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Inledning!
Att mitt val av uppsatsämne föll på den nutida svenska textildesignern Pia Wallén har sin 
historia i att jag enda sedan barnsben indirekt har följt hennes design - produkterna och 
utvecklingen - i periferin. Det var under mina vuxnare barndomsår på 1990-talet som jag 
fick möjligheten att träffa Pia Wallén ett par gånger, både i hennes ateljé på Östermalm i 
Stockholm och på Fårö där hon bodde med sin familj. Minnena är från mitt håll 
fragmentariska, men minns starkt känslan som konstaterade att denna miljö jag befann 
mig i hade jag aldrig upplevt innan. En miljö där personen som befann sig i rummet hade 
skapat flera av sakerna som fanns där. Det kändes inte som ett vanligt hem, utan ett hem 
där passionen, eller yrket, genomsyrade allt. Det var min första inblick i designvärlden.!
!
Därifrån fram till idag har jag stundom stött på Pia Walléns designprodukter. Bland annat i 
design- och inredningsmagasin där Walléns innetofflor Unisex och filten Crux Blanket ofta 
visas upp, de är två av hennes absoluta klassiker som båda skapades under 1990-talet. 
Vad som utmärker Pia Walléns design är hennes ständigt återkommande val av material – 
filtad ull. När det nu var dags för mig att skriva uppsats i konstvetenskap föll det sig tillslut 
naturligt att skriva om designern Pia Wallén, där allt en gång började.!
!
Syfte och frågeställningar!
Pia Wallén är en nutida designer, inriktad på textildesign, som ofta förekommer både i 
intervjuer och artiklar. Ändå finns det ingen samlad information eller vidare forskning om 
Wallén som designer, trots att hon varit verksam i 30 år och ständigt är aktuell i sitt 
yrkesutövande. Denna uppsats lyfter fram Pia Wallén som designer samt studerar fem av 
hennes designprodukter djupare, framförallt material- och stilmässigt. Walléns 
designprodukter har ett modernt utseende men samtidigt finns det en tydlig känsla av 
tradition på grund av den filtade ullen som är ett återkommande material i hennes design, 
denna uppsats belyser således den filtade ullens historia.!
!
De konkreta frågeställningarna utifrån dessa tankar är:!
!

• Bär Pia Walléns designprodukter på spår av tradition?!
• Bär Pia Walléns designprodukter på spår av modernitet?!
• Vad arbetar Pia Wallén i för material? !
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• Vad innebär filtad ull?!
!
Avgränsningar!
Pia Wallén skapar i stort sett alla sina designprodukter av filtad ull, därför finner jag det 
relevant och intressant att belysa den filtade ullen som material. Eftersom Pia Wallén har 
skapat i stort sett alla sina designprodukter i just filtad ull har jag valt ut fem stycken 
produkter som skiljer sig från varandra i både användningsområde och storlek för att visa 
Walléns variation av produkter, men som alla har den filtade ullen som gemensam 
nämnare. De fem produkterna som i denna uppsats representerar Pia Walléns design är: 
en handväska, ett par tofflor, ett armband, grytunderlägg och en kavaj med tillhörande kjol.!
!
Metod!
Jag har tagit hjälp av den semiotiska metoden vid behandlingen av Pia Walléns formspråk. 
Semiotiken står för teckenlära, det är en teoretisk reflektion över olika typer av tecken och 
över deras tolkning. Det går även att säga att semiotiken hänger ihop med allt som man 
uppfattar är tecken, en gammal definition är ”något som står för något annat”.   Eric Fernie, 1

författaren till Art History and it´s Methods, gör en bra sammanfattning av semiotikens 
syfte. Han skriver att ”Semiotics […] is structuralism applied to signs instead of language, 
and is the study of how sign systems produce meanings.”  !2

Så hur tar sig tecken i uttryck? Författaren Anne D'Alleva förklarar att tecken kan ta form i 
ord, bilder, ljud, gestikuleringar, objekt, idéer, hon skriver att även en tanke är ett tecken. 
Men D'Alleva fortsätter och understryker att även om näst intill allt har potentialen till att 
vara ett tecken, så kan det bara fungera som ett tecken om det tolkas som ett tecken.  !3

!
Den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914) menade att semiotiken 
har tre olika typer av teckentolkningar - ikoner, index och symboler. De två första 
teckentolkningarna, ikoner och index, är väldigt lika eller har naturliga kopplingar till vad de 
representerar. Ikoner kommunicerar via likhet, det vill säga med bilder som stämmer väl 
överens med verkligheten, vilket således betyder att åskådaren direkt förstår vad bilden 
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föreställer och betyder.!
Exempel på ikoner kan vara en bild på en get på en ostförpackning, som tydligt visar att 
osten är gjord av getmjölk. Även en skylt föreställandes en överkryssad cigarett är ett 
tydligt tecken som visar att det råder rökförbud.!
Med index tolkar åskådaren vad de ser baserat på olika logiska samband. Man ser inte 
direkt vad det är, men innehar man en slutledningsförmåga går det att räkna ut vad 
tecknet betyder. Ett index skulle kunna vara ett huslarm som tjuter, vilket kan vara ett 
tecken på att det precis varit inbrott. Eller om det är blött på marken kan det vara ett 
tecken på att det nyligen regnat. !
Det tredje och sista tecknet är symboler. Med symboler måste man först förstå betydelsen 
av tecknet för att därefter kunna tolka den, eftersom symbolen i sig inte har något direkt 
relaterat med vad den representerar. Ofta har vissa kulturer eller samhällen sina egna 
betydelser av symboler, som man då får lära sig för att kunna använda dem på rätt sätt. 
Exempel på symboler som tecken är korset som står för kristendom, eller en röd 
triangelskylt bak på en bil som är symbolen för långsamt gående fordon. Men utan 
kunskapen sedan tidigare hade det varit omöjligt att tolka dem rätt.  !4

