Från lamm till tröja – projektplan för förstudie
INLEDNING
Som länshemslöjdskonsulenter (LHK) på Upplandsmuseet arbetar vi med utveckling av
hemslöjdsfrågorna i länet på olika sätt; med barn- och ungdomsfrågor, kulturarvsfrågor
och näringsfrågor. Med olika näringsprojekt strävar vi efter att vara en motor i i länets
slöjdföretagande.
Med projektet Från lamm till tröja vill vi stärka företagandet för länets fårägare, formgivare
och olika försäljningsställen. I en förstudie vill vi söka kontakt med dessa och inventera
behovet av olika gemensamma insatser som kan öka produktion och försäljning av lokalt
marknadsanpassade ullprodukter. Vi vill också öka intresset för ull- ett hållbart material
som finns i vår omedelbara närhet.
BAKGRUND
Vi ser hur intresset för hemslöjd ökar. Att göra själv skapar tillfredsställelse. Ett fenomen vi
följt under många år är det stora intresset för stickning. I takt med det väcks frågor om
material och ursprung. Varifrån kommer garnet/skinnet – hur mår fåren – hur bereds
ull och skinn? Hur mycket av ullen i vårt land blir till garn? Frågor om material och
ursprung blir allt viktigare i vår strävan mot en mer hållbar livsstil.
Frågorna om skinnberedning har vi tillsammans med våra kollegor i Dalarna och Gävleborg
belyst i utställningen Garva Lagom, en vandringsutställning i våra tre län 2011- 2013.
Där har vi fått mycket kunskap, kontakter och erfarenheter. I vårt län vill vi nu gå
vidare med frågan hur ullen tas om hand.
Intresset för ekologiska garner till stickning och vävning ökar. Medvetna kunder söker det
unika och hantverksmässiga. Inom 20 mils radie från Uppsala finns idag tre spinnerier
och ett karderi som har full produktion. Allt fler fårägare skickar ull för kardning och
lönspinning. Garner och skinn säljs via gårdsbutiker, på marknader m.m.
Hemslöjdsbutikerna hade tidigare en funktion som rådgivare och kunde förmedla
kunskap om ullens egenskaper och användningsområden. Idag finns butikerna inte kvar,
och vi upplever att allt fler, både fårägare, formgivare, butiker och kunder, söker kunskap och
rådgivning i dessa frågor.
Som hemslöjdskonsulent (Annkristin Hult, AKH) med drygt 30 års erfarenhet inom
hemslöjden som butikschef, lärare och producent hoppas jag kunna tillföra kunskap och ha
kontakter som kan komma till användning i förstudien. Ull och stickning är ett av mina
specialområden. Jag jobbar dessutom i en projektgrupp för näringsfrågor på
Nämnden för hemslöjdsfrågor(NFH) och kommer att anlita näringskonsulenten på
NFH, som stöd och coach i projektet. NFH har även anpassade verktyg för utveckling av
slöjdföretag som kommer att användas i projektet.

SYFTE
Med förstudien vill vi få kontakt med fårägare, formgivare och försäljningsställen. Vi vill
inventera behovet av insatser som kan öka avsättningen för olika ullprodukter och tjänster
i länet. Förstudien vill också skapa ett nätverk mellan aktörerna, som ofta arbetar enskilt i
enmansföretag. Vi hoppas att förstudien kan bli underlag för ett affärs- och utvecklingsprojekt. Ett projekt där man ser fårnäringen ur ett hemslöjdsperspektiv med fokus på ull och
formgivning, gärna i samverkan med mathantverket.
MÅL
När förstudien är genomförd hoppas vi ha en bra överblick över ullproducenter (fårgårdar,
spinnerier) och försäljningsställen i länet. Förstudien ska ge en samlad bild av behovet av
fortbildning och insatser som behövs för att utveckla och stärka produktionen av attraktiva,
säljbara och närproducerade produkter. Målet är en grupp på 12 -15 personer som tillsammans med formgivare och spinnerier vill gå vidare i ett framtida utvecklingsprojekt.
GENOMFÖRANDE
Förstudien ska genomföras på halvtid av AKH under maj-november 2013. Till en början
inventeras fårbesättningar, formgivare och försäljningsställen via telefonkontakter. Sedan
etableras kontakterna med studiebesök (ca 20 st) på fårgårdar, butiker och spinnerier.
Till projektet knyts en processledare som genomför fyra träffar på olika ställen i länet. Till
träffarna bjuds alla intresserade fårägare, försäljningsställen, spinnerier och formgivare in.
Tillsammans med processledaren presenteras våra tankar runt projektet och arbetar fram
önskemål och behov från deltagarna. Resultatet sammanställs och presenteras i en rapport
som ska ligga till grund för en ansökan till affärs- och produktutvecklingsprojektet.
SAMARBETSPARTER
De olika fåravelsföreningarna och LRF kommer att ha en viktig roll i arbetet med inventering
och kontakt med fårägarna. Där har vi redan en del kontakter. Vi har även kontaktat
Studieförbundet Vuxenskolan som en samarbetspart vid träffar och i kontakter med deltagarna. Processledarens roll att leda diskussioner är viktig.
VAD HÄNDER SEN?
Vi ser ett framtida projekt där man genomför utvecklingsinsatser av olika slag. Programmet
ska innehålla både produkt- och affärsutvecklingsfrågor. Seminarier med föreläsningar om
ullkvaliteter, prissättning och försäljning men även praktiska workshops i produktutveckling
tillsammans med formgivarna och försäljningskanalerna.
Projektet ska resultera i en kollektion produkter som ska säljas på olika försäljningsställen och
presenteras vid ett större evenemang, en Ullmässa i t.ex. Österbybruk. Där vill vi samla allt
som rör fåret - maten, skinnet, ullen m.m. En uppländsk variant på Fårfesten i Kil, som samlar
10 000-tals besökare under en helg.
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