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Sommaren 2006 flyttade jag från mitt kära 
hemland libanon till sverige p.g.a. kriget. det 
var en lång resa eftersom jag och min familj fick 
åka med buss från Beirut till Aleppo i Syrien för 
att evakueras till sverige. när vi slutligen anlände 
upptäckte jag en enorm skillnad mellan libanon 
och sverige. Jag hade en tuff början i sverige. ett 
problem som hade en negativ inverkan på mig, 
var utanförskap. Jag kände mig utanför p.g.a mitt 
utseende, bakgrund och språk. en del människor 
som hamnar i utanförskap gör det just för att de 
inte har så mycket gemensamt med andra.

Jag lyckades att ta mig igenom den första tiden 
med hjälp av nya vänner som var i samma situation 
som jag. tack vare att jag snabbt lärde mig det 
svenska språket kom jag successivt in i samhället.

Bakgrund
Jag inledde arbetet med att göra en mind-map 
för ämnet utanförskap. att arbeta med detta var 
självklart för mig eftersom detta är ett problem 
som har drabbat mig, men som även drabbar 
många andra idag runt om i världen. att hamna 
i utanförskap påverkar människor på många 
olika sätt t.ex. ensamhet, depression, sämre 
självförtroende, vilket i sin tur bl.a. påverkar 
personens utbildning eller arbete. 

eftersom mediedesign handlar om att lösa 
ett problem för en användare, har jag valt att 
utgå från mig själv för att hjälpa någon annan 
som har större behov. en diskussion om ämnet 
utanförskap inleddes med en nära vän till mig. 
Hon berättade att hon har känt sig utanför många 
gånger i sitt liv och att hon blev och fortfarande 
blir negativt behandlad av andra i och med att 
hon bär en slöja som täcker håret. 

det som gör att den muslimska kvinnan hamnar 
utanför, är bl.a. hennes kultur, levnadsätt, 

tradition och identitet vilket påverkar hur 
majoriteten ser på den beslöjade kvinnan. när 
en majoritet av människor ser en person som 
avviker från de övriga, blir hon/han klassificerad 
som ”de andra”och det är då en gräns dras 
mellan vi och dem. 

i en föreläsning om identitet, berättar en av mina 
handledare Maria Koblanck att klassificering 
betyder makt och att det är den som har ”makten” 
som bestämmer gränsdragningen. denna 
klassificiering kallas även för stigmatisering och 
det är just detta som gör att både unga och 
vuxna hamnar i utanförskap. 

catharina grünbaum (2005, 3 december) skriver 
i Dagens Nyheter om stigmatisering att ”framför 
allt har stigmatisera kommit att användas om 
grupper eller enskilda individer som avviker 
från genomsnittsmedborgarens samhällsnorm.” 
catharina grünbaun berättar även att de som 
använder ordet är de som försöker undvika att 
utpeka eller diskriminera bl.a. homosexuella, 
muslimer, invandrare...

uTanförskap
Idag finns det många människor som hamnar i 
utanförskap. en grupp som är utsatta för detta 
är invandrade kvinnor. i en artikel skriven av 
riksdagsledamot (s) arhe Hamednaca (2012, 7 
maj) i Svenska Dagbladet skriver han bl.a. att det 
är främst i stora städer som invandrade kvinnor 
lever i utanförskap och detta bland annat p.g.a 
språk- och kultursvårigheter.

Det finns olika organisationer som arbetar med 
att förebygga utanförskap t.ex. Skandia som 
driver projektet Utanförskapets pris. enligt 
utanförskapets pris (1987) att ”en människa 
som fastnar i utanförskap från 20 års ålder 
till pensionen, kostar samhället mellan 10-15 

I n le dn I ng 

sammanfaTTning
utanförskap är ett stort samhällsproblem inte bara i sverige men även runt om 
i världen. de som bl.a. lider av utanförskap är muslimska kvinnor som bär hijab 
dvs. slöja av egen fri vilja. detta kom jag fram till genom mina intervjuer med unga 
beslöjade kvinnor. studierna visade bl.a. att många har en inskränkt uppfattning 
och negativ bild av kvinnan med slöja. Syftet med examensarbetet är att öka 
medvetenheten om den muslimska beslöjade kvinnan och ämnet slöja. arbetet 
ska belysa problemet utanförskap för den beslöjade kvinnan med hjälp av ett verk 
bestående av två delar. du kommer få följa med på min resa i framtagandet av en 
unik mönstrad slöja och en exklusiv informativ broschyr.

du kommer bl.a. att få läsa kort om ämnet utanförskap och slöja, hur det ser ut i 
omvärlden och vad som har gjorts inom modevärlden gällande slöjan. Jag kommer 
även att berätta hur jag med mina metoder och processer kom fram till slutresultatet.

Målet är att förebygga att muslimska beslöjade kvinnor hamnar i utanförskap. 
visionen är att väcka intresset bland allmänheten att informera sig om ämnet, 
med förhoppningar att verket i framtiden kan bidra till förändring av den negativa 
attityden kring dessa fantastiska kvinnor och istället få dem att verkligen känna sig 
som en värdefull del av samhället.

I n le dn I ng 
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proBLemeT
problemet som jag kom fram till är att många människor idag har en inskränkt 
och negativ uppfattning om den muslimska kvinnan som bär slöja. detta har 
lett till att dessa beslöjade kvinnor hamnar utanför eller behandlas annorlunda 
(på ett negativt sätt) än andra. detta påverkar den muslimska beslöjade 
kvinnan, som t.ex. nyligen har flyttat till Sverige eller den som ska börja på en 
ny arbetsplats eller utbildning.

syfTeT
Syftet med arbetet är att med hjälp av modeillustration, storytelling och grafisk 
design framställa en informativ artefakt som ska öka medvetenheten om den 
beslöjade kvinnan som själv har valt att bära slöja. arbetet ska måla upp en 
klarare och positivare bild av dessa kvinnor, få dem att synas och bli förebilder. 
arbetet ska visa att det är deras egna fria vilja att bära slöja men även att de är 
starka och fria. 

varför jusT deTTa?
Jag har valt att arbeta just med det här eftersom ämnet ligger nära mitt hjärta 
och för att jag känner många som har varit eller är i samma situation som 
jag. Jag anser att med hjälp av engagerad grafisk design och andra kanaler 
kan jag öka medvetenheten genom att allmänheten bland annat får se själva 
problemet, varför det ser ut som det gör i dagens samhälle och detta genom 
att tillhandahålla information om slöjan.

nyckeLord
Utanförskap, slöja, illustration, haute couture, storytelling och resa.

Proble m / sy fte / m å lgru PP 

miljoner kronor.” att känna sig utanför leder till 
psykisk och fysisk ohälsa för den drabbade 
personen men detta är inte enbart ett problem för 
just den enskilda personen utan har även en stor 
inverkan på samhället.

efter att jag läst om ämnet utanförskap och 
fått höra min väns historia, ledde hennes 
berättelse till att jag började fundera på varför 
hon har känt sig utanför många gånger. Jag 
bestämde mig för att undersöka detta genom 
att fråga ett antal svenska personer vad de 
tänker på så fort dem ser en muslimsk kvinna 
som bär slöja. följande är svar på hur dessa 
15 personer ser den beslöjade kvinnan.

Muslim / Förtryckt / Konservativ / Offer / Troende 
 /Instängd / Invandrare / Blyg / Tradition / Icke 
svensk / Tittad på / Modig / Talar dålig svenska.

Svaren som jag fick på min fråga ledde till att jag 
fick reda på att många i Sverige har en delvis 
inskränkt uppfattning och negativ bild av den 
muslimska kvinnan som bär slöja. efter svaren som 
jag fick från dessa personer, bestämde jag mig 
för att intervjua några unga beslöjade muslimska 
kvinnor som är i ungefär samma ålder som min 
vän dvs i 20 årsåldern och uppåt. anledningen till 
att jag valde att göra intervjuer med dem är för att 
se om det finns andra kvinnor som också upplever 
utanförskap i sverige. Jag ville även få reda på hur 
andra tror att man kan lösa problemet. följande är 
de fyra frågorna som ställdes till 8 unga muslimska 
kvinnor som bär slöja.

- Har du någonsin känt dig utanför p.g.a av slöjan?
- Tycker du att du har blivit behandlad annorlunda 
än alla andra just för att du bär slöja?

- När och varför valde du att ta på dig slöjan?
- Idag har många människor en inskränkt och 
negativ uppfattning om slöjan, vad skulle man 
kunna göra för att ändra deras uppfattning?

Proble m / sy fte / m å lgru PP 

Svaren visade att 5 av dessa kvinnor flera gånger 
har känt sig utanför. Hälften av kvinnorna har 
blivit behandlade annorlunda på olika negativa 
sätt p.g.a. att de bär slöja. nästan alla berättade 
att de tog på sig slöjan under puberteten, vilket 
huvudsakligen beror på deras tro på gud och 
för att de kände att det var dags att ta på sig 
slöjan. De flesta berättade att man bör berätta 
lite om religionen och vad slöjan är till för så att 
människor som har en inskränkt uppfattning får 
en tydligare bild av den muslimska beslöjade 
kvinnan. nedan är några svar från intervjuerna. 
personernas namn nämns inte eftersom det var 
deras önskan att vara anonyma. 

Informant 1 säger:” Ja! jag har känt mig utanför 
och märkt att jag får konstiga blickar på mig.”

Informant 2 säger:” Ja, jag har flera gånger känt 
mig utanför p.g.a slöjan, jag känner att folk ser 
mig som ”tjejen med slöjan” istället för att bara se 
mig som en vanlig tjej.”

Informant 3 säger:” Ibland så har jag blivit 
behandlad annorlunda, vissa pratar inte med 
mig och kollar på ett konstigt sätt på mig som 
om man är en terrorist eller invandrare som ska 
stjäla något från dem.”

Informant 4 säger:” Man blir behandlad 
annorlunda ibland på ett negativt sätt och ibland 
på ett positivt sätt. Jag tror att det beror på att 
slöjan är något nytt och främmande i Sverige och 
det anses ovanligt, människor är inte vana så det 
blir det första de ser på mig...”

Det var efter jag fick svar på frågorna som 
ställdes till dessa 15 personer och de beslöjade 
muslimska kvinnorna som resulterade i att jag 
valde mina målgrupper.
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arBeTssäTT
Jag inledde arbetet med att göra en mind-map 
för ämnet utanförskap och mode. efter de två 
första handledningarna var det obligatoriskt att 
välja exakt vad projektet skulle handla om. när 
det var tydligt vad problemet är, varför det är ett 
problem och för vem det är ett problem, tog jag 
fram en tidsplan för att få struktur över projektet 
men även för att få en bra överblick över arbetet. 
Jag skapade även en kommunikativ plattform för 
att den har alltid varit som en ”check-lista” som 
har hjälpt mig under tidigare projekt.

Handledningstillfällena har bl.a varit som 
hållpunkter för mitt beslutsfattande dvs. jag 
har samlat in information och material för varje 
handledning, presenterat detta och sedan har 
jag bestämt mig för nästa steg som jag skulle 
ta. dessa tillfällen har även varit till stor hjälp 
eftersom handledarna hjälpt till att leda arbetet 
på rätt spår.

därefter påbörjade jag bakgrundsresearchen 
genom kvalitativa studier med hjälp av litteratur, 
tidningsartiklar, dokumentärfilmer och internet 
research. Jag har även gjort intervjuer med 8 unga 
beslöjade kvinnor som jag redan har berättat om, 
för att få en klarare bild hur det är idag och för att 
höra vad de har att säga om ämnet.

m etoder

1.Tidsplan. 2. Mind-map om mode.

designmeToder
skissandet av olika element för artefakten har 
jag valt att göra för hand med papper och 
penna. under skissprocessen insåg jag att 
det var tidskrävande att lägga in alla dessa på 
datorn för att sätta ihop dem till min artefakt. 
därför valde jag att istället arbeta för hand dvs. 
jag skissade de olika illustrationsdelarna, sedan 
klippte jag ut dem för att kunna placera om 
dem på ytan som jag hade. Det var effektivare 
att flytta om delarna, ta ett foto efter varje 
omplacering för att se vad som hände. 

