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Abstract 
The information that wool is burned in quantities while we are importing wool speaks its clear 
language, something needs to be done. Wool, which is a durable and 100% renewable 
material with both historical connections as well as fantastic properties, is a huge waste of 
resources to burn as if it were rubbish. 
From a sustainability perspective as well as a personal interest, based on my years as a 
stylist, I have investigated the sensual properties of the wool to find new material 
experiences in one of the world's oldest textile materials. The climate issue that is most 
up-to-date, which we all have to relate to in one way or another, and that I want to make my 
research available to everyone, means that my work is relevant from a sustainability 
perspective.  
 
I have worked from a material-driven design, where the meaning of the material has been 
important in order to weave the emotional connection to a material. With an artistic 
approach, I wanted to take on my work in exploring, evaluating and questioning myself and 
my work in a material-driven process, in which I turn materials and user tests to contribute 
with new material experiences of wool. I hope that my work contributes to seeing Swedish 
wool with new eyes. With new associations and perspectives. To see opportunities instead 
of impossibilities. 
 

Sammanfattning 
Informationen om att det bränns ull i mängder samtidigt som vi importerar ull talar sitt tydliga 
språk att något behöver göras. Ull som är ett hållbart och 100% förnybart material med både 
historiska och fantastiska egenskaper, vilket gör att det är ett enormt resursslöseri att bränna 
ull som om det vore skräp. Det finns många eldsjälar inom fårbranchen som arbetar för att 
hitta lösningar för dessa problem. Ullklassificering, att ta fram en nationell agenda över 
ullhantering och försök att öka intresset för ull i allmänhet står på agendan.  
 
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl som ett personligt intresse och utifrån mina år som 
stylist har jag undersökt ullens sinnliga egenskaper för att hitta nya materialupplevelser i ett 
av världens äldsta textila material. Klimatfrågan som är högst aktuell, vilket vi alla på ett eller 
annat sätt måste förhålla oss till, samt mitt mål att göra min forskning tillgänglig för alla, gör 
att mitt arbete har relevans utifrån ett hållbart, samhällsmässigt och kunskapsmässigt 
perspektiv.  
 
Utifrån en materialdriven design, där materialets mening står för att väva in den 
känslomässiga kopplingen svensk ull, vill jag med konstnärlig ansats ta mig an arbetet i att 
utforska, utvärdera och ifrågasätta mig själv. Basen i hela mitt arbete är den materialdrivna 
processen där jag varvar material och användartester för att bidra med nya 
materialupplevelser av ull. Jag hoppas att mitt arbete gör att vi ser med nya ögon på ull och 
att våra associationer till svensk ull inte enbart ses som en stickad tjocktröja eller ett par 
lovikkavantar från en gången tid. Jag vill vidga perspektiv och inspirera till att se möjligheter i 
den materialskatt vi har runt hörnet. 
 

 



 

Förord 
 

Where are we?  
What the hell is going on? 
The dust has only just begun to form, Crop circles in the carpet sinking, feeling. 
 
Spin me around again and rub my eyes this can't be happening. 
When busy streets a mess with people would stop to hold, their heads, heavy. 
 
Hide and seek, trains and sewing machines, all those years, they were here first. 
 
Oily marks appear on walls where pleasure moments hung before the takeover the 
sweeping insensitivity of this, still life. 
 
Mmm, What'd you say, that you only meant well? - Well, of course you did. 
Mmm, what'd you say, that it's all for the best? -Of course it is. - Imogen Heap 
 
 
Utan individualitet finns det ingen skicklighet. I sättet individen ser saker och hur de 
kommunicerar det däri ligger det unika. 
Utan det, ingen konst. - Pharrell  
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1 Inledning  
Where are we? What the hell is going on? 
The dust has only just begun to form Crop circles in the carpet 
Sinking, feeling. Spin me around again, and rub my eyes.This can't be happening 

“Varje år bränns över tusen ton svensk fårull. Istället importerar vi ull för flera miljoner kronor, 
Sorgligt!” Cederblad,(2017).Jag tog mitt avstamp i den här rubriken när jag satte igång mitt 
examensarbete. Det berör mig och jag kan inte förstå hur det kan vara möjligt. Det orimliga i 

 



 

att vi idag bränner stora mängder ull samtidigt som vi importerar för flera miljoner kronor 
gjorde mig intresserad utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Även personligt, då jag med en 
bakgrund inom mode och kläder som stylist, reflekterade över hur jag uppfattat svensk ull.  
Jag fick min första tröja i svensk ull för ungefär ett år sedan och kände troligtvis som de 
flesta andra. Ull är praktiskt och varmt men jag upplever det något snävt i sitt uttryck. Mina 
personliga associationer till ull har varit att det är stickigt och använts av en viss kategori 
människor som exempelvis min vikarie i årskurs 9 som gjorde vapenfri tjänst. Är svensk ull 
kulturellt betingat och leder tankarna till lovikkavanten eller till en praktisk men stickig tröja? 

1.1 En Bortglömd historia 
“Hide and seek. Trains and sewing machines. All those years. They were here first”  
Ull som en gång värmde fattig och rik. Ett förnybart, naturligt material, ett av våra mest 
hållbara materialresurser i världen. Fåret tros ha varit ett av människans äldsta husdjur. De 
var en del av oss och vi en del av dem. Kanske är det på grund av att man lyckades få 
djuren tama som man även kunde komma åt deras ull. Enligt gammal tradition så togs allt 
från fåret tillvara vilket idag inte sker. Man fokuserar antingen på köttproduktion eller 
ullproduktion. Engström, (1978). När textilindustrin tog fart på 1800-talet klarade inte 
maskinerna av att spinna den svenska grova ullen vilket gjorde att man importerade får med 
annan ull, för att avla fram nya får med ullegenskaper anpassade för våra maskiner. Paradis, 
Gustavsson, (2013).  

För mig är det väldigt intressant att vi människor, som är intelligenta nog att utveckla 
maskiner för spinning, väljer att förändra fårens ullegenskaper efter maskinernas behov och 
inte tvärtom. Jag upplever att det handlar om att vi slutat förvalta det som finns i vår direkta 
närhet. Vi har blivit blinda för det vi har och strävat efter att få det som är nytt. Enligt 
Chapman handlar det om Darwin´s evolutionsteori och vår strävan i att hela tiden utvecklas. 
En produkt som har gått ur stil, är omodern, förlorar sin identitet och status. Om föremål 
misslyckas att möta människors behov av nya upplevelser blir de snart föremål för förakt. 
“Waste then is a symptom of expired empathy, a kind of failed relationship that leads to the 
dumping of one by the other.” Chapman (2005). Som att kasta ut barnet med badvattnet.  

Det finns idag 40 olika sorters fårraser i Sverige, vilket betyder att om vi är kreativa och får, 
kan hitta möjligheter för ullen att få ett högre värde, men även hitta möjligheter att använda 
detta hållbara naturmaterial i nya sammanhang. Det finns många orsaker varför man idag 
inte tar tillvara på svensk ull i så stor utsträckning. Det saknas en infrastruktur kring 
ullhantering, en klassificering av ullsorter och en nationell agenda. Det handlar även om att 
det saknas ett intresse för svensk ull idag. Söderberg, (2019). 

Utifrån denna bakgrund, att man bränner flera hundra ton ull per år i Sverige, finns det stor 
samhällelig, materialmässig, hållbarhetsmässig och kunskapsmässig relevans, att 
undersöka ull som material och resurs, Kristenson (2001). Vilket gjort att jag både haft 
inspiration och känt att mitt arbete har haft betydelse. 

 



 

1.2 Problem 
Oily marks appear on walls where pleasure moments hung. Before the takeover, the 
sweeping insensitivity of this still life. 
 
