsumenter samt 

producenter. En nationell märkning skulle ge mervärde åt textila produkter då det upplyser 

konsumenten om att varan är producerad av svensk ull. 

 

England är nära förknippat med deras tweedtyger, oftast används de till kavajer och plagg som är 

utomhusbetonade eftersom den engelska ullen precis som den svenska är relativt grovfibrig. Detta 

gör sig påmint då rid- och jaktmodet är på tapeten inom modevärlden vilket är en fördel för engelsk 

ull. Prince Charles projekt är tänkt att bygga på detta arv, till sin hjälp har han också ullens goda 

miljöaspekter som är eftertraktade i tider som dessa. Norges lusekoftor är kända världen över och 

tillverkas fortfarande hos en hel del norska producenter, fortfarande gjord av den inhemska ullen. Att 
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ta till vara på ett kulturarv som lusekoftan ger en samhörighet bland de som uppskattar hantverk 

som nationalsymboler. Samtidigt är det ett effektivt sätt att marknadsföra Norges turistnäring.  

 

På samma sätt borde Sverige i högre grad utveckla och lyfta fram den rika traditionen av hantverk 

och nutida konsthantverk för att marknadsföra ullen och i slutändan hitta former för att behålla en 

svensk ullproduktion. Branschen måste utvecklas och investera för att inte stagnera i det redan 

existerande hantverksområdet. Inom hemslöjd och konsthantverk finns det fortfarande en stor 

uppskattning av ullen som material. Hantverk, konst, slöjd, formgivning, design och industri skulle 

med fördel kunna lära av varandra och tillsammans utnyttja den potential som existerar.  

Spetsteknologi kan samverka med konst så att helt nya resultat kan uppstå och hantverkets uttryck 

industrialiseras. Naturliga material, ekologi och hållbarhet utgör en av dagens formgivningstrender 

där svensk ull och produktion skulle kunna utgöra det huvudsakliga värdet i marknadsföringen.  

 

Den grövre ullen från Finulls-, Gotlands-, Rya- och Leicesterfår kan användas i produktion av tyg, 

vadmal, stickat, garn, mattor, filtar, tovat och plädar. Ull från Texel borde tas till vara på och 

användas som stoppning i madrasser och kuddar då ullen har en mindre benägenhet att valkas i 

jämförelse med andra ulltyper. Tyger av ull t.ex. tweed kan med fördel användas i kläder för 

utomhusbruk, Ullsörvis hade en väl fungerande produktion av tweed vilket även idag borde vara en 

möjlighet. Ett annat exempel på en lyckad lokalproduktion är Isle of Mull weavers som tidigare 

nämndes i arbetet. Att tillverka en matta i ull behöver inte bli en exklusiv, arbetsintensiv och dyr 

historia. Genom att använda maskiner och den grövre ullen kan man producera enklare och billigare 

mattor för en större kundkrets. Spinnerier och beredning finns ännu kvar i Sverige så det finns 

möjligheter för en produktion. Det finns både vävmaskiner och spinnmaskiner som står oanvända i 

brukbart skick och det är dags att ta hand om dessa innan de skrotas för gott. Idag är det endast 5 

spinnerier som tar hand om svensk ull och ytterligare några företag som tar hand om ullen på andra 

sätt. De som sköter spinnerierna har begränsade möjligheter att öka och utveckla produktionen, de 

börjar bli till åren och en ny generation behöver ta tillvara på den kunskap de besitter.  

 

Förutsättningen för att överhuvudtaget få en ökad grad av förädling är organisering och infrastruktur. 

Den förmedling av ullen som sker idag är direkt mellan spinnerierna och fårägarna, det finns ingen 

central organisering och logistik för tillvaratagandet av ull. ”Ull i Sverige” var ett mycket bra initiativ 

som skulle ha lyckats under andra former. Inom projektet fanns stor kunskap kring hanteringen av ull 

och det gav erfarenheter som skulle gynna nya försök.  Både i Norge och i Storbritannien använder 

man sig utav ullstationer där fårägarna kan lämna sin ull. Ullen går därefter vidare till 

sorteringsstationer vilket möjliggör en försäljning av sorterad och pressad råull på bal. Även om 

