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Sammanfattning 
 
Ingången till mitt examensarbete startade egentligen från ullkontoret på Gotland som driver 

ett ulltvätteri men såg ett problem att det finns stora mängder ull som inte går att tvätta eller är 

spinnbar. Varför den inte är värd att tvätta eller kan spinnas till garn är för att den anses vara i 

för dålig kvalitet och saknar värde. Det har lett till att man i Sverige kastar, gräver ner eller 

bränner upp ullen eftersom man inte får betalt för den.  

Ett förslag till lärarna om ett samarbete med studenter som skulle vara intresserad att försöka 

hitta möjliga användningsområden för den ull som idag anses vara av för dålig kvalitet 

framfördes från ullkontoret.   

Jag fick då förfrågan från lärarna att göra examensarbetet kring ull. Det fångade mitt intresse 

för att det var sådan tydlig problembeskrivning och att det skulle bli en utmaning att arbeta 

med material som utgångspunkt i min designprocess. Som designer har man möjlighet att 

göra förändringar och kände att detta projektet skulle kunna leda till någonting som skulle 

vara av intresse för många.  

Jag använde mig av en så kallad materialdriven designprocess där jag lärde känna materialet 

genom att aktivt arbeta med det för att se vilka möjligheter, begräsningar och unika kvaliteter 

det har.  

Men arbetet handlar även att sätta in materialet i en kontext där möjlighet att öka dess värde 

finns samt att ta reda på hur människor upplever och har för relation till materialet.  

Mitt arbete resulterade i flera intressanta upptäckter som jag hoppas kan väcka intresse hos 

andra med. Jag har valt att hela tiden arbeta med hållbarhet och miljö- fokuserat tänk i mitt 

projekt vilket gjort att jag kunnat avgränsa mig och tagit beslut på ett naturligt sätt.  

 

Förord  
 

Jag har lagt ner min själ i detta arbete och har drömt om ull sedan projektets start.  

Det har varit en väldigt intensiv period med mycket praktiskt arbete i verkstaden där jag fått 

utforska och experimentera med material.  

Jag har lärt mig så otroligt mycket både om mig själv, ull och en ny sorts designprocess.  

Jag vill tacka Jenny Andersson på ullkontoret för att du svarat på mina frågor och välkomnade 

mig till Gotland för ett studiebesök på ert ulltvätteri.  

Jag vill också tacka Ann-Sofie Hartzén för att du uppmuntrat och engagerat dig i mig i mitt 

arbete.  

Jag vill även tillägna ett stort tack till min familj som har varit förstående när jag inte synts till 

på x antal veckor och stöttat och hjälpt mig på olika sätt genom denna process. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Fåret har funnits på jorden i ca 1 miljon år, exakt hur de såg ut från början vet man inte men 

att det har utvecklats och förändrats är säkert. Utvecklingen av fåret beror dels på det 

varierande klimatet på jorden har och dels på att människan genom avel har styrt utvecklingen 

åt den riktning man önskar  

Fåret kan ha varit ett av människans äldsta husdjur som levt nära oss i tusentals år.  

Man lärde sig att inte enbart ta hand om skinn och kött och kanske är det därför man lyckades 

få djuren tama så man även kunde komma åt deras ull (Engström. 1978).  

De gamla traditionerna att ta tillvara på allt ifrån fåret finns inte idag.  

Man fokuserar antingen på köttproduktion eller ullproduktion. 

Denna utveckling startade på 1800-talet i och med den textila industrins utveckling. De nya 

maskinerna för att spinna ullen klarade inte av den grova och långa ullen som svenska får 

hade, vilket gjorde att man började importera får för att avla fram får med ull som var 

maskinellt spinnbar (Paradis Gustavsson. 2013).  

I Sverige kunde man inte konkurrera med Australien som nu är en av världens största 

ullproducenter i världen. Vid den tiden importerade man i Australien merinofåret som har den 

mest finfibriga ullen och den som är mest efterfrågad inom klädindustrin och som passar den 

industriella textilproduktionen. Idag har man främst fårhållning i Sverige för köttproduktion 

vilket är mest ekonomiskt gynnsamt, ullen ses mest som ett problem då man måste klippa 

fåren minst en gång per år och då behöver göra sig av med den.  

I Sverige produceras några hundra ton ull per år och bara en liten del av det förädlas och 

används till bland annat hantverk och inom textilbranschen.  Resten hamnar på soptippen, 

bränns upp eller grävs ned Kristenson (2001). 

Det är slöseri på en naturresurs som alltid kommer förekomma så länge vi har får som 

behöver klippas. 

Den främsta orsaken till att detta problem finns är att man i Sverige inte får betalt för ull som 

är dåligt skött, innehåller växtrester, är dåligt sorterad och väldigt smutsig. Får man inte betalt 

för ullen förstår man varför det inte finns intresse kring att ta hand om den då produktionen av 

kött går i första hand och ger mest avkastning.  

Det finns ett nytt intresse kring att ta tillvara på den svenska ullen, även om avkastningen inte 

blir så stor.  

Problemet att man kastar, bränner upp eller gräver ner flera hundra ton ull i Sverige varje år är 

ingången till mitt arbete, vilket är av stor samhällelig, materialmässig, hållbarhetsmässig, 

kunskapsmässig relevans menar Kristenson (2001).  
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1.2 Ingång till examensarbetet  

 
 

Jag fick förfrågan från lärarna att göra mitt examensarbete utifrån ett förslag att samarbeta 

med ullkontoret som startat ett ulltvätteri på Gotland som var intresserade att samarbeta med 

studenter för att hitta användningsområden för den ull som i Sverige kastas, bränns upp eller 

grävs ned. 
Jag hade aldrig hört att talas om detta att det var ett sådant stort problem som det faktiskt är.  

Jag blev intresserad av detta då det är av samhällelig relevans samt viktigt ur en hållbarhet 

och miljömässig synpunkt vilket stämmer överens med mina egna värderingar samt att vi i 

utbildningen strävar efter ett hållbart arbetssätt.  

Det som även fångade mitt intresse var att arbeta med ett material som utgångspunkt vilket 

både skulle bli en utmaning och vara en viktig erfarenhet.  

 

1.3 Problembeskrivning  

 

Det kastas, bränns och grävs ned mer än 600 ton ull i Sverige varje år.  

På en del återvinningsstationer får man betala för att kasta sina sopor. Ullen ses mest som ett 

problem eftersom det är nödvändigt att klippa sina får.  

Det är ett naturmaterial och en förnyelsebar resurs som går till spillo på grund av att vi lever i 

ett konsumentsamhälle som är ekonomiskt styrt.  

Skulle man ta fram en produkt eller användningsområde som är gynnsamt samt skapar något 

sorts ekonomisk intresse tror jag det skulle motivera till att utnyttja ull som en resurs.  

Ullen ska även konkurrera med liknande material som framställts för att få samma funktioner 

och egenskaper som ullen. Detta för att effektivisera tillverkningsprocesser och 

framställningen genererar större mängder.  

Allt vi tillverkar, förädlar och utnyttjar är ursprungligen material som kommer från jorden. 

Problemet är att vi ändrar materials struktur och egenskaper så de ska anpassas efter våra 

behov men är näst intill omöjliga för jorden att ta hand om och bryta ner till dess 

beståndsdelar. 

Jag anser att man inte behöver vara bakåtsträvande för att man ska börja tänka och använda 

jordens resurser på ett mer hållbart sätt som man gjorde innan den industriella revolutionen. 

Att man kan utnyttja material som kan gå tillbaka till jorden och brytas ned och med den 

energin skapa någonting annat naturligt.  

Man behöver inte skapa material som blir produkter som ska användas en gång och sedan 

kastas bort. Som tur är börjar vi bli mer medvetna om fördelarna med att ha ett mer hållbart 

förhållningssätt till vår omgivning. Begreppet hållbarhet i detta sammanhang handlar om att 

utnyttja jordens resurser utan att det har en negativ inverkan på miljön, men även att man har 

en mer holistisk och långsiktig syn på användandet av material och energikällor som vi 

utnyttjar. Detta för att generationer i framtiden ska få samma förutsättningar att leva på jorden 

som vi i dagsläget. Därför tror jag detta arbete kommer skapa intresse och känns motiverat.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

 
 

Syftet med detta arbete är att genom en designprocess att undersöka, experimentera och 

utforska ull för att ”lära känna” och få förståelse för materialet. Detta kan ge mig en inblick 

för problemets ursprung men även ge nya insikter som kan vara relevanta  

 Kan man genom att ta reda på materialets möjligheter, begränsningar och egenskaper 

bredda kunskaper och hitta nya och outforskade tekniker för att bearbeta ullen på. 

