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FÅRULL
Fårull är ett tåligt och slitstarkt material, vilket är en direkt konsekvens av att dess ursprungliga
uppgift är att skydda sin bärare mot kyla, regn och snö. Fårull är därför på många sätt ett supermaterial: det kan ta upp mer fukt än något annat naturfibermaterial, det tål höga temperaturer
och fibrerna kan t.o.m. binda vissa skadliga ämnen i luften. Det finns en stor outnyttjad potential
i den inhemska fårnäringen, eftersom en stor del av ullen slängs i dagsläget då den anses vara för
grov för textilt ändamål.

Introduktion
Användningsområde:

Ull används traditionellt till garn, filt
och stoppning, men även till isolering, tätning, lumppapp och
ylletapeter.
Textilier: Av ull kan man göra garn till bland annat stickning,
virkning och vävning. Man kan även filta, tova och valka ullen
för att skapa mer kompakta ylletextilier eller -föremål. Med
hjälp av dessa tekniker kan man t.ex. skapa textilier till
hemmet, såsom mattor, möbelklädsel, bäddtextilier, bonader,
dukar, gardiner och filtar; eller kläder, såsom mössor, vantar,
halsdukar, sockor, underställ, koftor, kappor och dräkter.
Isolering: Ull kan användas som isoleringsmaterial i byggnader
som utfyllnad i väggar och bjälklag, som drev och som tätningslister för fönster och dörrar. Ullen behöver varken
tvättas eller behandlas för att användas som drevmaterial.1
Tätningslisterna kan bestå av flätat ullgarn. Isoleringsskivor
produceras främst i Storbritannien, Irland och Tyskland och
kan tillverkas av ull som inte går att använda till annat, vilket
är ett bra sätt att hushålla med resurser.2 I Tyskland, där ullisolering funnits sedan 1990-talet, har ullisolering ca 5-10 %
av marknaden.3 Numera finns även svenska producenter av
fårullsisolering.
Förr var det vanligt att använda utslitna kläder och andra
textilier för att täta husen med. Dessa trasor användes också
för tillverkning av en särskild sorts takpapp, kallad lumppapp.
Ullens röthämmande egenskaper var särskilt viktiga för detta
ändamål.4
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Kulturhistoria:

Får är ett av våra äldsta tama boskap.5 I Sverige
har ull använts för att framställa textilier åtminstone sedan
bronsåldern.6 Ull har traditionellt använts som inredningstextil, t.ex. till väggbonader, men även till textiltapeter. Till
tapeter är den finare merinoullen att föredra framför den
grövre cheviotullen.7 Bonader och textiltapeter av ull var van1

liga till och med 1800-talet, då papptapeten på allvar gjorde sitt intåg. Gamla yllekläder och textilier var vanliga att använda som isolering och tätning under 1700- och 1800-talen.8
Egenskaper
Ullens egenskaper påverkas av faktorer som klimat, fårens ålder, ras, kön, kost och välmående.
Ullfibern får på så sätt olika grovlek, längd, krusighet och glans.9 I Sverige har vi ca 20 fårraser,
bland annat Gutefår, Ryafår och Finullsfår som alla har sina utmärkande karaktärsdrag.10
Det finns två huvudtyper av ullhår; bottenull och täckhår,
varav det senare även kallas grovull. Bottenullen har finare
fibrer och är mjukare än det längre och styvare täckhåret.
Merino och crossbred hör till bottenull.
Ullfiber är elastiska och slitstarka, vilket gör att produkterna
är skrynkelfria.11
Fuktbuffring:

Ull är hygroskopiskt, vilket innebär att den
kan ta upp och avge fukt till sin omgivning.12 Ullfibern kan
ta upp mer fukt än något annat naturfibermaterial –
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uppemot 40 % av sin egen vikt.13 Isolering av ull motverkar
på så sätt kondens, och i förlängningen även röta och
mögel.14 Fuktregleringen är likaså önskvärd i kläder av ull, eftersom denna egenskap är viktig för
bland annat funktionskläder till sport och fritid. Ull mister inte sina isolerande egenskaper när den
är fuktig.15
Aminosyrorna i ullen har en förmåga att binda vissa ämnen i luften som kan vara skadliga för
människor, t.ex. formaldehyd som är vanligt i spånskivor.16 Tester utförda i Japan visar att ullfibrerna absorberat 96 % av formaldehyden på 7 timmar.17 Ull i inredning och isolering bidrar på
så sätt till ett hälsosammare inomhusklimat.
Isolerande egenskaper:

Man brukar ange ett materials isoleringsförmåga med hjälp av ett så
kallat lambdavärde. Ju lägre lambdavärdet är desto bättre är isoleringsförmågan. Lambdavärdet
för ullisolering är 0,0385-0,045 W/mK.18 Ull har även goda ljudisolerande egenskaper, och hårt
sammanpressade ullmattor kan användas som ljudisolering i golvbjälklag.19 I offentliga miljöer
används ylletextilier som ljudabsorbenter i inredningen på grund av dessa egenskaper.20
Brandegenskaper:

Ull tål höga temperaturer och kan därför
användas till rörisolering.21 För att ull ska antända krävs en
temperatur på 560oC.22 Ullens sammansättning och densitet
gör att eld har svårt att få fäste i den – istället bildas ett kolskikt som hindrar ytterligare skadegörelse. Ullfiberns egenskaper gör på så sätt att ull har lätt för att självslockna.23
Trots detta impregneras ofta ull som ska användas som
isolering i byggnader.
Kostnad:

Priset på råull varierar beroende på ullsort och
kvalitet, men låg 2010 runt 40-60 kr/kg för finull från en
tacka.24 Färdigspunnet garn varierar också i pris beroende på
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bland annat kvalitet och grovlek. Priset på isolering av ull ligger högt över det för ett konventionellt isoleringsmaterial.25 2012 varierade kostnaden mellan ca 85 - 220 kr/m2 beroende på tjocklek.26
Det är ett problem att de svenska ullproducenterna inte får tillräckligt bra betalt för sin ull idag.
En uppsats från Borås textilhögskola sätter fingret på problemet:
Syntetfiber är billigare än ull, enklare att hantera, har en stabil årsproduktion och kan
produceras i en närliggande fabrik istället för att behöva skeppas över halva jordklotet.
Detta är de starkaste argumenten för syntetfibern, vilket gjort att många tidigare ullproducenter slagit om helt till syntetfibertillverkning.27

Här krävs alltså en förändrad attityd gentemot ull, till följd av kunskapsspridning, för att den ska
kunna konkurrera med syntetfiber. International Wool Textile Organisation, IWTO, arbetar med
att främja ulltextilier på den internationella marknaden bland annat genom marknadsföring och
utformandet av globala standarder. 2010 höll IWTO en kongress där ledande arkitekter från
olika delar av världen fick presentera sina tankar om ull som inredningsmaterial, för att på så sätt
öka efterfrågan på ull som inrednings- och byggmaterial.28
Tillverkning
Fåruppfödning:

Får som betar hjälper till att hålla kulturlandskapet öppet och fungerar på så sätt
som landskapsvårdare. Betandet kan dock ha en baksida eftersom hårt bete kan leda till erosion,
vilket är ett stort problem bland annat i Australien där ullproduktionen är betydande.29
Ull kräver betydligt större markarealer
per producerat kilo fiber än växtfiber.
På en hektar mark kan man producera
antingen 62 kg ull, 300 – 1100 kg
bomull, 800 – 1150 kg lin eller 1200 –
2000 kg hampa.30 Får kan dock beta på
mark som inte kan nyttjas till odling.
Under sommarhalvåret betar fåren
utomhus, men under vintern behöver
de både foder och tak över huvudet.
Får behöver inte uppvärmda stallar,
vilket håller energiåtgången nere.
Däremot behöver de foder under
vinterhalvåret – något som kräver både
energi och landresurser.
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Ull kommer från djur – det kan därför vara angeläget att ta reda på hur dessa behandlats innan
man köper produkter av ull. 2008 uppmärksammade TV-programmet Kalla Fakta ett fenomen
inom merinoullsbranschen som kallas mulesing, vilket innebär att merinofårens bakdel skalperas
utan bedövning, för att på så sätt förhindra parasitangrepp. Många företag har sedan dess tagit
avstånd från denna plågsamma djurhantering och försäkrar att inte använda ull som framställs på
det sättet. Merinoullen produceras främst i Australien och Nya Zeeland, vilket gör att det i
Sverige i första hand gäller importerad ull.
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I Australien och Nya Zeeland händer det att man doppar får i insektsmedel före klippning, vilket
förutom att åsamka fåren obehag bidrar till att gifter sprids i naturen.31
Klippning:

Får klipps vanligtvis två gånger om året – på
våren och hösten.32 Den ull som klipps på hösten har
en bättre kvalitet som en konsekvens av att fåret under
sommaren har utsatts för sol, vind och regn som
sköljer ullen ren.33 Det är viktigt att klippningen är
noggrann och korrekt utförd, eftersom det ger direkta
konsekvenser på ullens kvalitet.34
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Enligt en uppsats om svensk ulltillverkning från Borås
Textilhögskola slängs drygt 350 ton ull varje år i Sverige
eftersom den anses vara för grov för att kunna säljas
och användas. Denna ull skulle istället kunna användas
till isolering.35
Bearbetning:

Ull som ska användas till slöjd och textilier bearbetas på olika sätt beroende på hur storskalig
produktionen är. I småskalig form tvättas ullen eventuellt innan den kardas. Att karda ull innebär att ullen
bearbetas så att fibrerna lägger sig parallellt. När ullen
kardats kan man spinna garn med slända eller spinnrock, alternativt tova/filta ullen. Tovning betyder att
ullens fiber gnuggas i varmt vatten och såplösning,
vilket resulterar i att ullen får en sammanhängande filtliknande karaktär. Av spunnet garn kan man t.ex. väva
textilier, brodera och sticka. Om ullen däremot produceras storskaligt tvättas ullen för att därefter behandlas
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med malmedel för att hindra angrepp under lagring och
transport. Vid spinning av ullen tillsätts olja. I bästa fall
är det en vegetabilisk spinnolja, men i annat fall är det mineralolja som framställs av petroleum.
Vid en ”superwash”-behandling gör man så att materialet blir krympfritt och inte filtar sig genom
att täcka varje fiber med en hinna av nylon.36 Denna behandling är inte tillåten vid framställning
av miljöanpassade textilier. I många fall behandlas även ullprodukter med flamskyddsmedel, trots
att ull är naturligt svårantändlig.
En restprodukt av ulltvätten är lanolin, ullfett, som kan användas i hudvårdsprodukter och
kosmetika, men även som rostskydd.37 För att lanolinet ska få säljas vidare till kosmetikaindustrin
krävs dock särskilda tvättanläggningar med avskiljare för fett.38
Färgning av ullprodukter har traditionellt skett med växtfärger, där man lägger ullen i ett färgbad
strax under kokpunkten. För att få växtfärgen att fästa vid ullen tillsätts olika ämnen till färgbadet,
varav vissa helst bör undvikas av miljöskäl. Zinkklorid och kopparvitriol, samt tennklorid och
kadmiumdikromat är sådana exempel. Sedan ska man komma ihåg att inte gå så hårt fram i
insamlandet av växterna att man hämmar återväxten av dem. Dessutom behöver du markägarens
tillstånd för att plocka löv, mossor m.m.39
Syntetisk färgning av garn och textilier har utförts sedan 1800-talet. Tekniken gjorde att man fick
tillgång till en mängd nya färger och dessutom i större kvantiteter Först senare stod det klart att
vissa syntetfärger var giftiga, och även idag finns det oklarheter kring graderna av vissa färgers
4

toxicitet. Färgning av animaliska fibrer sker med syrafärger, där badet har ett pH-värde lägre än
7.40 Det är viktigt att korrekt hantera det som blir över av färgbadet när man använder syntetiska
färger. När man färgar för hand kan man nyttja efterbaden för färgning och på så sätt minska
färgspillet. Om man färgar i tvättmaskin går mer färg till spillo, eftersom färgen som inte fixerats
försvinner ned i avloppet. Reningsverket tar hand om färgspillet, så det är viktigt att hälla alla
rester i avloppet. Det är svårare att kontrollera hur ett industriellt färgat garn har färgats. Naturskyddsföreningen har miljökriterier för färgningsprocessen, t.ex. att det inte får finnas kvar
koppar och kromsalter efter färgningen.41
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Inbyggd energi:

Inbyggd energi är summan av den energi som krävts vid tillverkningen av en
produkt, där hela livscykeln räknas in. Isolering av återvunnen ull kräver 14,6 MJ/kg, eller 139
MJ/m3, att producera. Om man mäter den energi som krävs per producerad volymenhet så är ull
ett av de mest energisnåla isoleringsmaterialen att framställa.42 För att det ska vara jämförbart
med andra isoleringsmaterial behöver man dock räkna in materialets densitet och den tjocklek
som krävs för att uppnå ett visst u-värde. Den mängd fårullsullisolering som krävs för att uppnå
ett u-värde på 0,2 W/m2K på en yta av 1 m2 tar 100 MJ att producera. Detta kan jämföras med
cellulosa som kräver 46 MJ och polyuretan som kräver 424 MJ under samma förutsättningar.43
Växthusgaser och andra emissioner:

Produktionen av 1 kg ullisolering medför ett utsläpp av ca
0,087 – 0,243 kg CO2. Det kan jämföras med linfiberisolering vars produktion bidrar till ett utsläpp på ca 0,023-0,037 kg CO2 och mineralull som släpper ut ca 1,7 kg CO2 per producerat kg
isoleringsmaterial.44 I jämförelse med många isoleringsmaterial har fårullsisoleringen låga värden.
Vid fodernedbrytning producerar får stora
mängder metangas, vilket bidrar till växthuseffekten. Ett genomsnittligt får på 65 kg släpper
under ett år ut ungefär 8 kg metangas i atmosfären.45
Boskapsdjur producerar även en stor mängd
kväve, genom träck och urin. Ett av de största
miljöhoten mot våra vatten är övergödning till
följd av bland annat stora kväveutsläpp.46 Ett får
producerar ca 14 kg kväve under ett år, vilket är
ett av de lägsta uppmätta värdena för boskapsdjur i Sverige.47 Dock behövs träck och urin för
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att tillföra näring till betesmarken, vilket på så sätt blir till ett litet kretslopp. Jordbrukets största
bidrag till övergödningen kommer istället av användandet av industriellt framställd handelsgödsel.
Miljö- och hälsofarliga ämnen/tillsatser:

För att undvika malangrepp i ullen impregneras den
med giftiga halogenorganiska ämnen, t.ex. Mitin FF och Eulan.48 Vissa tillverkare impregnerar
även ullen med borsalter för en ökad brandtålighet.49 Borsalter ska hanteras med försiktighet
eftersom de kan ha negativa effekter på fertiliteten och ge upphov till fosterskador.50
Ull som ska användas som isolering i skivor vävs samman med polyesterfiber för att bibehålla
formen långsiktigt. Andelen polyester i ullisoleringen varierar mellan olika tillverkare, men ligger
någonstans mellan 5 – 20 %. I bästa fall kommer merparten av polyesterfibrerna från återvunnen
plast.51
Transport
En stor del av ullen i Sverige är importerad, framförallt från Australien, Nya Zeeland och Kina,
vilket innebär långa transporter över flera världsdelar.52 Lokala ullproducenter finns dock, vilket
förutom minskade transporter även innebär att den svenska fårnäringen gynnas.
Hållbarhet/Livslängd
Angrepp av mal och änger är en riskfaktor när det rör sig om ett textilt material.53 Förutom risken
för skadedjursangrepp är ull ett slitstarkt material, där ullisolering har en förväntad livslängd motsvarande husets.54 Ull är även känsligt för höga pH-värden.55
Underhåll
Ull är naturligt smutsavvisande, vilket gör den till ett
lätt-skött material. Ullprodukter behöver därför sällan
tvättas, utan det räcker ofta med att låta dem vädra.56
Ett annat alternativ är att försiktigt dammsuga
ylletextilier med ett myggnät emellan.57
Isolering av ull kräver inget underhåll.

Foto: Linda Grey

Avfall/Deponi

Om ullen är fri från tillsatser av borsalter och polyester kan den komposteras. I annat fall måste
den brännas.58 Med tanke på hur de flesta färdiga ullisoleringsprodukter ser ut idag är kompostering tyvärr sällan ett alternativ för dessa. Ullen kan i viss mån återanvändas, t.ex. till lumppapp.59
Var hittar man materialet?
Ekologiska ullgarner finns i de flesta garnbutiker och sytillbehörsaffärer. I butiken på Slöjd &
Byggnadsvård finns garn, tovull, filtar och fårskinn från svenska producenter till försäljning.
6

Gysinge Byggnadsvård tillverkar tätningslister till fönster och dörrar av svensk ull. I Hälsingland
finns en svensk producent, SN Lantprodukter, som tillverkar och säljer nålfiltar av ull till timmerhusisolering.60 Utöver detta är det skralt med den inhemska produktionen.
Isolen är en förening i Skåne som arbetar med att ta fram en svensk fårullsisolering av spillull från
lokala fårproducenter. Under uppbyggnaden importerar och säljer de fårullsisolering i rullar från
Wales. Denna isolering är uppblandad med 7 % återvunnen plast för att ge rullarna en god formstadga. Ullisoleringen säljs av Folkes Bygg & Byggnadsvård i norra Skåne, Tranes Handelskompani i Simrishamn samt Gyllenhaks Byggnadsvård i Skaraborg.61
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