Sverige inte har lika stora kvantiteter av ull så är organisering en förutsättning för att få ullen såld i en 

större utsträckning. I Norge tas 78 % av ullen om hand om, varav 70 % går på export och resten köps 

av inhemska producenter.  Både Norge och Storbritannien har dessutom egna tvätterier. Tvättning av 

ull i Sverige sker idag av företagen själva i mindre skala. Ull i Sverige påbörjade ett arbete med att 

bygga upp ett tvätteri men nådde inte ända fram. Vill man nå fler och större kunder kanske det krävs 

ett större tvätteri i anslutning till organiserad uppsamling och sortering av ull.  En organisering skulle 

kanske även öka medvetenheten och efterfrågan på svensk ull från producenter och 

varumärkesleverantörer. I Norge utgör ullen 20-25 % av det totala värdet som fås ut av fårskötseln i 

helhet så det är definitivt en aspekt värd att ta tillvara på. 
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Den senaste tidens ökade efterfrågan på hållbara och miljövänliga textila varor gör att det finns en 

stor potential för ullen att ta marknadsandelar.  Den svenska ullen är både närproducerad och en 

förnyelsebar råvara med unika egenskaper. Sveriges fårhållning är även en viktig del i bevarandet av 

de naturliga betesmarkerna som finns, då de hör till de mest artrika livsmiljöer i Sverige.  Förutom 

köttet borde fårens ull och landskapsvårdande verkan uppmärksammas. Ullens goda miljöpåverkan 

uppmärksammas idag världen över i försök att marknadsföra ullen. I Norge har NICE (Nordic 

Initiative, Clean & Ethical) startat projektet Valuing Norwegian Wool som är värt att följa noggrant. 

De vill bygga på de miljömässiga fördelarna med ull och hitta nya användningsområden. Vi tror att 

deras genomgripande undersökning av den norska marknaden både ur ett ekonomiskt, ekologiskt 

och socialt perspektiv är något som vi kan och borde ta lärdom av.  De vill bearbeta marknaden 

genom att upplysa konsumenter och branschföretag om de olika miljöaspekter som kommer med 

fiberframställningen. Genom ett internationellt samarbete vill projektet vinna nya idéer kring teknisk 

utveckling, marknadsföring och innovation. Detta tycker vi vore något som fåravelsförbundet, 

högskolor och företag borde ta del av.  Idag saknas forskning och produktutveckling om ull på de 

institutioner som borde vara intresserade av materialet, bland dem ser vi HDK, Chalmers och 

Textilhögskolan. FoU är nödvändigt för att i fortsättningen kunna konkurrera med andra textila fibrer 

och för en utveckling av den svenska marknaden. För att ta hand om den grövre ullen och lyfta ullen 

generellt behövs nya idéer och produktutveckling. 

 

Våra reflektioner efter att ha skrivit detta arbete är i överlag positiva, det har varit väldigt intressant 

att få kunskap om ett område som tidigare inte har behandlats eller diskuterats.  Det har därför varit 

svårt att få en samlad bild av hur den svenska marknaden ser ut. Fåravelsförbundets hemsida har 

varit till stor hjälp men den är i behov av viss utveckling. Vi har saknat utförligare tekniska uppgifter 

om ullfibern och de olika rasernas ull t.ex. mikronuppgifter. Storbritanniens British Wool Marketing 

Boards och Australiensiska AWIs hemsidor är enligt oss mer fullständiga informationsmässigt och 

borde ge bra underlag för en förbättring. Efter att ha letat information på internet och i litteratur 

skriven om svensk ull så tycker vi att det saknas en samlad dokumentation över fårraser och ulltyper. 

En positiv händelse är att det finns en Optic Fiber Diameter Analyzer, OFDA hos ullFORuM i Jämtland 

som kan hjälpa till att få en mer utförlig information av svensk ull som kan ligga till grund i 

avelsarbete och förädling. Den ullkunskap som finns hos människor borde tas till vara på, detta skulle 

definitivt underlätta för den utveckling som vi vill se, kunskapen borde vara lättillgänglig. För de som 

är intresserade av att forska inom området hänvisar vi till det norska initiativet Valuing Norwegian 

Wool som vi anser tar upp ullens framtida frågor på ett omfattande sätt.  
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10 Slutsatser  

Vi har förstått att majoriteten av den svenska ullen är för grov för konventionella 

användningsområden inom den textila branschen, det finns dock flera realistiska produktalternativ 

såsom geotextil, isolering och ull i avfallshantering. Svensk ull används mest till hantverksmässiga 

syften och detta område kan utvecklas genom marknadsföring och produktutveckling. Utvecklingen 

måste föregås av att ullen uppmärksammas och att forskning sker på utbildningsinstitutionerna i 

Sverige. Vi tror att en ny generation måste intressera sig för ullproduktion om detta ska ske.  