Mediedesign handlar bl.a. om att involvera 
användaren i designprocessen och därför har jag  
visat en prototyp av artefakten för personer i min 
sekundära målgrupp. Jag kunde inte involvera 
personer från min primära målgrupp eftersom jag 
inte fått kontakt med någon beslöjad kvinna i piteå. 

efter feedbacken från den sekundära målgruppen 
och 50% seminariet har jag fått bearbeta om 
min artefakt för att sedan åter visa upp den för 
samma personer. 

under designprocessen har jag använt olika 
metoder att illustrera på. Jag har provat att 
illustrera både för hand och digitalt, skissaktigt 
och detaljerat, detta för att se vad som skulle 
tilltala användaren mest men även för att se vad 
som fungerade bäst.

Proble m / sy fte / m å lgru PP 

vaL av måLgrupp 
Målgrupperna som jag valde att rikta arbetet till 
består av en primär och en sekundär målgrupp. 
den primära målgruppen är unga beslöjade 
kvinnor mellan 18-30 år som känner sig utanför. 
den sekundära målgruppen är personer som 
har en inskränkt bild/ uppfattning om slöjan. Jag 
valde även att rikta mig till beslöjade kvinnor för 
att jag vill få dem att inse att de är inte ensamma 
om att känna sig utanför och för att jag tror att 
målgruppen kommer att ha stor nytta av artefakten.

för att enkelt ta fram en lösning på problemet, 
hittade jag på två persona på min primära och 
sekundära målgrupp för att senare kunna ta 
fram en lösning som passar och tilltalar båda 
målgrupperna. eftersom båda persona är 
detaljerade väljer jag att endast berätta om 
personan för min primära målgrupp.

Persona för den primära målgruppen

Namn: amal Moussa
Ålder: 24 år
Utbildning: Tog examen vid Bladins Gymnasium.
Fritidssysselsättning: Tycker om att resa utomlands och är intresserad av mode.
Boendeform: Bor i en lägenhet i centrala Malmö med sin nyblivne man. 

amal är miljömedveten och röstar på miljöpartiet, hon är en troende muslimsk kvinna som 
valde att bära slöjan vid 16 års ålder. amal kommer ursprungligen från palestina och hon 
flyttade till Sverige när hon var 14 år. 

när hon först kom till sverige kände hon sig utanför eftersom folk tittade på henne på ett 
konstigt sätt och behandlade henne annorlunda än andra. Hon hade i början svårt att få 
vänner men senare fick hon kontakt med andra som också kommer från Palestina. Med 
tiden lärde hon sig att hantera problemet, men hon känner fortfarande att hon är utanför 
samhället så fort hon ska på ett nytt ställe där hon träffar nya människor för första gången.
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ba kgru n dsbesk r I v n I ng

oLika Typer av sLöjor
slöjans funktion inom islam är till för att dölja 
och skydda kvinnokroppen. För dessa kvinnor 
så finns det olika varianter av muslimska slöjor/
klädsel och de är burka, nikab, chador och hijab. 

burka och niqab är heltäckande slöjor som döljer 
allt, skillnaden är att niqab döljer ansiktet utom 
ögonen. chador är även en heltäckande slöja, 
men det som är annorlunda är att man får inte 
visa nedre delen av hakan. Hijab är en huvudduk 
som ska täcka håret, halsen och axlarna. burka, 
chador och niqab är omönstrade slöjor, burkan är 
oftast i blått eller vitt medan niqab och chador är 
vanligast i svart.

varför hijaB?
i projektet har jag valt att arbeta med just hijab 
av den anledningen att det är den slöja som man 
oftast ser muslimska kvinnor bära i sverige. Jag 
känner mig även mest bekväm att arbeta med 
detta klädesplagg eftersom hijab finns i olika 
former och mönster jämfört med de andra tre 
slöjorna som är mer strikta när det gäller designen 
och utformningen. eftersom burka, niqab och 
chador bara är enfärgade och färgerna som 
används till dessa plagg är symboliska för islam, 
gör att det blir svårt för mig att arbeta fritt med 
just dessa plagg och för att jag vill respektera 
reglerna som gäller för dessa.

Bakgrund om hijaB
slöjan kallas egentligen Hijab och enligt 

Nationalencyklopedin (2014), används 
hijab i Koranen som beteckning för bl.a. ett 

”förhänge” något som avskiljde Muhammeds 
fruar från andra troende. enligt hemsidan islam.
se (u.å.) vad som bl.a. är grundorsaken till varför 
många muslimska kvinnor bär hijab är versen 
nedan som står i Koranen (Koranen är den 
heliga skriften för muslimer). enligt gzaiel-
claesson (2007) så står det inte i den heliga 
skriften Koranen att man ska bära slöja.

”Säg till de troende männen att de bör sänka 
blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder 
till större renhet i deras liv. Gud är underrättad 
om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna 
att de bör sänka blicken och lägga band på sin 
sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad 
som anständigtvis kan var synligt; låt dem därför 
fästa slöjan (khimâr) så att den täcker barmen… 
(nummer 31 i Koranens 24 kapitel).

Karen armstrong berättar i sin bok Kampen 
för Gud: fundamentalism inom judendom, 
kristendom och islam (2000) att slöjans 
användning av kvinnor var inte ursprungligen 
eller grundläggande inom islam. utan det var 
först tre generationer efter profeten Muhammeds 
död som muslimska kvinnor började att ta på 
sig slöjan (gzaiel-claesson, 2007). vad som har 
även gjort att slöjan spreds i samhället är enligt 
leila ahmed (1992) att det var en blandning 
av olika orsaker som t.ex. att slöjan bars av 
överklassen och att man såg Muhammeds fruar 
som modeikoner som gjorde att bruket av slöjan 
spreds ytterligare.

Figur 1. Headgear worn by Muslim women.

m etoder

3. Mind-map om utanförskap.

4. Svar från den primära målgrupp.

5. Brainstorming av Idéer 
med hjälp av post-it lappar.

meToder för idégenerering
för att kunna komma på idéer och ta beslut 
har jag arbetat mycket med post-it lappar där 
ord, små skisser och idéer skrivits ned. Med 
hjälp av post-it lappar har jag enkelt kunna flytta 
och placera om ord som hjälpte till att effektivt 
bestämma och komma på nya idéer. Det som 
även har underlättat för mig att strukturera alla 
tankar och idéer är att jag har kunnat bollplanka 
med bl.a. personer i min närhet och klasskamrater.
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söker man på muslim women på bilder i google 
får man se många bilder som beskriver hur 
samhället ser på den muslimska kvinnan. bilden 
som media målar upp är negativ och den får folk 
att koppla muslimska kvinnor till bl.a. terrorism, 
förtryck och att de är instängda. Så här uppfattar 
många den muslimska kvinnan och detta kan bl.a. 
resultera i att dessa kvinnor känner sig utanför.

på hemsidan får man läsa en hel del negativa 
saker som många beslöjade kvinnor har 
blivit utsatta för. Målet med hemsidan och 
evenemanget är att skapa medvetenhet och 
förståelse för kvinnor som bär slöja.

hijaB och modevärLden
ett av mina stora intressen är mode och medan 
jag gjorde lite research om slöjan tog jag även 
en titt på slöjan inom modevärlden. Jag insåg att 
det finns ett bra utbud av slöjor på nätet, men 
när det gäller inom haute couture modet finns det 
betydligt mindre. 

Haute couture modet är något stort och väldigt 
viktigt inom västerländska länder. det är stora 
designers som t.ex. Karl lagerfeld för chanel 
som tar ett plagg och gör det till en trend. 

I dokumentärfilmen Boss Women: Anna Wintour 
(2000) av BBC1 berättar de i filmen att Anna 
Wintour är ”bossen” i modevärlden. anna Wintour 
är chefredaktör för usas vogue tidning och det 
är hon som ”bestämmer” vad som är trenden. 

Eftersom slöjan inte förekommer så mycket inom 
”haute couture världen” bestämde jag mig för 
att slå ihop två skilda världar dvs. slöjan som 
är ett traditionellt och arabiskt plagg med haute 
couture design inspirerad från västerländska 
länder. Det finns många speciella plagg som 
skapats av haute couture designers som de har 
lyckats göra till en stor trend så varför inte ta in 
slöjan i haute couture världen?

ba kgru n dsbesk r I v n I ng

Figur 2. Cruel Culture av: Malcolm evans 
(2011-01-06).

vad som har gjorTs idag?

det som man har gjort i sverige för att 
visa sitt stöd för beslöjade kvinnor är t.ex. 
Hijabuppropet där flertals kvinnor tog på sig 
slöjan under en dag för att visa sin solidaritet. 
uppropet ägde rum den 19 augusti 2013 
efter att en gravid beslöjad kvinna blivit svårt 
misshandlad utanför stockholm. 

vad som har gjorts i andra länder är bl.a. World 
Hijab Day som grundades av nazma Khan från 
bangladesh. World Hijab Day är ett evenemang 
där kvinnor runt om i världen tar på sig slöjan 
den 1 februari på samma sätt och för samma 
ändamål som hijabuppropet i sverige. nazma 
Khan skapade hemsidan worldhijabday.com 
och en facebook-sida så att människor runt om 
i världen kan dela med sig sina upplevelser 
och historier gällande slöjan.

då och nu
i boken Kvinnornas Islam berättar samuelsson 
och fauzi (2005 s. 35) att ”det är under 1700-talet 
som den muslimska kvinnan först beskrevs i 
västerländska litteraturer som en haremsdam, 
man målade upp en bild av att dessa kvinnor 
är mannens olyckliga fånge och att hon är en 
förtryckt individ och ett offer.” 

enligt Jan samuelsson och sanaa fauzi (2005 s. 
22-23) att i det svenska bondesamhället var det 
olämpligt för kvinnorna att vara barhuvade, detta 
gällde mest för gifta kvinnor eftersom de redan 
hade en man, tyckte man att dessa kvinnor inte 
borde dra till sig andra mäns blickar genom att 
exponera håret.

enligt samuelsson och sanaa fauzi (2005 s. 24) 
att “vanliga föreställningar inom västerländsk 
feminism är att muslimska kvinnor är offer och att 
de är maktlösa.” 

idag har många liknande föreställningar som 
man hade tidigare t.ex. under 1700-talet. detta är 
något jag själv har upplevt i samhället, hört från 
andra och sett i media. 

ba kgru n dsbesk r I v n I ng

hur deT ser uT i omvärLden
idag har den heltäckande slöjan dvs. burkan 
och niqaben förbjudits i flera västerländska 
länder som t.ex. frankrike, belgien och danmark. 
John dalhuisen (2010, 26 april) berättar för 
tidningen Svenska Dagbladet att detta börjar bli 
till en oroande trend som kan leda till allvarliga 
konsekvenser och att förbudet bryter mot religions- 
och yttrandefriheten för dem som själva väljer att 
bära slöja. John dalhuisen berättar även att det 
kan komplicera integrationen för muslimer och 
skapa en stigmatiserande effekt för dem.

i en artikel skriven av andreas rolfer (2013, 9 
oktober) i Dagens Nyheter står det bl.a. att 
slöjförbudet i flera år har varit ett omdiskuterat 
ämne i turkiet och att t.ex. lärare, studenter 
och advokater inte fick ha på sig slöjan på 
arbets- och studieplatser. Men nu får offentligt 
anställda bära slöja i turkiet, dock gäller förbudet 
fortfarande för militären och domstolsväsendet.

några anledningar till varför slöjan har förbjudits 
i vissa länder är bl.a. för att den heltäckande 
slöjan döljer ens identitet, andra säger att 
kvinnan som bär heltäckande slöja är symbol för 
extremism eller förtryck. När det gäller Sverige 
så pratar man mycket om slöjförbud och många 
talar också om att det handlar om islamofobi som 
är en bland orsakerna till att många muslimska 
kvinnor blir utsatta inte bara för utanförskap men 
även för hatbrott och diskriminering.