!
Med Peirces teckentolkning symboler vill jag undersöka de fem designprodukterna av Pia 
Wallén. Jag vill ta reda på vad det går att hitta för tecken i hennes produkter och i ullen 
som material, samt vad dessa tecken kommunicerar för betydelser anseende tradition och 
modernitet.!
!
Teori!
Mitt val av teori för denna studie blev den feministiska teorin. Ville från början medvetet 
välja en annan teori för att visa att forskning kring kvinnor inte obligatoriskt betyder att man 
skall anamma det feministisk perspektivet. Däremot visade det sig att intressanta frågor 
kan besvaras i denna uppsats med just det feministiska perspektivet, frågorna rör inte Pia 
Wallén som designer utan de rör textilen som yrkesområde. !
!
Frågorna jag vill undersöka utifrån den feministiska teorin är:!
!
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• Vad har kvinnor haft för relation till textil - privat och som yrke?!
• Vad innebar hemslöjd?!
• Finns det någon manlig textilkonstnär i Sverige som, likt Wallén, arbetar specifikt 

med ull?!
!
Författarna Gunilla Svensson och Louise Waldén nämner i sin antologi Den feminina 
textilen relationen mellan det feministiska perspektivet och textilens område, de menar att 
det förefaller som om det är först med den ”genusteoretiska forskningsinriktningen” som 
det blivit möjligt att fördjupa textilforskningens fält och perspektiv.   Författarna menar att 5

med feministisk teori går det att fördjupa sig ytterligare i textilen som forskningsområde 
och på samma sätt såg jag möjligheten till utveckling i detta arbete.!
!
Jag valde att inte bearbeta frågor med det feministiska perspektivet i delen som handlar 
om Pia Wallén och hennes karriär, utan fann det givande att belysa det textila som 
yrkesområde och försörjningskälla för kvinnor.!
!
Tidigare forskning!
Sedan slutet av 1980-talet och fram till nutid har det publicerats både artiklar och intervjuer 
med Pia Wallén, däremot finns det ingen tidigare forskning om varken Wallén eller hennes 
alster. Därför såg jag det som både nödvändigt och utmanande att skriva om denna nutida 
textildesigner. Att skriva om textil samt hemslöjdsrörelsen med ett feministiskt perspektiv 
insåg jag under arbetets gång har intresserat flera forskare, år 2005 sammanställde 
författarna Gunilla Svensson och Louise Waldén antologin Den feminina textilen där tolv 
olika författare har skrivit om ämnet.   År 1999 utkom en annan antologi som heter Den 6

vackra nyttan: om hemslöjd i Sverige av författaren Gunilla Lundahl där tretton olika 
författare har skrivit om hemslöjden i Sverige, i denna antologi är det visserligen inte fokus 
på enbart feministiskt perspektiv utan det bjuds på olika teorier.  !7

!
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Pia Wallén och karriären!
Designern, textildesignern och klädformgivaren Pia Wallén föddes 1957 i Umeå.   Med 8

föräldrar som båda hade ett genuint intresse för form fick hon tidigt i sin uppväxt en 
relation till konst och design, vilket gjorde att det blev en naturlig övergång för Wallén att 
själv utveckla sin passion för design – med inriktning på textil. Hon utbildade sig till 
inköpare inom textil på Textilhögskolan i Borås. Därefter bodde Wallén i Göteborg där hon 
med sina två stickmaskiner stickade kläder. Hon ville studera mode på Beckmans 
designhögskola i Stockholm, som var den enda skolan för mode i Sverige, och sökte in 
med bland annat sina maskinstickade kläder som prover – och kom in.   Så med hjälp av 9

en stickmaskin stickade hon sig igenom åren på Beckmans designskola medan alla andra 
sydde. När hon hade gått ut skolan, våren 1983, var det en minst sagt udda kollektion hon 
presenterade: Det var stilrena, grafiskt mönstrade, stickade och valkade kläder – så långt 
ifrån det rådande 1980-talsidealet med starka färger som man kunde komma.  !10

!
Direkt efter sina avklarade studier på Beckmans designskola fick Pia Wallén sitt första 
uppdrag. Uppdragsgivaren var storföretaget IKEA och där skapade hon servetter, bestick 
och plastmuggar med olika mönster.   Efter examen kom hon även att samarbeta med 11

textilformgivaren Gunila Axén under en period.   !12

!
Frilandsjournalisten Tove Gyllenstierna skrev 1987 för tidningen Form en artikel om fyra 
framträdande kvinnliga designers inom textil. En av dem var Pia Wallén och rubriken löd 
”Felted wool”, vilket visar att filtad ull var Walléns område redan under 1980-talet. 
Gyllenstierna skriver att trots den tidlösa känslan som finns i Walléns kläder, så ser de 
trendiga ut, de för tankarna till stickade norska tröjor, postmodernism och 1960-talet. 
Wallén konstaterar att hon har starka känslor för just 1960-talet med en speciell förkärlek 
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till Mary Quant och årtiondets humoristiska design.   Vidare i artikeln berättar Wallén att 13

hon designar lika mycket mattor och textilier som kläder, men erkänner att den tekniska 
delen som berör hennes skapande inte är hennes starka sida.   När Wallén får frågan om 14

det traditionella material hon arbetar med, filtad ull, svarar hon att hon har återupptagit en 
gammal skandinavisk klädtradition och använder det på ett nytt sätt.   Wallén har även 15

skapat en bikini helt i filtad ull - vilken hon vann ett formstipendium för på Elle Interiörs 
Auktion Frivolt år 2001.  !16

!
Författaren Susanne Helgesson skrev i boken Svenska Former från 2000 en artikel samt 
intervju med Pia Wallén. Helgesson kallar henne bland annat för filtdrottning och filtfantast, 
hon konstaterar att det är inte att undra på att Wallén kallats kulturbärare när hela hennes 
idé bygger på kärleken till en uråldrig textiltradition. Wallén kommenterar:!
!

”Traditionen inspirerar mer än syns, jag har den i bakhuvudet men tittar mer på 
samtiden. Och jag blir extra stolt när jag ofta som enda kvinna blir nämnd i 
samma sammanhang som några av våra bästa arkitekter och glasformgivare. 
Det är ju ett sätt att höja den textila statusen, som idag tyvärr är låg. Och jag 
hoppas det kan inspirera, antingen andra kvinnliga formgivare eller dem som 
håller på med textil. Vilket ofta brukar vara samma sak!”  !17

!
Pia Wallén menar att det textila har låg status och att de som arbetar med textil oftast 
brukar vara kvinnliga formgivare. I kombination med den filtade ullen har Wallén en stark 
dragning till symboler som hon ofta hittat i folkloristiska textilier och sedan förädlat i mer 
grafiska former. Korset som Wallén ofta använder sig av i sin design har hon hämtat från 
öländska ryor och traditionella svenska ripsmattor. Hennes användning av korset har 
tidigare väckt starka reaktioner i Sverige, då många associerat tecknet med död och 
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sjukhus.   Dock menar Wallén att hon länge varit fascinerad av korset, likaså cirkeln som 18

även den är en geometrisk form som hon gärna använder sig av. Korset och cirkeln är 
enligt Wallén vackra och har en stark innebörd, något som berör henne och som hör ihop 
med himmel och jord, hopp och tro, omvårdnad och kärlek.   I det senaste numret av 19

tidskriften Residence utvecklar sig Wallén ytterligare och förklarar att korset står för 
punkten där jord och himmel möts.  !20