I Sverige finns 600.000 får och lamm (2018) Vi importerar tvättad och avfettad ull för ca 10 
miljoner kr/år. Branschen importerar kardad ull och garn till ett värde av 248 miljoner kronor. 
Detta beror på att vi saknar en textilindustri som kan leverera tunna garner. Det saknas en 
infrastruktur kring ullhantering, en klassificering av ullsorter och en nationell agenda. 
Bristande logistik, insamling och klassificering av svenska ullsorter gör att vi inte kan hålla en 
jämn leverans av samma kvalitet. 
 
Problemet är att vi idag inte kan hantera vår egen ull som i generationer före oss har varit en 
självklar del i livet, att vi har avrustat möjligheterna till att hantera vår ull och att det saknas 
en efterfrågan av svensk ull är ett stort resursslöseri. Det saknas ett intresse för ull hos 
konsumenterna och jag som designer vill göra skillnad. För mig handlar det om att göra 
något i rätt riktning. Jag lever på jorden, jag har barn som ska leva kvar efter mig. Värdefulla 
resurser går till spillo och ett kraftigt resursslöseri fortgår i en värld där klimatfrågan är högst 
akut.  

1.3 Syfte 
Jag vill undersöka ull och skapa nya materialupplevelser. Utifrån mina egna och andras 
sinnliga upplevelser av ull vill jag undersöka hur jag som designer kan tillföra nya värden till 
ett material som en gång varit viktigt för oss. 

1.4 Frågeställningar 
Kopplat till syfte är följande frågeställningar:  

● Hur upplever människor den svenska ullen? 
● Ger ull andra materialassociationer än den klassiska lovikkavanten eller den stickiga tröjan? 
● Hur kan jag som designer använda mig av MDD, materialdriven design process? 
● Hur kan resultatet av en sådan process göras tillgänglig? 

 

1.5 Mål  
Min målsättning är att få fram nya materialupplevelser. Att inspirera till reflektion över svensk 
ull och hur den kan upplevas. Jag vill att mitt utforskande bidrar till nya tankar kring ull och 
visa på värdet i den ull som vi idag bränner.  

1.6 Målgrupp och avgränsning 
I mitt arbete vänder jag mig i första hand till de oinvigda, de som inte är så insatta i ull och 
vad vi gör med den. I ett senare skede vill jag se över hur jag kan utveckla mitt arbete för att 
göra min forsknng tillgänglig för fler. Jag tror att min forskning kan inspirera och skapa en 

 



 

relevans i att implementera ull i nya produkter. Mitt arbete är ett delmål där jag vill 
presentera vad jag fått fram i mina undersökningar, för att sedan kunna utvärdera 
människors reflektioner och på så sätt arbeta vidare.  

2 Metod 

2.1 MDD 
Min process har varit en explorativ process där den drivande faktorn i arbetet har varit 
materialet och människors upplevelse av materialet. Genom att jag utgått från materialet i 
första hand så har metoden varit Material Driven Design: MDD, Vilket syftar till att underlätta 
arbetet i designprocessen när man har ett specifikt material att utgå från. Metoden går ut på 
att som designer, får en djupare förståelse för materialet, upptäcka unika kvaliteter, jämföra 
och utvärdera. Hur materialet tolkas och uttrycker sig och om ens vision och mål med 
materialet uppfattas som man tänkt sig innefattar även metoden teststudier där människor 
får interagera med materialet. Avslutningsvis gestaltar man materialet i lämplig produkt eller 
koncept. Karana, Barati, Rognoli, & Zeeuw Van Der Laan, (2015). 
 

2.2 Materialupplevelse 
Dr Elvin Karana är docent i designteknik vid Tekniska Högskolan i Delft. Hon grundade och 
leder Materials Experience Lab som bedriver materialforskning. Hennes forskning syftar till 
att ge verktyg och metoder för att utforska, designa och kommunicera hur material 
presenteras, att förstå och förbättra de relationer människor har i förhållande till material 
utifrån ett holistiskt tillvägagångssätt, det vill säga en helhetssyn. Det innebär att man inte 
enbart utnyttjar materialets tekniska egenskaper utan också väger in betydelsen av vilka 
känslor det framkallar. Hon utarbetade termen "materialupplevelse" för att beskriva denna 
helhetssyn. För mig som har en holistisk syn på livet och människan har det varit viktigt att 
människors upplevelse av ull fått ta plats tillsammans med det materialdrivna sökandet. 
Karana, (2015). 
 
Uttrycket materialupplevelse myntades av Karana som definierade det som de upplevelser 
människor har med och genom ett material. Jag citerar utifrån den ursprungliga definitionen, 
“materials experience consists of three experimental components: aesthetic (sensorial) 
experience (e.g., we find materials cold, smooth, shiny, etc. ) experience of meaning (e.g., 
we think materials are modern, sexy, cozy, etc. ) and emotional experience (  
e.g., materials cause us to feel amazed, surprised, bored, etc.).” Giaccardi och Karana ( 
2015). 
 
Enligt Cross finns det tre huvudsakliga metoder att angripa designforskning utifrån: 
Forskning om design, man undersöker något inom design utifrån en traditionell, fokuserad 
och analytisk metod. Forskning för design : utveckla nya designmetoder, designprocesser 
eller verktyg för att effektivisera designarbetet. Forskning genom design: Det innebär att 
man genom designprocessen eller delar av en designprocess utvärderar information och 

 



 

fakta från vetenskapliga artiklar och litteratur för att få fram nya metoder, material eller 
designteorier och på så sätt kan bidra med ny kunskap. Cross, (2008). Mitt arbete har varit 
delar av en designprocess där jag utforskat materialet, skapat ny materialdata för att sedan 
utvärdera detta och sedan göra min forskning tillgänglig för att kunna bidra med nya tankar 
kring ull. 
 

2.3 Ställningstagande. 
Sättet jag har tagit mig an min rapport har varit ett slags ställningstagande att få vara den jag 
är. Jag har haft ett behov av att arbeta autentiskt i allt jag har gjort vilket har inneburit att jag 
inte har läst mig till information utan snarare testat själv. Utifrån arbetet i materialdriven 
design, med sökandet efter materialupplevelser i ull, har det handlat om att skapa sig sin 
egen data igenom materialtester. Det har känts mer passande att även i min rapportering 
skapa min egen form så att mitt arbete, som per definition varit i ständig rörelse även här fått 
anta den formen. Min rapport har därför blivit flödande och reflekterande om vartannat. Det 
är ett personligt ställningstagande där jag hävdar rätten till det fria uttrycket oavsett kontext.  
 
Då mitt arbete handlat om att hitta nya materialupplevelser och associationer, har jag arbetat 
brett, yvigt och tänkt helt utanför ramarna i min process. Det här arbetet har inte varit ett 
metodiskt letande utan snarare ett kreativt sökande med hastighet för att inte fastna och 
stanna upp vid första intressanta upptäckt. Jag har ett holistisk synsätt där jag, har varit mer 
sann mot mig själv i att ta en konstnärlig ansats. För att återkomma till holistiskt tänkande; 
jag tror att vi alla är unika och ser, upplever och kommunicerar på olika sätt vilket skapar en 
mångfald som gynnar alla i längden.  
 
Av alla olika sätt att ta sig an ett experimentellt arbete föredrar jag att forska utifrån en 
Amerikansk/Skandinavisk modell av experimentellt arbete, “trial and error” och “Design 
Thinking” i kombination med empiri och praktikbaserad forskning. Det skapar en lustfylld 
studie där jag får utforska, göra fel och omtag. På så sätt kan jag utvärdera autentiskt,och 
jag bidrar på så sätt med ett personligt upplevt kunskapsbidrag. Jag balanserar mellan konst 
och design i min personlighet och arbetar helst genom att göra och inte så mycket tänka, 
samt att jag aldrig arbetat med textilt material eller ull. Det har inneburit att jag behövde ta 
russinen ur kakan gällande metoder. Jag har varit ute efter att skapa en palett av olika 
uttryck som svarar upp eller motbevisar människors och mina egna tidigare cementerade 
åsikter om ull. Med det sagt har jag blandat min metod med metodik, avvägda 
tillvägagångssätt och mycket personlighet för att behålla en hög kreativitet. 
 
