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Bakgrund 
Uppdrag, metod och genomförande 



Uppdraget  
• En förutsättningsskapande inventering av vad som görs på Gotland med 

ull, inklusive  
• hur mycket råvara som finns att tillgå, med särskilt fokus på den unika gotlandsullen 

• vilka led i förädlingen som behöver stärkas för att gotländska ullnäringen ska ta fart 

• Målgrupp: Näringslivet, föreningar, det offentliga.  
• möjlighet ska ges till diskussion och engagemang i fortsatt utvecklingsarbete. 

• Projektägare: Hushållningssällskapet Gotland 

• Finansiering: Leader Gute 

• Konsult: Lotta Löwhagen Lundberg, Lauritze Ord & Handling AB 

• Arbetsgrupp: Jenny Andersson och Hans Bulthuis (Ullkontoret), Anso 
Norling (Gotlands Museum), Riina Noodapera (HS) 

 



 
Metod 
 
• Djupintervjuer av aktörer i ullnäringen, dvs personer som 

representerar hela värdekedjan för ullfibern från ”skörd till förädling”. 

• Urval av intervjupersoner i samråd med branschkunnig arbetsgrupp 
(Textil Gotland och Nätverket Ull Gotland)  

• Anonymitet garanterad. Citat i rapporten uttrycker åsikter och 
synpunkter som är representativa för flera intervjupersoner. 

• Affärsmässigt och externt perspektiv för att ge en översiktlig 
helhetsbild inför ev nästa steg.  
• Finns kunskap – vilja – förmåga att utveckla ullfiberbaserad industri på 

Gotland? 

 



 
Genomförande 
 • Totalt 29 företag (39 personer) har intervjuats 

• Djupintervjuer: 17, varav 3 på fastlandet – totalt 27 personer 
• Telefonintervjuer: 12 personer 

• Exempel på verksamheter som representeras: 
• Fårägare, fårklippare, tvätteri, spinneri, stickeri, väveri, hantverkare, 

formgivare, designers, nålfiltsindustri, sängklädestillverkare, Gotlands 
Fåravelsförening, Sveriges Fåravelsförbund, Region Gotland 

• Period: januari – april 2018  

• Intervjuer har kompletterats med mejl, informella samtal, 
diskussioner med arbetsgruppen m.m. 

 

Tack för förtroende, öppenhet och vilja  

att dela kunskap och kloka tankar! 

 

 



 
Definition: ”gotländsk ull” resp ”gotlandsull” 
 

 

• Gotländsk ull  

   All ull som ”skördats” på Gotland – oavsett fårras och färg 

 

• Gotlandsull  

   Ull från rasen Gotlandsfår (f.d. pälsfår). ”Den grå ullen” 

 

 

”Ca 80 % av de gotländska fåren är Gotlandsfår.  

Vill vi ta vara på den gotländska ullen måste vi hitta 
användningsområden för den grå ullen.” 

  

 



 
Internationellt perspektiv:  
Sverige, en marginell aktör på världsmarknaden för ull 
 • Ull utgör ca 2% av världens fiberproduktion (syntetfiber och bomullsfiber 

dominerar) 

• Den internationella ullproduktionen uppgår till ca 2,1 miljoner ton per år 

• Ull produceras i ca 100 länder av drygt 1 miljard får (Sverige har ca 
578 000 får) 

• Australien står för ca 20 % av produktionen. Andra stora länder är Kina, 
Nya Zeeland, Iran, Argentina och Storbritannien. 

• Ullpriserna styrs av världsmarknaden, ex kostar ull från NZ ca 30 kr/kg, 
tvättat och levererat till Sverige (2018). 

 
Källor:  

En kartläggning av svensk ull och dess framtida användning”, examensarbete vid Textilhögskolan Borås, 
Elin Olofsson m.fl., 2010. Jordbruksverket, Jordbruksstatistisk sammanställning 2017 (siffror avser 
2016). Prisuppgifter =Muntlig information från ullimportörer (februari 2018). 

 

 



Allmänna iakttagelser 
Gotländska ullnäringen 



 
Det finns framtidstro och utvecklingsvilja!  
Några tecken i skyn... 
 • Flera delar en vision om ett ”ullcentrum” för att utveckla en hållbar gotländsk ullnäring 

• Flera av intervjuföretagen har konkreta utvecklings- och investeringsplaner 

• Sveriges enda storskaliga tvätteri är sedan tre år etablerat på Gotland och vill växa 

• Det finns tre spinnerier på Gotland, ett startade upp så sent som 2017 (Stenkyrka) 

• Nationella Föreningen Ullvilja, med syfte att främja både små- och storskalig ullförädling, 
bildades på fårfesten i Kil i mars 2018. Bl.a. på initiativ av gotländska aktörer 

• Yngre företagare söker just nu stickerskor för lansering av ny kollektion exklusiva stickade 
kläder i gotländsk ull (Basta!) 