 Går det att hitta möjliga användningsområden för den ull som idag inte används där 

den kan ses som en tillgång och därmed få ett ökat materialvärde.  

 
1.5 Avgränsningar/brief 

En designbrief är enligt Cross (2008, s. 13) en övergripande beskrivning över problemet men 

också vad målet är, vilka begränsningar som finns och vilka kriterier som bör uppfyllas för att 

lösningen ska bli lyckad och tillfredställande. Den kan variera stort i dess form och innehåll 

och eftersom jag fick det framfört att man slänger enorma mängder ull i Sverige per år är det 

en tydlig problemställning men oklart i hur jag ska lösa problemet. Därför valde jag att göra 

en designbrief för att underlätta för mig själv i arbetet, det inte finns någon tydlig lösning på 

problemet och processen kommer vara undersökande och materialdriven där mitt arbete 

kommer leda mig fram till olika resultat under arbetets gång som jag kommer få ta ställning 

till. 

 Det jag kommer undersöka är ullen i Sverige som kastas bort, vilket består av 

blandade ullsorter som är av varierad kvalité, är smutsig, innehåller växtrester och kan 

innehålla ull med färgmärkning.   

Det är alltså den ullen som inte är av intresse att tas om hand för tvätt, förädling och 

användning.  

 Jag vill även ha en hållbar inställning i mitt projekt vilket kommer bidra till vissa 

avgränsningar.  

 Eftersom materialet i sig är naturligt, nedbrytbart och relativt energisnålt i sin 

framställning vill jag försöka hålla det så naturligt som möjligt.   

 Vid eventuell tillverkningsprocess eller bearbetning av materialet ska även det ske på 

ett medvetet och hållbart sätt och inte kräva allt för stora energikrävande processer 

som belastar vår jord. 

  



 
 

4 

 

2. Metod  

 
 

Min process kommer vara en explorativ process där den drivande faktorn i arbetet kommer 

vara materialet. Syftet är att undersöka materialets egenskaper och karaktärsdrag för att 

eventuellt hitta nya användningsområden, bearbetningsprocesser eller 

materialsammansättningar. Detta för att skapa en tillgång som kan vara till nytta för både 

människor och planeten men kan även leda till ett hållbart förhållningssätt till material.  
Den metod jag kommer använda mig av är MDD; material driven design som är framtagen 

för att underlätta arbetet i designprocessen när man har ett specifikt material att utgå från. 

Metoden grundar sig i att man som designer ska få en djupare förståelse för materialet och 

upptäcka dess unika kvaliteter, göra jämförelser och ta reda på fakta för att sedan utvärdera 

det man kommit fram till för att skapa en vision för hur materialet kan appliceras, vilken 

effekt det ska ha på människan och även i större sammanhang. För att undersöka hur 

materialet tolkas, uttrycker och om ens vision och mål med materialet uppfattas som man 

tänkt sig gör man teststudier med människor som får interagera med materialet. För att sedan 

gestalta materialet i en lämplig produkt eller ett koncept (Karana, E., Barati, B., Rognoli, V., 

& Zeeuw Van Der Laan, A. 2015) 

Processen delas in i olika steg: förstå materialet, undersöka hur människor upplever 

materialet, reflektera kring dess syfte och betydelse och skapa produkt eller koncept. 

Beroende på materialets karaktär kan stegen följas i ordning eller så kan man välja de steg 

som är aktuella för det materialet man arbetar med.  

Denna process är i liknelse med den som Cross (2008) beskriver som cyklisk då man har en 

lösningsfokuserad inställning i projektet och börjar generera lösningar i ett tidigt skede av 

processen som man samtidigt utvärderar och uppfyller de inte vissa kriterier börjar processen 

om igen.  
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3. Litteraturstudier  

 
 

Jag gjorde faktabaserade litteraturstudier om materialet för att förstå dess historia och hur det 

traditionellt används, förekommande tillverkningsprocesser och vilka produkter man 

använder materialet i. Även för att ta reda på vilka liknande material som finns för att 

positionera materialet i jämförelse med andra. 

 

3.1 Ull ur ett historiskt perspektiv 

Från ca 1000-talet till industrialiseringen på 1800-talet har man förfinat och utvecklat metoder 

för att spinna ull, samtidigt har klädkulturen ställt högre krav på mjukare och finare tyger 

vilket innebar att får med finare och mjukare ull avlats fram.  

Gustav Wasa gjorde försök att få Sverige självförsörjande och importerade får med finare och 

mjukare ull som skulle tillfredsställa tygerna till kläderna som efterfrågades av adeln och 

borgare. Detta lyckades i viss grad på herrgårdar och schäferier. 

För bondesamhället och deras behov fungerade den svenska grova och långa ullen utmärkt till 

användning på grund av dess egenskaper att göra tyger som skulle passa i alla väder och de 

svenska raserna var anpassade efter klimatet här i norr.  

Att skaffa får med finare och mjukare ullkvaliteter som ställde andra krav på foder och skötsel 

var inte av deras intresse beskriver Gustafsson & Waller (1987, ss. 68-69) 

Under mitten av 1800-talet var då textilindustrins utveckling tog fart och man började skicka 

ullen till större mekaniserade spinnerier.  

Man var då tvungen att importera får med finare och mjukare kvalitéer då maskinerna inte 

klarade av den inhemska svenska ullen som var för lång och grov, vilket ledde till att svenska 

lantraserna höll på att försvinna helt (Paradis Gustafsson. 2013 s, 10).  

Men på grund av konflikten mellan vad som ansågs vara viktigaste råvaran av kött och ull 

som fåret kunde bidra med så resulterade det i att svensk fåravel främst skulle inrikta sig på 

att ta fram kött.  

Tidigare stöd åt ullproduktion och schäferier upphörde och under 1800-talets senare del blev 

Sverige ett köttexporterade land (Berggren Torell (2013, s. 165). 

Australien som idag är en av världens största ullproducenter började vid samma tid vid 1800-

talets mitt importera merinofåret som ursprungligen kommer från Spanien som är den ras med 

den finfibrigaste ullen. Där var det ullen som var i fokus och man satsade enbart på 

ullproduktion vilket har lett till att det är det främsta landet inom export av ull idag 

tillsammans med Nya Zeeland, Sydafrika, Sydamerika och England. 

Eftersom det svenska inhemska fårets ull inte var lämpande att för den industriella 

textilindustrin blev Sverige inte ett ledande land inom ullproduktion och man har istället 

satsat på köttproduktion Kristensson (2001).  
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3.2 Skötsel av får och ull 
 

Det finns mer kött på ett får än ull, och köttet och även skinnet ger generellt mer betalt vilket 

då gör att fårägare främst satsar på köttproduktion eftersom det ger mer avkastning.  

Ullen ses mest som ett problem för köttproducenterna då den måste klippas åtminstone en 

gång per år, då det kostar att klippa den om man anlitar en fårklippare och man måste då ta 

hand om ullen, förvara den någonstans tills man gör sig av med den.  

Ska man kunna sälja ullen är det viktigt att ta hand om ullen när den sitter på fåret. Undvika 

att växter fastnar i ullen, tänka på hur man fodrar djuren med halm så det inte fastnar i ullen,  

Tänka på vilken årstid man klipper ullen, hur många gånger per år man klipper den, platsen 

man klipper ullen på är också viktigt.  

Olika kvalitéer på ullen beroende på vilken del av fåret den suttit på.  

Packning och sortering av klippt ull, ska packas i något material som släpper igenom fukt, 

exempel papperssäck. Sortering av ull underlättar vid förädling på spinneri. Sorterar efter färg 

och kvalité.  

Ull är en färskvara och behöver förvaras luftigt, torrt och svalt, helst användas inom rimlig tid 

efter klippning. Kort och mycket smutsig ull som man inte vill använda till förädling av 

material kan man lägga på komposten eller använda som hjälp vid täckodling (Gustavsson & 

Waller.1987, ss. 49-56) 
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3.3 Ullfiberns uppbyggnad och olika ulltyper 
 
 

Det finns tre olika ullhårstyper, bottenull, täckhår och märg- dödhår. Ett ullhår (fiber) består 

av olika cellskikt. Det yttersta är en tunn hinna som skyddar fibern, sen ett epidermisfjäll och 

barkceller.  