Jag tycker Cross beskriver det  bra i artikeln på sidan 4. “In a sense, perhaps it does not 
matter how the designer works, so long as he or she produces that final description of the 
proposed artefact, when a client asks a designer for ‘a design’, that is what they want: the 
description. The focus of all design activities is that endpoint. ” Cross,( 2008). Den 
gemensamma nämnaren är att det är något nytt som bidrar till förändring och förbättring. 
 

 



 

2.4 Hudlös 
Jag har ett stort behov av att hitta mina egna vägar och förnya mig. Jag arbetar i mångt och 
mycket väldigt intuitivt. För att kunna dra nytta av mig själv som designer har det varit viktigt 
för mig att identifiera mitt arbetssätt vilket har varit att bland annat skriva. På så sätt har jag 
kunnat ringa in status. Jag tror att varje människas unika process hjälper till att avancera 
framåt, tolka och återspegla. Den här modellen är en helt hemmasnickrad modell som jag 
upptäckt fungerar för mig.  
 
Som person är jag ibland hudlös. I mina arbeten har jag ofta upplevt att jag tar in allt med 
porerna. Jag är 150% närvarande i alla lägen och i ett designarbete skiftar man ofta mellan 
olika fokus,människor, behov, arbetssätt och problem. Att skriva texter och sammanfatta en 
känsla av vad jag har, vad jag gör och vart jag är påväg eller skriva med stora drag vad mitt 
arbete går ut på gör att jag bottnar och kan samla ihop. För mig kan det  exempelvis handla 
om att stå nere i verkstan en hel vecka och metodiskt leta efter materialreaktioner, vilket kan 
göra att jag upplever en slags “vetenskaplig rock” som jag har intagit. Då behöver jag gå 
tillbaka, samla ihop och måla en bild av varför jag gör det jag gör i det stora hela. Som att 
skjuta sig själv in i syftet och det viktiga. Det här är en skräddarsydd “Bootstrapping” metod 
som fungerar för mig och som ger mig mening i jakten på målet. Löfqvist, (2014). 
 

2.5 Blandade tillvägagångssätt och undersökningar.  
Mitt arbete har utgått ifrån att skapa min egen data. Det vill säga att jag har testat och 
stressat materialet för att få fram nya materialupplevelser, för att sedan kunna utvärdera och 
dra slutsatser. Att experimentera fram nya upplevelser och uttryck har varit essensen i hela 
mitt arbete vilket har inneburit att nästan all min tid handlat om att vara i verkstadsmiljö på ett 
eller annat sätt. Det har varit ett görande för att få fram en slags karta av materialet. Jag har 
arbetat intuitivt och autentiskt i mitt arbete som inneburit många variationer.Jag har använt 
observationer, enkäter och semiintervjuer som metod. I samband med detta har det varit 
viktigt för mig att visa alla deltagare respekt genom att beskriva syftet och rätten att vara 
anonym i svaren. Kristenson (2001). 
 

2.6 Enkätundersökning 
Jag utförde en enkätundersökning i uppstarten av mitt arbete för att skapa förståelse kring 
hur andra upplever ull. Se om andra likt mig har associationer till svensk ull och hur dessa 
ser ut. Mitt syfte med detta knyter an till materialets mening och känslomässiga upplevelse 
som Karana beskriver (2015). Jag ville undersöka vilka associationer människor har till ull, 
för att på så sätt kunna utvärdera hur människor upplever den svenska ullen. Enkätboken 
(2001). Några av frågorna var exempelvis: Vad vet du om ull? Vilken känsla kopplat du till 
ull?  
 

 



 

2.7 Användartester 
Utifrån Karana (2015) har jag utfört användartester för att utforska hur människor upplever rå 
ull, tvättad ull, riven och blandad ull. Mina tester har handlat om att utforska de olfaktoriska, 
taktila och visuella upplevelserna. Jag har även tagit reda på vilka associationer materialet 
skapar för att få fram materialets mening.  
 

2.8 Intervju & Referensmöte 
Jag har utfört semistrukturerad intervju med Fia Söderberg från Ullförmedlingen och 
Ann-Christine Hult som arbetar inom grön näring. Den sortens intervjumetod innebär att man 
har en del tydliga frågeställningar kring ett ämne men låter ett samtal pågå kring detta och 
på så sätt samlar på sig information. Blomkvist, Hallin, (2015). Där fick jag en väldigt stor 
insikt i var problemet ligger med svensk ull och mycket annan information som jag haft nytta 
av i mitt arbete.I början av mitt arbete fick jag frågan om jag ville sitta med i Ullförmedlingens 
referensgrupp. Detta har innefattat ett uppstartsmöte vilket bidrog till att jag fått möjlighet till 
att göra dokumentstudier. Blomkvist, Hallin, (2017). Dessa dokument har bidragit med viktig 
information gällande problem som finns inom fårnäring, orsaken till att ull bränns och mycket 
annat.  
 

2.9 Studiebesök 
Vidare i arbetet beslutade jag mig för att åka på ett studiebesök hos en bildkonstnär. Ane 
Svenheden, Industridesigner och konstnär, som gör bildvävar i tovad ull och arbetar helt för 
hand. Här har jag gjort observationer för att utöka min kunskapsbank och på det här sättet 
skapa mig en inblick i hur de som verkligen kan ull arbetar och vad man kan få 
fram.Blomkvist, Hallin, (2017). 
 

2.10 Workshop 
Jag har deltagit i en workshop som innefattade att lära sig karda, tova och nålfilta. För mig 
har det handlat om att få förståelse för hur de som arbetar med ull känner och på så sätt ta 
in alla delar. Att enbart läsa mig till den sortens information tror jag inte är det bästa. Enligt 
mig ska man som designer kunna tolka och skapa sig en förståelse av problem och 
utmaningar. Genom att själv arbeta med materialet tillsammans med kunniga erfarna 
hantverkare upplevde jag att det gav mig en större insikt i materialet. Jag kunde på det sättet 
närma mig ullförädling på ett respektfullt sätt vilket medförde att de andra deltagarna var 
generösa i att dela med sig av sin kunskap. 
 

 



 

2.11 Prototypa 
Slutskedet i mitt arbete innefattade en del skissande. Att hitta rätt presentationsmodell för 
materialet. Inför avslutningsvernissagen ville jag skapa en slags display, en analog portfolio 
för att göra min forskning tillgänglig och inte enbart som ett arbetssätt. En annan avgörande 
faktor till mitt beslut var mitt syfte; att bidra med nya materialupplevelser, inspiration och 
reflektion, genom att göra urval och utveckla mot en produkt begränsade mig att uppfylla 
syftet. Här har jag utvärderat många gånger och hamnade i en slags förvirring. Då ull kan 
upplevas “gammalt” “hantverksmaterial” av vissa så har det varit viktigt att presentera 
materialet i en modern kontext.  
 

2.12 Materialbiblioteket 
Jag har under processen besökt materialbiblioteket för att jämföra och bilda mig en 
uppfattning om hur ull samsas med andra material. Vad fungerar och på vilket sätt ull 
kommer bäst till sin rätt.? 
 