• Lärlingsupplägg för spinneriet i Fardhem diskuteras för ev framtida generationsskifte 

• Initiativ till utveckling av e-handelsportal för gotländskt hantverk har tagits (Ragnvalds 
Hantverk) 

 

”Vår vision är att sätta den gotländska ullen på kartan!” 
 



Gotländsk ullnäring – osynlig bransch ”mitt i” 
Få har ull som huvudverksamhet, därför svårt att beräkna omfattning 

ULL 

Livsmedel 
Ull = biprodukt till 

köttproduktion 

Textil 
industri o 

handel 
Besöksnäring 
Får (inkl ull) bidrar till 

öppna landskap, 
upplevelser etc 

Konst 
och 

hantverk Medlemmar i Nätverket 
Ull Gotland: ca 25 

Medlemmar i 
Textil Gotland 
ca 80 

Antal fårägare på 
Gotland ca 365  

  



 
Ullindustri – inget etablerat begrepp 
 
Flera uttrycker behov av att skapa respekt för vad de ser som en viktig 
industri. Ull associeras till får som betar, till stickat och virkat. Inte till  
en industriell fiberråvara för förädling och forskning. 

”För att få respekt måste vi prata om ullförädling som en industri!” 

”Gärna skyltar med industrisymboler längs de gotländska vägarna. Även 
hemindustriell tillverkning är viktig och behöver synliggöras.” 

”Ullindustrin är faktiskt Sveriges äldsta industri – byggdes upp under 
krigen på 1600-talet för att förse soldaterna med varma kläder.  
Jaquardvävstolen är grunden för dagens datamaskiner.” 

 

 



Småskalig struktur med två huvudinriktningar: 
”Hantverk/hemslöjd” resp  ”Industri/volym” 
 

Gotländska ullbranschen består av småföretag, många med en 
säsongsbetonad verksamhet. Viss förståelse tycks saknas 
mellan de som driver hantverksmässig verksamhet och de som 
har ett mer kommersiellt och industriellt tänk.  

”Hantverkssidan ser det som fusk att inte göra allt själv. De 
förstår inte vad butiksförsäljning och marknadsföring kostar. De 
tror att bara man lägger några produkter i butiken så säljer det 
sig själv...” 

” Både små och stora företag behöver blomstra. Hantverk och 
design bygger image. Industriella strukturer behövs för att ta 
fram råmaterial och volymer.” 

 

 



 
Plattformar för affärsmässig samverkan saknas 
 
Det finns en medvetenhet om att nätverk och samverkan kan bidra 
till utveckling och innovation. Men det är svårt att få tid till detta i 
vardagen – och det krävs också någon som driver det. 

 ”Det finns ett löst nätverk kring ull på Gotland. Men det tar för mycket 
tid. Jag kör min grej. Är allergisk mot snack utan verkstad.” 

”Bra om vi kunde jobba mer tillsammans och inte bara tycka saker”om 
varandra. Den grå gotlandsullen är unik i världen – vi behöver hjälpas 
åt här på Gotland att utveckla den.”  

”Jag hittar min inspiration i de digitala nätverken.” 

 



 
Många eldsjälar och duktiga entreprenörer  
- med olika drivkrafter och mål 
 
Gotländska ullbranschen består av många eldsjälar. Här finns stor 
kunskap, mycket erfarenhet och stolthet. Entreprenörernas 
drivkrafter är starka – och väldigt olika. En del drivs av värderingar, 
andra av att utveckla verksamheter. 

”Jag vill bidra till att den gotländska ullen tas tillvara – den fina råvaran 
ska inte slösas bort.” 

”Jag ville pröva att göra något som egentligen inte går och som ingen 
har gjort här på Gotland tidigare.” 

”Jag vill kunna stå upp för min produkt när jag möter kunderna – och 
känna att jag har koll på hela produktionskedjan.” 

 



 
Kompetensbrist och behov av generationsskifte 
 
Långsiktig kompetensförsörjning och behov av att genomföra 
generationsskiften är stora utmaningar som måste mötas för att 
kunna vidareutveckla en gotländsk ullindustri. 

”För att driva textilmaskiner krävs både maskinkunskap och 
textilkunskap” 

”Vi behöver unga som kan ta över och gå in med full kraft.” 

”Kan nysvenskarna vara en del av lösningen på resursbehovet?”  
Via Gotlands Internationella Företagarförening (GIFF) är 2-3 personer med textil 
bakgrund identifierade -  en med textil högskoleutbildning. 