Bottenullen är finfibrig, småkrusig och mjuk. Epidermisfjällen sitter på dessa med den öppna 

kanten mot hårets spets. Bottenull saknar märgkanal.  

Täckhåret är långt, vågigt och glansigt. Fibrerna är grövre och epidermisfjällen sitter kant i 

kant, därav den höga glansen. Täckhår har märgkanal. Märg –och dödhår är grova fibrer, som 

inte gärna följer de övriga hårets vågor som beror på att märgkanalen är stor och nästan helt 

luftfyllt. Denna är glanslös och är ofta sprött så det bryts av lätt, går inte heller så bra att färga 

(Engström. 1978, s. 12)  

 
 

Det finns även en mängd olika typer av ull med olika egenskaper och kvalitéer som man 

tillämpar vid olika typ av bearbetning och användning.  

I Sverige finns tre grundtyper av får vilka är ryafåren, pälsfåren och finullsfåren samt en del 

undergrupper. Enligt Paradis Gustafsson. 2013, s. 21) har man importerat olika raser av får 

från andra länder och korsat dem med inhemska för att få fram olika resultat. I Sverige är den 

främsta anledning till denna avel att ta fram större slaktvikter, då det är främst köttproduktion 

man fokuserar på i Sverige.  

 

 
 
  

Bottenull Täckhår Märg och dödhår

Märgkanal

Epidermisf ällEpidermisf äll

Epidermisf äll

Märgkanal

delvis luftfylld

Barkceller

Figur 1. Olika sorter och färger på ull.  
Foto: Sara Ericsson 

Figur 2. Olika sorter och färger på ull.  
Foto: Sara Ericsson 



 
 

8 

 

3.4 Ullens egenskaper 
 

 

 

 

Fakta hämtad ur (Paradis Gustafsson 2013, s, 14) 



 
 

9 

 

3.5 Ullfibern och liknande material 
 
 

 
Ull och hår är fibrer som växer ur levande kroppar. Ull är en proteinfiber med organisk 

uppbyggnad som framställs på naturlig väg. Med hjälp av naturens krafter som solljus, regn, 

jord och självklart betande får framställs ullen, det är ett energisnålt material i både sin 

uppbyggnad och uppkomst.  

Ullfibern ger inte heller ifrån sig mycket energi när det bryts ned, den är relativt hållbar och 

bryts ned långsamt (Gustafsson och Waller 1987, S. 18).  

Ull, lin, bomull och silke är de enda naturfibrer som finns. Syntetfibrer är tillverkade av olja 

eller stenkol och manipulerade i industrin för att de ska likna och få samma funktioner som 

naturfibrerna. Det som förknippas med Sverige är främst ull och lin eftersom klimatet i norr är 

lämpade för framställning av dessa fibrer. Bomull och silke importerade man.  

 

 Lin är en växtfiber som måste odlas, eftersom det är en växtfiber till skillnad från 

ullen som är en proteinfiber har den lite andra egenskaper. Den är slät men kan ändå 

spinnas på grund av dess längd. Några av dess egenskaper är att den tar lätt upp vatten 

därav användning av lin i handdukar, den tar inte åt sig smuts och känns svalt och 

mjukt i linnetextilier som används nära kroppen (Paradis Gustafsson. 2013, s. 17) 

 

 Bomull är en växtfiber där man plockar fröhåren och spinner dem till bomullsgarn.  

Det kan bara odlas kring ekvatorn och kräver stora odlingslandskap och enorma 

mängder vatten för att framställas. Bomull tar lätt åt sig vatten och smutspartiklar och 

kräver därför tvätt relativt ofta.  

Det blev vanligt med bomull i och med industrialiseringen, innan dess var det en dyr 

importvara (Paradis Gustavsson. 2013, s. 92)  

 

 Silke/siden är en djurfiber som har liknande egenskaper som ullen, det är 

kokongtrådar som silkesfjärilens larver spinner in sig i när de förpuppas. Enligt 

Paradis Gustafsson (2013, s. 92) anses silke vara en lyxprodukt på grund av dess 

krävande framtagning.  

 

 Rayon är industriellt framställt och är gjord av träfibrer eller bambu, de kallas för 

halvsyntetiska fibrer och har genomgått en industriell process för att först bli flytande 

och sedan bilda långa fibrer (Paradis Gustafsson. 2013. S. 91).   

 

 Syntetfibrer tillverkas i stora fabriker med processer som förbrukar oljeresurser. 

Vilket är icke förnyelsebara material då de framställs av lagrad solenergi som naturen 

lagt undan för länge sedan. Syntetisk textil förbrukar mellan 3-6 gånger sin egen vikt i 

olja (Gustafsson & Waller. 1987, s. 18). De började tillverkas efter andra världskriget 

för att ersätta naturfibrerna. De behöver tvättas ofta då de lätt tar åt sig smuts och 

partiklar beskriver Paradis Gustafsson (2013, s. 93) 
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3.6 Bearbetning och användning av ull 

 
 Spinning innebär att man spinner ull till garn för att väva garnet till tyger eller 

använda till stickning.  

för att spinna gör man det antingen för hand på en spinnrock, slända eller så sker det 

på maskinella spinnerier spinner ullen till garner för framställning av tyger till kläder 

och hemtextilier.  

 

 Filtning, tovning och valkning är enligt Gustafsson & Waller (1987, s. 168) olika 

benämningar på när ullen avsiktligt eller oavsiktligt krymper och blir tätare, starkare 

och ullprodukten får en luddig yta.  

Ullen är den enda fibern som i naturligt tillstånd kan filta ihop sig till ett 

sammanhängande tyg.  

Filtning: oavsett hur mycket och på vilket sätt det har skett har ullprodukten krympt 

och blivit luddig.  

Tovning: är processen när lös eller kardad ull blir en sammanhängande textil.  

 

 Kardning innebär att man lägger ullen i staplar på en karda och kardar sedan ullen så 

den separeras och blir luftig. Kan ske för hand eller genom maskinkardning.  

Detta gör man innan man ska spinna eller filta den för att det bidrar till ullens förmåga 

att filta sig när den tunna hinnan på fibrerna nöts och epidermisfjällen friläggs och har 

lättare att kroka i varandra (Engström. 1978, s. 18). 

 

 Valka och stampa gör man när man vill få stickade saker, trikåer, vävda tyger att bli 

täta och starka så valkar eller stampar man dessa textilier. Industriellt framställda tyger 

genomgår ofta denna process. Vilket innebär att man materialet pressas eller gnuggas 

så det krymper och blir därmed tätare (Paradis Gustafsson. 2013, s. 89).  

 

Ytterligare användningsområden för ull 

Användning av ull till garn och textilier är någonting som varit i fokus för detta material.  

Detta har lett till att krav på att ullen ska vara mjuk och behaglig att ha nära kroppen och vara 

av fin kvalité för att använda inom hantverk och hemtextilier.  

Man har glömt bort de bra egenskaper som ullen har för att använda inom andra områden än 

just textilindustrin.  

Man kan lägga det i trädgården för att skydda mot ogräs, behålla jordens fukt, låta det ligga 

kvar och brytas ned naturlig och då ge lite näring till jorden menar Gustafsson Paradis (2013, 

s. 95) att använda ull som isolering i hus är också ett möjligt användningsområde. Genom att 

materialet är isolerande och vattenavvisande är egenskaper som man kan utnyttja genom att 

inte bara tänka på att använda ullen till plagg som ska vara nära kroppen, utan att det skulle 

fungera bra till ytterplagg.  

Att ullen har egenskapen att den inte brinner med öppen låga och har en ljuddämpande 

egenskap är någonting man skulle kunna utnyttja i framställning av mattor, möbelklädslar och 

gardiner (Paradis Gustafsson. 2013, s. 96).   
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4. Genomförande  

4.1 Telefonintervju och ett eventuellt samarbete  

 

Det första jag gjorde var en telefonintervju med ullkontoret på Gotland för att höra vad ett 

eventuellt samarbete skulle innebära och frågor angående deras verksamhet. Eftersom 

förslaget inte kommit direkt från dem till mig ville jag veta mer om deras verksamhet, hur 

problembilden med att man kastar ull idag ser ut och vad jag skulle kunna bidra med i 

samarbetet.  