 

På det sätt som Storbritannien och Norge organiserat sin ull vore realistiskt för Sverige att dra lärdom 

från och ta efter. Uppsamling, sortering och försäljning av ullen tillsammans med marknadsföring är 

en förutsättning för ökad efterfrågan. Det är viktigt att fårägarna är intresserade av att organisera sig 

och tillsammans bidra till en fungerande infrastruktur av ullhanteringen. De marknadsföringsinitiativ 

som har inletts av de stora ullproducerande länderna är viktig i ullens profilering som en miljövänlig, 

förnyelsebar och unik fiber. Det återstår att se om ytterligare globala eller nationella initiativ kan 

rädda ullens värde för producenter och konsumenter. 
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Bilaga 1  

Frågor till fåravelsföreningar 

 

Hur många medlemmar med besättningar har ni? 

Hur många får per besättning?  

Hur många får av er ras finns i Sverige?  

Vill fårägarna få ullen såld? 

Hur många besättningar uppskattar ni har besvär med att få ullen såld?  

Vilket är det främsta användningsområdet för ullen från er ras? 

Hur många kilo ull ger fåren vid klippning? 

Tacka: 

Lamm: 

Vilket kilopris vill fårägarna ha för ullen om de måste lägga ned det extra arbetet som krävs vid 

klippning för att få fram en bra fiber?  

(Vi har förstått att det måste vara rent vid klippning -omgivning och djur. Att man klipper vid rätt 

tidpunkt. Att man grovsorterar direkt vid klippning etc.) 

Har ni som mål inom er avelsförening att få fram kvalitativ ull eller är ni främst inriktade på 

köttproduktion? 

Har ni övriga uppgifter som ni tror vi skulle ha nytta av? 

 

Bilaga 2  

Frågor till Företag 

 

Vilken ull använder ni er av idag? 

Nationellt ursprung? 

Speciell ras? 

Kvalitet (fin, mellan, grov)? 

I vilket tillstånd kommer ullen som ni använder? 

Vad kostar ullen per kilo? 

Hur många kilo/ton ull använder ni er av årligen? 

Om ni använder er av svensk ull, hur många kilo/ton? 

Skulle ni vilja använda er av svensk ull i större utsträckning om det fanns en bra fiber att tillgå? 

Vilka maskiner har ni i er verksamhet? 

Hur mycket av er vara/varor producerar ni idag? 

Hur stor är er maxkapacitet per år? 

Vilka är era kunder främst? 

Vart finns era kunder (Sverige, Norden, Världen)? 

Hur ser ni på framtiden? 

Egna synpunkter och beskrivning av verksamheten? 
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Bilaga 3 

 

 

Fårras Antal i 

Sverige(ca) 

Antal 

besättningar(ca) 

Får per 

besättning 

(ca)  

Främsta 

användnings-

områden 

Färg på 

ullen 

Kvalitet 

Allmogefår 
Dala-Pälsfår 
Roslagsfår 
Gestrikefår 
Helsingefår 
Svärdsjöfår 

Värmlandsfår 
Åsenfår 

Klövsjöfår 

5116 514 4-70 Ullskinn, ull, kött 

– garner 

Vit, svart, 

brun, grå, 

brokig 

Varierande kvalitet, 

dödhår – finfibrig med 

glans och lyster. 

Rya till gobeläng och 

finullstyp. 

Dorsetfår 500 

(tackor) 

  Köttfår, 

mjölkproduktion, ull 

Vit Medelgrov ull 

Finullsfår 4867 192 100-200 Ull, mjölkproduktion, 

kött 

– tovning, kardflor, 

sjalar, kläder, mössor, 

babyfiltar. 