”Tillväxt kräver management – många är nöjda att hålla på med sitt 
och vill inte växa och ta arbetsgivaransvar” 

 



 
Vad krävs för att något ska hända? 
Entreprenörer med driv och affärstänk!! 
 Om man ska lära av historien är det enskilda affärsdrivande kvinnor som 
varit mest framgångsrika på ”ullmarknaden”. Kristina Torsson, Agneta 
Werkelin, Barbro Lomakka , Karin Kloth är gotländska förebilder som 
nämns. Fler finns! 
”Utgå från vad marknaden vill ha, inte vad vi kan göra...” 
”Långsiktigt och affärsmässigt tänk är viktigt, annars blir det här bara 
ytterligare ett projekt som dör när pengarna tar slut... ”  
”Gör det du är bra på. Tänk kommersiellt och lär känna dina kunder. Det är 
inte fusk att lägga ut produktion.” 
”Ska ullindustrin på Gotland utvecklas är det enskilda företag och 
entreprenörer som måste göra jobbet. Säkerställ att de ses som en resurs för 
den regionala färdplanen!”  

 



Marknad 
Ullfiberbaserade produkter 



 
Ullfiber – ett hållbart och förnybart  supermaterial 
med många potentiella användningsområden 
 • Förnybart naturmaterial 

• 100 % biologiskt nedbrytbart 

• Självfiltbar, lättfärgad, kan blandas med andra fibrer 

• Luftig och elastisk 

• Skrynklar ej, tåligt  

• Ljudabsorberande  

• Värmeutjämnande - isolerar både mot kyla och värme 

• Flamsäkert (fibrerna svåra att antända och självslocknar lätt) 

• Motverkar dålig lukt och statisk elektricitet 

• Smutsavvisande, lätt att få rent 

• Vattenresistent – kan samtidigt absorbera upp till 35% av egen vikt 

 

 



Några marknadsspaningar.... 

Hantverk är inne. Att sticka är en del av en hållbar livsstil. 



Ull i kläder – för ett hållbart mode 

Det nya inom modebranschen är Slow Fashion. Det ska vara hållbart 
mode. Hållbara material. Hållbar design. Det är ute med slit och släng. 
”Trendgurus pratar idag mycket om småskalighet, hantverksmässighet 
och äkthet. Detta talar för att ullen har en framtid.” 
”Starka försäljningsargument för ull är att det är ett naturmaterial, 
närproducerat och förnybart. Och dessutom vackert och har bra 
egenskaper.” 
”Hållbara materialval handlar idag också om att minimera mixen         
av material, att blanda så få textilfibrer som möjligt. Med rena        
material blir det också lättare att återvinna textil.” 
”Det måste vara hållbart hela vägen. Det är inte OK att sälja     
ekologiska textilprodukter inpackade i en plastpåse.” 

 



 
 
Ull i inredning – för tystare miljöer 
 
 Tystnad är idag en stor bristvara. Avskalad inredningsstil utan 
gardiner och mattor och ständig uppkoppling skapar bullriga miljöer. 
Marknaden för ljudabsorbenter har ökat explosionsartat. 

”På Möbelmässan 2008 fanns två mindre montrar med ljudabsorbenter 
– idag har ALLA det. Störst är företag inom kontorsmiljö.” 

”Ljudabsorbenter i ull är en designgrej, något som en del också vill 
betala för. De flesta ljudabsorbenter är i syntet och sitter bakom ex 
textiltavlor.” 

”Vi har en ljudabsorbent vi säljer under namnet ULL. Den är 100% 
syntet, men färgen är ullgrå, det säljer...” 

 

 



 
Ull i sovrummet - gärna svensk ull, bara den är vit! 
 
I det rum som vi tillbringar den mesta av vår tid vill vi gärna ha natur-
material. Ull efterfrågas som stoppning såväl i sängar som i täcken. 
”Vi skulle gärna använda svensk ull i våra täcken och kuddar – kunderna 
efterfrågar det. Men den måste vara vit, ren och fin och ha ett rimligt pris.” 
”Vi lanserade ett sortiment med ulltäcken för två år sedan som gått bra. Det 
är en lite dyrare nisch, upplevs som exklusivt. Efterfrågan störst i 
storstäderna.” 
”Känslomässigt svårt att ta in den gråa ullen i sovrummet. Det ska vara vit ull i 
sovrummet. Om grå ull ska användas måste den blekas...” 
”Vanliga kundfrågor om ulltäcken: Blir det för varmt?                                        
(nej, ull andas) Är det tvättbart (ja, ullprogram)                                                     
Är det svensk ull? (Nej...inte idag)” 

 



Ull i storskalig textilindustri (non wowen)  
- ingen efterfrågan på svensk ull idag 
 
Ullfiber utgör endast en mindre andel (ca 10%) av den totala mängden textilfibrer som 
processas på två besökta textilindustrier. Deras sammanlagda import av ull är ca 150-
200 ton, främst från NZ och Australien. Svensk ull efterfrågas inte av deras kunder.  