Figur 3. Oppression? Tradition? av: Jean gouders (2011- 04-14).
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inom hijaBmodeT
eftersom min research bestod en hel del av 
Youtube klipp och filmer, stötte jag på klippet 
Hijabistas: Inside the World of Muslim-American 
Fashion. Klippet handlar om unga amerikanska 
beslöjade kvinnor som har bildat ett företag med 
namnet Hijabistas som säljer hijab på nätet. de 
arbetar med att blanda ihop västerländskt mode 
med den traditionella slöjan. 

Det har skapats flera modetidningar bl.a. Laiqa 
och Hijabista tidningen, som riktar sig till 
muslimska beslöjade kvinnor och där visar de 
hur man kan klä sig på ett blygsamt och snyggt 
sätt. en av de mest kända är modetidningen Âlâ 
Dergi som idag är turkiets ”vogue Magazine”.

a r betsProcess

Figur 6. Hijabista modetidning.

Figur 7. Âlâ modetidning. Figur 8. en av bilderna från “You’re late for tea” 
kampanj av Hijab House.

hijaB house
i ett videoklipp publicerat (2012, 7 maj) 
av powerHouse Museum berättar de om 
ett australienskt företag vid namnet Hijab 
House. enligt klippet grundades Hijab House 
av designern tarik Houchar år 2010. Hijab 
House arbetar också med att blanda mode 
och kulturen från hijaben för att skapa en 
stark muslimsk stil för unga muslimska kvinnor. 
designern tarik Houchar berättar om hur och 
vad de arbetar med. Houchar berättar att han 
försöker blanda två olika världar för att visa att 
hijab inte endast är ett arabiskt plagg utan att 
den bärs av andra runt om i världen och att 
islam är en global religion. 

i Klippet arbetade de om reklamkampanjen 
You’re late för tea som senare skulle publiceras 
på sociala medier. tarik Houchar (2012, 7 maj) 
berättar att de i deras kampanj försöker att blanda 
illustrationer, citater från Alice i Underlandets bok 
och fotografier på modeller som bär slöja. Tanken 
bakom kampanjen är att de vill att muslimska 
kvinnor ska ta mer plats i samhället. 

idéLösningen
när jag hade tillräckligt med information om 
ämnet, var mitt nästa steg i arbetet att börja med 
brainstorming dvs. komma på idéer på vilket sätt 
problemet kan ”lösas”. 

det fanns många idéer som jag skrev på post-it 
lappar som jag sedan flyttade runt. Jag försökte 
sätta ihop vissa idéer med varandra och det 
resulterade i att jag i början av arbetet valde att 
skapa en mönsterkollektion inspirerad av fem 
västerländska länder som skulle appliceras på 
slöjor. Men i slutet av designprocessen blev det 
till ett unikt mönster. 

Med den mönstrade slöjan tillkommer det 
en informativ broschyr som innehåller 
porträttillustrationer och två intervjuer med 
beslöjade kvinnor. 

a r betsProcess

inom hijaBmodeT
innan jag startade designprocessen, gjorde 
jag research för att se vad man har gjort med 
slöjan inom haute couture modet. det som man 
senast har gjort och som det skrevs mycket om 
på sociala medier och inom modevärlden är 
kollektionen Layers of Fidelity skapad av den 
indonesiska modedesignern Windri Widiesta 
dhari. Kollektionen visades under nur Zahras 
modevisning för 2014-2015 höst/ vinterkollektion 
under Tokyo Fashion Week.

i en artikel skriven av Harumi ozawa kan man 
läsa bl.a. om att designern dhari i sin kollektion 
försökte att blanda den muslimska slöjan med 
haute couture genom att få in inspiration från 
bl.a. vintagehattar inspirerade från 1963. Harumi 
ozawa (2014, 22 mars) skriver i en artikel 
publicerad av gmanetwork att dhari vill inspirera 
folk och få de att inse att hijab är ett plagg som 
inte är svårt att bära och att den kan bäras av 
vem som helst.

Figur 5. Layers of Fidelity, skapelse av Windri 
Widiesta Dhari, under Nur Zahra modevisning 
på Tokyo Fashion Week.

Figur 4. Layers of Fidelity, skapelse av Windri 
Widiesta Dhari, under Nur Zahra modevisning på 
Tokyo Fashion Week.
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från fem mönsTer TiLL eTT.
frankrike, england, italien, usa och sverige 
är länder som jag valde till mönstren just för att 
modet ligger i centrum i dessa länder men även 
för att slöjan är ett mycket omdebatterat ämne 
i alla fem länder. därefter tog jag fram en lista 
för varje land där jag skrev ned symboler och 
sevärdheter som representerar varje land. 

eftersom det är en mönsterkollektion, bestämde 
jag ett tema och en stil för mönstren. genom att 
placera om ord som jag skrivit ned på post-it 
lappar och sätta ihop vissa ord tillsammans, kom 
jag till slut fram till temat Floral Treasure. tanken 
var att mönstren skulle bestå av blommor och 
symboler som representerar varje land. Det 
visade sig att blommor och pastell är modet i år 
under våren och sommaren, därför bestämde jag 
att temat skulle vara blommiga skatter från varje 
land med en klick av pastell.

Jag samlade in inspirationsbilder för varje land, 
vilka blev till en moodboard för varje land. detta 
var för att få inspiration och en helhetsbild 
över länderna. färgsättningstekniken som jag 
valde för att skapa elementen för varje mönster 
var akvarellfärger och tusch. Jag la senare in 
elementen på datorn för att sätta ihop dem till 
olika mönster. valet av arbetssättet berodde på 
att min styrka ligger i att illustrera med hjälp av 
akvarell och tusch och för att metoden känns 
mest bekväm för mig att använda just när det 
gäller skapandet av mönster. 

Meningen med mönstren var att de skulle visa på 
problemet på ett diskret sätt, vilket ledde till att 
jag använde hela kedjor i mönstren som symbol 
för den beslöjade kvinnan. eftersom en hel kedja 
symboliserar förtryck och en bruten kedja visar 
på frihet, beslöt jag mig för att illustrera en kedja 
som slingrar sig runt samhället. 

samhället som jag illustrerade bestod av 
blommor och skatter som representerade varje 
land. detta skulle visa hur man ser på dessa 
kvinnor i samhället dvs. att man ser på dem som 
förtryckta men samtidigt ska den slingrande 
kedja visa att muslimska kvinnor försöker 
att visa att de är fria men att de har svårt att 
göra det eftersom många har en inskränkt 
uppfattning. Kedjan används på samma sätt 
i alla mönstren förutom i mönstret för sverige 
och usa, i vilka jag ersatte kedjan med en 
annan komponent, men som fortfarande skulle 
symbolisera dessa kvinnor.

sedan var det dags att skissa. Jag skissade 
snabbt ett element för varje land och la in det på 
datorn för att arbeta med formen och storleken av 
elementen och bakgrundsfärgen.

desIgn Process -  mönster

6. En skiss på det italienska mönstret.

moTivering TiLL idévaLeT
efter att jag har sett vad man har gjort både 
inom design och mode, fortsatte jag arbetet 
genom att söka på modeillustrationer gällande 
hijab. Jag upptäckte att det finns betydligt mer 
fokus på fotografier av modeller med hijab än 
på modeillustrationer. eftersom mitt intresse 
och styrka inom mediedesign ligger i illustration, 
valde jag att inte arbeta med foto. eftersom 
arbetet bl.a. handlar om mode och jag vill nå ut 
till många på ett annorlunda sätt, valde jag att 
arbeta med illustration och grafisk form för att ta 
fram en lösning som tilltalar min användare.

anledningen till att jag till slut valde att göra ett 
mönster och en informativ broschyr är för att jag 
vill nå ut både till muslimska kvinnor som känner 
sig utanför men även till de som inte vet så 
mycket om den beslöjade kvinnan. Det som man 
idag gör inom hijabmodet riktar sig framförallt till 
muslimska kvinnor som bär hijab och det leder 
till att den sekundära målgruppen inte känner till 
vad som händer inom det kreativa hijabmodet. 

det är därför jag riktar mitt arbete till två mål-
grupper som jag vet kommer att uppskatta det 
jag har gjort och för att både muslimska och icke 
muslimska kvinnor kan använda sig av slöjan på 
det sätt som dem känner sig mest bekväma med.

valet av att göra en analog artefakt beror på att 
det idag ligger mycket fokus på sociala medier 
och digitala tjänster och eftersom det bl.a. är 
media som skapar den inskränkta bilden av den 
muslimska kvinnan med slöja, har jag valt att 
skapa en artefakt som genom andra kanaler kan 
nå ut till målgrupperna.

Jag har valt att blanda modet från västerländska 
länder som är något som tilltalar många 
kvinnor, grafisk design och illustration med den 
traditionella arabiska slöjan.

inspiraTion
innan jag påbörjade skissmomentet, gjorde jag 
lite inspirationsresearch. Jag läste om haute 
couture design eftersom artefakten ska ha en 
haute couture och exklusiv känsla. Jag tog även 
reda på vad för typer av mönster och tyger som 
används för en slöja och hur den kan se ut. 

I dokumentärfilmen The Secret World of Haute 
Couture av bbc, berättar man en hel del om 
haute couture. Det jag fick reda på är att, 
det som utmärker ett haute couture plagg är 
detaljerna, de dyra tygerna, kvalitén, hållbarheten, 
tidlösheten och det noggranna handarbetet. Jag 
hämtade lite inspiration från några haute couture 
designers som Chanel, Givenchy, Valentino, 
Louis Vuitton och Christian Dior. 

när jag tittade på hur dessa olika designers har 
formgett olika sjalar, märkte jag att de flesta har 
använt deras varumärkessymboler för att skapa 
mönstret på sjalen. vissa av dessa designers har 
skapat stilrena mönster medan andra har gjort 
mer detaljerade mönster med bl.a. blommor och 
smycken. Samma sak när det gäller mönster på 
hijab, vissa hijab är enfärgade, vissa är väldigt 
enkla och andra är mycket detaljerade. 

designprocessen har varit en lång resa som 
började med fem mönster inspirerade från 
västerländska länder, som sedan blev till fyra 
mönster inspirerade från fyra europeiska länder 
för att till slut bli till ett unikt mönster.

 desIgn Process
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Handledarna berättade bl.a. att mönstren ska få 
användaren att stanna upp och fundera lite på 
vad som händer. Målet var att försöka skapa en 
förskjutning dvs. ta in symboler som man inte 
brukar se på en vanlig slöja/sjal. Handledaren 
oscar guermouche gav några bildexempel 
(Figur 9 och 10) på hur man kan ta in svenska 
symboler på ett diskret sätt. Som t.ex. frimärkena 
(figur 10), där man har använt sergels torg, 
polkagris, arlas Mellanmjölk streck, dalahästen 
och Tre Kronor som symboler och formgivit 
dessa på ett diskret sätt. ett annat exempel på 
en förskjutning är dalahästmattan formgiven av 
anne carlquist och anna fjällbäck, att formge 
dalahästen på en matta är något ovanligt. 