3 Research och samarbeten 
 
Jag inledde mitt arbete med att kontakta Loop Factory som jag året innan arbetat med i ett 
skolprojekt som gick väldigt bra. Loop factory är ett företag som utvecklar och industrialiserar 
framtidens hållbara och cirkulära lösningar. Då jag kunde hitta mig själv och se att min 
kompetens och mitt problem rymdes i deras vision kändes det perfekt. Redan sommaren 
2018 kontaktade jag Loop angående hur dom ställer sig till ett samarbete. Dom var 
intresserade och ett samarbete inleddes. Jag fick ta del av den ull som dom arbetar med 
idag och har även haft sporadisk kontakt under hela processen. Efter att jag inlett 
samarbetet med Loop Factory som ligger i Varberg så kände jag att jag även ville ha  någon 
kontakt på hemmaplan. Då jag bor i Uppsala så sökte jag på nätet efter någon som hade ull 
och som var expert inom området och fick då kontakt med Fia Söderberg, och 
Ullförmedlingen. Där blev jag mottagen med öppna armar och kom även att bli inbjuden till 
den referensgrupp som skulle utvecklas till en digital plattform för ullhantering.  
 

3.1 Ullförmedlingen och referensgrupp 
Mitt första möte var spännande och väldigt annorlunda. Där var det en skara samlad med allt 
ifrån fårägare, hantverkare och egna företagare. Alla med stort engagemang och passion att 
skapa ett ökat intresse för ull. Då jag är med i referensgruppen har jag kunnat utgå ifrån 
Ullförmedlingens dokumentation i min research vilket har inneburit att jag har kunnat 
använda mig av betydelsefull informationen i mitt arbete.  

 



 

 
1 Figur Referensmöte med ullförmedlingen                  2 Figur Referensmöte Fia Söderberg 
 
 
Ullförmedlingen startades 2013 av Fia Söderberg. Deras främsta uppgift var att möjliggöra 
köp och sälj av ull. Gruppen har idag 5500 medlemmar som omfattar fårägare, förädlare och 
företag som köper ull. Idag är Ullförmedlingen ett EUprojekt och en digital förmedling som 
med stöd från Upplandsbygd arbetar för att öka användandet av ull, och vill uppmuntra till att 
skapa nya marknader för ullens användning genom att synliggöra svensk ull. I projektet 
ingår det även att marknadsföra och förankra plattformen så att det skapas en synlighet i 
media och på så sätt lyfta den svenska ullen. Söderberg, (2019).  
 

3.2 HV & David Ericsson. 
Senare samma vecka var jag på ett studiebesök på HV, handarbetets vänner som ligger på 
Djurgården i Stockholm. Det var blandade intryck med mycket handarbete såklart. Det som 
var mest intressant var en föreläsning av David Ericsson och hans utställning/ Kollaboration 
med elever från HV, där elever fått samarbeta med andra för att lösa en gemensam uppgift. 
David Ericsson är möbelsnickare utbildad på Carl Malmstensskolan och arbetar idag med 
olika projekt. Tyngden i hans arbetet tycker jag var den helhetssyn, att allt hänger samman. 
Han gör projekt som är hållbara där han har tagit ställning för att hans produkter ska vara 
tidlösa och hålla längre än en livstid. Han pratade om vikten av hållbarhet, det ligger som en 
grund i alla projekt han har. Det var en rolig föreläsning där han bjöd på sig själv och 
ifrågasatte sina egna produkter. Det inspirerar mig, människor som har självdistans vilket 
inte behöver betyda att man inte tror på sin egen förmåga utan att man kan ställa sig utanför 
och reflektera över vad man gjort för att kunna prestera bättre. Kollaborationen handlade om 
att göra om en av hans tidigare produkter, “Madonna i ny skepnad”.  
 
Det han uttryckte angående resultatet var att han tyckte att eleverna kunde ha vågat mer 
och utmanat hans form och uttryck och inte visat så stor respekt för originalet. Där håller jag 
med i det att jag ofta tyckt att människor visat för stor hänsyn till fel saker. Som att man inte 
vågar göra fel. För mig handlar hela mitt examensarbete om att våga, och våga igen. Jag 

 



 

har aldrig uppfattat kritik kring arbete som någon personlig kritik, utan sett oss alla som ett 
team för att komma vidare. 
 

 
En av elevernas förslag i kollaboration med David Ericsson. 
 
Hittills har min rapportering varit relativt strukturerad utifrån en vetenskaplig rapportering. Nu 
går vi in i genomförandet av mitt arbete och jag har tagit mig friheten att skriva lite mer flödigt 
och essäigt. Varför jag har valt att göra det beror på hur mitt arbete har sett ut och jag tror att 
presentationen av arbete passar bäst i det formatet. 
 
 
 

4 Genomförandet. 

Så kom ullen. Men även känslor. 

Har jag blivit kall. En människa som får allt serverat i staden hon kallar mitt hem.  

 



 

Jag köper det jag behöver och mer därtill. Så slår mig känslan. 
Känslan av att en dag tar, jag slut. Jag är inte rädd för att dö eller så. Eller ska jag vara ärlig, 
kanske lite grann. Det där sista andetaget.. 
 
Men mina barn, dom lever kvar i staden, dom kallar sitt hem.  
Där kommer dom köpa allt det dom behöver, eller vad finns kvar? 
Mormor, farmor och alla dom andra tanterna. Dom som var här före, dom som kunde och 
gjorde, på landsbygden, som dom kallade sitt hem. Då köpte man inte allt det man behövde, 
då gjorde man, och mer därtill.  
 
Jag har fått några påsar ull. Plastpåsar med tejp runt.

  
Två generationer senare står jag här med ull i plast. Det luktar stall och ser ut som något 
katten släpat in. Min historia har blivit blek och jag är ännu blekare. 
 
När jag fick hem ullen upplevde jag en krock. Det är som att ull är ett urtida material som vi, 
som inte är hantverkare eller fårbönder inte kommer i kontakt med. Jag upplevde det som en 
sorg. Att utvecklingen har gått framåt och vi lever idag i mångt och mycket, det goda livet. 
Men är det verkligen så? Utifrån att vi dränerar våra tillgångar så till den milda grad att vi 
idag har ett akut klimathot. Människor som arbetar halvt ihjäl sig för att tjäna mer. Psykisk 
ohälsa som mer eller mindre drabbar alla vare sig det är personligt eller en familjemedlem.  
 
När jag var utbränd för ett antal år sedan fick jag rådet att använda mina händer. Att gräva i 
jorden, plantera eller skapa någonting. Det man sa till mig då är att det var stress- 
reducerande. Att hand och hjärna som arbetar tillsammans skapar välbefinnande. På 
samma sätt upplevde jag det när jag satte ner handen i en av säckarna med ull.En slags 
lust. Ett jordande av mig själv. Frågan är om vi inte i vår jakt efter utveckling, har tappat bort 
viktiga värden som man förr fick på köpet? 
 
 
 

Mitt arbete, ett virrvarr av liv.  
 
För att du som läsare ska förstå vad som händer och vad som försiggått i mitt huvud under 
det här arbetet så vill jag försöka förklara. Jag hoppas att det kan förtydliga, inför vidare 
läsning. Det kanske kan upplevas rörigt, det är det också. Det kanske kan upplevas som en 

 



 

ickelinjär process, vilket stämmer. Kanske upplever du som läsare att jag inte haft någon 
aning om vad jag hållit på med. Men det, det har jag haft.  
 
Jag känner mig väldigt säker på att vara i osäkerhet. Att flöda mellan olika arbetssätt där 
man som utomstående kan uppfatta mig som en yvig virvelvind. Men sitt du lugnt i båten. 
Det drar fram känslostormar, man kan tappa riktning och hopp om livet. Men i slutändan 
handlar det om att ha en förmåga att samla in, sätta kurs och styra med fast hand. 
Nedan kan ni se en enklare förklaring till hur min arbetsprocess har sett ut under det här 
arbetet. Det är inte den mest realistiska bilden då kurragömmadelen har flödat genom alla 
delar. För att kunna på ett förståeligt sätt förklara så har jag valt att presentera det så här. 
 