”Om kunderna vill ha svensk ull och är beredda att betala tar vi gärna in svensk råvara. 
All produktion är kundorderstyrd. Klassificerad ull från NZ betalar vi ca 30 kr/kg för, 
tvättad och levererat. Svårt för svensktvättat ull att möta detta.” 

”Många mindre företag hör av sig och vill köra några 100 kg. Vi får säga nej, vi kan inte 
köra så små kvantiteter. Vi behöver minst 400 kg för att starta maskinerna.” 

”Vi jobbar helst med få, större industriella kunder och stora volymer. Vi gör halvfabrikat 
inte slutprodukter. Om EN aktör kunde samordna beställningar av exempelvis ”gotländsk 
kardflor och nålfilt”,  i ett antal standardkvaliteter och färger, skulle volymerna bli 
intressanta och prisbilden bättre.” 



Ull i ”nya” användningsområden  
– ex hälsa, sport & fritid, trädgård 
Inga djupintervjuer har gjorts med företag inom ”nya” 
användningsområden, men indirekt information pekar på ett växande 
intresse för den naturliga ullfibern. Ev finns behov av fördjupande 
marknadsundersökningar. 

”Flera nya produkter inom segment som hälsa och outdoor är på gång – 
underkläder, sittunderlag, yogamattor, hästpaddar m.m. Här vill man 
öka användningen av naturmaterial och ta vara på ullens fantastiska 
egenskaper.” 

”I Tyskland har man länge använt ullfiber som isoleringsmaterial. Är 
tveksam till det. Är dyrt jämfört med andra material, luktar trots tvätt 
och ruttnar om inte ventilationen är bra.” 

”På SLU finns ett pågående projekt om ullfiber som gödselmedel. Men 
att använda ull till gödselmedel kan inte vara huvudspåret, vi får inte 
förstöra ullens fina image. Men kan absolut vara något för skräpullen.” 

 

 



 
Gotland är ett bra varumärke för ull  
– oavsett om det är ”100% Gotland” 
 Det är den unika grå ullen, inte att ullen är från Gotland, som är främsta 
marknadsmöjligheten. Tänk större än Gotland! För nischade och unika 
produkter är marknaden är internationell. 
”Många vill göra något av gotlandsullen, men det handlar om att börja i rätt 
ände. Produktdesign och marknad först. Att ta vara på ull och skapa jobb 
kommer i andra hand.” 
”Ska man växa med gotländsk ull bör man satsa på mjuka slutmarknader, dvs 
områden där design, ursprung och hållbarhet är viktigt för konsumenten.” 
”Kunderna bryr sig inte vem som gjort varorna. Allt i produktionsprocessen 
behöver inte ske på Gotland, även om det kan vara en ambition.”  
”Tänk affärsmässigt. Gotland är ett bra varumärke för gotlandsull                    
– oavsett om fåret betat på Gotland eller ej”   
 

 



Webbförsäljning – ett komplement i 
marknadsföringen, men ingen huvudkanal 
Inget av de intervjuade företagen har webben som en huvudkanal för 
försäljningen. Hemsidor och webbshoppar är dock viktiga komplement i 
försäljning och marknadsföring, och för att bygga varumärke. 
”Webben fungerar bäst för kända basprodukter med låga priser. Det kostar 
att hamna högt i sökningarna.” 
”Våra produkter är unika och de passar inte för webbförsäljning. Dels har vi 
inte råvara i tillräcklig mängd om efterfrågan skulle öka, dels riskerar det 
kreativa att försvinna om vi bara producerar mot efterfrågan. 
Returhanteringen är också knepig...” 
”Hemsidan visar upp vad vi gör och hjälper till att bygga varumärke. Inför 
mässor får vi många besökare” 
” Vi har ingen egentlig webbshop, men många hittar oss via webben och 
kontaktar oss och gör beställningar den vägen”.  
 



Råvaran 
Ullfiber 



Fårfakta GOTLAND (Riket inom parantes) 
KÄLLA: Jordbruksstatiskt sammanställning 2017, avser siffror för 2016 +  Gotlands Fåravelsföreningen 

• Antal djur totalt (inkl lamm): ca 70 000  (ca 580 000) 

• Antal tackor och baggar: ca 33 000 (ca 281 000) 

• Raser: ca 80% Gotlandsfår. Övriga raser är t.ex. Leicester, Suffolk, Texel, 
Gutefår och olika korsningar (uppgifter för Riket saknas) 

• Antal företag med får:  365 (8669) 

• Andel företag > 49 djur (tackor och baggar): 48%  (15%) 

• Andel av djur (tackor och baggar) i besättningar > 49 djur: 86% (57%) 

 

KOMMENTAR: Genomsnittsbesättningen på Gotland är på drygt 90 tackor 
och baggar (jmf riket ca 32). Få och stora enheter på begränsad yta bör 
kunna skapa goda förutsättningar för effektiv insamling av ull. 
 