Den sekundära målgruppen tyckte om 
illustrationstekniken och färgerna, men en av 
mina handledare och målgruppen ville se hur 
mönstren skulle se ut om de gjordes digitalt. 
anledningen till detta var för att illustrationerna är 
detaljerade och kanske genom att göra mönstren 
digitalt så skulle symbolerna framstå tydligare. 
Jag tog in responsen från både handledarna och 
den sekundära målgruppen och det medförde 
att jag valde att börja om på nytt med mönstren. 
arbetet fortsatte med att ta reda på haute couture 
varumärken som gör exklusiva hijabs (slöjor). 

inspiraTionsresearch
ett av varumärkena som tilltalar mig mest är 
Armine. Armine är ett turkiskt varumärke som 
grundades år 1994 av Kamer. företaget tillverkar 
lyxiga kvadratiskt formade slöjor i stora mängder. 
Jag tog även en titt på Hermès Paris sjalar, ett 
känt företag som tillverkar väldigt exklusiva sjalar 
i olika storlekar och mönster. 

Jag studerade båda företagens slöjor och 
sjalar och upptäckte att båda företagens slöjor/

när jag var nöjd med skisserna som fanns 
på datorn gjorde jag detaljerade versioner av 
mönsterelementen. under arbetet med mönstren 
på datorn insåg jag att mönsterelementen var 
snyggast i starka färger mot en pastellfärgad bak-
grund. Mönstren blev mer livfulla, hade mer djup 
och den där ”3d känslan” när elementen var i olika 
storlekar och opacitet (mer genomskinliga). därför 
skapade jag några mönster där elementen var i 
olika storlekar och andra mönster där elementen 
var i olika opacitet (se bilaga 9, sida 19).

proToTypTesT på de fem mönsTren
när de första fem mönstren var klara gjorde jag 
en prototyptest som jag visade för min sekundära 
målgrupp. gruppen samlades för att de skulle få 
säga vad de tyckte om mönstren, broschyren och 
förpackningen. responsen från den sekundära 
målgruppen var väldigt positiv med en hel del 
konstruktiv kritik som var till hjälp.

Handledarna och den sekundära målgruppen 
tyckte att mönstren var lite stereotypiska, med 
det menade de att jag använde symboler som 
var typiska för dessa länder. Min sekundära 
målgrupp visste direkt vilka länder varje 
mönster var inspirerat ifrån. det som var svårt för 
målgruppen var att se vad som var problemet. de 
ville att mönstren tydligt ska visa på problemet 
men samtidigt visa det på ett diskret sätt. 

desIgn Process -  mönster

Figur 9. Dalahästmatta, formgiven av Anne 
Carlquist och Anna Fjällbäck.

desIgn Process -  mönster

7. Skisser på de 
olika elementen.

8. Färdiga element.

9. De fem första mönstren, 
(se bifogade bilagor).
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mönsTer: andra versionen

moodBoard 1

Innan jag började skissa på de nya mönstren, 
funderade jag på varför jag hade fem mönster. 
Istället beslöt jag mig för att skapa fyra mönster 
eftersom jag enbart ville fokusera på europeiska 
länder, därför tog jag bort usa. Jag tog fram en 
ny moodboard som var både för mönstren och 
broschyren. I början var tanken att mönstren ska 
ha en pastellklick men istället beslöt jag att de 
fyra mönstren ska vara i olika ljusa pastellfärger 
och detta för att det ska hänga bättre ihop.

För att väva in storytelling i mönstren, kom jag 
fram till att de ska berätta om problemet utan-
förskap genom att skapa ett slutet samhälle där 
ett objekt i mönstret sticker ut ur mängden. under 
brainstorming och skissandet av mönstret som är 
inspirerat av Sverige, fick jag idén att skapa det 

”svenska samhället” av fåglar som är uppbyggda 

1

3

4 5

6

72

10. Moodboard 1 för mönster: Andra versionen.

av pärlplattor. valet av fåglar berodde på att för 
mig så är fåglar en symbol för frihet. Jag valde 
att bilda fåglarna av pärlplattor för att användaren 
ska associera till sverige eftersom pärlplattor är 
något svenskt. 

det svenska mönstret illustrerades i olika 
ljusblåa nyanser för att skapa harmoni och 
lugnhet i mönstret men även för att de olika 
nyanserna har en frihetskänsla. För att visa på 
utanförskapet, placerade jag en liten lila fågel 
längst ner i mönstret som är för sig själv, utanför 

”fågelsamhället”. fågeln är lila för att den lila 
färgen symboliserar bl.a. sorg och denna fågel 
ska representera den beslöjade kvinnan som 
känner ensamhet och sorg över att vara utanför. 

i boken Effektiv visuell kommunikation skriven 

desIgn Process -  mönster

sjalar är kvadratiskt formade och mönstren 
är symmetriska och ser ut som de är gjorda i 
vektor grafik. Hermès Paris sjalar är utformade 
av olika designers och på hemsidan kan man 
läsa om mönstrets uppbyggnad och om de olika 
symboler som designers har lagt in i mönstren, 
man får en liten berättelse om sjalen.

på hemsidan Sixteenr.com finns en kollektion 
av slöjor som är designad av 16R’s Tingyi. 
Kollektionen heter Flag Line, i vilken man har tagit 
USAs, Storbritanniens och Frankrikes flaggor och 
bearbetat in dem på slöjor. slöjorna är ganska 
stilrena och gjorda digitalt.

inspirationen från Hermès Paris och Armine 
ledde till att formen på mina mönster istället 
skulle bli kvadratiska i.o.m att de lyxigaste 
slöjorna är turkiska slöjor som brukar vara 
kvadratiska. under processen valde jag att prova 
på att skapa nya mönster digitalt i programmet 
illustrator för att se om det skulle se bättre ut 
och tilltala användaren. att skapa mönster i 
programmet illustrator var en utmaning eftersom 
jag inte brukar arbeta så mycket i detta program.

desIgn Process -  mönster

Figur 11. Armine 2013 hijab.

Figur 12. Flag Line, foto taget av Ricoy 
Photo, grafisk design av 16R’s Tingyi.

Figur 13. Hermès Paris sjal Bouquets Sellier.

Figur 10. Projekt av Stina, sverigemönster på frimärke.



 22   u n v eI le d  Jour n ey u n v eI le d  Jour n ey   23

desIgn Process -  mönster

12. Skiss på det italienska mönstret, andra versionen.

14. Inzoomning på det italienska mönstret, den lila 
kattmasken ska visa på utanförskap.

15. Inzoomning på det franska mönstret, den lila 
fjärilen ska visa på utanförskap.

13. Skiss på det franska mönstret, andra versionen.

11. Skiss på det svenska mönstret, 
andra versionen.

av bo bergström (2009) läste jag om den så 
kallade närhetens lag och likhetens lag. enligt 
bergström (2009) uppstår närhetens lag när t.ex. 
några personer står tätt ihop, vi upplever att de 
är en avgränsad grupp och att de har något 
gemensamt. när det gäller likhetens lag berättar 
bergström  (2009) att läsaren enkelt kan läsa av 
en bild där figurer liknar varandra, det blir lättare 
att identifiera när t.ex. en grupp har samma 
klädesplagg eller utseende. 

det är därför jag gjorde gruppen av fåglar i 
samma färger, placerade dem ihop och vände 
deras blickar bort från den ensamma fågeln för att 
visa på att gruppen av fåglarna inte vill ha något 
med den lila ensamma fågeln att göra. på samma 
sätt arbetade jag med resten av mönstren. 

I övriga mönster använde jag också djursymboler 
för att hålla den röda tråden genom alla mönster. 
till det italienska mönstret valde jag kattmasker 
eftersom italien är känt för sina maskerader 
och en av maskerna som är känd i italien är 
Gatto som är en kattmask. Jag använde mig 
av kattmasker eftersom inom islam så var 
Muhammeds favoritdjur katten och enligt många 
muslimer så är katten ett skyddande djur som 
man bör ta hand om. Mönstret skulle föreställa 
en karneval av kattmasker i italien och som i det 
svenska mönstret, finns det en lila kattmask som 
är utanför. Kattmaskernas ansikten riktar sig även 
bort från den ensamma lila masken. 

samma sak gällde för det franska mönstret 
och där kom inspirationen från södra frankrike. 
Fjärilar och lavendel blev symboler som jag 
använde i mönstret. det blev just fjärilar för 
att dessa djur även förknippas med frihet 
och kvinnlighet. för att få en känsla av södra 
frankrike använde jag lavendel som växer i stora 
mängder i provence i södra frankrike. Mönstret 
skall visa en grupp av fjärilar som flyger i väg och 
lämnar en lila fjäril bakom sig.

desIgn Process -  mönster
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mönsTer: sLuTLig version
det var efter andra responsen från den sekundära 
målgruppen som resulterade i att mina fyra 
mönster blev till ett. Jag kom till slut fram till att 
skapa ett mönster som visar min resa till sverige.
genom att tänka tillbaka till när jag först kom 
hit, kom jag ihåg att jag upptäckte nya saker i 
sverige som inte fanns i libanon. Jag upplevde 
frihetskänslan men trots allt som var positivt 
kände jag mig utanför. det första jag la märke 
till var naturen, kylan, den blåa friska himlen, det 
rena vattnet, blommorna, bären och de olika 
fågelarterna t.ex. fiskmåsarna. I början blev jag 
besatt av lakritsgodis och Malacos fiskgodis. 
alla dessa saker som jag upptäckte när jag först 
kom till Sverige använde jag som symboler i det 
slutliga mönstret. 

moodBoard 2
Jag skapade en moodboard för hela min artefakt, 
dvs. en moodboard som ska visa den känsla som 
slöjan, förpackningen och broschyren ska ha. 

Känslan jag är ute efter är bl.a. haute couture, 
kvalité, tuff och tidlös. Moodboarden är min 
egen guide i arbetet där slutresultatet ska vara 
pusselbiten som ”fattas” i moodboarden.

forTsäTTning på mönsTreT
för att få in mig själv och problemet utanförskap 
i mönstret, illustrerade jag en vit resväska och en 
ram runt om slöjan i form av en labyrint. Den vita 
resväskan symboliserar mig och den beslöjade 
kvinnan genom att illustrera en magdanssjal som 
sticker ut från väskan. 

Fatimas hand använde jag på resväskan för att 
man ska koppla den till den muslimska kvinnan 
som bär slöja. fatimas hand är en muslimsk 
symbol som bl.a. används för tur och Fatima var 
dottern till profeten Muhammed. Magdanssjalen 
representerar mig för att jag älskar att magdansa 
men även för att det är en sak som jag tog med 
mig från Libanon. Labyrinten representerar det 
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19. Moodboard 2 för det slutliga mönstret, illustrationen på huset 
är en egen illustration som ska visa färgsättningstekniken som 
jag ska använda för att skapa illustrationerna till mönstret.