 
 

 

 

 

 

Att samla in. 

Mitt syfte har hela tiden varit att utforska ullens sinnliga egenskaper, att ta reda på 
människors upplevelse och associationer till materialet och leta utifrån materialet efter nya 
personligheter. På det sättet har jag tyckt att det varit svårt då jag inte enbart kunde gå ner i 
verkstan för att utföra materialtester. Parallellt med det så har jag velat skapa mig en bild av 
vad människors intryck av ull är. Jag ville mäta deras känsla mot min egen för att på så vis 
bredda mitt arbete och få mer att förhålla mig till.  
 
Jag skickade ut en enkätundersökning för att utforska om andra upplevde ull på samma sätt 
som jag. Detta var ett första steg i min process för att samla på mig en bredare insikt. 
Enkäten är ställd till människor mellan 16-69 år av blandade kön. Resultatet var intressant 
och gav mig värdeord som jag haft med mig i hela arbetet. För mig har det varit viktigt att 
identifiera känslan, associationerna och upplevelserna hos människor gällande ull då de gav 
mig intressant information över hur människor upplever ull. 
 
 

 



 

 
 

 

Workshop. 

För att återknyta till vad jag tidigare skrivit under “blandade tillvägagångssätt” så anmälde 
jag mig till en workshop för att sätta mig in i förädlingsmetoder såsom, kardning, tovning och 
nunotovning. Jag ville förstå hur materialet upplevs under bearbetning för att skapa en slags 
material kontakt. Jag har arbetat nära kunniga människor inom hantverk och kommit förstå 
den psykologiska kopplingen till hur det känns att arbeta med händerna i ull.  
 
Att tova ull innebär att man med hjälp av varmt vatten och såpa gnuggar samman fibrerna 
på ullen.Ordningen som går ut på att kamma fibrerna åt samma håll så att de blir separerade 
och luftiga. Detta görs innan man ska spinna men även vid tovning som i mitt fall. Ullen är 
den enda fibern som i naturligt tillstånd kan filta ihop sig till ett sammanhängande tyg. Det 
hela orsakas av att den tunna hinnan runt fibern slits ner och blottar epidermisfjällen, som 
kan liknas vid hullingar. Då tovning handlar om att få fjällen i strået att haka i varandra så 
lägger man ullen i olika lager, ena lagret åt ett håll och andra åt motsatt. På så sätt har fibern 
störst möjlighet att haka i varandra. Varmvattnet och såpan öppnar upp hullingarna. Man 
avslutar sedan med att krama det i kallt vatten för att försluta hullingarna. Nedan kan ni se 
bilder på min process under workshopen.  

 



 

  
Kardning och kardor. Såpatvål, varmt vatten och kardad ull.  

  
Tovning pågår. Färdigtovad ull. 
 

 
På min workshop fick jag även stifta bekantskap med Nunotovning, vilket är en slags teknik 
där man tovar ihop ull med ett material som inte krymper. Det här var väldigt spännande. 
Ullens fibrer är unika i sitt sätt att fästa och sedan krympa vilket man kan utnyttja i blandning 
av andra material. Exempelvis så provade jag att tova ihop med sidentyg. Siden krymper 
inte medans ullen krymper vilket gav en spänning i blandningen. Det viktigaste i den här 
processen var att arbeta lätt på hand. Materialet behöver blanda sig och krypa in i varandra 
utan att ullen tovar sig för sig själv. Resultatet var av blandad karaktär och här visar det sig 
om man kan ull eller är nybörjare. För min egen del kan man nog säga att jag var en 
prematur bebis på området. Men efter dessa veckor har jag börjat få koll på läget. 
 

 



 

 
Kardflor och rosa sidentyg.          Rullas i bubbelplast för friktion. 

 
Kardflorutplacerat på sidentyg.           Färdigt resultat nunotovning 

 

Hälsar på hos Ane.   

Vidare i arbetet beslutade jag mig för att åka på ett studiebesök hos en bildkonstnär. Ane 
Svenheden, Industridesigner och konstnär, som gör bildvävar i tovad ull och arbetar helt för 
hand. Det som fascinerar mig med människor som arbetar för hand är att dom verkar vara 
så fridfulla och harmoniska, kanske beror det på, som jag skrev tidigare, att människor som 

 



 

arbetar med sina händer får ett slags välbefinnande. Efter mina 15 veckor i verkstan så 
borde jag rimligtvis fått erfara det. Här fick jag insikt i att man kan skapa bilder och mönster 
av ull och att det som är avgörande är hur man arbetar med handen. Som en observation av 
vad man kan skapa och hur ull fungerar gav det mig insikt i skillnaden mellan hantverk och 
industri. Konstnärskap och design. Det som var mest intressant under mitt observation hos 
Ane var att hon tidigare arbetat som industridesigner men sadlat om. 
 
Vi pratade om det, och skillnaderna, och kom båda två fram till att oavsett vilken väg man 
går så har man nytta av varandras kompetens på ett eller annat sätt. Jag tror att man som 
designer kan hämta inspiration från hantverksmässigt utförda artefakter. Exempelvis så tror 
jag att om man kan tova ull från råull till ett slags halvfabrikat inom industrin så har man en 
stor marknad i hantverkare och materialutvecklare. Det här är mina egna reflektioner så jag 
har inte en allmängiltig täckning för det här, men jag tror att det finns något där. Nedan kan 
ni se bilder från mitt besök hos Ane Svenheden. Svenheden, (2019). 
 
 

 
 Handtovad ull av Ane Svenheden. 

Kurragömma med materialet. 

I nästan 15 veckor har jag kommit och gått. Likt en bilmekaniker har jag arbetat handgripligt 
och ihärdigt tillsammans med min gamla vapendragare från ett tidigare projekt. 
Värmepressen. 
 

 



 

2018 arbetade jag för första gången med materialdriven design. Det var då jag kom att älska 
det experimentella sökandet i en process, och även då jag blev förälskad i värmepressen. 
Arbetet i verkstaden har inte enbart handlat om att värmepressa ull. Jag har bland annat 
bränt, blötlagt blandat med tapetklister, lera, pappersmassa. Utifrån de tester som jag gjort 
fungerade ullen väldigt bra ihop med värme och tryck vilket gjorde att jag använde mig 
mycket av det. Ett spår som jag fick i min process var ett prov där jag veckade en bit som jag 
tidigare tovat. Då ull med fördel kan pressas i värme och tryck kanske man skulle kunna 
tweaka ullens mjuka egenskaper genom att skapa spänningar. 
 
Jag gick hem med en bunt papper i väskan fast besluten om att på något sätt skapa ett 
mönster. Vad kunde vara mer spännande än origami. Jag hade hört att Nasa använde sig av 
det för att skapa styvhet i tunna material där jag tänkte att ull kvalar in. För att kunna få fram 
en form har jag använt mig av CAD, det vill säga ett ritprogram som används vid bland annat 
3D printning. Utifrån CADritningen gjordes en 3Dprintad form som sedan fungerade som en 
form att gjuta gips i. Gips fungerade utmärkt för mitt syfte om än det är känsligare än 
exempelvis en metallform, men som sagt för mitt syfte fungerade det väl. Detta har bidragit 
till att jag har upptäckt nya materialupplevelser men även haft kul på vägen. Värmepressen 
har gått varm i snart 15 veckor och jag har älskat varje minut. 
 
 

  
Högst upp till höger: Pressprov som gav inspiration att testa origami.  
Pappersfigurer: Olika vikningar i papper. 
 

 



 

   
 CAD skiss origami                3D printat form                           Färdig gipsgjutning 
 
 
 

 

 



 

 
Värmepressen som kan justera tryck och värme. 