 



Teoretisk ullskörd på Gotland * 
= ca 90 -120 ton per år 
Antaganden och beräkningsmodell: 

• Antal djur enligt JV årsstatistik 
• Tackor och baggar klipps 2 gånger per år och ger ca 2-3 kg ull/år 
• Ca 50% av lammen klipps en gång per år och ger ca 1-1,5 kg ull/år  

 
33 000 x 2 kg =   66 ton  x 3 kg =  99 ton 
50% x 37 000 x 1 kg= 19 ton  x 1,5 kg= 28 ton 
    ---------    --------- 
    85 ton    127 ton 
 
Totalt i Sverige (enl samma modell) = ca 700 ton – 1100 ton ull/år  
 
*Diskussion om vad som är korrekt beräkningsmodell pågår ex mellan Svenska Fåravelsförbundet (Claudia Dillman) och 
Svenska Fårklipparförbundet. Vald modell här ligger lågt, dvs närmast Svenska Fårklipparförbundets antaganden.  



Det gotländska ullflödet – uppskattat 2017/18 
•  Ca 50-60% av den årliga ullskörden når en marknad. Finns potential i ”skogen”? 

Teoretisk årlig 
ullskörd:  

Ca 100 ton  

Industriull 50-60 ton 

Hantverksull 5-10 ton? 

Insamling 
till Toarp  

 15-20 ton 

Ullkontoret 
35-40 ton 

 Småskalig 
industri, 

spinnerier 
hantverkare  

 ”Export” råull till 
fastlandet och 
utomlands  

”Skogen” 30-45 ton ? 

”Import” (kompletterande ullkvaliteter) 

  Tvättat ull 



Många har åsikter om gotlandsullen...  

Gotlandsullen engagerar! Nästan alla intervjupersoner har starka åsikter om vad 
den grå ullen kan - eller inte kan – användas till. Många kommenterar det faktum 
att gotlandsullen gått mot en allt grövre fiber i och med att avelsarbetet inriktats 
mot inredningsskinn. 

”En helt unik ull. Glansen och den grå färgen är fantastisk. Den har nästan 
mohairliknande egenskaper.” 

”Avelsinriktningen har förstört ullkvaliteten. Samtidigt är det ju skinnen som ger 
mest betalt...” 

”Svår att spinna. Maskinerna som finns i Sverige är oftast inte anpassade för lång, 
kompakt och silkig gotlandsull”. 

”Gotlandsullen passar bäst för industriella ändamål. Finns ingen marknad för kläder 
som kliar.” 

”Agneta Werkelin på Yllet ett starkt bevis på att det går att använda gotlandsull till 
kläder med framgång.” 

 

 



...men utveckling kräver kunskap om 
materialet och förädlingsprocesser 
Det saknas ett kompetenscentrum  för ullfiber - såväl regionalt som 
nationellt - där kunskap, resurser och erfarenheter kan delas. 
”Det finns inget samlat kunskapscenter för ull i Sverige. Textilhögskolan i 
Borås kan förstås textil och då ingår ju ull. På SLU finns något projekt kopplat 
till ull som gödselmedel...” 
”Största hotet för framtiden är kunskapsbristen. Det behövs forskning och ny 
kunskap kring ullfiber – både vad gäller material och produktionsmetoder” 
”Produktutveckling kostar och tar tid. Man får pröva sig fram och man måste 
ha råd att göra fel...” 
”Produktutveckling kräver uthållighet. Vi gjorde en studieresa till Bealla i 
Italien för några år sedan och lät dem spinna upp gotländsk ull. Men det blev 
inte som vi tänkt...Vi hade behövt göra flera försök.”  
 

 



Ullförädling 
Från klippning till industriell förädling  



Design och förädling skapar värde.  
Några exempel: 
• Pris för ull (industriella köpare): ca 3-20 kr/kg. Spinnerier kan betala 

betydligt mer för rätt kvalitet.    

• Tvättad svensk ull (industripriser): ca 35-45 kr/kg (jmf NZ ull 30 kr/kg) 

• Kardflor: 250 - 300 kr/kg 

• Nålfilt: 300 - 400 kr/kg 

• Ofärgat garn: 1 600 kr/kg (100 g) 

• Färgat garn: 2 100 kr/kg (100 g) 

• Designad tröja eller mössa: 5 000 -10 000 kr/kg?? 

• Industriell användning???  