Denna sortens intervjumetod kan beskrivas som semistrukturerad (Blomkvist & Hallin. 2015)  

då jag hade några klara frågeställningar kring ett visst ämne men hade inte strukturerat upp 

dem utan lät samtalet flyta på spontant och därmed fick automatiskt svar på de frågor jag 

ställde.   

 

Sammanställning av telefonintervju Jenny Andersson  

Verksamheten går ut på att de köper in ull från gårdar på Gotland för att sortera, tvätta och 

sedan sälja den vidare.  

De var medvetna om problemet att man kastar, gräver ner eller eldar upp stora mängder ull 

vilket var en av faktorerna varför de ville arbeta med ull.  

Det fanns en drivkraft i att försöka ta tillvara på ullen för att öka dess värde.  

Man får inte betalt för ull som inte är av bra kvalitet och det saknas industrier för att ta hand 

om ull i Sverige.  

De tar köper helst in ren ull eftersom den är enklare att tvätta och sedan sälja vidare. 

De har tagit in en liten del ull av varierad kvalité för att uppmuntra fårägare att ta hand om 

ullen då man får betalt beroende på vilket skick ullen är i.  

Den ull som är i för dåligt skick och är väldigt smutsig får man inte betalt för alls. 

Bukullen är oftast för tovig och för smutsig och rensas bort vid klippning. Det som även anses 

vara dålig kvalité och räknas som icke spinnbar ull är när det är växtrester i ullen, för grova 

fibrer, för korta fibrer, färgmärkning i ullen, för tovig ull räknas som ej spinnbar ull och är 

därför av sämre kvalité.  

 

Deras vision är att bredda kunskap kring ull och öka dess ekonomiska värde men också som 

ett material och resurs. De vill få fårägare att börja ta hand om ullen bättre från det att den 

sitter på fåret tills den klipps. Om de håller ullen ren och tar hand om den kommer det göra att 

värdet på den ökar och de får mer betalt för den.  

De vill försöka ta hand och tvätta så mycket ull som möjligt för att skapa en marknad för den 

svenska ullen.   

Det var ganska oklart vad ett samarbete skulle innebära, men det var främst att jag skulle få 

material att arbeta med. Där jag fick frågan om jag ville arbeta med tvättad ull eller otvättad. 

Den skulle iså fall skickas till mig från Gotland, jag kände direkt att jag skulle försöka få tag 

på material själv inom ett mer närliggande område för att då slippa frakt och kanske få större 

mängd. Så ett direkt samarbete inleddes inte med ullkontoret men en bra kontaktkälla om jag 

har frågor kring ämnet skapades.  
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4.2 Materialinsamling  
 
 

 
Eftersom jag beslutade att själv försöka få tag på material inom ett mer närliggande område 

som jag själv kunde åka och hämta upp letade jag upp kontaktinformation till fårägare som 

jag kunde höra med om de hade någon ull som skulle kastas. 

Jag hittade kontaktuppgifter via Svenska Fåravelsföreningen, religion Gävleborgs hemsida.  

Jag fick tag på två fårägare i Gävleborgs län som lyckligtvis hade ull hemma som skulle 

kastas som jag fick åka och hämta, vilket jag gjorde.  

När jag var där passade jag på att ställa några frågor vilket kan beskrivas som en ostrukturerad 

intervju som sker spontant och oförberett (Blomkvist & Hallin. 2015) dessa frågor var kring 

deras verksamhet, varför de slänger ullen om de upplever det som ett problem.  

De hade får för köttproduktion och de tog hand om skinnen.  

Ullen sågs mest som ett problem då den måste klippas 1-2 gånger per år. Eftersom deras 

verksamheter var relativt stora så blev det mycket ull vid varje klippning, den tar då mycket 

plats att förvara innan den kastas.  

Att ta hand om ullen både när den sitter på fåret och efter klippning skulle vara för 

tidskrävande, innebära extra jobb samt att det skulle krävas uppköpare av ullen vilket de 

upplever saknas. 

 

 

Figur 3. Stor säck, ca 250 kg med ull som ska 
till sopstationen. Foto: Sara Ericsson 

Figur 4. Två säckar blandull hämtat hos fårägare 
att använda som material i examensarbetet. 
Foto: Sara Ericsson 
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4.3 Intervjuer  
 
 

 

För att göra en mindre undersökning om medvetenhet kring problemet samt ett försök att få 

tag på ull av finare kvalitet som jag skulle använda mig av i utställningen i slutet av kursen 

kontaktade jag personer med olika kunskaper och anknytningar till ull. Denna typen av 

intervju beskriver (Blomqvist & Hallin. 2015) som semistrukturerad då den inte är för 

omfattande eller detaljerad men är organiserad kring ett visst ämne.  

De jag intervjuade var fårklippare, hemslöjdskonsulent och fårgårdar runt om i landet.  

 

Samanställning av intervjuer 

 Det är många som kastar ullen efter klippning för att den är skräpig, har blandade 

färger, olika sorters ull och att den är för tovig eller för kort klippt.  

 De som hade får främst för ullen skull och klippte fåren två gånger per år.  

 Trots att man hade fåren för ullens skull så tar man inte vara på all ull, detta på grund 

av dålig kvalité beroende på vilken årstid fårklippningen, var på fåret ullen suttit och 

om de är för mycket skräp i ullen.  

 För de som inte kastade sin ull på soptippen lade ut den sämre ullen i trädgården för 

att skydda växter mot kyla, skadedjur och ogräs. Eller hängde/lade ull runt träd i 

skogen i tron om att det skulle skydda mot betesskador. Det fanns även tankar kring 

att byta ut torv som man brukar plantera träd i mot ull för att skrämma bort djur från 

att äta upp dem.  

 Man lade även ullen i en hög på tomten eller gav bort om man inte kastade den.  

 

  

Figur 5. Ull i trädgård som skydd för växter. Foto: Sara Ericsson 
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5 Undersöka materialet - verkstadsarbete  

5.1 Första möte med ullen 

För att lära känna materialet och förstå dess egenskaper, möjligheter och begränsningar samt 

upptäcka vilka unika karaktärsdrag det har undersökte jag materialet genom att utföra olika 

tester på det. Denna explorativa process beskrivs som ”thinkering with the material” Karana, 

E., Barati, B., Rognoli, V., & Zeeuw Van Der Laan, A. (2015). Det är en skapande och 

utvärderande process som börjar första mötet med materialet vilket blev i verkstaden för att 

undersöka den ullen jag fått. 

Jag möttes av den starka och fräna lukten av får, samt den mjuka och feta känslan mot 

händerna när man tar i den. Synintrycket av smutsig ull med växtrester, urin och avföring i 

den blandade ullen gjorde mig lite avskräckt från att ens ta i den.  

 

Jag kände på en gång att jag ville tvätta ullen för att ens kunna arbeta med den. Denna 

tvättprocess blev det inledande arbetet i detta steg i processen. Jag hade bestämt några tester 

jag ville utföra på ullen för att upptäcka dess egenskaper. Dessa tester utförde jag först på den 

otvättade smutsiga ullen för att sedan utföra dessa på de olika tvättarna av ullen för att se om 

olika tvättprocesser förändrar ullens egenskaper.  

Enligt Paradis Gustafsson (2013, ss. 38-39) finns det många olika sätt man kan tvätta ullen på 

och med olika sorters tvättmedel och beroende på hur stora mängder man tvättar, hur ren man 

vill att ullen ska bli och hur mycket den ska lukta. Det beror också på vad ullen ska användas 

till. Det finns dock två grundprinciper att tänka på. Det får inte vara för hög temperatur då 

ullen mister glans och lite av elasticiteten och för mycket rörelse/gnuggning kan leda till att 

ullen börjar filta sig alltså krymper. Eftersom det är så många faktorer som spelar roll när man 

ska tvätta ull så testade jag olika tvättmetoder för att se hur olika resultat blev.   

 Olika temperaturer på vattnet 

 Tvätt med eller utan något sorts tvättmedel 

 Olika mängd ull att tvätta 

 Olika många tvättat/sköljningar  

 

 

 

 

  

Figur 6. Smutsig och skräpig ull att undersöka i 
processen. Foto: Sara Ericsson 

Figur 7. Tvätt av ull i ljummet vatten.  
Foto: Sara Ericsson 
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5.2 Olika tester på ullen  

 

 

Jag utförde olika tester på den otvättade ullen samt ullen som genomgått olika tvättprocesser 

för att se om resultatet skiljde sig beroende på vilket sätt man tvättat ullen på.  