!
När IKEAs blogg ”Livet hemma” intervjuade Pia Wallén 2012 berättade Wallén att stickat 
och textil är hennes specialkompetens, men att hon även har intresserat sig för andra 
områden såsom smycken och bokbinderi.   Under årens lopp har hon samarbetat 21

exempelvis med IKEA där hon bland annat designat påslakan och örngott, Brio där hon 
designat bland annat en pigtittare och Electrolux där hon designat en kritvit dammsugare 
med orange sladd.!
!
I senaste numret av tidskriften Residence finns en flersidig artikel om Pia Wallén och 
journalisten Susanna Strömquist kallar Wallén för ”Nordisk formdrottning”.   Wallén 22

berättar om sin passion för filtad ull och att hon alltid intresserat sig för olika tekniker att 
tillverka filtad ull på, både industriellt och hantverksmässigt. Filten Crux och innetofflorna 
Unisex som är Pia Walléns två designklassiker från tidigt 1990-tal har kommit att bli 
sinnebilden av svensk nyminimalism, som drog via Stockholm ut över Milano och London 
och som satte ny svensk design på kartan.  !23

!
Att den filtade ullen är Pia Walléns signum blir tydligt när man ser på produkter hon 
skapat, intervjuer hon medverkat i och artiklar om henne. Det är inte utan anledning som 
Wallén i artiklar blir kallad både filtdrottning och nordisk formdrottning, den filtade ullen är 
ett Walléns återkommande val av material och det som gör att hennes produkter får sina 
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karaktäristiska utseenden.!
!
Den naturliga följdfrågan blir således: Vad är filtad ull? Och därefter: Vad är historien kring 
detta material? De frågorna har jag försökt besvara här nedanför.!

!
Filtad ull –  vad innebär det?!
Det skulle vara svårt att förbise att filtad ull är Pia Walléns signum, det konstateras i både 
intervjuer, hos återförsäljare och i Walléns egna internetbutik.   Så vad betyder egentligen 24

filtad ull? Vad innebär verbet att filta? Jag får erkänna min frustration i början av denna 
studie eftersom jag hade förväntat mig ett enkelt och specifikt svar, men det visade sig 
varken vara enkelt eller specifikt. Olika källor gav olika svar när begrepp som filtning, 
tovning, valkning, stampning, vadmal och kläde nämndes – antingen som samma eller 
som olika metoder och textilier. Det var med hjälp av boken Vadmal: tradition och förnyelse 
som jag fann svaret på det jag sökte, där även författaren Kerstin Gustafsson konstaterar 
att det råder en förvirring över begreppen.   För att få klarhet så har författaren på ett så 25

systematiskt sätt som möjligt förklarat de olika begreppen för att kunna särskilja dem från 
varandra. Författaren förklarar också varför vi har flera olika ord för samma – eller nästan 
samma – betydelse:!
!

”Ord för viktiga föremål och företeelser som används ofta brukar det finnas 
många variationer på, eftersom man då har behov av att kunna nyansera och 
närmare precisera vad man menar. Man brukar t ex säga att samerna har 
minst 10 olika ord för snö. […] På svenska finns det några olika ord för 
begreppet FILTNING, men vi har kanske glömt bort deras egentliga betydelse. 
Det kan vara befogat att försöka reda ut begreppen och se vilken betydelse 
orden har.”  !26

!
Precis som snön var och fortfarande är viktig för samerna, var således filtning av ull viktigt 
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och vanligt förekommande i det svenska samhället förr i tiden. Det var en självklarhet att 
använda olika begrepp även för den minsta skillnaden i materialtillverkningen och 
textilmaterialet, därför resulterar det i vår tid till förvirring då få människor känner till 
teknikerna och kan kategorisera dem rätt.!
!
Jag har efterliknat Kerstin Gustafssons lista av de relevanta begreppen för denna uppsats, 
jag kommer att nämna begreppen fler gånger och därför behöver deras betydelse 
klargöras. Det är även nödvändigt att klargöra de olika begreppens betydelser för att jag 
skall ha möjlighet att komma fram till vad för filtningsteknik Pia Wallén använder sig av i de 
fem objekten som senare skall diskuteras, eftersom ”filtning” är ett generellt ord för flera 
olika arbetade ullmaterial. !
!
• Filtning är det övergripande begreppet för all krympning och ihoptovning av ull, oavsett 
hur det sker. Ordet filt betyder även en vävd valkad yllevara som man använder i stället för 
ett täcke i sängen.!
!
• Tovning är den process som gör lös eller kardad ull till en sammanhängande textil. 
Notera att det inte är vävt eller stickat ull, utan icke-sammansatt ull. !
!
• Valkning är det arbete, exempelvis gnuggning, som man medvetet utför på ullföremål för 
att de skall krympa - oavsett om de är tovade, vävda eller stickade.!
!
• Stampning är i stort sett synonymt med valkning. Ordet härstammar från den tid då man 
stampade och trampade ylletyg med fötterna för att få vadmal. Stampning gjordes enbart 
med vävda tyger. Ylletyger i mindre storlek valkades istället på en valkbräda.!
!
• Vadmal är ett vävt och därefter valkat ylletyg. Det skall vara så hårt valkat att man har 
svårt att dra ut en tråd av tyget vid en avklippt kant.!
!
• Kläde är inte så vanligt numera, men det användes mycket förr till finare kläder. Det är ett 
vävt och valkat ylletyg, men till skillnad mot vadmal är det tunt och smidigt. Förenklat 
uttryckt kan man säga att vadmal är det folkliga hemproducerade tyget och kläde är ett 
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”köpetyg”.  !27