Vit, svart och 

brun 

Mjuk glansig och silkig 

samt finfibrig och finkrusig 

ull. 

Finullstyp, gobeläng 

Gotlandsfår 10000 

(tackor) 

348  Ull, pälsskinn, köttfår 

– garn och kardflor 

tovning av mattor, 

sittdynor, tofflor 

Ljusgrå till  

mörkgrå 

Glansig och silkig ull 

 

Gutefår 7000 370 10-12 Naturvårdande, kött, 

ullskinn 

-tovning 

Hela 

gråskalan, 

vit, svart 

Dödhår, täckhår och 

bottenull 

Leicester 2000  

(tackor) 

100 40-50 Pälsskinn, köttfår, ull 

– stick och kammgarn 

Vit God silkighet och hög 

glansighet. 

Lång gobelängull 

Ryafår 2000 

(tackor) 

115  Ull, kött 

– tovning av mattor, 

sittdynor, tofflor m. m 

Vit, svart 

eller grå i 

olika 

nyanser 

Lång, stark och ha en hög 

glans. Ska vara fri från 

märg- och dödhår samt ha 

en lagom mängd 

bottenull. 

Suffolkfår 2000 

(500 tackor) 

40  Primärt ett köttfår, 

kan användas för vissa 

produkter. 

Beige Finhet på 54-58 micron 

och en stapellängd på 8-

10 cm. 

Texelfår 2500 45 40 Köttfår, ull- stoppning 

i dynor och täcken 

Vit Finfibrig 
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Bilaga 4 

 

 

Fårras Kiloull tacka Kiloull lamm Kilopris ull tacka Kilopris ull lamm 

Allmogefår 1-2kg 1-2kg 60-250kr 60-250kr 

Finullsfår 1-1,5kg 0,75kg 40-60 kr 60-75kr 

Gotlandsfår Klippning 1 ggr/ år 
0,5-2kg 
Klippning 2ggr/år 
1,5-2kg 

1-1,5kg 30-50kr 30-50kr 

Gutefår - - - - 

Leicester Klippning 2ggr/år 

3kg 

2kg 30-60kr 30-60kr 

Ryafår     

Suffolkfår     

Texelfår 1-2kg - 15-20kr - 

Dorset 2.25-4 kg ull/år    
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Bilaga 5 

 

 
 
 

 

                                                           
156

 Gotlandsfår (elektronisk). Tillgänglig: <http://www.faravelsforbundet.se/index.php/fakta/raser/farraser/173-
gotlandsfar> (2010-05-24) 
157

 Föreningen Gutefåret- Avelsplan (elektronisk). 2007-10-29. Tillgänglig: <http://www.gutefar.se/default.asp?id=70> 

(2010-05-15) 
158

 Avelsplan_Ryafår.pdf- (elektronisk). 2002-08-26 Tillgänglig: 
<http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff36758/Avelsplan_Ryaf%C3%A5r.pdf> (2010-05-15) 
159

 Dorset (elektronisk). Tillgänglig: <http://www.faravelsforbundet.se/index.php/fakta/raser/farraser/178-dorset> (2010-
05-24) 
160

 JO20SM0901.pdf- Husdjur i juni 2009 (elektronisk). Statens Jordbruksverk.2009-10-30. Tillgänglig: 
<http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Husdjur/JO20/JO20SM0901/JO20SM0901.pdf> 
(2010-05-15) 

Fårras Antal (enligt svar från 

avelsföreningarna, om ej annat 

anges) 

Ett medelvärde på 2 kg ull per år 

Allmogefår 5 116 st 10 232 kg 

Finullsfår 4 867 st 9 734 kg 

Gotlandsfår 14 500 tackor st
156

 29 000 kg 

Gutefår 7 000 (4245 år 2006) st
157

 14 000 kg 

Leicesterfår 2 500 st 5 000 kg 

Ryafår 2 000 

(tackor) st
158

 

4 000 kg 

Suffolkfår 2 000 st 4 000 kg 

Texelfår 2 500 st 5 000 kg 

Dorset 400 st 

(tackor) st
159

 

800 kg 

Totalt 40 883 st 81 766 kg 

Antal får i juni 2009 

enligt Statens Jordbruksverk 

253 916 st 

(baggar och tackor)
160

 

507 832 kg 