 

 
Dragprov.            Vattenprov 5 tim.         Lera och riven ull. 
 

 
Bränd ull. Svårbränd ull. 
 

 



 

Det har som sagt blivit en hel del testande vilket jag valde på grund av mitt syfte i 
examensarbetet. Hade det varit ett annat så hade jag arbetat lite annorlunda. Jag vill 
understryka detta då jag själv har fått återkoppla mot syftet flera gånger under arbetets gång 
för att påminna mig själv och inte ändra kurs. Jag är en lösningsorienterad person så när jag 
får upp vittring på något intressant så blir det lätt att jag går mot att tänka produkt eller 
koncept.  
 
Att hitta spår som passar till en produkt har jag hamnat i flera gånger, men det här arbetet 
har varit annorlunda. Min “produkt” i det här fallet har varit att söka nya materialupplevelser 
och kommunicera ut det till omvärlden. Ponera att jag hade arbetat i syfte att undersöka ull 
för att hitta en potentiell kommersiell produkt. Då hade jag gjort urval på ett helt annat sätt för 
att smalna av sökandet i att anpassa kontext till material.Nu var det inte så, vilket har 
inneburit att jag fått flyga fritt som en fågel, men med input från olika typer av studier och 
enkäter. Allt för att se vilka nya ut-/intryck de gav. 
 
När man utför materialtester som i mitt fall kan det vara en utmaning att utvärdera. För att 
sammanfatta och underlätta läsandet har jag försökt skapa en visualisering av detta nedan. 
Dels för att du som läsare ska förstå lättare men även för mig själv att sortera in vad och hur 
jag har gjort i min kurragömma lek bland ull. 

 
 

 

 

Kapellbacken- välkommen in! 

Jag skulle vilja ägna ett helt kapitel till att skriva om leran. Då jag har svårt att lämna saker 
när jag väl är i det så flödar mina tankar väldigt fritt kring ämnet ull vid tillfället. Jag ville hitta 
mer blandningar och som av en händelse kom min lärare in och avbröt ett samtal jag hade 

 



 

med en annan lärare. Han kastade till mig en groda och sa att den var 3Dprintad i 
porslinslera. Där började tanken om att testa ull och lera. Jag ringde runt till olika keramiker 
för att fråga om det fanns möjlighet till att bränna tester men ingen av dom vågade då allt 
organiskt material brinner upp vid 600 grader vilket gör att det kan efterlämna sig smuts och i 
sin tur, en tråkig städning för ägaren.  
 
-Sa du bränns bort?  
Mina tankar gick i 110. Bakgrunden till mitt arbete handlade ju om att vi idag bränner ull. För 
mig känns det viktigt att ha en röd tråd i hela arbetet där bakgrunden till mitt problem inte 
enbart ska finnas med som en orsak till arbetet utan även finns med i hela processen och 
förhoppningsvis resultatet. Att vi bränner ull skapar lämnar avtryck. Får ägarna, som inte 
vårdar den ull dom har på grund av dålig lönsamhet. Avtryck på vår natur genom att vi idag 
importerar det vi eventuellt skulle kunna köpa nästgårds. Symboliken träffade mig rakt in i 
hjärtat. 
 
Jag hade helt glömt bort att en vän till mig driver en butik där hon säljer sin egen keramik. 
Jag kontaktade henne och hon var mer än intresserad då hon älskar att experimentera. Väl 
ute på kapellbacken satte jag igång att blanda riven ull med porslinslera och stengodslera. 
Jag gjorde två olika blandningar på några olika sätt. Stengods med riven ull och ull-lockar 
samt porslinslera med riven ull och lockar.  
 
I brist på kunskap om drejning så valde jag att kavla in ullen i materialet och även gjuta i 
form. När man bränner porslinslera så behöver man vara extra försiktig då den är tunn och 
spricker lätt så efter att alla prover var på plats på brickan fick dom ligga och vila i en vecka 
för att sedan långbrännas i 2 dygn. Detta var egentligen inte nödvändigt men Paula, som 
hon heter ville ta det säkra före det osäkra. Resultatet blev jättebra. Efter två dygn fick jag ett 
sms att allt hade fungerat och att ullen var bortbränd. 
 

 



 

 
Experiment i porslinslera och ull. Blandade riven ull med lera och kavlade. 
 
 

 
Gjutning av porslinslera och ulllockar. 

 



 

 
Experiment i lera och ull-lockar. Gjutning i form och sedan bränd i ugn. 

 
Kavlade ullprover. Riven ull i lera, lera med riven ull ovanpå, lera med ull 

 



 

Som textur. 
 

 
Alla prover efter bränning. 

Bränn alla broar, döda alla kärlekar.  
Inom design pratar man ofta om att man måste Kill your darlings. Det som menas med det är 
att under arbetets gång kan det dyka upp något man fastnar specifikt för. Exempelvis så kan 
man fastna för någon ide eller specifik skiss och man tycker så mycket att man inte vill 
släppa den och skissa vidare. Det kan bli problematiskt då resultatet oftast blir platt och 
dåligt. För min del så har jag, för att slå mig själv för bröstet, aldrig haft några darlings. Jag 
har många darlings privat, men rent yrkesmässigt har det inte varit någonting som jag har 
behövt passa mig för. Det kan bero på att jag oftast i de projekt jag ingått i varit den som 
sträcker mig vidare, vill mer och aldrig är nöjd, utan snarare varit den som utmanat och drivit 
vidare. Kanske har det varit just bristen på att inte arbeta tillsammans med någon och på det 
viset inte ha fått något mothugg som orsakat det ni nu ska få höra. 
 
Så kom då stunden då Helena blev förälskad. Då menar jag inte i värmepressen som jag 
älskar. Nej, i mitt fall har det handlat om att jag har blivit förälskad i vissa materialprover. Jag 
har reflekterat över detta och insett att en del av mina prover tilltalar mig i sina uttryck så till 
den milda grad att jag försökt konstruera om arbetets resultat efter dessa. Jag ville ge dessa 
prover mer utrymme, ställa dom på en piedestal och inrikta arbetet kring dom. 
 
Jag blottar strupen, jag kryper till korset och inser att även solen har fläckar. Jag vill dela det 
här med dig för att på så sätt, Kill my darlings in public och vara kritisk i mitt arbete. De 
materialprover som jag personligen älskat har med filosofiska tankar att göra, hur jag ser på 
livet i att allt är en helhet som skapar poesi. Detta kan vara en bra sak, men med “darlings” 
menar jag något som begränsat och fått mig att tappa inriktning rent resultatmässigt.  

 



 

 
Låt mig nu presentera dessa vackra materialprover som från och med nu fått ställa in sig i 
ledet bland alla andra prover. - Silhuetten av ull, Tapetklisterklotet och Fossilen. 
 

  
Pressad tunt kardad ull.       Kardad ull lagd i lager över    Lera efter bränning. 
                                             ballong med tapetklister. 

  

Användarstudier. 

Så kommer vi nu till hur människor upplevde ull. Jag har utfört en enkätundersökning som 
jag nämnt i ett tidigare kapitel vilket jag sammanfattade där. Nu var det dags att testa på 
mina materialprover i en användarstudie. Det kändes spännande och intressant att se om 
mina prover och interaktionen med ullen gav samma resultat som enkätundersökningen 
gjorde. Jag började med att testa 4 olika sorters ull och ullblandningar. Där fick jag fram 
känslor och associationer vilket jag sammanfattar längre ner. 
 