Huvudprocesser ullförädling (och produkter)  

Sortering 
och 

klassificering 
 

Tvättning 
(ren och 

sorterad ull) 
 

Klippning 
och 

insamling 

Plysning 
(plys) 

Kardning* 
(kardflor) 

Spinning* 
(kard eller 
kamgarn) 

* OBS! Olika processer för  KARDGARN (grövre, luddigare) och KAMGARN (tunt, slätt) 

Vävning 
Stickning 

Efter-
behandling 

(ullvara) 

Nålfiltning 
(torr process, 

nålfilt) 
Filtning 

(våt process, 
filt) 



Klippning och insamling på Gotland 

Det finns 7-8  fårklippare på Gotland, varav hälften klipper i mycket stor 
omfattning. De flesta större besättningar tar hjälp med klippningen. 
De två största köparna på Gotland (Toarp och Ullkontoret) har egna modeller 
för insamlingsamling av ullråvara. (Lokal insamlingsstation resp hämtning) 
Spinnerierna och hantverkare har oftast direktkontakt med utvalda 
fårbönder och är med vid klippning för att kunna grovsortera ullen på plats. 
De vet vad kunderna vill ha och vad som fungerar bäst i deras maskiner. 
 
”För att få betalt för ullen behöver fårägaren engagera sig och ha kunskap 
om vad som är bra ull.”  
”Det finns ett stort utbildningsbehov bland fårägare kring hur ull ska 
hanteras för att bli bra och värd att betala för. Skräp och växtrester förstör 
maskinerna.” 

 



Sortering och klassificering på Gotland   

Det finns inga standardiserade klassificeringssystem för ull i Sverige, vilket 
försvårar handel och kommunikation med såväl säljare som köpare.  

De stora insamlarna på Gotland – Toarp och Ullkontoret – har sina egna 
klassningssystem för betalning av rå ull. Skräp och färgrester ger alltid prisavdrag. 

• Toarp sorterar idag i fyra färgklasser (vit, grå, brun och ”Höstklippt Gotland”) 

• Ullkontoret har ca 10 klasser (2 grå, 4 vita samt renrasig ull): 
• Grå lammull 
• Grå tackull 
• Vit industriull (studsig, till stoppning) 
• Vit finullskorsning (småkrusig) 
• Vit Leiceter-korsning (långa blanka fibrer) 
• Vit duo (finull + Leicester, fin bottenull och långa fibrer) 
• Renrasiga (ex Texel, Suffolk, Leicester) 

 

 



Tvättning på Gotland 

• Nästan all svensk ull som ska vidareförädlas tvättas idag 
utomlands, främst i England och Belgien.  

• Sveriges - och Nordens -  enda storskaliga ulltvätteri finns på 
Gotland sedan 2015. Genom Ullkontoret har förutsättningar 
skapats för lokal industriell förädling av gotländsk ull. 
 

• Ullkontoret tvättar idag ca 35 ton/år – och har tillstånd för 
200 ton/år. Kapacitet finns därmed för att tvätta ull från 
fastlandet.  

• Lokala spinnerierna på Gotland  tvättar oftast i egen regi    
för att ha koll på processen och få ull som passar deras 
maskinpark. Olika maskiner har olika krav – och 
tvättprocesserna, valda temperaturer etc ser helt olika ut. 
 



 
Svensktvättad ull  
– en helt ny produkt på marknaden 
 Svensktvättad ull är en helt ny produkt på marknaden. Ull är en 
världsmarknadsprodukt med tydlig infrastruktur – klassificering, 
priser etc . Att hitta en nisch på marknaden för svensktvättat ull kan 
bli en utmaning, men är också en möjlighet på marknader där 
ursprung är viktigt för kunderna. 

”Svensktvättad ull måste klassas, så att man vet vad man köper. Det 
behövs ett gemensamt språk.” 

”NZ ull kostar 30 kr/kg, tvättat och levererat. Den är ren och har inte 
vegetabilier i sig. Den är dubbelt tvättad och blekt. En hel del ull tas 
från slaktade djur genom kemisk avhårning. Det är det svensk ull 
konkurrerar med.” 

 



Tre spinnerier på Gotland – ett nystartat 2017 

På Gotlands finns idag tre spinnerier som till stor del kompletterar 
varandra vad gäller produktionsinriktning 

• Ullspinneriet, Ihre Gårdh 
• Kardgarn, gör bl a entrådigt mattgarn och tjockt garn 
• Produktion ca 0,5-1 ton (?) 

• Gotlands Spinneri i Fardhem 
• Kardgarn, gör bl.a. tunnarare stickgarn, till plädar m.m. 
• Produktion ca 1 ton 

• Stenkyrka Ullspinneri 
• Halvkamgarn, en sk Mini Mills med hög flexibilitet 
• Produktion ca 0,5 ton + lönspinning (år 1). Mål: ca 2 ton/år 

 



Annan maskinell utrustning för ullförädling på ön         
Obs! Ingen komplett lista! 