Några av de tester som var fysiska, taktila och sinnliga jag utförde var:  

 

 Elda på materialet  

 Prova utsätta ullen för direktvärme i ugnen på olika temperaturer och tid i ugn.  

 Elda på materialet efter jag utsatt ullen för direktvärme i ugn.  

 Testa koka ullen, se om det går att utvinna ullfett 

 Hur den luktar 

 Hur den känns  

 Hur den ändrar färg eller form 

  

Figur 8. Test att elda på ull tvättad i diskmedel.   
Foto: Sara Ericsson 

Figur 10. Test att utsätta ull för ugnsvärme.  
Foto: Sara Ericsson 

Figur 9. Test att koka ull. Foto: Sara Ericsson 

Figur 11. Ull som utsatt för ugnsvärme.  
Foto: Sara Ericsson 
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5.3. Utvärdering av tvättprocess och tester  

 

 

När jag genomfört de olika tvättprocesserna och utfört de olika testerna på ullen utvärderade 

jag resultatet för att se hur jag skulle ta mig vidare i processen.  

Vilka möjligheter, begränsningar och eventuellt nya upptäckter jag gjort som kunde vara av 

intresse.   

 

 Ullen har en hög vattenupptagningsförmåga  

 Tvättvattnet blev varmare när ullen låg i det 

 Torktid beror på vilken mängd man tvättar, vilken tvättmetod man tillämpar, om den 

torkar när den tovat ihop sig eller är separerad, torkplats och miljön där den torkar 

spelar roll.  

 Om man inte tvättar ullen varsamt eller utsätter ullen för temperaturväxlingar och för 

höga temperaturer kan detta påverkat ullen vid tvätt då den kan tova ihop sig och blir 

svår att torka och separera fibrerna.   

 Färgförändring kan bero på ämnen i tex urin som ej tvättas bort eller att ullfettet 

tvättats bort. 

 Hur den taktila känslan upplevs beror på hur mycket ullfett man har tvättat bort och 

vilket sorts medel man använt och tvättat ullen i.  

 Hur mycket den luktar beror på om man använder tvättmedel och hur många gånger 

man tvättar den  

 Hur ren ullen blir beror på om man tvättar med något sorts tvättmedel eller med endast 

vatten och hur många gånger man tvättar ullen 

 Ullfettet kan vara det som skyddar materialet mot eld  

  Det som även spelar roll är hur tätt materialet är och om det är fuktigt eller torrt  

 Materialet bli torrt och sprött efter direktvärme i ugn, det innehåller inte fukt och det 

blir luftigare vilket gör att det brinner lätt 

 

Det jag tyckte var intressant var att den ull som endast var tvättat i vatten behöll sina 

egenskaper när jag utsatte den för testerna. Som att den fortfarande stod emot eld och att det 

verkade vara ullfettet som skyddade fibern mot direktvärme i ugn, att den upplevdes mjukare 

och tovade inte ihop sig så lätt. Ullen upplevdes som renare när den hade tvättats i någon form 

av tvättmedel. Jag tänkte då att jag ska försöka hitta en tvättprocess som inte kräver 

tvättmedel men som får ullen så ren som möjligt och samtidigt behålla några av dess 

egenskaper.  
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6. Tvättprocess  
 

Jag började om min tvättprocess för att se hur många tvättomgångar som krävdes samt hur 

man ska få bort växtrester, urinen och avföringen på ett effektivt sätt.  

Jag testade även tvätta större mängder för att få material jag kunde fortsätta arbeta med senare 

i processen.   

Jag utförde sedan samma tester på den tvättade ullen som tidigare i processen.  

Jag trodde att ullen skulle behålla sin förmåga att självsläcka när man eldade på materialet 

men den brann lätt. Den blev lite missfärgad i ugnen men inte alls mycket. Den känns 

fortfarande mjuk och relativt fet. Den luktar lite men inte illa och ser väldigt ren ut. Det 

kändes som jag hade hittat en bra tvättprocess för att få den relativt ren.  

 

  

Figur 12. Ull som blivit tvättat i ljummet 
vatten. Foto: Sara Ericsson 

Figur 13. Torkning av tvättad ull.  
Foto: Sara Ericsson 
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6.1. Experiment med den tvättade ullen  
 
 

På grund av ullens unika förmåga att filta sig själv vid gnuggning eller tryck tänkte jag att 

man kan använda den egenskapen för att skapa ett sammanbundet material och eventuellt 

kunna blanda in andra material med ullen och pressa samman det.  

Jag ville även testa att ändra ullens struktur för att se om det gick att göra det hårt eller stelt. 

Det jag även gjorde var att testa blanda det med andra material för att skapa ett nytt material 

med nya egenskaper. Syftet med det var att försöka få materialet att bli formstabilt få ett mer 

definierat uttryck.  

Eftersom jag i min avgränsning beskrivit att jag inte ville blanda någonting  

med ullen som inte är nedbrytbart eller innehåller några onaturliga ämnen valde jag att 

experimentera med material som:  

 

 Returpapper (gammal äggkartong) 

 Äggskal  

 Sågspån 

 Kork 

 Egengjort stärkelselim och kaseinlim  

 

 

  Stärkelselim består av någon form 
stärkelse i mitt fall använde jag 
potatismjöl, vatten och socker som 
kokas tills det tjocknat 
 

Kaseinlim får man fram när man 
kokar ur kaseinet ur mjölk och 
tillsätter ättika, vatten och 
bikarbonat 
 

Figur 14. Ull, pappersmassa och 
stärkelselim som ska pressas.  
Foto: Sara Ericsson 

Figur 15. Ull, sågspån och kaseinlim som 
ska blandas. Foto: Sara Ericsson 
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6.2. Analys och utvärdering av tester och experiment 
 
 

När man är i en undersökande och explorativ process krävs det att man producerar samtidigt 

som man utvärderar och analyserar resultat så man kan gå vidare i sitt arbete. Det som 

beskrivs i metoden materialdriven design Karana, E., Barati, B., Rognoli, V., & Zeeuw Van 

Der Laan, A. (2015) är att man bör kunna fastställa vilka möjligheter, begränsningar, 

egenskaper och vilka bearbetningsmetoder som är mest lämpade för materialet, detta för att 

komma vidare i processen. Jag sammanställde dessa för att ta ställning till hur jag skulle gå 

vidare i mitt arbete.  

Vilka grundläggande egenskaper har materialet? 

 Ull kan binda stora mängder vatten utan att kännas blött 

 Det är mjukt 

 Elastiskt  

 Brinner inte med öppen låga 

 Har en isolerande förmåga 

 Leder inte värme  

 

Vilka begränsningar har materialet? 

 Svårt att få väldigt smutsig ull ren 

 Ullen tovar ihop sig om man inte hanterar den varsamt 

 Ullen luktar mycket om man inte tvättar den 

 Omfattande tvättprocess för att få ull relativt ren  

 Otvättad ull innehåller växt, urin och avföring 

 

Vilka möjligheter har materialet? 

 Ull kan binda ihop sig själv och bli ett sammanhängande material 

 Otvättad och sköljd ull brinner inte 

 Kan användas som en komponent i ett kompositmaterial 

 Det är mjukt och formbart 

 Man kan separera fibrerna från varandra 

 Enkelt att blanda med andra material 

 Kan pressas samman eller bli luftigt 

 

Vilka är de mest lämpade bearbetningsprocesserna? 

 Tvätta ullen i ljummet vatten 

 Att pressa ull tillsammans med någon form av vätska gör att den binds samman 

 Att få ullen separerad och luftig innan man pressar den verkar underlätta 

bindningsförmågan 

 På grund av ullens mjukhet kan man lätt klippa i ullen och därmed få kortare fibrer 

 

Vad händer när man utsätter materialet för andra tillverkningsmetoder?  

 Ull brinner lätt om man tvättat den för många gånger eller i tvättmedel 

 Ull som utsätts för direktvärme blir missfärgat, torrt och sprött  

 Vid kokning av ull tovar den ihop sig i en klump och luktar fruktansvärt illa  

 Ull går bra att blanda med andra material 
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7. Projektets vändpunkt 

Efter en lång utforskande process av materialet som till en stor del handlade om att tvätta 

ullen för att få det relativt rent tog mitt projekt en vändning. När jag utvärderade och 

analyserade resultat jag kommit fram till insåg jag att tvättprocessen blev för omfattande, 

vattenkrävande, plats- och tidskrävande 

Detta när man tvättar för hand vilket inte är optimalt för de stora mängder ull som finns 

tillgängligt. Skulle det ske industriellt som det gör på ulltvätteriet på Gotland går det nog 

fortare. Men då har jag inte kommit någon vart i projektet eftersom den ullen inte är värd att 

tvätta utan bör utforskas i det skick den är i för att skapa ett användningsområde för den. 