20. Jag skrev ner symbolerna som jag upplevt 
när jag kom till Sverige på post-it lappar. Sedan 
valde jag ut några symboler som passade ihop.

proToTypTesT på de Tre mönsTren
Jag visade endast tre mönster för samma 
sekundära målgrupp för att jag ville först få 
feedback innan jag fortsatte med det fjärde 
mönstret. de såg inte direkt problemet som jag 
visade i mönstren men efter ett tag reagerade de 
på djuren som stack ut ur mängden och för att 
de var placerade i hörnet, vilket denna målgrupp 
senare kopplade till utanförskap. personerna i den 
sekundära målgruppen tyckte att mönstren såg 
platta ut när de gjordes i vektor grafik, de tyckte 
mycket mer om illustrationstekniken som jag 
använt på de första fem mönstren och berättade 
att min styrka inom illustration är när jag illustrerar 
med tusch och akvarell. de ville se mer av mig 
på något sätt i mönstren eftersom utanförskap är 
något som dessa personer vet har drabbat mig.

desIgn Process -  mönster

16. Det franska mönstret, skapat i programmet Illustrator.

18. Det italienska mönstret.

17. Det svenska mönstret.
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desIgn Process -  mönster

22. Jag färgsatte illustrationerna med akvarell och ritade 
konturen i svart tusch. När illustrationerna var klara satt jag 
ihop delarna till ett mönster i programmet Photoshop.

ska kännas som ett haute couture plagg och 
ska vara unikt, skapade jag alla delar i mönstret 
för hand som jag senare la in på datorn. vad 
som gör att slöjan blir unik är att mönstret inte 
är symmetriskt som alla andra mönster som jag 
har sett. Detta gör att slöjan har fyra mönster i ett 
beroende på hur man viker den, vilket innebär att 
hur användare än väljer att styla slöjan så får man 
fyra olika utseende.

färgsäTTningsTeknik 
för att illustrera de olika illustrationselementen, 
skissade jag först elementen med blyerts, sedan 
färgsatte jag dem med akvarell och för att få 
illustrationerna att sticka ut och ha en speciell 
textur, strödde jag salt över akvarellfärgerna 
innan färgen hann torka. så fort färgen hade 
torkat skrubbade jag bort saltet och då fick jag 
en fin textur. Detta är en teknik som jag brukar 
använda när jag illustrerar.
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21. Jag skissade olika symboler på papper som jag sedan 
klippte till pappersfigurer för att prova att placera dem på 
olika sätt för att se i vilka positioner de olika symbolerna ska 
vara, för att resväskan ska upplevas som utanför. 

tättbebyggda Libanon och den blev i svart och 
vitt för att visa att libanon är ett striktare land 
än Sverige. Eftersom labyrinten blev i svart och 
vitt, gjorde jag även resväskan i samma färger 
för att visa att väskan tillhör labyrinten men 
även för att få väskan att sticka ut ur mönstret. 
det svenska samhället illustrerade jag i olika 
blåa nyanser för att användaren ska koppla det 
till bl.a. friheten och lugnet. 

Jag ritade symbolerna i blåa nyanser med några 
färgklickar för att mönstret inte ska bli för rörigt 
eftersom det innehåller många olika symboler 
men även för att visa på att väskan är utanför. 
Kurvan med blommor ska visa att vi har en lång 
resa för att nå toppen, men användaren ska även 
kunna associera den till en midsommarkrans.

Jag använde illustrationstekniken som 
tillämpades på de första fem mönstren för att 
min styrka ligger i denna teknik men även för 
att skapa en slags fantasivärld som kommer att 
tilltala användaren mer än om illustrationerna 
hade varit gjorda digitalt. i och med att slöjan 
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sammansTäLLning av sLöjan
När jag fick slöjan från tryckeriet, var det dags att 
göra klart den. Sista steget var då att sy kanten 
för hand och sy fast tygetiketten. Eftersom slöjan 
ska kännas som ett haute couture plagg och 
tyget är i polyester, så ska slöjan sys för hand på 
ett speciellt sätt. 

från ett videoklipp på youtube (Beckford Silk 
tutorial on how to hand roll a silk scarf) fick jag 
reda på hur det går till att sy kanten. Det man gör 
för att sy en snygg kant runt en slöja eller sjal är 
att kanten ska rullas för hand och sedan får man 
sy och lämna en centimeter mellan varje stygn så 
att resultatet blir jämnt och fint.
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23. Helhetsbild på det slutliga mönstret.
sTorLeksformaT & maTeriaLvaL 
storleken på slöjan blev 111x111 cm för att de 
kvadratiska slöjorna som jag sett oftast tillverkas 
i denna storlek eller större. storleken kändes 
lagom stor för att den ska täcka håret, axlarna 
och barmen. Materialen som används för slöjor 
är tunna och mjuka tyger som t.ex. chiffong, 
satin, silke och polyester. Dessa tyger känns 
bekväma att bära, speciellt under sommaren då 
det är som varmast. 

för att få användaren att känna sig bekväm att ha 
den på sig men samtidigt få slöjan att se ut som 
ett “haute couture” plagg valde jag tyget Polyester 
Tyra som är i 100% polyester eftersom Tryckeriet 
Tobex AB rekommenderade tyget för att färgerna 
och illustrationerna ska återges på bästa sätt.

vaL av Tryckeri (för sLöjan)
Jag valde Tobex AB i Borås för att trycka slöjan. 
valet beror på att det är ett framgångsrikt företag 
som specialiserat sig på digitalt textiltryck med 
minimal påverkan på miljön. Jag bestämde mig 
för tobex ab eftersom de har specialister inom 
textilområdet och för att de arbetar effektivt och 
snabbt, samt att deras resultat blir mycket bra.

ett annat skäl till att jag valde tobex ab, är för 
att de trycker med vattenbaserade Öko-Tex 
cert. färger vilket innebär att deras pigment-
färger är certifierade enligt Öko-Tex Standard 
100 produkt klass 1. Med detta menas att 
deras färger har blivit godkända för att kunna 
användas på bebiskläder och barnlakan och 
att färgerna som de använder för att trycka 
med är snälla mot naturen.

Polyester Tyra,100 % polyester11
1 

cm

111 cm
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desIgn Process -  I l lustr atIon

24. Jag skissade först olika illustrationer, 
sedan valde jag ut fem stycken som jag 
arbetade vidare med.

i några av hans illustrationer, har han ritat 
detaljerade plagg som kvinnorna bar. det som 
jag försökte att göra med mina illustrationer 
är att illustrera plaggen i detaljer på liknande 
sätt som rené gruau har gjort i vissa av sina 
illustrationer. Jag försökte att få de beslöjade 
kvinnorna att framträda med klass och attityd i 
alla 15 illustrationer.

eftersom min mönsterkollektion från början 
bestod av fem stycken mönster, producerade 
jag 5 illustrationer där var och en tillhörde ett av 
länderna och som visade vad för kläder som 
passade till varje mönstrad slöja. Jag gjorde 
ytterligare fem illustrationer som porträtterade 
olika beslöjade kvinnor som visar hur man kan 
styla dessa slöjor. Från början var det totalt 10 
illustrationer som skulle finnas med i broschyren. 

för att skapa mina illustrationer använde jag 
blyerts och tusch (Promarkers). eftersom jag 
vill att användaren ska kunna se detaljerna på 
kläderna och få känslan av klädernas tyg, visste 
jag att det skulle synas tydligare genom att blanda 
blyerts och tusch. Ett annat skäl till varför jag valde 
att använda denna teknik är för att jag vill att mina 
porträttillustrationer ska vara realistiska men även 
för att ansiktstonerna ska vara tydliga. Det som 
jag har tagit in i porträttillustrationerna är de svarta 
konturlinjerna. då det är porträttillustrationer, har 
jag illustrerat deras ansiktsuttryck på ett sätt som 
visar att dessa beslöjade kvinnor är glamourösa 
med klass och attityd.

modeiLLusTraTioner
För att skapa modeillustrationer till broschyren, tog 
jag reda på vad för kläder som är inne i år och jag 
studerade hur modeller poserar i modetidningar 
som t.ex. i vogue tidningen. inspirationen till mina 
illustrationer fick jag bl.a. av René Gruau, Karl 
lagerfeld och fernando vicente. 

det som jag tog med från dessa illustratörer 
är tekniken att rita svarta konturer runt om 
illustrationerna. detta försökte jag att få in i 
mina illustrationer. Jag blev mest inspirerad av 
rené gruau för att hans illustrationer på kvinnor 
var unika, för att han gav dessa kvinnor olika 
karaktärer och hur han fångade kvinnorna i 
oväntade miljöer och situationer vilket gjorde 
att illustrationerna inte såg ut som typiska 
poserande modeller framför en kamera. Hans 
illustrationer blev som en narrativ berättelse om 
de glamourösa kvinnornas liv. 

desIgn Process -  I l lustr atIon

Figur 14. Christian Dior 1953 Tillbaka Pierre 
Balmain Aftonklänning, av René Gruau.
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desIgn Process -  I l lustr atIon

25. Ytterligare fem illustrationer som jag 
skapade inspirerad av Fernando Vincentes 
och René Gruaus illustrationer.

under arbetet insåg jag att mina illustrationer 
var för detaljerade och att modeillustrationer 
som stora designers gör är mer skissartade. 
Därför försökte jag att skapa ytterligare 5 
illustrationer som såg enklare ut och mer i den 
stil som fernando vicente använder. 

Det jag tycker om i Fernando Vincentes illustrationer 
är att ansiktena på kvinnorna är väldigt stilrena och 
har en 1940-1950 känsla. att få dessa illustrationer 
att se skissaktiga ut var utmanande och svårt i och 
med att jag hade svårt att låta bli att fixa detaljerna. 
det jag har gjort med de enkla illustrationerna är att 
hålla deras ansikten stilrena ungefär på samma sätt 
som fernando vincentes illustrationer. 

Jag hade totalt 15 illustrationer att visa för den 
sekundära målgruppen. Mina första 5 illustrationer 
visar kvinnorna från topp till tå, de andra 5 visar 
kvinnorna från topp till höfterna för att kunna 
visa både slöjorna och klädesplaggen. de 5 
sista illustrationerna är porträtt där slöjorna och 
kvinnornas ansikten är i fokus. Jag hade olika 
illustrationer för att se vilka 5 illustrationer som är 
mest tilltalande och passande för artefakten. 

feedBack från måLgruppen
personerna som jag visade de 15 illustrationerna 
för, tyckte att illustrationerna som visade vilka 
kläder man kan bära till dessa slöjor, gjorde att 
illustrationerna på kläderna tog bort fokusen 
från slöjorna (bilaga 24). De tyckte att de fem 
skissartade illustrationerna var snygga men att 
ansiktena på kvinnorna såg kalla ut  (bilaga 25). 
deras tips var att endast använda de detaljerade 
porträttillustrationerna eftersom man tydligt såg 
att artefakten handlar om slöjan, men även för att 
personerna tyckte om de varma ansiktstonerna 
som framträdde med hjälp av färgsättningstekniken 
som jag använde (se bilaga 26).

Jag höll med vad dessa personer sa och eftersom 
illustrationerna ska vara unika, bestämde jag mig 
för att endast använda 5 porträttillustrationer efter-
som de fokuserar mer på slöjan än vad de andra tio 
illustrationerna gjorde. för att antalet illustrationer 
ska vara jämt fördelade i broschyren skapade 
jag ytterligare en porträttillustration så att läsaren 
av broschyren får se tre illustrationer i början och 
sedan avslutas broschyren med tre andra. Jag 
valde att endast visa porträtten för att de gestaltar 
dessa kvinnor med klass och attityd men även för 
att deras varma ansikten tilltalar användaren. 