• Nio industriella vävmaskiner, varav två Jacquardmaskiner  
• 7 på Ullkontoret (ej monterade) 

• 2 på Sidengården (en monterad och i produktion, silke) 

• Industriell varpmaskin och knytmaskin (Sidengården) 

• Industriella stick- och strumpmaskiner (bl.a. Gotlands Strumpfabrik) 

• Tovningsmaskiner, minst två (Alskog och Stenkyrka) 

• Handstickmaskiner, okänt antal 

 

 



 
Det finns outnyttjad förädlingskapacitet för ull 
 
Nyttjandegraden på befintliga industriella maskiner är låg. 
Gäller såväl tvätteri som spinnerier och beror bland annat på 

• Säsongvis produktion, ex p g a ouppvärmda lokaler 

• Halvfart pga av arbetskraftsbrist eller att verksamheten inte är 
huvudsysselsättning 

• Begränsad efterfrågan 

En rad begagnade maskiner står omonterade i lager p g a  
• Lokaler saknas 

• Resurser i form av tid och kompetens saknas 

• Kompletterande investeringar behövs och kapital saknas 

 



Investeringsplaner finns  
– men vem vill investera i ullindustrin? 
Flera vittnar om svårigheter att hitta finansiering för investeringsplaner    
och menar att det finns en stor okunskap om branschen hos investerare. 
Kapitalanskaffning upplevs som ett hinder för tillväxt och utveckling. 

”Vi behöver fler lokala förädlare. Drömmen vore om någon kunde starta en 
stickfabrik – och få möjlighet att lägga order där.”  

”Vi behöver stick- och vävmaskiner som klarar gotlandsullen! En ny 
stickmaskin kostar ca 1,5 – 2 miljoner inkl dataprogram.”  

”Nya maskiner går bra att få lån till, men inte begagnade.                            
Man borde jämföra med sågverksindustrin, där vet                               
bankerna att begagnat duger. Maskiner som förädlar                               
ullfiber vet de inget om! ” 

  

 



Sammanfattning  
– möjligheter och utmaningar 
För utveckling av ullfiberbaserad industri på Gotland 



MÖJLIGHETER - för utveckling av 
ullfiberbaserad industri på Gotland 
• Engagemanget och viljan att ”sätta gotländsk ull på kartan” 
• Kunskap, kompetens och industriell erfarenhet 

• Sveriges största ulltvätteri i Endre (kapacitet 200 ton/år) 
• Tre spinnerier, strumpstickningsfabrik m.m. 

• Marknaden för hållbara och förnybara textilfiber – ull rätt i tiden 
• Lokal förnybar råvara, ca 100 ton/år 

• Med möjlighet att importera mer från fastlandet 

• Den unika ”grå ullen” – en exklusiv nisch  
• Till produkter där design, ursprung och hållbarhet är viktigt för konsumenten 
• Gotland – och gotlandsfåret - är ett starkt varumärke för ull 

• Svensktvättat ull är i stor skala -  bara möjligt på Gotland 
• För produkter där ursprung är viktigt 
 

 



UTMANINGAR  - för utveckling av 
ullfiberbaserad industri på Gotland 
• Gotländsk ull måste hitta sin marknadsnisch – med lönsamma affärsupplägg 

• Fler affärsdrivande entreprenörer med kunskap, vilja och förmåga att växa  
• och att ta ett arbetsgivaransvar 

• Få tillgång till forskning och ny kunskap 
• Identifiera ”motor” för kompetensutveckling och affärsmässig samverkan 

• Effektiva system för insamling, sortering och klassificering av råvaran 
• Utbildningsbehov hos fårägare kring vad som är ”bra ull” 

• Maskiner som är anpassade för förädling av gotlandsull 
• Kräver investeringar och finansiärer som tror på branschen  

• Långsiktig kompetensförsörjning 
• Behov av rekrytering och utbildning – för tillväxt och generationsskiften 

• Acceptans för att både ”små och stora” företag behövs, och har olika roller, i 
utvecklingen av en hållbar ullnäring på Gotland  

 



 
 
Fyra funderingar för framtiden 
  
 
Introduktion till gemensam diskussion 



 
1. Någon Annan finns inte. Ska något hända krävs 
kunskap, driv och känsla för marknadens behov. 
 Röster har lyfts om att någon/samhället borde ta ansvar för ullindustrins utveckling, 
att det finns beredskapsskäl för att bevara en svensk ullindustrin etc. Men, ska 
något hända är det den gotländska ullnäringens aktörer som själva har ansvaret.  

”Utveckling måste komma underifrån. Det behövs vilja och drivkraft – och det måste 
finnas en tydlig affär. Det kan vara enskilda företag eller samarbeten mellan flera.” 