!
Den här listan berikar oss med gammal kunskap om begreppen kring tillverkningen av 
ullmaterial, listan visar även att begreppet ”filtad ull” inte är ett specifikt material utan ett 
samlingsnamn för olika filtningstekniker.!
!
Så vad använder Pia Wallén för filtningsteknik? Som nämnt i ’Pia Wallén och karriären’ har  
hon under sina år som designer intresserat sig av olika tekniker att filta ull på, därför går 
det inte att peka ut en enda specifik teknik som hon använt sig av. Dock kan jag genom att 
studera bilderna på de fem valda designprodukterna, som visas på nästa sida och framåt, 
förmoda att de är gjorda av vadmal utifrån Kerstin Gustafssons lista ovanför. Se på 
handväskan Classic PW Bag, innetofflorna Unisex samt grytunderläggen, de har inga 
sömmar längs med textilens kanter vilket är det unika med vadmal – det är så hårt valkat 
att det är svårt att dra ut en tråd från tygets kant. Armbandet Slitz Sterling Silver innehåller 
inte det heller några sömmar, utan visar även den upp upp vadmalens unika egenskap. 
Kavajen med tillhörande kjol har jag haft möjligheten att studera fysiskt på nära håll, tyget 
är av en något tunnare variant men är utförd med samma princip.!
!
!
Fem produkter av Pia Wallén!
Här nedan följer fem produkter designade av Pia Wallén. Det är en handväska, ett par 
innetofflor, ett armband, underlägg och en kavaj med tillhörande kjol. Alla produkter som 
visas här under är gjorda av filtad ull. Wallén har skapat många fler designprodukter av 
filtad ull, men jag har valt de här fem produkterna för att visa bredden på objekt och 
användningsområde och samtidigt det snäva i materialet. De kursiva rubrikerna har jag 
döpt efter vad produkterna heter i Pia Walléns internetbutik, de produkterna utan kursiv 
rubrik fann jag inga namn på.  !28

!
!
!
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!

Classic PW Bag!
Handväska som är gjord av 100% filtad ull, designad 1997. Den är enfärgad och finns i 
färgerna röd, rosa och mörkgrå.   Väskan har vita tydliga sicksacksömmar som håller ihop 29

den och även bidrar till att framhäva väskans avskalade form. Sömmarna är väskans enda 
detaljer som även visar sin funktion – att hålla ihop väskan. Handtaget är ingen extra 
påsydd del utan en bortklippt cirkel av textilen. Som det går att se runt handtaget samt 
högst upp på väskan så finns det inga sömmar, utan Wallén visar den kompakta ullens 
egenskap som är att den inte trådar upp sig. Eller som det stod i vadmalens beskrivning: 
”man har svårt att dra ut en tråd av tyget vid en avklippt kant.” (se sid. 13)!
!
!
!
!
!
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Unisex!
Innetofflor för både kvinnor och män som är gjord av 100% filtad ull. Först designad 1992, 
därefter har modellen Ballerina designats samt barntofflor. De är enfärgade och finns i 
dagsläget i färgerna ljusrosa, vit, mörkgrå, grön, svart och röd.   Tofflorna ser ut att vara 30

ihopsydda av tre delar, med den karaktäristiska sicksacksömmen både längs med tofflan 
upptill och baktill. Öppningen har inga sömmar utan Wallén förlitar sig  på att textilen inte 
kommer trådas upp. Idén till tofflorna fick Wallén när hon läste om det finska vinterkriget 
då det blev köldrekord på närmare -50°C, där hade de finska soldaterna värmande 
inneskor av filtad ull i kängorna.   Den enda detaljen är sicksacksömmen, som även tydligt 31

visar sin funktion – att hålla ihop tofflorna.!
!
!
!
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!
Slitz Sterling Silver!
Armband gjord av sterling silver och fodrat med 100% filtad ull, designad 1997. Den 
fodrade filten på insidan finns i färgerna röd, rosa och svart.   Armbandet är i en enda del 32

utan några fästen. De enda detaljerna som syns är kvalitetsstämplarna samt Pia Walléns 
logga, den filtade ullen på insidan kan också ses som en detalj men den har sin funktion – 
att skydda handleden från den kalla metallen. Att blanda materialen ull och metall skapar 
kontrast mellan hårt-mjukt, kallt-varmt och ädelt-oädelt. Inspirationen till armbandet kom 
från surrealistkonstnären Meret Oppenheims lurviga pälsarmband från 1935, men Wallén 
vände filten inåt som ett värmande foder istället för att låta det dekorera utsidan.  !33

!
!
!
!
!
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!
Grytunderlägg!
Grytunderlägg i två olika storlekar som är gjorda i 100% filtad ull, designår fann jag ingen 
information om. Två olika storlekar som är enfärgade i rött och svart. De är cirkelformade 
med ett urklippt kors som den enda detaljen, där funktionen skulle kunna vara att det även 
går att hänga upp dem på väggen. De saknar sömmar runt kanterna utan Wallén förlitar 
sig på vadmalens förmåga att inte tråda upp sig. Grytunderläggen säljes inte på Walléns 
webbplats för tillfället, men jag valde att ta med dem för att visa variationen på 
användningsområden. Grytunderläggen är även ett tydligt bevis på att Pia Wallén starka 
dragning till cirkeln och korset, som förklarades 'Pia Wallén och karriären'.!
!
!
!
!
!
!
!
!

!17



!
!
Kavaj med tillhörande kjol!
Kavaj med tillhörande kjol som är gjorda av 100% filtad ull, designår fann jag ingen 
information om. De är enfärgade gröna och kjolen har fastnitade vita kors längs med 
nederdelen. Kavajen har tre knappar som går i samma ton som textilen och gör att de 
smälter in, overlocksömmarna som är sydda för att hålla ihop plaggen samt längs med alla 
kanter är i samma gröna nyans och smälter således även de in. Det gör att de enda 
synliga detaljerna är de vita fastnitade korsen som följer kjolens nederdel på både fram 
och baksidan, som för första gången – jämfört med produkterna ovanför – där detaljerna 
inte utgör en funktion. Den här kavajen samt kjol köpte Röhsska Museet in till sina 
samlingar sensommaren 2013.!
!
Förutom de fem nämnda designprodukterna säljer Pia Wallén i sin internetbutik även 
korgar, mindre askar, mössor, tumvantar, filtar och broscher, alla gjorda av filtad ull. Utöver 
den filtade ullen som material designar Wallén smycken, så som halsbandet Bless You 
gjort i lackat trä och sterlingsilver och smyckeskollektionen The Chaincollection där 
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halsbanden och armbanden är gjorda av plast och sterlingsilver, samt runda brickor gjorda 
i trä.   Detta visar att utöver filtad ull så arbetar Pia Wallén även med material som trä, 34

sterlingsilver och plast.!
!
!
Ull!
Ull har många goda egenskaper som gör den till ett unikt material. Dels är ull värmande, 
har hög fuktupptagningförmåga, har hög elasticitet och töjbarhet samt den enda textila 
fiber med förmågan att filta sig. Med sin höga fuktupptagningsförmåga kan ull hålla vatten 
upp till 40% av sin vikt utan att kännas våt.  !35

!
Vid mitten av 1800-talet var fåret ett allmänt husdjur i bygderna. För fattigfolk var får och 
getter de viktigaste husdjuren som hjälpte dem från nöd.   Fram till slutet av 1800-talet 36

ingick ull i tjänstefolkets löner och som ersättning för utfört dagsarbete, det var oftast 
hustrur till män i den lägsta samhällsklassen som hjälpte till på bondgårdarna som fick 
betalt i ull. Dessa människor hade inte själva får eller i varje fall ont om ull och önskade 
därför hellre få betalt i ull än pengar.  !37