  
 Otvättad ull    Tvättad Ull    Riven ull   Ull/PLA/Hampa 

 



 

  

Mina tester gick till så att jag lät människor känna, lukta och leka med materialet. Jag ville att 
dom skulle få skapa sig en egen bild först, vara kvar i vad de själva upplevde för att sedan 
kunna uttrycka vad de kände,  Mitt första test, det vill säga enkätundersökningen,var som en 
slags språngbräda där jag ville att människors allmänna bild av ull kom fram, där eventuella 
kulturellt betingade åsikter lyste fram. Många hade ingen association till ull, vilket verkade 
bero på ålder, i alla fall utifrån min enkät som var ställd till personer mellan 16-69 år. Jag 
upplevde att den yngre generationen var för unga för att ha en mormor eller farmor som 
vävt, stickat eller brukat ull av något slag, medan de äldre på något sätt kommit i kontakt 
med ull. Kanske handlar det om en generationsfråga eller kulturellt betingat.  
 
I mitt andra test, som gick ut på att låta människor interagera med ullen, fick jag fram mer 
specifika associationer och känslor. Många tyckte att det var spännande, ett uråldrigt 
material som dom inte sett tidigare, andra tyckte att det luktade illa och bara var skräp. 
 
Om det är en generationsfråga eller kulturellt betingat hur vi ser på ull kan vara svårt att få 
svar på, men utifrån de svar jag fått så verkar det vara så. Gällande mina användartester så 
har studien genomförts av deltagare mellan 20-30 så där kan det vara svårt att dra sådana 
slutsatser, men jag gissar att det kan vara så. På ett sätt kan det vara spännande att vi har 
en generation som inte har någon anknytning till den svenska ullen och ullförädling. Det 
skulle kunna betyda att den yngre generationen är öppen, dels för ullens kulturella värde 
men även nya materialupplevelser och en helt ny möjlighet till att modernisera ullen. Det här 
är mina egna tankar som flödar fritt och spekulerar och jag tror att om jag skulle hävda en 
sån sak så behöver jag troligtvis mer kött på benen.   

Blindtestet. 

I mina slutgiltiga tester valde jag att låta användarna bekanta sig med  i ett blindtest. Jag ville 
att människor skulle få en möjlighet att stänga ute allt annat som distraherar för att på så vis 
vara helt i stunden. Vi som lever idag i detta informationssamhälle blir ständigt matade med 
information, snabba klipp, och reklam. Innan jag gjorde den här studien så satt jag och 
redigerade några bilder. Vi satt och pratade några stycken och jag märkte med mig själv att 
jag var där men ändå inte. Som det gamla uttrycket, Lampan är tänd men ingen är hemma. 
 
Mina tankar var  i mitt arbete men under tiden som den ena killen berättade något väldigt 
viktigt satt jag bara och nickade med tankarna på om mina foton blir bra nu. jag tror att vi 
människor har förmåga att göra fler saker samtidigt men ibland är det viktigt, speciellt om 
man vill få kontakt med känslor, att stänga ute allt annat som distraherar och bara vara i 
nuet. 
 

 



 

 
Blindtest. Användarna luktade, kände och reflekterade. 
 
Människor klämde, kände och luktade. Drog isär, knackade mot bordet och mycket annat. 
Sedan lät jag dom svara på frågor som hur upplever du materialet, vilka associationer 
skapar de och vilka känslor väcker det. Det var nu det gällde. Hade jag lyckats skapa nya 
materialupplevelser utifrån sinnesupplevelser eller var mina prover enbart en upprepning av 
ullens gamla värden?  

Materialbiblioteket. 

Jag fick via min handledare Rasmus Malbert rådet att åka till Materialbiblioteket i Stockholm 
för att orientera mig i olika material. Väl där kunde jag jämföra mina medtagna ullprover mot 
alla möjliga olika material och färger. Min reflektion av ull är att den trivs bäst i sällskap. Det 
framkom under mina materialtester och kan vara av olika karaktär. Vem behöver inte en vän, 
en soulmate som stärker ens svagheter, bär upp när man inte håller ihop och som förstärker 
ens intryck. Ett uttryck som man ofta använder i bröllopstal. En tretvinnad tråd brister inte så 
lätt, vilket kändes som en bra tanke i presentation av ullen. Jag ville hitta rätt material som 
förstärker och gör det hela modernt och avskalat, med rätt kulört och känsla. 
  

 
Materialbiblioteket. 

 



 

    
Ullprover med plexiglas.                     Ullprover ihop med olika material och färger. 
 

Ull kommer lastat. 

Efter att användarstudien var klar började jag att prototypa fram olika sätt att presentera min 
forskning. För mig börjar det alltid med att prototypa. Jag behöver skära, bygga och 
visualisera för mig själv så att jag får fram någonting att utvärdera. Jag utgick ifrån mitt 
resultat, reflekterade över vad jag hade gjort, för vem och vad. En avstämning och 
sammanfattning gjordes för att jag lättare skulle kunna smalna av. Jag har gjort prototyper i 
kapa, en slags tjockare kartong. Mina skisser är oftast en slarvig tanke som kommer nattetid 
eller ett förtydligande av en detalj, annars är det mestadels prototypande i form att 3D 
modeller.  
 
Mitt mål var att skapa nya materialupplevelser och dela det för att skapa dialog och reflektion 
kring vad ull är. I ett senare skede vill jag  göra min forskning tillgänglig, resultatet har varit 
att utforska, så det jag ville nu var att hitta en enkel presentation som i ett senare skede kan 
utvecklas till en bärbar modulär. Här har jag arbetat utifrån Blomkvist och Hallins förklaring 
hur man prototyper fram en text men jag har valt att applicera det på mitt prototypande av 
allt. Det handlar om att avdramatisera och på så sätt kunna visa upp något för att få kritik 
och feedback för att sedan utvärdera och ta det vidare. Jag har prototypat under hela mitt 
arbete. Allt ifrån mina materialtester till den färdiga presentationen har skett i prototyp med 
avstämning från handledare, kursare och vänner. Blomkvist. Hallin. (2017). 
 

 

 



 

Prototyp av modulärt system för presentation. Test av plexi, presentationsbrickor och funktion. 
 

 
Prototyp av display för materialprover.     Modulär funktion av display. 
Testar material och färg. 
 

 
Prototyp av kassett för förvaring av materialprover.  Prototyp för vernissagepresentation. 

5 Resultatet av användar och 

materialtest. 

 
Då är vi då framme vid resultatet. Vad har jag gjort då? Jag har ramat in människors 
associationer till ull idag, använt mig av människor vidare i att studera när de interagerat 
med ull och deras upplevelser av den nya ullen, mina materialprover. Jag har gjort urval och 
sammanställt dem som jag tyckt varit mest intressant, nedan. För att göra min forskning 
tillgänglig för människor så blir steget vidare att utifrån mina prototyper bygga en modulär 
enhet så att jag på ett enkelt sätt kan presentera mina materialprover och min forskning 
vidare för allmänheten samt till en bredare publik som arbetar inom material utforskande och 

 



 

utveckling. Jag har med andra ord skapat en produkt som i mitt fall varit ett kunskapsbidrag 
av materialupplevelser.  
 
En produkt kan vara en mängd olika saker och utvalda element som tillsammans bildar en 
helhet som representerar en lösning på en mängd krav och mål som designern arbetat sig 
fram till  för att nå sitt mål och bli framgångsrik. Bloch, (2016). För att återkoppla till min fråga 
under rubriken, “Blindtest”. Har jag lyckats skapa nya materialupplevelser, eller har mina 
prover enbart blivit en upprepning av ullens gamla värden?  
 