”Den roll ullindustrin kan spela är den roll ullindustrin väljer att ta och vill spela för en 
hållbar regional tillväxt. Den rollen kan i sin tur Region Gotland förhålla sig till och 
stötta med utgångspunkt i de verktyg som står till förfogande.” (Region Gotland) 

 

• DISKUTERA: Vilken roll vill du/ert företag ta? Vad behöver du/ni för att kunna 
utvecklas? 

 



2. Företagscentrum  
– samla maskiner för ullförädling på en plats 
Flera i intervjuundersökningen har lyft idén om att samla maskiner för gotländsk 
ullförädling till en plats. Antingen för att kunna lägga beställningar på produktion 
eller för att hyra plats för egna maskiner. Endre, i anslutning till Ullkontoret, har 
pekats ut som möjlig plats.  

Några krav för att idén ska kunna förverkligas: 
• Affärsplan och organisation (Tydligt ägarskap viktigt – olika affärsupplägg möjliga och kan 

kombineras. Aktiebolag, kooperativ eller kanske samverkan med ett regionalt 
kompetenscentrum, se punkt 3) 

• Finansiering 
• Lämpliga lokaler 
• Montering och anpassning av befintliga maskiner (inkl teknisk och textil kompetens) 
• Investering i kompletterande maskinpark, anpassad för gotlandsull (ex kamgarnsspinneri) 
• Kompetens- och resursförstärkning inom produktion, marknad och ledning (rekrytering?) 

DISKUTERA: Hur tänker du/ni kring ett samlat företagscentrum på Gotland? 
Utmaningar? Möjligheter? Vilka produktionsresurser har ditt företag behov av? 

 



 
3. Kompetenscentrum – för kunskap och 
utveckling av ullfiberbaserad industri 
 Det saknas ett tydligt samlat kompetenscentrum för ullfiber i Sverige. Ett regionalt 
resurs- och kunskapscentrum för ullfiber, med huvudfokus på gotlandsullen, skulle 
långsiktigt kunna ta en sådan roll. Möjliga uppdrag: 

• Information och kommunikation om ullfiber och ullfiberbaserad förädling genom t.ex. 
digital kunskapsbank, utställningar, ullbibliotek etc. 

• Bas för utbildning och kurser, för kompetensutveckling och inspiration kring ullförädling 

• Tillhandahålla experimentverkstad med samlad industriell maskinpark för ullförädling 
(kan förslagsvis samordnas med idéen om företagscentrum, punkt 2 ) 

• Samarbeten – även internationella - med innovationsstödjande organisationer, högskolor 
och universitet, möjlig bas för examensarbeten och forskning kring ullmaterial och 
produktionsteknik 

 

DISKUTERA: Hur skulle ett kompetenscentrum kunna bidra till utvecklingen av ditt företag 
och/eller Gotlands ullnäring? Vilka kompetensområden är viktigast att utveckla?  

 



 
4. Sätt gotländsk ull på kartan -  
ullturism, kommunikation och event 
 Samarbeten med livsmedels- och besöksnäringen lyfts av flera upp som en 
möjlighet att driva affärsutveckling och ”sätta gotländska ullen på kartan”. Genom 
studiebesök, upplevelser i gårdsbutiker, guidade turer i produktionen, minikurser 
m.m. kan nya målgrupper hitta ullen. 

”Det finns ett kommunikationsbehov. En enkel sak vore att ta fram en sida på nätet 
med information typ ”Detta kan Gotland om ull” – med fakta och presentation av 
företag, så att besökare på ön lätt kan hitta oss och ser vad vi kan erbjuda.” 

Flera tankar finns kring något större evenemang som skulle kunna locka besökare – 
och skapa attraktionskraft för gotländsk ull. T.ex. 

• En Gotländsk Fårfest (jmf Fårfesten i Kil) 
• En Gotland Wool and Fashion Week  
• Vidareutveckling av Stick och Spinnstämman i Hemse 

DISKUTERA: Vilka behov finns för gemensamma marknadsföringsaktiviteter? Finns 
befintliga nätverk/organisationer som kan ta en sådan kommunikationsroll?  



Tack! 



DISKUTERA 
Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland 

1. Att få saker att hända. Vilken roll vill du/ert företag ta? Vad behöver 
du/ni för att kunna utvecklas? 

2. Företagscentrum. Hur tänker du/ni kring ett samlat företagscentrum 
på Gotland? Utmaningar? Möjligheter? Vilka produktionsresurser har 
ditt företag behov av? 

3. Kompetenscentrum. Hur skulle ett kompetenscentrum kunna bidra till 
utvecklingen av ditt företag och/eller Gotlands ullnäring? Vilka 
kompetensområden är viktigast att utveckla?  

4. Att sätta ullen på kartan. Vilka behov finns för gemensamma 
marknadsföringsaktiviteter? Finns befintliga nätverk eller 
organisationer som kan ta en sådan kommunikationsroll? 

 

 