!
Ull användes inte bara som betalningsmedel, det kunde även tacksamt tas emot som 
gåva. Det fanns gummor som hade till yrke att att gå omkring och tigga ull, de kallades för 
ullfinnar eller ullkäringar, en stor del av ullen bortskänktes på detta sätt.  !38

Även byte och handel med ull var vanligt förekommande. Vid handel av ull gick det till så 
att man åkte med sina ullsäckar in till marknaden i närmsta stad, eller dit ullmarknaden var 
som bäst. I senare tider reste istället uppköpare omkring i bygderna och besökte 
ullspinnerierna, vilket gjorde att landsbygdsbefolkningen inte behövde ta sig in till 
städerna. När ull användes som bytesmedel bytte man exempelvis till sig garn och tyger, 
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till och med in i början av 1900-talet kunde man i klädaffärerna i Linköping byta till sig 
kostymtyg och klänningstyger för ullen.  !39

!
Filtade ullprodukter får oftast bättre kvalité än ofiltade bland annat därför att de har fler 
fibrer per ytenhet än de ofiltade. Vadmal som är en filtad ullprodukt är vindtätt, 
vattenavvisande och hållbart både vad gäller tygets struktur och material, som har hjälpt 
människor att överleva i det fuktiga och kalla nordiska klimatet. Dessa egenskaper har 
gjort att vadmal uppfyllt alla de krav som under hundratals år har ställts, och fortfarande 
ställer, på ett funktionellt tyg.!
!
Vadmal!

”Kraftigt valkat, slitstarkt, ganska tjockt 

tyg, vävt av kardgarn. Det är en 

gammal nordisk tygsort, som kunde 

ti l lverkas av den relativt grova, 

inhemska ullen. Vadmal förekommer i 

förhistoriska fynd, och omnämns i 

svenska skrifter från 1292.”  !40

- Nationalencyklopedin!
!
Ordet vadmal är sammansatt av två fornsvenska ord: vaþ = våd, tygstycke och mal = mål, 
mått och betyder sålunda ett visst mått tyg. Innebörden till ordet var att den förr i tiden 
hade karaktären av värdeöre. Första gången vadmal omnämndes, år 1292, var det som 
betalningsmedel.  !41

!
Tillverkningen av vadmal räknas som hemslöjd, där produktionen var avsedd för familjen 
och tjänarna. Detta tyg fanns länge kvar hos allmogen och kom att beteckna bonden - i 
motsats till herremannen eller stadsbon  som använde köpekläde.  !42

Så om man ser tillbaka på hur förhållandena var för mer än 150 år sedan och tidigare, då 
bondebefolkningen inte hade så mycket ombyteskläder, var vadmalskläder oersättliga. 
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Vadmalen kunde stå emot en hel dags arbete ute, både i vått och kallt väder, utan att man 
blev för våt eller frös. Denna typ av kläder kunde användas i många år innan de blev 
utslitna.   Tyget är även mycket lätt att sy av, eftersom fibrerna i ett valkat tyg filtar 43

samman sig så repar trådarna i en klippt kant inte upp sig. Det innebär att man inte 
behöver sy in öppna kanter och det är enkelt att sy ihop två tygstycken - de behöver bara 
ligger bredvid varandra. Tyget har genom valkningen fått en total stabilitet, i synnerhet om 
det är ordentligt valkat.  !44

!
Vadmal betraktas traditionellt som bondebefolkningens speciella tyg och hemtillverkning 
av vadmal har i alla tider förekommit, oftast vävdes tyget av ullen som de inhemska fåren 
gav.   Den traditionella vadmalsframställningen tillverkades mestadels i hemmen eller 45

lokalt i byarna runt om i Sverige.!
!
Vadmal och andra valkade produkter som behöver vara slitstarka är tvungna att valkas på 
ett sådant sätt att fibrerna tvingas in emellan varandra, det ursprungliga sättet att göra 
detta har varit att lägga tyget i en balja med lite vatten i och stampa på tyget med fötterna. 
Det finns väggmålningar från den forntida staden Pompeji som visar hur detta gjordes i 
professionella verkstäder. Detta är de äldsta bilder och beskrivningar som finns som visar 
hur man stampade tyger.   Det finns olika former av fotstampning, den enklaste formen av 46

valkning är när en person står och stampar ensam och har tyget i en balja med vatten i. 
Men stampning med bara fötterna av en enda person tar lång tid och det är därför 
förståeligt om man, när man haft större mängder med tyg, på något sätt försökt att 
rationalisera arbetet.  !47

!
För att förstå vadmalens alla goda egenskaper måste man veta hur ull fungerar som textilt 
material. Ull har två, som det kan tyckas, motsägelsefulla egenskaper; Den är 
vattenavvisande och har samtidigt hög fuktupptagningsförmåga. Hur dessa egenskaper 
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kan fungera på samma gång kan kanske tyckas svårförståeligt. Förklaringen är att vatten 
rinner av ullfibrernas yta medan fukt – det vill säga enstaka vattenmolekyler – kan tränga 
in inuti fibern. Lägger man exempelvis en ylletröja som skall tvättas i en balja vatten, 
kommer tröjan att flyta på vattnet länge. För att kunna tvätta tröjan måste man med ”våld” 
trycka ner den och därefter hålla den under vattenytan tills alla små mellanrum fyllts med 
vatten. Däremot tar ullfibern upp fukt i den omgivande luften – mer precist förångat vatten 
– eftersom ånga är enstaka vattenmolekyler.   Denna egenskap, att kunna ta åt sig 48

mycket fukt, är anledningen till att ull inte behöver och inte skall tvättas så ofta som vi i 
dagens samhälle har vant oss vid att textilier behöver, däremot behöver ylleplagg vädras i 
fuktig luft.  !49

!
Svenska armén använde industriellt framställd vadmal till fältuniformer fram till början av 
1970-talet. Det tyg som man i dagligt tal vant sig vid att kalla vadmal är grått, såsom 
bondens grå vadmal och militärernas gråa uniformer. Vadmalen har naturligtvis inte enbart 
skapats för bonden och militären, men det är den typ av plagg som levt kvar längst. Det 
finns exempelvis provsamlingar från 1700-talet med många sorters vadmal, både färgade 
och vita. Det förekom även att man tryckte mönster på vadmal.   Styckfärgningen har haft 50

stor betydelse för karaktären på alla saker som man tillverkar av vadmal. Vi har starka 
traditioner på att ha klara och rena färger i exempelvis många av våra folkdräkter, men 
också på många andra föremål som man tillverkade av vadmal.   Eftersom tankarna under 51

den senare delen av 1900-talet oftast fördes till arbetskläder och uniformer när vadmal 
kom på tal menar författaren är anledningen till att vadmal har fått en negativ klang, 
materialet sågs därför som grå tristess.  !52