De problem de har är att det är svårt att tvätta ur växtrester och skräp ur ullen och min 

tvättprocess gjorde inte ullen helt ren från detta så det skulle göra det meningslöst att jag 

skapar ett koncept kring tvättad ull som ändå inte är helt ren.  

Det blev vändpunkten i mitt projekt och jag beslöt mig för att istället bara arbeta med den 

smutsiga ullen i det skick den kommer i. Min tanke med att tvätta ullen var för att jag kände 

att den smutsiga otvättade ullen skulle begränsa mig då den innehåller urin, avföring, 

växtrester och att ullfettet är kvar.  

Men jag insåg sedan att detta inte behövde vara begränsningar utan möjligheter. Nu kunde jag 

arbeta med ullen som den var och behålla dess egenskaper och naturlighet.  

Det gjorde även att användningsområdet begränsades vilket egentligen inte behöver vara 

negativt då jag hittat ett fokusområde som jag kunde utgå ifrån.  
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7.1. Kartläggning för vidare arbete  
 
 

Utifrån kartläggningen av dess möjligheter, begränsningar och kvaliteter kan jag konstatera 

att den smutsiga ullen bör användas för: 

 Utomhusbruk 

 Inte vara någonting bestående 

 Ha koppling till naturen i samband med trädgård och växter 

 Utnyttja dess egenskaper  

Jag tänkte även tillbaka på intervjuerna där fler nämnde att de använde ull i trädgården eller 

till växter och mark av olika anledningar. Att man kunde lägga ull i trädgården för att skydda 

växter mot kyla, ogräs och skadedjur, även att man kunde hänga den på träd för att det skulle 

hålla djur borta på grund av dess lukt eller byta ut torven som man brukar plantera trädplantor 

i mot ull istället.  

Utifrån detta gjorde jag en mindre marknadsundersökning “benchmarking” som beskrivs i 

metoden Karana, E., Barati, B., Rognoli, V., & Zeeuw Van Der Laan, A. (2015, s.12) då jag 

undersökte material och produkter man använder i samband med trädgård, växter och 

plantering som har ungefär liknade egenskaper och funktioner som ullen. Detta för att kunna 

positionera ull i jämförelse med andra material och för att se i vilka sorters produkter man 

skulle kunna applicera ullen i.  Det bör fylla ett syfte med hjälp av dess egenskaper och 

uppfylla något slags behov eller vara en tillföra någonting i dess användning.  
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7.2. Ny experimentell process  
 
 

I och med att jag redan gjort en undersökande process av materialet och dess egenskaper har 

jag kännedom kring dess egenskaper och möjligheter. Jag fick även inspiration genom 

marknadsundersökningen jag gjorde om material och produkter man använder i samband med 

trädgård och växter.  
Att försöka forma ullen på något sätt så den fick en konkret form var någonting jag ville 

prova. Det jag tidigare upptäckt var att ullen har en självfiltande förmåga vid tryck eller 

gnuggning på detta sätt skulle man kunna göra nån sorts markduk.  

Jag tänkte att detta måste gå i flera lager så man får en blockliknande form. Jag ville även 

prova gjuta i ullen om det skulle gå så det skulle fungera som ett sorts kärl eller kruka.  

 

  

Figur 16. Test att pressa och forma ull.  
Foto: Sara Ericsson 

Figur 17. Test att gjuta av en mugg i pressad ull. 
Foto: Sara Ericsson 
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7.3. Utvärdering av experiment med den smutsiga ullen  
 
 

De resultat jag kom fram till var att det är väldigt svårt att forma ull utan att tillsätta någon 

form av vätska. När man tillsätter vätska till den smutsiga ullen lösgör man all smuts som är i 

ullen och det blev väldigt smutsigt och ohygieniskt att arbeta med. Det går inte att forma eller 

pressa ullen och den håller formen bara som den är. Det tog ganska lång tid för ullen att torka 

när man hade pressat den i många lager vilket kan leda till att den står och härsknar om den 

inte får torka ordentligt.  

Att bara försöka forma ullen som den är med sig själv skulle inte gå. Jag var tvungen att tänka 

om.  

 Ull går bra att blanda med andra material eftersom man kan separera fibrerna och 

bestämma längden på dem genom att ha dem hela eller klippa dem i småbitar.  

 Det skulle kunna fungera som en komponent i ett material för att binda det samman.   

 Eftersom ullen är smutsig måste den blandas med ett material som ska vara utomhus 

och kunna brytas ner i jorden.  

 Ullen har egenskaper som skulle kunna användas för att behålla fukt, verka isolerande, 

fungera som ett sorts bindningsmaterial, bidra med luftighet och formas på ett enkelt 

sätt.  

Jag gick tillbaka till materialundersökningen jag gjorde och såg att man blandade i torv och 

kokosfiber i jord för att förbättra odlingsmöjligheter för växter och frön och fungera som ett 

slags bindande material för att hålla ihop jorden. Jag blev intresserad av att man applicerade 

torv i många produkter men att det räknas som ett fossilt bränsle och tar väldigt lång tid att 

återbildas. Där fanns en möjlig ingång till att eventuellt byta ut eller minska mängd torv mot 

ull istället eller skapa produkter som kan konkurrera ut torven.  
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8. Torvfakta och möjligheter för ull 
 
 

För att ta reda på mer om torv för att undersöka eventuella appliceringsområden för ullen 

gjorde jag en mindre faktaundersökning.  

Torv bildas genom biologiska och kemiska processer i våtmarker. Det är en jordart av 

organiskt ursprung då den består av döda djur och växtdelar som inte brutits ned ordentligt på 

grund av syrebrist.  

Denna process startade för ca 10 000 år sedan och pågår fortfarande.  

I Sverige finns stora tillgångar av torv och det är ca en fjärdedel av landets yta som är täckt.  

Det var på 1950-talet som näringsberikande torvprodukter började framställas industriellt 

detta var främst riktat mot yrkes- och fritidsodlare, för att utvinna och bearbeta torv krävs 

särskilda tillstånd Energimyndigheten (2015). 

Utvinning av torv medför miljö och klimatpåverkan som exempel:   

 Torv räknas som ett fossilt bränsle vilket har med dess relativt långa nybildningstid att 

göra.  

 När man utvinner torv tar man bort stora delar av växttäcket och området avvattnas.  

 För att komma åt torvmarkerna gör man nya vägar och diken som leder  

till att angränsade område påverkas.  

 Vid nedbrytning av torv släpps det ut växthusgaser som koldioxid och metan.  

 Från själva torvmarken kan utsläpp av dikväveoxid förekomma. 

 

Att det finns nackdelar med att bryta och använda torv kan skapa en ingång till att 

argumentera för att byta ut torv mot ull i vissa produkter och ändamål.  

Men då krävs att ullens egenskaper är någorlunda lika torven så man kan ersätta den men 

ändå uppfylla de krav eller behov som torv gör.  
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8.1. Torv som odlingssubstrat  
 
 

Odlingstorv brukar användas som odlingssubstrat vilket innebär att man blandar upp jorden 

man ska odla i med torv för att optimera miljön för växterna Johansson (2008).  

Jorden kan användas vid exempelvis förkultivering och plantering av sticklingar.  

Torv brukar även användas i odlingsbriketter och odlingskrukor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De egenskaper torven har som gör den till ett bra material att använda som 

odlingssubstrat är: 

 Det är ett organiskt material.  

 Torv innehåller små porer som gör att den har hög vattenupptagningsförmåga.  

 Den är näringsfattig vilket gör att den kan binda mycket näring.  

 Vid blandning med jord används den som ett slags bindemedel 

Några nackdelar med torven är:  

 På grund av dess små porer är det risk för övervattning 

 Vid upprepad torka förlorar torven dess vattenhållande förmåga och blir istället 

vattenavvisande.  

 Om man blandar torv med oorganiska material kan dess struktur och egenskaper 

förändras.  

 Eftersom den räknas som fossilt bränsle så medför användning av torv till negativ 

miljöpåverkan.  