Då broschyren innehåller modeillustrationer, 
valde jag även att illustrera kvinnorna som jag 
intervjuade i samma stil som mina illustrationer 
för att allt ska hänga ihop. Jag skrev till dem och 
frågade om jag fick lov att illustrera dem och de 
accepterade att jag porträtterade dem. för att 
kunna rita dem fick jag titta på olika fotografier 
och sedan satt jag mig ned och avbildade dem 
och försökte att få båda att se tuffa ut men även 
framställa dem som ”superhjältar”.
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Figur 15. Modeillustration av 
Fernando Vincente.
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desIgn Process -  I l lustr atIon

29. Illustrationer på de intervjuade, 
Shatila Salami till vänster och Jonnha 
Hagenlöf Arabi till höger.

28. De fem slutliga porträttillustrationerna.

desIgn Process -  I l lustr atIon

26. Fem porträttillustrationer gjorda med 
blyerts och tusch (Promarkers).

27. De fem första mönstren i versionen “ Floral 
Treasure”. Slutförda i programmet Photoshop.
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desIgn Process -  för Pack n I ng

32. Skiss på den svarta asken.

33. Bild på den slutliga asken.

31. Prototyp på den vita bokförpackningen.

arTefakTens förpackning
artefakten består av två delar och därför valde 
jag att paketera allt på ett snyggt sätt. Först 
valde jag att förpackningen skulle var i form 
av en vit bok med en enkel och elegant etikett 
på framsidan. valet berodde på att jag vill ge 
användaren ett budskap och det är att man ska 
inte bedöma någon efter deras utseende.

Jag ville att användaren skulle luras och tro att 
det är en vanlig bok genom att skapa en bild hos 
användaren, när hon/han ser förpackningens 
utsida och när ”boken” öppnas får personen en 

”explosion” av mönster och en helt annan bild än 
vad hon/han hade tänkt sig från början. den var 
vit för att den skulle symbolisera renhet och frihet. 
eftersom artefakten hette Floral Treasure, ville jag 
att boken skulle kännas som en lyxig skatt därför 
blev utsidan i vitt.

tanken från början var att varje slöja skulle 
paketeras med en broschyr i en vit bok med en 
etikett som tydligt skulle visa vilket land slöjan 
var inspirerad ifrån. detta för att jag hade tänkt 
att den skulle marknadsföras i t.ex. en modebutik 
eller en bokhandel. Jag trodde att det var en bra 
marknadsföringskanal eftersom artefakten är ett 
informativt material som handlar om ett plagg.

efter vad jag har fått höra från handledarna och 
den sekundärar målgruppen slopade jag den vita 
boken för att den kändes för stor och den tillförde 
inte så mycket till artefakten. Jag fick tips från en 
person ur min sekundära målgrupp, om att söka 
på lyxiga sjal förpackningar för att få en idé om 
hur den exklusiva varianten ser ut. Jag tog reda 
på hur lyxiga förpackningar ser ut och såg att de 
oftast är kvadratiska och mycket enkla med en 
logotyp på locket. Därför blev det till slut en enkel 
ask i formatet 24x24x3,5 cm eftersom det måttet 
används i några av de förpackningar som jag 
såg men även för att den storleken är lagom stor 
för min artefakt.

Jag tryckte inte logotypen på locket hos ett 
företag för att det var väldigt kostsamt. istället 
klippte jag själv ut logotypen och klistrade den 
på locket och knöt ett tunt vitt sidenband i form 
av bokstaven v runt asken. namnet på artefakten 
består av ordet veil vilket betyder slöja på 
engelska. Jag vill att asken ska kännas exklusiv 
men samtidigt vara en genomtänkt ”gåva”. 

asken blev till slut svart för att den svarta färgen 
inom islam är en symbol för blygsam klädsel 
och enligt många är svart en färg som är hemlig, 
döljande, elegant och lyxig, vilket är exakt vad 
jag är ute efter. Asken ska få en att bli nyfiken 
på vad som finns i den men även bygga upp 
spänningen hos användaren.

desIgn Process -  för Pack n I ng

30. Skiss på första bokförpackningen.



 38   u n v eI le d  Jour n ey u n v eI le d  Jour n ey   39

uTformning av Broschyr 1
Den första broschyren var rektangulär i 
storleken 18,5 x 13,5 cm med tanke på att det 
fanns stående modeillustrationer i den och 
för att broschyren skulle kännas som en liten 
pocketbok. Papperskvalitén på broschyren hade 
jag inte riktigt hunnit tänka på, men jag hade 
tänkt att insidan skulle vara i högbestruket och 
träfritt papper för att jag vill att broschyren ska 
hålla länge och att mina illustrationer ska synas 
ordentligt. Papperskvalitén på broschyrens 
omslag hade jag inte riktigt hunnit tänka på. 

När det kommer till typografin valde jag i början ett 
lättläst typsnitt i serif (Georgia), för att underlätta 
användarens läsbarhet, jag använde samma 
typsnitt i rubriker men då använde jag versaler 
för att det ska synas och tydligt visa att det är 
en rubrik. Jag valde typsnittet Snell Roundhand 
Script för att det kändes kvinnligt, elegant och 
passade bra ihop med mina första mönster. 

Eftersom jag vill att broschyren ska sparas länge 
och att den ska vara tidlös och kännas lite kvinnlig, 
valde jag en mer klassisk stil på min grafiska 
form och typografi. I början var framsidan utförd 
i mörkblått för att den skulle kännas mystisk men 
samtidigt elegant. Jag hade använt blommorna 
från varje mönster och satt ihop dem till buketter 
på framsidan bara för att utsidan och insidan av 
broschyren skulle hänga ihop. 

feedbacken som den sekundära målgruppen 
och handledarna framförde var bl.a. att använda 
typografi som ser modeaktig och exklusiv ut. 
Målgruppen tyckte om omslaget av broschyren 
men tyckte inte att det hängde riktigt ihop med 
resten av artefakten. De tyckte om upplägget 
men de ville att det skulle stå mer om slöjan och 
projektet i förordet. den sekundära målgruppen 
som jag visade prototypen till, ville att jag skulle 
arbeta mer med typografin och logotypen. 
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35. Omslaget på första broschyren.
36. Ett uppslag ur första broschyren som visar på 
illustrationer för det italienska mönstret.

Broschyren
Broschyren ska vara ett informativt material som 
kan användas med eller utan slöjan. först får 
användaren läsa om problemet utanförskap, kort 
om slöjan och om projektet. sedan får hon/han 
se tre modeillustrationer, därefter kommer två 
intervjuer med beslöjade kvinnor och den avslutas 
med ytterligare tre illustrationer och ett fint citat.

i början var tanken att intervjua Donna El Jammal 
som är den första beslöjade kvinnan som blev 
polis i Sverige, tyvärr fick jag inte kontakt med 
henne. detta resulterade i att jag intervjuade 
två andra beslöjade kvinnor och de är Jonnha 
Hagenlöf Arabi och Shatila Salami. 

Jag valde att intervjua två kvinnor istället för en 
därför att Jonnha Hagenlöf arabi är en svensk 
kvinna som har konverterat till islam medan 
shatila salami har en etnisk utländsk bakgrund. 
genom dessa två intervjuer, vill jag visa att vem 
som helst kan bära slöja och att det är inte enbart 
utländska kvinnor som väljer att bära slöja.

om inTervjuerna
båda är fantastiska beslöjade kvinnor som är 
väldigt inspirerande. Jonnha Hagenlöf arabi 
är svensk och har studerat vid Luleå Tekniska 
Universitet. Hon är känd för sina underbara 
bakelser och för att hon har deltagit i svenska 
tävlingsprogrammet Hela Sverige Bakar. shatila 
salami är den första beslöjade kvinna i hela europa 
som har gjort militärtjänsten. Hon kommer från 
växjö men är uppvuxen i Malmö och idag arbetar 
hon inom räddningstjänsten i Hyllie, Malmö.

Hur det kom sig att jag valde just dessa två 
beslöjade kvinnor är att jag frågade några vänner, 
om de kände någon beslöjad kvinna som har 
gjort något stort i samhället och som förtjänar 
att bli nämnd. därför kom just Jonnha Hagenlöf 
arabi och shatila salami upp i diskussionerna. 

desIgn Process -  brosch y r

34. Skiss på sidorna ur första broschyren.

Jag kontaktade dessa fantastiska kvinnor och de 
accepterade att ställa upp.

Jag ställde fem intervjufrågor till dem och jag 
valde att ställa frågor som bl.a. handlar om utan-
förskap men även frågor där de fick möjligheten 
att berätta lite om sig själva. 
följande frågor ställdes till dem.

1. Kan du kort presentera dig själv?
2. När och varför valde du att bära slöja?
3. Kände du dig utanför eller behandlades 
annorlunda när du började bära slöja? om svaret 
är ja kan du berätta hur du blev behandlad?
4. Vad skulle du vilja säga till dem som har en 
inskränkt uppfattning om slöjan? t.ex. att de tror 
att den beslöjade kvinna är förtryckt.
5. Eftersom du är en bra förebild för andra och 
det finns säkert unga beslöjade tjejer och kvinnor 
som känner sig utanför och blir behandlade 
sämre än alla andra, vad skulle du vilja säga till 
dessa tjejer och kvinnor som bär slöja?

Med dessa två intervjuer vill jag att min sekundära 
målgrupp ska få lära känna dessa kvinnor bättre 
och få dem att inse att slöjan berättar inte hela 
historien om personen som bär den.
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desIgn Process -  brosch y r

39. Design av omslaget, svart framsida 
och baksida med logotypen i vitt på 
mitten av framsidan.

38. Provtryck för att se hur typografin 
och illustrationerna ser ut.

den sLuTLiga Broschyren
Till slut blev det bara ett mönster och jag fick 
tänka om gällande namnet på artefakten men 
även utformningen av broschyren. Jag behöll 
naturligtvis en hel del av det som fanns i första 
broschyren. Omslaget blev i svart med en vit 
logotyp i mitten för att hålla samman askens och 
broschyrens design, detta ger samtidigt en lyxig 
och mystisk känsla (bilaga 39).

Format & omfång
För att broschyren ska hänga ihop med hela 
artefakten blev broschyren i kvadratiskt format i 
storleken 19x19 cm för att användaren enkelt ska 
kunna lyfta ur den från asken.

Papperskvalité
Jag valde ett hårdare papper till omslaget som 
heter artcic silk 250 g. det är ett semimatt 
papper som matchar med askens yta. Insidan av 
broschyren blev i högbestruket och träfritt papper 
(arctic silk 170 g )för att illustrationerna ska 
synas tydligt, ytan ska vara läsvänlig och för att 
broschyren ska kunna sparas länge.

Bindning
Jag beslöt mig för att häftbinda broschyren därför 
att den innehåller inte så många sidor och att 
göra på det sättet var mindre kostsamt. 

vaL av Tryckeri (för Broschyren)
Jag valde LuleGrafiska för att trycka 
broschyren. Detta är ett tryckeri som trycker allt 
från böcker, tidskrifter till broschyrer. 