!
Författaren till boken Vadmal: tradition och förnyelse vill föra tillbaka vadmalen i ljuset och 
diskuterar samtidigt kring varför vadmal sågs som omodern under den senare delen av 
1900-talet. Hon skriver:!
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!
”För oss som lever under 1900-talets senare del används ordet ”vadmal” oftast 
i en nedsättande och lantlig betydelse, lika med ”präktigt” och ”hemvävt”. Men 
det visar bara hur lite vi förstår av vad funktion och helhet betyder. Vadmal är 
ett lika fantastiskt tyg nu som det alltid varit, men det passar kanske inte in i en 
slit- och släng-kultur. […] Vi behöver lära oss att ta tillvara våra gamla 
kunskaper och använda dem på ett sätt som passar oss i vår tid.”  !53

!
Under den senare delen av 1900-talet ansågs således vadmalen vara ett omodernt, 
”hemvävt” och lantligt material. Dock kom den negativa uppfattningen att ändras i början 
av 2000-talet, författaren till boken Ull & Ylle: kläder och prakt från 2002 konstaterar – till 
skillnad från tio år tidigare – att ullen låg i tiden och hon nämner Pia Wallén som 
föregångare i ullformgivning:!
!

”På galleri Nutida svenskt silver i Stockholm ställdes de mest underbara 
smycken ut i vadmal med insprängda diamanter, design Maria Elmqvist och 
Pia Wallén. Pia, som varit en föregångare i ullformgivning, har arbetat med 
materialet länge, på ett nytt och annorlunda sätt. Det som var hopplöst 
gammalmodigt har hon fått att bli det allra senaste.”  !54

!
Författaren prisar Wallén för att vara den designer som fört in den gammalmodiga 
vadmalen in till designvärldens finrum. Detta är även första och enda gången som jag 
kommit över en text där Pia Wallén och ordet ”vadmal” påträffas i samma mening.!
!
Eftersom ull och textil överlag var en självklar del av hemslöjden i Sverige kommer nästa 
stycke att handla om just hemslöjden. Denna studie belyser landsbygdskvinnornas relation 
till hemslöjden och här får den feministiska teorin störst plats.!
!
Textil som det feminina arbetsområdet!
Antologin Den feminina textilen av Birgitta Svensson och Louise Waldén är en god hjälp 
för att få kunskap om kvinnor inom hemslöjden samt kvinnorna inom Föreningen för 
Svensk Hemslöjd. Det är en sammanställning av avhandlingar som alla använder ett 

!23

�  Gustafsson 1992, sid. 5853

�  Kewenter 2002, sid. 18254



feministiskt perspektiv, författarna menar att de ”har valt att ge den här antologin titeln Den 
feminina textilen för att fästa uppmärksamheten på de människor som skapat ett textilt 
kulturarv.”   De börjar således sin antologi med den tydliga markeringen att kvinnorna är 55

de människor som skapat det textila kulturarvet. De fortsätter - i en kritisk ton:!
!

”Naturligtvis har feminint genus skapats genom textil fostran och naturligtvis 
har det använts för att hindra kvinnor från att göra annat. Att textilen betraktas 
som feminin har också gjort att den, liksom många andra verksamheter med 
kvinnliga förtecken, fått låg status i samhället. […] Om textilen varit manligt 
kodad hade den sannolikt haft högre status eftersom manligheten fortfarande 
är normerande i den könsmaktordning som råder.”  !56

!
Detta starka yttrande valde jag att ha med tidigt i detta stycke för att på en gång visa 
diskussionen om fenomenet att textil förknippas med femininitet. Varför textil har 
förknippats med femininitet är för att det länge var obligatoriskt med textil kunskap i 
kvinnors fostran, såväl i skolan som i hemmet, vilket inte var fallet hos männen. Kvinnorna 
”skulle alltid ha någonting i händerna, de fick inte vara sysslolösa.”  !57

!
I slutet av 1800-talet var det dock för många kvinnor just det textila som kom att bli deras 
väg till en plats i offentligheten tack vare Föreningen för Svensk Hemslöjd, vilket 
naturligtvis var en positiv sak. Dessa kvinnor kom således att lämna textila kulturarv som 
bildar grund för den forskningen som sker i vår tid.  !58

I den traditionella hemslöjden massproducerades sällan varorna, utan de tillverkades med 
hjälp av enkel teknik och hantverkskunskaper i enlighet med gamla, lokala mönster och 
stilar. Men efter det industriella genombrottet från mitten av 1800-talet fick 
hemslöjdsproduktionen allt svårare att hävda sig.   I oktober 1899 grundades således 59

Föreningen för Svensk Hemslöjd av Lilli Zickerman, föreningen arbetade för bevarandet av 
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den traditionella hemslöjden.  !60

!
Författaren Gunilla Lundahl sammanställde antologin Den vackra nyttan: Om hemslöjd i 
Sverige år 1999, där hon beskriver att hemslöjden har mötts av osynlighet i forskningen. 
Lundahl menar att orsaken till hemslöjdens osynlighet i forskningen kan vara att den i så 
stor utsträckning varit kvinnornas angelägenhet, även att den varit inmotad i den privata 
sfären.  !61

!
Framförallt var hemslöjden viktig för de människor som producerade varorna vilka oftast 
var kvinnor på landsbygden, som likaså var de med svagast ekonomi. Så ju större 
efterfrågan på hemslöjdsvaror av kunderna ju mer arbete och lön fick den kvinnliga 
landsbygdsbefolkningen.  !62

!
Ortskaraktär!
När hemslöjden traditionellt använder sig av folkkonsten som inspirationskälla har det i 
regel handlat om bruksting – material, teknik och mönster i vävnader, broderier eller 
dräktplagg gjorda av många, och i regel till namnet okända, kvinnor i en bygd med 
gemensam tradition.   Ordet ”ortskaraktär” myntades av Lilli Zickerman i en uppsats i 1917 63

