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Vad är Ullförmedlingen?

• Bakgrund: det saknas en nationell arena för svensk ull
Fokus kommunikation/digitala medier

• En idé 2013 om en samlingsplats där köpare
och säljare kan mötas - Facebook

• En digital ullmarknad

• Ullpodden



Digital ullmarknad – projekt 2019
Kort projekt med tydligt resultat (1 år)

• Enkätundersökning (genomförd, rapport publicerad)

• Bygge av en digital plattform (pågår utifrån enkätsvar)

• Lokal referensgrupp testar (i vår och i höst)

• Lansering september 2019 (projektet slutar)

• Uppbygge lokal – efter projektets slut nationell tjänst

• Driftas och användas i minst 5 år



Förstudie/enkät frågeställningar

• Vilka är huvudaktörerna? 
• Hur ser marknaden ut för försäljning av ull utifrån de olika 

målgruppernas perspektiv? Var hittar de sina kunder eller 
leverantörer, hur mycket säljer och köper de och vilken typ av 
ull finns tillgång på respektive efterfrågan på. 

• Vilka behov och problem upplever målgrupperna när det gäller 
att köpa och sälja ull? 

• Vilka parametrar är efterfrågade vid köp av ull för att hitta rätt 
ull till rätt ändamål?  

• Vad behöver målgrupperna mer kunskap om?



Enkät säljare

• 74 % har fåren som företagare
• 63 % har 10-50 får
• 38 % är ull från gotlandsfåret
• 15 % vardera av finull, allmogeull, och 

köttrasull
• 41 % betraktar ullen som en resurs och ser 

till att den används 
• 48 % tycker att den borde komma till 

användning
• Majoriteten (43 %) får mellan 50-200 kr/kg i 

betalt för ullen
• En stor andel (27 %) får mellan 3-10 kr/kg 
• En liten del (9%) får mer än 300 kr/kg

102 svar, varav 53 boende inom Upplandsbygd



Enkät köpare

• 67 % köper som privatperson

• 85 % köper svensk ull idag

• Majoriteten har behov av finull, 
allmoge, köttrasull, pälsull

53 svar, 6 inom Upplandsbygd



Problem med köp och sälj

• varierande ullkvalitet

• för lite kunskap om ullen

• dålig lönsamhet

• det tar mycket tid

• är krångligt och dyrt med frakt



Kunskapsbehov

• Vad vill köparen ha?

• Var och hur man kan sälja sin ull?

• Ullens olika användningsområden

• Mer kunskap om sin egen ull

• Hur man kan förädla ullen



Digitala plattformen

• Lättare sälja ull

• Lättare köpa ull

• Mötesplats

• Använda mer svensk ull!

”Tillgängliggör landsbygdens resurser på ett
innovativt och hållbart sätt”



Parametrar vid köp och sälj

Till exempel: 

fårras, lamm/tack/baggull, färg, renhet, 
skräpfrihet, längd, krusighet, glans, 
grovlek/finlek (micron), om ullen är klippt av 
proffs eller amatör, klipptillfälle och 
frekvens klippning (1 eller 2 ggr/år). 



Nya Ullförmedlingen 1.0

• Fokus marknadsplats som är enkel att använda

• Guider – enklare kunskapstips

• Ullpodden

• Funktioner 1.0: skapa konto, lägga in annonser, karta, omdömen

• Kostnad för användaren ? (undersöks)

• Möjligt att annonsera för ex får/ullbranschen, evenemang, 
kurser (banners med länkar t ex)

• Ev frivilliga bidrag och Patreon











Användare av tjänsten
• Fårägare/företagare med 

engagemang att sälja sin ull
• Privatpersoner och företag

som köper ull
• Organisationer/företag som vill 

annonsera om sin verksamhet, 
evenemang, kurser mm

• FB-gruppen har idag 5700 
användare

• 9000 fårföretagare i Sverige
• Stort intresse från hantverkshåll



Utmaningar

1. Det är många problem fårägaren ska 
hantera vilket kräver ett stort engagemang 
och tid för att sälja ullen. Ett alltför stort 
ansvar ligger på den enskilda individen. 

2. Det behövs politiska initiativ för att öka 
och effektivisera samordning av den 
svenska ullen.

Rapport förstudie

Prenumerera på nyhetsbrev via webben!

E-post: fia@ullformedlingen.se

www.ullformedlingen.se

http://www.ullformedlingen.se/wp-content/uploads/2019/04/Rapport_digital_ullmarknad.pdf
mailto:fia@ullformedlingen.se
http://www.ullformedlingen.se/


TACK!

Den självklara arenan 
för svensk ull för alla.

E-post: fia@ullformedlingen.se

www.ullformedlingen.se

mailto:fia@ullformedlingen.se
http://www.ullformedlingen.se/