 

Figur 18. Exempel på förkultivering i 
plastkrukor. Foto: Eva Österberg. 

Figur 19. Sticklingar i vatten.  
Foto: Sara Ericsson 
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9. Testa blanda ull och jord 
 
 

Min process i verkstaden fortsatte och jag hade en tanke med att använda ull som ett 

odlingssubstrat istället för torv eller upptäcka andra appliceringsmöjligheter.  

Jag provade att blanda ullen med jord och testade att blanda i hela ullfibrer i jorden men även 

klippa ullen i småbitar för att se om den fördelade sig bättre med jorden då. Jag provade även 

att blanda i olika mängd ull i jorden för att se om den blandade sig lika bra då. Det jag kom 

fram till var att det gick väldigt bra att blanda ullen med jord. Att försöka forma ull och 

jordblandningen blev det nästa steget i min process.  

 

 

  

Figur 20. Test att blanda jord och ull.  
Foto: Sara Ericsson 

Figur 21. Blandad ull och jord.  
Foto: Sara Ericsson 
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9.1 Forma och pressa ull och jordblandning 
 
 

Att försöka forma ull och jordblandningen blev nästa steg i min process. Jag insåg att jag var 

tvungen att pressa samman blandningen på något sätt för att få den kompakt och stabil. Jag 

behövde göra en form för att pressa jorden i och hittade en video Homesteadonomics (2014) 

hur man gjorde en egen ”soilblocker” för att pressa jord till krukor för att förkultivera i.  

Jag tillverkade snabbt några sådana för att komma igång med pressning och formning av ull 

och jordblandningen. Det gick väldigt bra att forma ull och jordblandningen med denna press, 

det blev lite olika resultat beroende på hur mycket ull man blandade i och om den var klippt i 

mindre bitar eller om det var hela fibrer i.  

Figur 22. Jord och ullblandning i en press.  
Foto: Sara Ericsson 

Figur 23. Pressa ull och jordblandning.  
Foto: Sara Ericsson 

Figur 24. Pressade former med olika mängd ull 
blandat i jorden. Foto: Sara Ericsson 
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Jag gjorde några till pressar som jag kunde prova olika göra olika former med. Jag ville 

även jämföra ullblandningen med att bara använda jord att pressa ifall det skulle vara 

någon skillnad. Jag testade även att sätta lite fröer för att se om de kunde gro någonting i 

ull och jordblandningen.  Resultatet av mina tester: 

 

Ullblandningens egenskaper:  

 Höll sig fuktig längre 

 Materialet blev mer hållbart och inte så sprött 

 Sög upp vatten fortare 

 Blev lätt och luftigt vid torrt tillstånd 

 Hållbart  

 Föll inte sönder när man hade på vatten 

 Ullen luktade inte när man blandat ut den med jorden 

 

 

 

 
Figur 25. Mindre press att forma jord och 
ullblandningen. Foto: Sara Ericsson 

 
Figur 26. Olika pressade former.   
Foto: Sara Ericsson 

Figur 27. Planterade frön i ull och 
jordformer.  
Foto: Sara Ericsson 
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10. Studiebesök ullkontoret på Gotland 

 

 
Jag bestämde att jag ville göra ett studiebesök på ullkontoret på Gotland där jag träffade 

Jenny Andersson för att se hur tvättprocessen går till och samtala kring frågor som rör ull och 

ullanvändning. På studiebesöket fick jag se hur tvättprocessen går till men också deras lager 

med ull som de tagit in som de delat in i olika kvalitetsklasser för att rangordna 

smutsighetsgrader i ullen. De tar främst in ull från Gotland eftersom de själva åker och samlar 

upp den.  

Själva tvättprocessen var ett stort maskineri där ullen går genom ett flertal steg för att bli ren. 

Det största problemet vid tvätt av ull var att växtrester fortfarande satt kvar samt att viss 

färgmärkning inte gick bort i tvätten. Det var främst den ullen som var intressant att hitta ett 

möjligt användningsområde för.  

Jag berättade om mitt koncept att blanda ull och jord för att eventuellt kunna byta ut torv i 

jorden och ersätta det med ull som en bindningskomponent Men även för att hålla jorden 

fuktigare längre, kunna brytas ned i marken, fungera som gödning till jorden och växter och 

fungera som isolering till växters rötter.  

Men att gestalta detta i någon form av produkt så det blir mer kommersiellt och tillgängligt.  

Jenny tyckte det lät väldigt intressant och visade andra företag som arbetade med att ta fram 

ullpellets för att strö i rabatter för att tillföra fukt till jorden.  

Hon visade även ett isoleringsmaterial där an använt ull som man pressat samman.  

 

 

Figur 28. En del av tvätterilinjen, 
ullkontoret på Gotland  
Foto: Sara Ericsson 

Figur 29. Provbit av isolerinngsmaterial 
som består av pressad ull.   
Foto: Sara Ericsson 
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Sammanfattning av studiebesöket 

Jag tyckte att studiebesöket var väldigt givande. Att se hela tvättprocessen bekräftade mitt 

beslut att inte fortsätta arbeta med tvättad ull eftersom det är en krävande process. men att 

intresse för att skapa nya användningsområden för ullen finns och det var roligt att se, det 

innebär att engagemang kring att ta hand om ullen finns.  

Det blev en bekräftelse på att mitt arbete och engagemang kan inspirera till att utnyttja ullen 

som en förnyelsebar resurs med dess unika egenskaper. Jag kände att jag var inne på rätt spår 

med min ull och jordblandning. 
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11. Skapa koncept 
 
 

Jag ville ha jämna former för att få dem att likna produkter mer än någonting oregelbundet 

och ogenomtänkt. Därför kom jag fram till att klippa ullen i småbitar och blanda med jorden 

för att få jämnast form. Det jag var tvungen att fastställa var om man skulle se ullen i 

jordblandningen eller om det skulle vara mindre mängd ull så att bara egenskaperna skulle 

tillämpas i produkten. För att fastställa detta tog jag fram två olika blandningar:  

 

1. Ca 70 % klippt ull och 30 % jord 

2. Ca 40% klippt ull och 60% jord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Figur 30. Form av ull och jordblandning 
med mer ull än jord. 
Foto: Sara Ericsson 

Figur 31. Form av ull och jordblandning 
med mer jord än ull.  
Foto: Sara Ericsson 
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11.1 Testgrupp – användarupplevelser av material 
 
 

För att se om blandningarna med ull och jord tolkas och upplevs annorlunda beroende 

mängden ull och om den syns och känns genomförde jag utifrån metoden ” Experiental 

characterization” olika tester på personer.  

I testet fick de undersöka materialet fysiskt och beskriva vilka sensoriska kvaliteter det hade, 

vilka känslomässiga reaktioner det lockar fram, vad de associerar materialet med och hur de 

interagerar med materialet.   

Det jag även fick ut av testerna var om det skulle stämma överens med min tanke att det 

skulle behålla sin naturliga karaktär och inte direkt vara någonting bestående och behålla 

ullens egenskaper som mjukhet, formbarhet och luftighet.  

Det var inte så stor skillnad på hur de upplevde materialet med mer ull och mindre mängd 

jord och materialet med mer jord och mindre mängd ull.  

När jag i slutet av testet berättade vad materialet är tänkt att användas till och visade hur 

eventuella produkter skulle kunna se ut blev de inte överraskade utan att de stämde bra 

överens med hur de tolkat materialet. De var väldigt positiva till dess användning till växter 

och plantering. De kunde föreställa sig att produkterna skulle kunna fungera rent praktiskt 

men även bli intressanta för att möjliggöra odling hemma på ett enklare sätt. De var även 

positiva till att det fanns en miljöaspekt i konceptet där ullen blir utnyttjad som resurs 

samtidigt som man kan minska på torven i jorden samt odla sina grödor själva.  
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12. Resultat  

Jag har genom mina tester och undersökningar av ullens möjligheter och dess unika 

egenskaper hittat ett möjligt användningsområde för den ull som annars kastas, bränns upp 

eller grävs ned. På ett sätt kan man säga att ullen även i mitt koncept kan grävas ned men har 

då ett syfte och bidrar med nytta för både människor, jorden och växter. Den har fått en annan 

betydelse och kan ses som en värdefull resurs.  