års hemslöjdsutredning, kunskapen om de regionala och lokala slöjdtraditionerna skaffade 
hon sig genom ett omfattande inventeringsarbete.   Denna inventering av 64

bondebefolkningens textila slöjd finns nu i Nordiska Museets samlingar.  !65

!
!
!
!
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Tradition och modernitet med semiotikens teckentolkning!
Efter att ha gått igenom de ovanstående fem designobjekten i dess form, utseende och 
material är det dags att tolka vad för tradition samt modernitet de bär på. Med semiotikern 
Pierces teckentolkning symboler krävs det en förkunskap om de symboler som skall 
studeras. Eller som det så väl formulerades i ’Metod’: ”Det sista tecknet är symboler vars 
betydelse vi alltid först måste lära oss för att sedan kunna tolka, då symbolen i sig inte 
liknar eller har något samband med det den representerar.” (se sid. 6) Syftet med 
innehållet i denna uppsats har således varit att bygga upp kunskapen kring Pia Walléns 
alster inför detta teckentolkande metodarbetet.!
Samtliga fem designprodukter innehåller 100% filtad ull. Med hjälp av Kerstin Gustafssons 
lista i ’Filtad ull - vad innebär det?’ som berättar vad det finns för olika varianter av filtad ull 
vill jag påstå att de fem designprodukterna är gjorda av vadmal (se sid. 12). Vadmal kan 
ses som ett typiskt tecken för tradition då det långt tillbaka i historien varit ett självklart 
textilmaterial i Sverige och övriga delar av världen som bjuder på hårdare klimat, eftersom 
vadmal skyddar både från kyla samt är vattenavvisande. Att inte bara vadmal utan textilt 
material överlag har en solid grund i hemslöjdsrörelsen är också ett tecken på att Pia 
Walléns moderna designobjekt i ull har kopplingar till en viktig tradition.!
!
Som det går att se på de fem produkterna så förekommer det att Pia Wallén använder sig 
av starka färger i textilen som exempelvis rött och grönt, hon använder sig även 
uteslutande av enfärgade tyger. Det kontrasterar mot den mjuka ullen som material, som 
annars för tankarna till de naturliga färgerna vitt, grått och svart. Även fast de starka 
färgerna kan tyckas vara tydliga tecken på modernitet så kan de likaså vara tecken på 
tradition, under 'Användning och egenskaper' skrev jag att det finns starka traditioner på 
att ha klara och rena färger i exempelvis många av våra folkdräkter. Skillnaden är att 
Walléns varor är helt enfärgade och saknar således ortskaraktär, som var grundläggande 
för folkdräkternas identiteter. Det resulterar i att de starka och klara färgerna visar tecken 
på tradition, medan bristen på mönster samt valet att endast använda enfärgade tyger 
visar tecken på modernitet – eller nyminimalism som Strömquist uttryckte det.   Och visst 66

stämmer begreppet nyminimalism, förutom ’Kavaj med tillhörande kjol’ så visar de 
resterande fyra produkterna på funktionalitet, enkelhet och komfort med ett tydligt avskalat 
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utseende. Walléns formspråk är starka linjer och istället för dekorativa utsmyckningar så 
träder materialet, färgerna och formerna fram i hennes designprodukter.!
!
Korset, som är det enda mönster Pia Wallén använder sig av, är även det ett tecken på 
tradition. Utan någon förkunskap om Walléns kors kan det verka som att den enbart har 
syftet att vara grafiskt vacker och harmonisk i sin geometri, men som nämnt i 'Pia Wallén 
och karriären' så har Wallén stark dragning till symboler som hon ofta hittat i folkloristiska 
textilier, som hon därefter förädlat i mer grafiska former. Korset har Wallén närmare 
bestämt hämtat från öländska ryor och traditionella svenska ripsmattor, så med kunskapen 
om att Walléns kors är inspirerat av mönster från folkloristiska textilier visar att det är ett 
tecken på tradition.!
!
Tack vare Pierce semiotiska metod symboler, som kräver förkunskap i de tecken som 
tolkas, går det att konstatera att inte bara materialet i de fem designprodukterna är ett 
tecken på tradition, även de klara färgerna samt korset är tydliga tecken på tradition.!
!
I kontrast till det traditionella i produkterna så syns också tecken på modernitet: Pia 
Walléns nyminimalistiska och hårdare formspråk är modernistiska tecken, likaså saknaden 
av dekorativa detaljer tyder på modernitet då Wallén istället sätter fokus på funktionalitet i 
de geometriska formerna. Sicksacksömmarna som tydligt syns är också tecken på 
modernitet, eftersom de syns för att visa deras funktion - att hålla ihop textilierna. Hade det 
varit utformat av traditionellt slag hade antagligen funktionen dolts av någon dekorativ 
utsmyckning, då skönheten skulle synas och funktionen döljas i de äldre stilarna före 
modernismens tid.!
!
!
Avslutande diskussion!
!
Formspråk och material!
Syftet med denna studie var bland annat att hitta tecken på tradition samt modernitet i de 
fem produkterna designade av Pia Wallén. I början av denna studie hade jag som avsikt 
att endast undersöka ullen som ett tecken på tradition, men under arbetets gång visade 
det sig att även de klara färgerna samt korset visar tecken på tradition, detta kom jag fram 
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till med den semiotiska metoden som verktyg . Samtidigt som materialet, de klara färgerna 
och korset visar tecken på tradition så finns där även tecken på modernism i Walléns 
designprodukter. Dels visar den avskalade och funktionella designen tecken på 
modernistiskt formspråk, samt de hårda formerna och enfärgade textilen. Pia Walléns 
formspråk har likheter med space age-design, möjligtvis kan det ha varit just den 
designstilen Wallén tänkte på när hon berättade om sin förkärlek till 1960-talets 
humoristiska design som är nämnt i ’Pia Wallén och karriären’.!
!
Pia Wallén arbetar med materialet filtad ull vilket har kommit att bli hennes signum, Wallén 
har kallats både för filtdrottning och filtfantast till följd av sin hängivenhet till materialet (se 
sid. 9). Filtad ull är egentligen ett generellt begrepp för flera olika typer av arbetade 
ullmaterial, som exempelvis tovad ull, kläde och vadmal. Genom att på bild studera de fem 
utvalda designprodukterna var mitt syfte att finna svaret på vilket ullmaterial Wallén använt 
sig av, så med hjälp av Kerstin Gustafssons lista av olika ulltekniker och ullmaterial i ’Filtad 
ull - vad innebär det?’ blev mitt resultat att de fem produkternas material är vadmal.!
!
Varför det står att Pia Walléns designprodukter är gjorda av filtad ull istället för vadmal 
trodde jag först handlade om att hon inte ville bli kopplad till vadmalens negativa klang och 
gråa tristess som var den rådande synen under 1900-talets senare del - vilket förklarades i 
’Vadmal’ (se sid. 22). Men som det står i ’Pia Wallén och karriären’ visade det sig istället 
bero på att Wallén under årens gång har intresserat sig för olika tekniker att tillverka filtad 
ull på, så varför det står att alla Walléns produkter är tillverkade av filtad ull (istället för 
tovad ull, vadmal osv) kan vara för att göra dem mer enhetliga (se sid. 10).!
!
Det feminina arbetsområdet!
Eftersom det länge var obligatoriskt med textil kunskap i kvinnors fostran, såväl i skolan 
som i hemmet, har det textila kommit att förknippas som det feminina arbetsområdet. 
Eftersom Pia Wallén är just textildesigner och filtad ull är ett textilt material, fann jag det 
givande att med feministiskt perspektiv belysa en del av historien som handlar om 
relationen mellan kvinnor och det textila som arbetsområde.!
Relationen mellan kvinnor och det textila arbetet har bidragit till diskussion med starka 
tycken, som nämnt i ’Textil som det feminina arbetsområdet’ menar författarna Birgitta 
Svensson och Louise Waldén att den textila fostran har använts för att hindra kvinnor från 
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att göra andra saker. De menar även att på grund av att textilen betraktas som feminin så 
har den fått låg status i samhället (se sid. 24). Att de som arbetar med textil ofta brukar 
vara kvinnliga formgivare poängterade även Pia Wallén själv när hon intervjuades år 2000 
(se sid. 10).!
!
Däremot var det i slutet av 1800-talet just det textila som för många kvinnor blev deras väg 
till en plats i offentligheten. Detta tack vare Lilli Zickerman som 1899 startade Föreningen 
för Svensk Hemslöjd, föreningens mission var att bevara hantverksyrket samt den 
kulturhistoria de skulle komma att bära, då industrialismen medförde massproduktion (se 
sid. 24). Även om inte Pia Wallén har någon direkt kontakt med hemslöjdsrörelsen, så är 
hon medveten om att hon använder sig av en textil som funnits väldigt länge. Wallén har 
moderniserat både ”bondebefolkningens speciella tyg” samt korset från ”traditionella 
svenska ripsmattor” till ett nutida formspråk och på det sättet bevarat en del av den textila 
kulturhistorien - precis det som Föreningen för Svensk Hemslöjd hade som syfte med 
hemslöjden när de startades upp i slutet av 1800-talet (se sid. 9 och 21).!
!
Hemslöjdsrörelsen var både näringsidkande för bondebefolkningen samt kulturbärare med 
varor som visade på ortskaraktär. Att det var kvinnor från landsbygden som producerade 
varorna visar att föreningen värnade om deras inkomst – vilket var betydande för 
kvinnorna från landsbygden eftersom det var de som hade svagast ekonomi.!
Efter att ha studerat Föreningen för Svensk Hemslöjd är det tydligt att föreningen bidragit 
med vad som idag finns kvar av hemslöjden, med tanke på inventeringen av allmogens 
textila slöjd som nu finns i Nordiska Museets samlingar.!
!
Manlig motsvarighet till Wallén?!
Så finns det en manlig motsvarighet till Pia Wallén? En textilkonstnär som arbetar med ull? 
Erik Torstensson är - liksom Pia Wallén - specialiserad på ull, med huvudinriktning på 
tovad ull, färgning och spinning. Torstensson är en textilkonstnär som kallar sig för man of 
wool och arbetar främst med textil skulptur och rumsliga objekt som har något bisarra 
yttringar.   Med en kandidatexamen i praktisk filosofi gör Torstensson tydliga kopplingar 67