Där är svaret ja, jag har visat på en mängd nya materialupplevelser. Några motbevisar mig 
om att ull enbart upplevs som en lovikkavante, medan andra kommer med överraskningar i 
både uttryck och associationer. Ull tillsammans med lera, som lämnar avtryck i leran efter 
bränning vilket skapar originella mönster. Dem gjutna origamin som gav ett grafiskt modernt 
intryck och den värmepressade kardade ullen som visade på en slags ullsiluette av fibrer. 
Jag har med andra ord lyckats ta fram nya materialupplevelser och associationer utifrån 
mina egna och andras sinnliga upplevelser. Utifrån min kompetens som designer har jag 
tillfört nya värden i ull. Den klassiska lovikkavanten är det inget fel på, snarare tvärtom. Den 
stå för sig själv likt en uråldrig handgjord artefakt, men mina prover visar på något annat, 
något helt annat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

5.1 Hide and seek. 

Ett utforskande av nya materialupplevelser i ull . 

 
Mina 88 olika materialprover i ull. 

 



 

 
Materialprover i närbild. 
1) längst ner till vänster, pressad förfiltad ull. 
2) Ovanför nr 1, Ull i lera. 
3) Ovanför nr 2, Pressad Ull,PLA och hampa. 

 
Materialprover i närbild. 
1) Närmast till vänster, kardad ull, pressad med hona och hane.  

 



 

 
Materialprover i närbild.  
1)Den grå längst ner till vänster är kardad ull pressad i det gjutna verktyget.  
2)Den svarta ovanför i samma verktyg men förfiltad ull.  
3)Bredvid den svarta till höger, pappersmassa och riven ull pressad mot hönsnät i värmepress. 

 



 

 
Porslinslera med riven ull och ullockar efter bränning. 
 

 
Porslinslera och ullockar efter bränning. 

 



 

 
Porslinslera och ullockar efter bränning. 
 
 

 
Pressad kardad och färgad ull. 

 



 

 
Pressad kardad och färgad ull. 
 
 
 

 
Pressad kardad och färgad ull med ullets fett, (lanolin) som smält ut till gula prickar. 

 



 

Jag ringar in. 
Vår uppgift som industridesigners är att analysera och söka lösningar på design problemet 
och utforska bästa lösningen. Problem och lösning är inte oberoende av varandra utan beror 
av varandra. Jonassen tar upp vad problem är, vilket jag tycker är intressant. Det är ett okänt 
föremål eller ting i någon situation som har en önskan om hur något  borde vara kontra hur 
det faktiskt är. Att hitta eller lösa något för oss okänt kräver att det måste finns ett värde rent 
socialt, kulturellt eller intellektuellt och någon som tror att det är värt att söka efter det. 
Jonassen, (2000).  
 
I mitt fall har problemet varit att det bränns mängder av ull som är ett enorm resursslöseri 
vilket gjort att mitt arbete varit relevant rent socialt, och hållbarhets mässigt. Det finns många 
som vill förändra detta och har en önskan om att det borde vara annorlunda. Min uppgift har 
varit att analysera problemet vilket resulterat i att jag ringat in vad jag kan bidra med, det vill 
säga skapa ett nytt intresse för ull genom att ta fram nya materialupplevelser som kan tillföra 
nya värden i ull. På så sätt har jag lyckats ringa in problem med syfte, och löst det i ett 
kunskapsbidrag kring ull..  
 
Utifrån mina användarstudier visar min forskning att ull inte enbart är vad vi tidigare tänkt 
utan det går att förändra karaktären på ull och på så sätt tillföra nya värden. Det finns även 
möjlighet att vidareutveckla ullförädling rent industriellt där jag vill peka på en av mina prover 
i tovning. Om man lyckas göra ett maskinellt halvfabrikat av ull, en slags förtovning så 
skapar detta ett enklare sätt att utveckla produkter då man kan utgå ifrån halvfabrikatet. 
Många av de prover jag har tagit fram har i första hand handlat om att jag tovat en bit för att 
sedan blanda eller pressa det i form. Ull som råvara har egenskaper som man behöver ta 
hänsyn till om man vill nyttja dem. Om man kan utveckla en process som kardar och gör 
första steget i en tovningsprocess så skulle man underlätta vid finare förädling och på så sätt 
ha skapat en marknad för både hantverkare och industri.  
 
Utifrån meningen med materialet, det vill säga det människor upplever med ett material 
tycker jag att det finns två vägar att gå. Utifrån mina materialtester har jag insett att ull 
passar bäst i kamratskap. Det ena spåret är att behålla ullens grundkaraktär, det naturliga, 
fibriga. Det andra, att göra handpåläggning för att ta bort det som människor upplever som 
stallkänsla genom att exempelvis färga, förfina och blanda. På så sätt har man breddat ull 
men bevarat respekten för det naturliga i materialet och samtidigt lyft in ull i nutid. Utifrån 
svaren på mina användarstudier, blindtest och enkätundersökning har jag kunna se att mina 
materialtester givit nya associationer, känslor och upplevelser av ull. Vilket kan användas i 
ett senare skede till att utveckla exempelvis produkter i ull.  
 
Mitt arbete har varit en slags halvlek där jag har utfört tester för att få fram en mängd olika 
uttryck. Det är inte en slutgiltig produkt/ koncept utan min tanke har handlat om att ta fram 
nya materialupplevelser, associationer och tankar för att skapa en grund. Min tanke med det 
har hela tiden varit att jag ska fortsätta arbeta med det här projektet då 15 veckor i ett 
examensarbete inte skulle räcka för mig att göra ett fullgott och grundat arbete. Jag har 
därför valt att presentera mitt resultat efter målet med mitt syfte. Att ta fram nya 

 



 

materialupplevelser för att sedan göra en utvärdering i hur människor gensvarade under det 
vernissage vi avslutar med. 
 
Under arbetets gång har jag reflekterat mycket på min egen syn på hållbara val och blivit 
medveten om hur lätt det är att ta saker för givet, att inte ifrågasätta och göra aktiva val 
gällande hållbarhet. Hur lätt det kan vara att bara lunka på, och utgå ifrån att allt det som 
serveras och säljs är bra. Det har skett en stor utveckling från tiden då vi gjorde saker för 
hand till industrialiseringen vilket har lett till att vi tappat bort vår historia. Men om vi behåller 
värdena från vår historia och lägger till utveckling så har vi det bästa av två världar. Jag har 
alltid tänkt att utveckling är till det bättre. Men i fallet med ullen så har utvecklingen inte varit 
positiv. Att vi har blivit fartblinda och sorterat bort ull som skräp till fördel för annat som 
dränerar naturen känns orimligt.  
 
Det negativa i mitt arbete har varit tid. Det tar väldigt mycket tid art arbeta sökande. Det kan 
finnas viss frustration i slutresultatet då det inte landat i en produkt men jag har valt att hålla 
resultatet öppet fram till sista veckorna, där hade jag kunnat välja tidigare att gå mot en 
produkt men jag tror att det finns ett värde i mängden prover och på så sätt har jag lagt en 
grund för fortsatt designarbete. 
 
 Det här ämnet rymmer stort och bristen på tid har skapat frustration då jag haft stora 
ambitioner men jag tror att mitt arbete i att ta fram nya materialupplevelser bara är början på 
någonting som kan bli ett större bidrag med tiden. Vi är ständigt under utveckling och med 
mitt arbete har jag lagt en bra grund för fortsatt arbete inom materialutveckling och 
utforskande. 
 

Den enda gången jag backar är när jag tar sats. 

Med mitt arbete i ryggen och vind i håret så skulle jag i framtiden vilja inrikta mig mot att 
fortsätta utforska ull. Att göra urval och definiera för att på så sätt dra det närmare en 
produkt eller en industriellt anpassad lösning. Att väva in människors upplevda känslor kring 
ett material och utveckla det mot industrin skulle öka omsättningen av ull och kanske ersätta 
befintligt dåliga material.  
 
Att jag avslutar mina studier innebär inte att jag på något sätt lägger locket på utan jag 
backar hem. Jag reflekterar över allt som jag har lärt mig, låter saker få marinera. Och tar 
sats. 
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