LuleGrafiska är ett tryckeri som sedan 1998 
har rätt till att Svanenmärka sina trycksaker. På 
deras hemsida får man läsa att Svanen är en 
miljömärkning som kontrollerar att produkter 
uppfyller kraven som gäller för miljö och kvalité. 
det är därför har jag valt att använda dem för att 
trycka min broschyr. Naturligtvis har det också 
varit viktigt för mig att företaget kan leverera 
snabbt och med ett bra resultat.

desIgn Process -  brosch y r

37. Skiss på sidornas upplägg för den 
slutliga broschyren.

Snell Roundhand Script

Didot Regular
bodoniXt

Southern Aire

Georgia Regular
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desIgn Process -  logot y P /  gr a f Isk  Prof I l

42. Grafisk profil till artefakten.

41. Brainstorming av ett namn för både artefakten 
och projektet.

LogoTyp & grafisk profiL
tanken med projektets och artefaktens namn är 
att det ska vara beskrivande och tydligt koppla 
till vad projektet handlar om, därför valde jag 
namnet Unveiled Journey. ett internationellt 
namn som syftar på min resa men också att 
användaren får upptäcka mer om slöjan och 
dessa beslöjade kvinnor som själva har valt att 
bära slöja. vi har alla en lång resa framför oss 
för att få den muslimska beslöjade kvinnan att 
känna sig hemma. Jag fick inspiration från stora 
modevarumärken och insåg att de flesta har 
logotyper som är stilrena och enfärgade.

Gällande logotypens utformning vill jag att den 
ska vara lätt att känna igen, fungera både i stora 
och små teckenstorlekar, vara tidlös, visa på 
kvalité och kunna användas både helt i svart 
och vitt. Logotypen ska även passa med texten i 
broschyren därför valde jag typsnittet BodoniXT 
i serif som har de kraven som jag nämnde. Jag 
skissade på olika förslag och tog fram en logotyp 
som består av en ikon och ett namn. ikonen 
ska även kunna användas utan namnet och 
man ska även då känna igen märket. ikonen 
som det till slut blev är en kvadrat med en ram 
byggt av en labyrint eftersom slöjan som jag 
har designat har en labyrint till ram. I kvadraten 
skrev jag initialerna för namnet Unveiled Journey. 
Kvadraten ska representera slöjan, den är vriden 
för att jag insåg att kvadraten på så vis bildade 
bokstaven v på ett diskret sätt och den blev inte 
lika stel som när den var helt rak. 

eftersom mönstret och illustrationerna redan 
är färgglada, använde jag färgerna vitt, beige/
rosa och svart till den grafiska profilen för att 
låta innehållet tala för sig själv och sticka ut mer. 
den beige/rosa färgen tog jag ifrån hudfärgerna 
från mina porträttillustrationer, den färgen känns 
neutral men samtidigt lyxig och lugn.

Typografi & grafisk form
I och med att jag vill att broschyren ska kännas 
elegant, tidlös, klassisk och haute couture aktig, 
använde jag istället typsnittet Didot till brödtexten 
och BodoniXT till rubrikerna. i början av varje 
intervju har jag valt typsnittet Southern Aire som 
ser ut som ett handskrivet typsnitt i svart tusch. 
Detta typsnitt använde jag på namnen för de två 
muslimska kvinnorna som blev intervjuade, för 
det såg tufft ut och jag vill visa att dessa kvinnor 
är tuffa och starka. 

deTaLjarBeTe
för mig är stora och små detaljer viktiga och för 
att förstärka ”varumärket” för min produkt, har jag 
valt att trycka logotypen både på en hängetikett 
och en tygetikett. Jag har valt att endast använda 
ikonen på tyg- och hängetiketten för att visa 
att logotypen kan användas utan namnet men 
även för att tygetikettens storlek är för liten för 
att hela logotypen ska få plats. Jag har sytt fast 
tygetiketten på kanten av slöjan. Hängetiketten 
är kvadratiskt formad med logotypen i mitten. 
etiketten blev i vitt istället för svart p.g.a att vitt 
passade bättre med slöjan. på baksidan av 
etiketten, har jag valt att skriva min signatur för att 
få den att kännas originell.

desIgn Process -  logot y P /  gr a f Isk  Prof I l

40. Skisser på logotypen Unveiled Journey.
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efter en lång arbets- och designprocess blev 
slutartefakten, "Unveiled Journey". en artefakt 
som består av en exklusiv mönstrad slöja och en 
informativ broschyr, snyggt paketerade i en svart 
ask. resultatet blev följande.

Mönstret på slöjan ska illustrera min resa till 
sverige från libanon samt problemet dvs. att en 
grupp av muslimska beslöjade kvinnor lever i 
utanförskap. Broschyren redogör för användaren 
problemet, kort om slöjan och om artefakten. 
I broschyren finns porträttillustrationer som 
visar hur slöjan kan stylas på olika sätt och två 
intervjuer med muslimska beslöjade kvinnor.

Även om jag fick göra om mönstren flera gånger i 
designprocessen, har jag lyckats att få med delar 
från alla föregående mönster.

inTenTionen med idén
intentionen med artefakten är att öka medveten-
heten och måla upp en klarare och positivare 
bild av den beslöjade muslimska kvinnan för 
allmänheten. Meningen är att mönstret ska visa 
på utanförskapet och vara en symbol för den 
starka och fria kvinnan som bär den. 

tanken är att muslimska kvinnor som känner sig 
utanför även ska få inspiration av modeillustra-
tionerna och genom intervjuerna få reda på att 
det finns andra som också känner sig utanför och 
att det finns många som försöker lösa problemet 
och visa sitt stöd. 

resu ltat

43. Slutliga asken. Det vita sidenbandet är knutet på detta 
sättet för att bandet bildar bokstaven V som står för ordet 
Veil, vilket betyder slöja på engelska. 

44. Så ser insidan av asken ut, först får användaren öppna ett 
svart silkespapper och inuti finner hon/han först broschyren 
och under ligger slöjan. 

slutresu ltatet
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resu ltat

49. Några uppslag ur broschyren, (se bifogade 
bilagor för att se andra sidor ur broschyren).

48. Sidor om utanförskap och om ämnet slöja.

50. Kort om projektet Unveiled Journey.

51. Intervjuer med Jonnha Hagenlöf Arabi och 
Shatila Salami.

resu ltat

45. Några bilder på den slutliga slöjan, (se bifogade 
bilagor för att se bilderna i större format). 

46. Helhetsbild på slöjan.47. Hängetikettens baksida med egen signatur för 
att ge den en mer speciell känsla. 
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vad Tycker jag om resuLTaTeT?
resultatet blev bättre än vad jag hade förväntat 
mig. illustrationerna och färgerna på slöjan blev 
nästan exakt som det såg ut på datorn. Tyget 
Polyester Tyra passade perfekt för mitt mönster. 
Mönstret blev stort för att jag ville att det ska 
synas ordentligt, men önskar man mönstret i 
mindre format och i ett annat tyg så går det att 
utföra. Jag hade kunnat välja ett mer genomskin-
ligt tyg t.ex. i chiffong men jag valde att trycka på 
ett tyg som ska kännas exklusivt samt för att jag 
ville att mönstret ska synas bra. 

När det kommer till broschyren, hade jag velat 
prägla logotypen på mitten av omslaget men 
enligt tryckeriet LuleGrafiska så skulle tryckeriet 
bli tvunga att beställa ett präglingsverktyg och då 
hade leveranstiden blivit ca 14 dagar. Med tanken 
på att jag inte hade så mycket tid valde jag att 
trycka logotypen utan prägling på ett semimatt 
papper, vilket visade sig blev mycket bra. 
Illustrationerna i broschyren sticker ut och syns 
ordentligt vilket var en av mina krav för broschyren.

refLekTion och förBäTTringar
slöjan fungerar som jag har tänkt tillsammans 
med asken och broschyren eftersom broschyren 
är ett bra komplement som förklarar intentionen 
med slöjan och varför den ser ut som den gör. 
Asken är ett lämpligt och lyxigt sätt att paketera 
slöjan och broschyren. Asken gör att slöjan och 
broschyren förvaras skyddat och att den då kan 
marknadsföras som en exklusiv ”gåva”. asken, 
broschyren och slöjan binds samman genom en 
röd tråd vilket är de svarta och vita färgerna och 
labyrintramen som förekommer både på slöjan 
och logotypen. Logotypen i sin tur finns både på 
broschyrens omslag och på askens framsida. 

Broschyren fungerar även för sig själv för att det 
finns en helhetsbild av mönstret, en förklarande 
text och illustrationer på kvinnor som bär slöjan.

det är svårt att säga om slöjan talar för sig 
själv om en kvinna skulle bära den. detta kan 
möjligtvis vara svagheten i projektet. även om 
jag skulle testa slöjan på tänkbara användare 
och sedan upptäcka att den inte talar för sig själv, 
måste jag i vilket fall som helst skapa kännedom 
om att mönstret på slöjan är en ”symbol” för 
utanförskap för den beslöjade kvinnan. därför 
kan bl.a. kronprinsessan victoria öppna dörren 
för att sprida slöjans budskap till målgrupperna 
genom att hon bär den och berättar anledningen 
till varför hon gör det. för att nå ut till det svenska 
folket, skulle ett scenario vara att kronprinsessan 
bär slöjan under ett nytt Hijabupprop eller vid 
andra tillfällen där hon kan bära den som en 
sjal runt halsen. som jag tidigare har nämnt 
är det den som har ”makten” som bestämmer 
gränsdragningen och här har bl.a. kronprinsessan 
victoria ”makten” att skapa en kedjereaktion som 
kan resultera i att många börjar visa sitt stöd och 
att budskapet når fram.

I början ville jag trycka asken på ett tryckeri 
med logotypen på framsidan. Brist på tid och 
höga kostnader gjorde att jag själv fick göra 
iordning asken för att få så bra resultat som 
möjligt. det jag kan arbeta vidare med är att 
få asken tryckt på ett miljövänligt sätt hos ett 
tryckeri som är specialiserade på tillverkning av 
liknande förpackningar.

Broschyren är ett informativt material och med 
hjälp av informationen som jag har i början 
av broschyren om ämnet slöja, med mina två 
intervjuer och illustrationer visar jag en annan 
bild än den inskränkta bilden som många idag 
har gällande dessa kvinnor. eftersom projektet 
blev större än vad jag hade tänkt mig och består 
av många delar, så har jag endast skrivit kort om 
slöjan och eftersom jag vill öka medvetenheten 
så hade det varit bättre om jag hade skrivit mer 
om bakgrunden gällande slöjan. 

re f le ktIon  och  slutsats

oLika kanaLer
ett sätt att nå ut till mina målgrupper är genom 
t.ex. Kronprinsessan victoria. Kronprinsessparets 
stiftelse är en stiftelse som Kronprinsessan och 
Prins Daniel startade till syfte att motverka utan-
förskap och främja god hälsa för både barn och 
unga i sverige. Kronprinsessparet stödjer olika 
organisationer som arbetar med liknande frågor. 
Kronprinsessan skulle kunna använda slöjan vid 
sina besök till andra länder i vilka kvinnor bär 
slöja och detta för att visa på sveriges arbete för 
integration och medvetenhet för beslöjade kvinnor 
som lever i utanförskap i sverige. på så sätt visar 
slöjan inte bara att Kronprinsessan arbetar med 
stora samhällsproblem som t.ex. utanförskap och 
integration men den visar även att sverige är ett 
mångkulturellt samhälle. genom att t.ex. Kron- 
prinsessan bär slöjan når den ut med budskapet 
till både min primära och sekundära målgrupp 
eftersom hon representerar sverige.