mellan texten och det textila, som för honom är ett ytterligare uttryck som kompletterar 
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språket.   Torstensson har arbetet bland annat för Liljevalchs Konsthall samt Svenska 68

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, han har även varit slöjdklubbshandledare på 
Röhsska Museet.!
!
Även fast Wallén och Torstensson arbetar med samma material så använder de sig av två 
helt olika uttryck, medan Wallén skapar funktionalistiska produkter med minimalistiskt 
uttryck så skapar Torstensson icke-funktionalistiska skulpturer med olika färger och former. 
Den filtade ullens yta på Walléns produkter är helt släta och industriellt tillverkade, medan 
ullens yta på Torstenssons produkter är mer råa, ojämna och handtovade.!
Formen på Walléns och Torstenssons produkter skiljer sig även dem från varandra, medan 
Wallén håller sig till ett geometriskt och avskalat formspråk så använder Torstensson ett 
mer organiskt och lekfullt formspråk till sina ullskulpturer som bland annat föreställer djur 
och små människoliknande varelser.  !69

!
!
Sammanfattning!
Pia Wallén – med fokus på ullen belyser den nutida svenska designern Pia Walléns 
formspråk och det material som har kommit att bli hennes signum, filtad ull. Wallén har 
sedan 1980-talet, då hon gick ut modelinjen på Beckans designskola i Stockholm, använt 
sig av ull som material till sina designprodukter som kontrasterar mot utformningen på 
designprodukterna som är avskalad och minimalistisk. Denna modernistiska design i 
kontrast till ull som ett traditionsenligt textilt material skapar intressanta brytningar, syftet 
med denna studie blev således att med semiotikens hjälp finna tecken på både tradition 
samt modernitet i fem olika designprodukter skapade av Pia Wallén. Förutom att ullen 
kunde ses som ett tecken på tradition upptäcktes även två andra tecken på tradition – 
korset samt de klara färgvalen. Detta kom jag fram till genom tillämpning av den 
amerikanske filosofen och semiotikern Charles Sanders Peirces semiotiska metod 
symboler, som kräver kunskap om tecknets bakgrund eftersom tecknet i sig själv inte 
omedelbart visar vad den står för eller betyder.!
Eftersom Pia Wallén arbetar med ett gammalt traditionellt textilt material har jag, med den 
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feministiska teorin som verktyg, belyst vad just kvinnor har haft för relation till textil - både 
privat och som yrke. Det textila ansågs länge vara ett kvinnligt arbetsområde, det skapade 
således starka åsikter där det ansågs som hämmande för kvinnor att arbeta med 
hemslöjd. Men tack vare Föreningen för Svensk Hemslöjd som bildades 1899 kunde det 
textila arbetet i hemslöjden bli en väg ut i offentligheten. Föreningen arbetade för att 
bevara hemslöjdens kulturarv, som fick svårt att hävda sig vid industrialiseringen, samt var 
näringsidkande för landsbygdens kvinnor då föreningen köpte in hemslöjdens textila 
arbeten. Denna uppsats belyser ullen som material, hur textil som det kvinnliga 
arbetsområdet varit ett kontroversiellt ämne, samt hur ulltextil kan te sig idag genom att 
studera fem produkter av textildesignern Pia Wallén.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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