Mitt slutkoncept handlar om att blanda klippt ull med jord för att få en ull och jordblandning 

som sedan kan pressas till odlingsbriketter. Tanken är att briketterna ska användas till 

plantering av frön eller växter i både inomhus och utomhusmiljö. Man behöver inga krukor då 

ullen håller ihop briketten och suger upp vatten så den håller sig fuktig en längre tid.  

Man kan enkelt omplantera växterna utan att förstöra rötterna då briketterna inte behöver 

någon kruka. Odlingsbriketterna är även helt nedbrytbara då de endast består av pressad jord 

och ull.  

  

Figur 32. Pressad ull och jordblandning som är formade. Enkelt att 
plantera frö i håligheten i mitten av briketten.  
Foto: Sara Ericsson 
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Målgrupp  

Tanken är att målgruppen är alla som är intresserad av odling och växter, men även den 

växande grupp av människor som kanske inte har erfarenhet kring plantering och odling men 

som vill börja odla grönsaker och växter själv hemma men känner att det är för omständligt 

och blir för smutsigt att hålla på med jord inomhus.   

Men denna materialblandning skulle även kunna vara av ett större intresse för användning i 

jordar som torkar ut snabbt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ullens positiva fördelar i konceptet 

 Man kan byta ut en del av torven i jorden mot ull istället 

 Ullen tar upp fukt och binder den vilket håller jorden fuktigare längre 

 Den har en isolerande förmåga vilket kan skydda växters känsliga rötter mot frost eller 

kyla 

 Ullens struktur gör jorden luftig och väldränerade 

 Eftersom ullen är helt naturlig så blir materialet 100 % nedbrytbart 

 Man behöver inte ta ut växten från krukan vid omplantering då den kan sättas ut i 

jorden direkt, kan bytas ut istället för plastkrukor 

  

Figur 33. Sockerärtsfrö som planterats och grott i briketten.  
Foto: Sara Ericsson 
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Tillverkningsprocess  

Att tillverka odlingsbriketterna skulle kunna ske industriellt och inte vara så omfattande 

process men man skulle behöva ett maskineri som klipper ullen i småbitar samt pressar för att 

göra former i. Det enda komponenterna i materialet är klippt ull, jord och vatten.  

Man skulle kunna pressa jord och ullblandningen till de former man önskar och låter de sedan 

torka.  

Ullen skulle köpas upp av fårägare, detta skulle motivera fårägarna att inte kasta ullen då de 

inte behöver sortera den eller tänka på att den måste vara av bra kvalitet för att vara värd 

någonting.  

Dessa odlingsbriketter skulle kunna säljas som färdigpressade och paketerade, och kan 

komma i varierande storlekar för att möjliggöra och förenkla plantering av sticklingar och 

fröer inomhus. Eftersom ullen binder fukt så kan krukan säljas när den är torr för att man 

sedan häller på vatten och fuktar jorden så det blir möjligt att odla i den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 34. Exempel hur förpackning till odlingsbriketterna skulle kunna se 
ut.   
Foto: Sara Ericsson 
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13. Diskussion och slutsats 

Ingången till detta arbete började med en tydlig problemformulering att det slängs, bränns upp 

eller grävs ned stora mängder ull i Sverige varje år. Förut tog man hand om allt på fåret och 

ullen sågs som en tillgång och resurs. Idag ses den mest som ett problem för att man får dåligt 

betalt för skräpig ull som inte är spinnbar eller av bra kvalitet.  

Med en öppen inställning gick jag in i projektet där jag fick låta materialet styra 

designprocessen för att försöka hitta möjliga användningsområden och öka värdet på den ull 

som annars kastas.  

Under min explorativa process upptäckte jag många av ullens unika egenskaper och vilka 

möjligheter men även begränsningar materialet har.  

Detta syns i mitt resultat som visar att det finns fler användningsområden för ull som kanske 

inte har utforskas tidigare. Detta kan möjliggöra att man kan börja ta tillvara på ull men för ett 

annat syfte än det som råder idag.  

Det kan även gynna fårägarna som ser ullen som ett problem då de måste göra sig av med den 

efter klippning. Finns det uppköpare av ullen så kan det motivera fårägarna till att inte kasta 

den utan få betalt för den.  

Detta utan att behöva lägga tid och resurser på att sköta om ullen när den sitter på fåret och 

det arbete som krävs efter för att få ull av så bra kvalitet som möjligt.  

Om man uppmärksammar ullens unika egenskaper och möjligheter kan det leda till ett ökat 

intresse kring den och att man ser det som ett förnyelsebart material.  

Mitt koncept sätter in ull i ett nytt sammanhang vilket gör att man bryter gamla traditionella 

sätt att se på ullen. Problemet var egentligen inte ullen i sig utan det grundar sig i att man 

fortfarande har en traditionell syn på ull som material med väl etablerade och utvecklade 

förädlingsprocesser och användningsområden. I den traditionella synen på ullen är det kvalitet 

och skicket på ullen som är viktigt och därmed anses att ull som inte uppfyller vissa krav inte 

blir intressant. Det primära i min process var inte nödvändigtvis att ta fram en ny produkt med 

ull som utgångsmaterial. Det var processen i sig som var viktigt för att testa gränser för vad 

materialet är kapabelt till och därmed få kunskaper och som jag sedan kunde redovisa i 

rapporten. Det är av stor samhällelig relevans att ta tillvara på resurser som finns och 

minimera miljöpåverkan av vårt konsumerande.  

Som designer har man verkligen möjligheter att göra förändring vilket känns bra att man kan 

bidra till ett mer hållbart samhälle och genom sitt arbete indirekt få människor att börja tänka 

annorlunda och ändra beteenden. Jag tror definitivt det finns möjligheter att börja ta tillvara 

på den ull som idag inte används, jag har under min process gjort många intressanta 

upptäckter. Mitt slutkoncept visar att det finnsandra användningsområden för ull och det kan 

vara rätt i tiden att bryta traditionella sätt att se på ullen och hur och vad den används till.  

Det kan öppna för en bredare diskussion kring materialet och visa på att det finns 

engagemang och intresse kring att försöka ta till vara på ull som material.  
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14. Framtida utvecklingsmöjligheter 

 
 

Framtida utvecklingsmöjligheter finns definitivt för mitt koncept och att fortsätta undersöka 

ull och jordblandningen.  

Jag har i mitt arbete inte hunnit undersöka ullens nedbrytningstid i jord, om den eventuellt 

tillför några näringsämnen som kan vara till nytta.  

Det man även skulle göra för att stärka argumenten för att byta ut torv i jord och ersätta den 

med ull är att göra jämförande tester i vattenupptagningsförmåga, luftighet i jord, hur lång tid 

fuktigheten håller sig i jorden och om det finns fler positiva fördelar som ullen bidrar med till 

jorden. Man skulle även behöva kartlägga eventuella brister i att blanda ull och jord för att 

veta i vilka sammanhang man inte ska använda den till, som exempel att vissa växter inte mår 

bra i den sortens jord.  

Man skulle även kunna undersöka vidare för vilken mängd jord och ull som skulle vara 

optimal för att kunna pressa blandningen till stabila former. Att man tar fram en riktlinje för 

mängd ull i förhållande till jord för att blandningen ska vara konstant i tillverkningsprocessen.  

Eftersom det finns stora mängder ull som man skulle kunna utnyttja finns möjligheter att 

skapa en kommersiell produkt som kan tillverkas och nå ut till konsumenter.  

För att detta skulle vara möjligt skulle någon form av industri behövas.  

Man skulle då kunna köpa upp ull från fårproducenter, frakta ullen till industrin där den klipps 

till korta fibrer och blandas med jord och vatten. Man skulle behöva någon sorts 

formpressverktyg som på ett effektivt sätt formar ull och jordblandningen till konstanta 

former. För att skapa en kommersiell produkt som skulle kunna säljas i affärer och att de ska 

tolkas som industriellt producerade och inte ses som ett hantverk behövs troligtvis de även en 

förpackning med ett tydligt varumärke.  

Jag tror att dessa odlingsbriketter skulle kunna tillverkas, paketeras och säljas på 

blomsteraffärer men även kanske större matbutiker. Intresset kring odling av egna grönsaker 

och växter tror jag kommer öka och därför tror jag att odlingsbriketterna skulle vara attraktiva 

på marknaden.  
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16.1Tabell över olika tvättprocesser samt resultat och utvärdering av 

tester på de olika tvättarna   



 
 

42 

 

16.2 Resultat och utvärdering av tester på tvättad ull 
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16.3 Resultat och utvärdering av tester på otvättad ull 
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