Jag har lagt märke till att på många organisationers 
hemsidor kan både privatpersoner och företag ge 
en gåva genom t.ex. att skänka en viss summa eller 
genom att köpa en meningsfull produkt där en stor 
andel av priset går till organisationen för att bidra till 
deras hjälparbete. 

ett exempel på en sådan organisation är 
rödaKorset som bl.a. arbetar med humanitär 
hjälp vid katastrofer och delar ut mat till utsatta 
människor. Det finns designers som t.ex. Efva 
Attling som i flera år har samarbetat med 
rödaKorset genom att designa olika unika 
smycken som säljs för att hjälpa organisationen. 
detta är en annan kanal där jag kan nå ut med 
min artefakt till mina två målgrupper. 

genom att sammarbeta på samma sätt som 
designern efva attling, dvs. att mina målgrupper 
skulle kunna köpa artefakten, och att en viss 
summa går till en organisation som arbetar med 
frågor som förknippas till ämnet. eftersom andra 

delen av artefakten är en informativ broschyr om 
ämnet slöja och den beslöjade kvinnan, så ökar 
man medvetenheten och förståelsen för dem 
som har en inskränkt bild/ uppfattning om ämnet. 

artefakten ska kunna exponeras utan att någon 
behöver presentera den, den ska tala för sig själv. 
Jag har tänkt på hur verket kan visas upp på olika 
sätt t.ex. under en konferens som behandlar ämnet 
integration. Det kan t.ex. finnas ett antal askar 
på olika bord där användaren kan gå fram och 
upptäcka vad som finns i asken för att på det sättet 
skapa en spänning för personen. placeringen av 
bordet ska vara i en lugn miljö med lugn musik där 
folk kan sitta och diskutera om verket och ämnet. 

ett annat sätt man skulle kunna exponera 
arbetet på är att göra en liten modevisning där 
fyra modeller har på sig slöjan på olika sätt för 
att visa att slöjan har fyra mönster i ett. Medan 
modellerna visar slöjan, kan en värd berätta för 
publiken om projektet. efter modevisningen blir 
det mingel där man kan diskutera med varandra 
och även ta en närmare titt på verket.

måL och vision
Målet med examensarbetet är att förebygga att 
muslimska beslöjade kvinnor hamnar i utanförskap 
genom att öka medvetenheten hos allmänheten, 
skapa en tydligare bild och uppfattning om slöjan 
och den muslimska beslöjade kvinnan.

visionen är att man med hjälp av artefakten där 
jag har kombinerat haute couture, illustration och 
grafisk design, med tiden kan skapa ett intresse 
bland allmänheten att informera sig om slöjan 
och den beslöjade kvinnan. framförallt är min 
önskan med mitt arbete att förändra den negativa 
attityden kring den muslimska kvinnan med slöja 
och istället få dessa underbara kvinnor att känna 
sig hemma men även en del av samhället.

resu ltat
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genom att jag har involverat bl.a. min sekundära 
målgrupp under designprocessen och genom att 
intervjua inte endast de två beslöjade kvinnorna 
utan även en grupp av beslöjade kvinnor, har jag 
kunnat få information som jag behövde för att 
komma fram till designlösningen. 

det som också har varit till stor hjälp och som 
har lett till slutresultatet är att jag inför varje 
handledning har försökt att göra så mycket 
som möjligt och presentera allt material jag har 
kommit fram till. detta gjorde att jag under varje 
handledning kunnat ta del av konstruktiv kritik.

hur kan man Ta deTTa vidare?
vad jag kan ta vidare i projektet efter examen är 
att jag först skulle kunna arbeta vidare med att 
förbättra hela produkten genom t.ex. arbeta 
mer med texten och typografin i broschyren, 
men även trycka mönstret på ett silkestyg för 
att se hur det skulle kunna se ut på ett mer 
exklusivt tyg. Jag kan tänka mig att samarbeta 
med personer som är specialister inom 
typografi och marknadsföring i.o.m att detta är 
mina svagheter inom mediedesign och för att 
detta skulle kunna bli till något verkligt. för att 
nå t.ex. kronprinsessan, kan jag ta kontakt med 
henne genom att skriva ett brev till henne där 
jag berättar om projektet och om det är möjligt 
att få presentera mitt projekt. för att nå fram 
till organisationer som jag kan samarbeta med, 
är ett steg att även ta kontakt med sådana 
organisationer som arbetar med liknande 
frågor. enligt röda Korset kan dem skapa ett 
skräddarsytt samarbete med ett företag som 
t.ex. har en affärsidé. detta skulle kunna vara 
två effektiva sätt att nå ut med mitt projekt och 
budskap till allmänheten.

Jag har några idéer på hur man skulle kunna ta 
detta arbete vidare. Man skulle kunna göra det 

till något större. det jag har tänkt är att eftersom 
mönstret som jag tog fram handlar om min resa, 
så skulle man kunna utveckla detta genom att 
skapa ett mönster för en annan persons resa 
som också har upplevt utanförskap. detta skulle 
kunna bli till en kollektion av mönster på slöjor 
som visar resor för olika personer. 

vad Bidrar deTTa TiLL mediedesign?
i början av utbildningen berättade en av mina 
kurs- och ämnesansvariga Maria ahlqvist Juhlin 
att mediedesign handlar mer än enbart att 
skapa t.ex. reklam och marknadsföring. utan det 
handlar om att komma på en designlösning som 
bidrar till att förbättra samhället eller lösa ett stort 
eller mindre problem för en användare. detta 
har jag alltid haft i huvudet sedan jag hörde det 
och nu i detta arbete har jag försökt att visa vad 
Mediedesignämnet även kan handla om. detta 
gör jag genom att ta fram en designlösning 
som förhoppningsvis ska leda till att förbättra 
samhället genom att öka medvetenheten och 
förståelse för slöjan. 

Jag vill visa hur man på ett annat sätt med 
hjälp av illustration och storytelling kan skapa 
ett mönster som berättar både en resa och ett 
problem. genom att föra samman historier eller 
upplevelser med design, kan man ta fram en 
artefakt som är mer personlig och unik.

uTmaningar i projekTeT
projektet har utmanat mig som person vilket 
har bidragit till min utveckling att bli en bättre 
Mediedesigner. genom att jag i projektet har 
vågat ta kontakt med olika företag och personer 
som jag i många tidigare projekt inte har gjort, 
detta har hjälpt mig i arbetet. vad som kan få mig 
att bli en bättre mediedesigner är att inte vara lika 
blyg och våga misslyckas för att komma fram till 

re f le ktIon  och  slutsatsre f le ktIon  och  slutsats

Jag skrev även att arbetet ska visa att det är 
dessa kvinnors egna fria vilja att bära slöjan 
men även att de är starka och fria. Detta tycker 
jag att jag visar med mina intervjuer, genom 
att de två intervjuade berättar att det är deras 
egna fria vilja att bära slöja, men de motiverar 
även valet. det som jag hade kunnat göra är 
att intervjua flera personer för att visa att det är 
många beslöjade kvinnor som själva har valt att 
bära hijab. Jag valde att endast intervjua två 
beslöjade muslimska kvinnor eftersom min tid var 
begränsad att ta fram en designlösning. 

det som jag har sagt från början är att jag anser 
att med hjälp av grafisk design och andra kanaler 
kan jag öka medvetenheten om själva problemet. 
Detta vet jag inte riktigt om jag har lyckats med 
eftersom jag har inte provat att testa den slutliga 
artefakten på mina målgrupper. Jag har involverat 
några personer som är i min sekundära målgrupp 
under min designprocess men inte när det 
kommer till den slutliga "produkten", eftersom min 
designprocess har varit lång. 

vad är sTyrkan i projekTeT?
Vad jag anser är styrkan i projektet är hela 
designprocessen, att börja med fem mönster 
som till slut blev till ett unikt mönster på en slöja 
som berättar min resa från libanon till sverige, 
men som även visar på ett samhällsproblem som 
man bör uppmärksamma. när jag gjorde min 
research såg jag några sjalar utsmyckade med 
symboler som också berättar en liten historia. 
dock har jag inte stött på en slöja som berättar 
två saker i ett mönster och inte heller som är 
utformad på det sätt som jag har gjort.

att illustrera hela mönstret för hand i min stil gör 
att slöjan blir personlig och speciell. det som 
gör den unik är att mönstret har fyra mönster 
i ett beroende på hur man väljer att styla den 

dvs. varje hörn på slöjan har olika motiv, i första 
hörnet är det båtar och fåglar, i andra hörnet 
är det svanar och fiskar, i tredje hörnet är det 
olika blommor och bär och i fjärde hörnet är det 
blommor och den vita resväskan. Symbolerna 
i mönstret representerar sverige för mig och 
många av dessa symboler brukar man inte se 
på en vanlig slöja och genom att ta in dessa 
svenska symboler visar det på en förskjutning. 

Genom att ta in dessa symboler och den vita 
resväskan vill jag inte endast visa på utan-
förskapet som finns i samhället utan genom att 
bryta gränsdragningen mellan vi och dem i ett 
mönster så kan man skapa en fantasivärld som 
hade varit ordinär och tråkig utan de speciella 
elementen som sticker ut ur mängden i mönstret. 
Jag har valt att illustrera omogna smultron och 
björnbär istället för att färgsätta dessa i sina 
typiska färger. På så sätt ska användaren inte 
direkt kunna känna igen de svenska bären.

Det som också är styrkan med slöjan är att den 
också handlar om min resa samt att slöjan även 
kan användas som en sjal runt halsen. den visar 
även att det inte endast är en grupp av beslöjade 
muslimska kvinnor som lever i utanförskap utan 
att det också finns andra både unga och gamla 
som känner sig utanför.

Att framställa en informativ broschyr som har 
en exklusiv känsla där användaren får läsa 
kort om problemet, ämnet slöja, projektet och 
två intervjuer med beslöjade kvinnor, gör att 
broschyren även kan användas med eller 
utan den mönstrade slöjan. det som gör att 
broschyren sticker ut ur mängden är att jag valde 
att göra mode-/porträttillustrationer för hand på 
kvinnor som bär slöja på 6 olika sätt, istället för 
att använda fotografier. På så sätt hänger det 
bättre ihop med mönstret. 
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en bättre lösning. tack vare att jag involverade den 
sekundära målgruppen under designprocessen 
har jag fått nya synpunkter som har hjälpt mig att 
förbättra verket. 

Jag har vågat ta bort det jag tyckte var bra och 
börjat om vilket har resulterat i en ännu bättre och 
starkare designlösning. detta har också fått mig 
att utveckla mitt tankesätt genom att analysera 
och reflektera över varje beslut som jag har tagit. 
i och med att projektet handlar om ett problem 
som har påverkat mig, har detta varit en ny 
utmaning i mitt designprojekt, men jag har försökt 
att hantera det på ett professionellt sätt genom 
att inte låta känslorna ta över arbetet och att inte 
göra det för personligt.

vad Tar jag med mig?
vad jag har lärt mig under examensarbetet som 
jag kan ta med till nästa projekt, är att jag bör 
visa ett exempel på en lösning till en målgrupp 
eller kund istället för att visa flera lösningar, då 
jag kanske senare upptäcker att jag måste 
göra om mitt arbete. det är därför viktigt att 
man fokuserar på att göra en lösning på ett bra 
sätt och endast visa upp den, så att man inte 
slösar bort tid på att arbeta med flera exempel. 
när man arbetar i projekt, är det viktigt att vara 
tidsmedveten och väl disponera sin tid. då 
arbetet handlar om mönster var jag tvungen att 
visa många exempel ändå för att jag ska kunna 
få så mycket respons och tips från handledarna 
och den sekundära målgruppen.

Tack vare att jag fick möjligheten att praktisera 
på reklambyrån AddEmotion 2.0 lärde jag mig 
att arbeta snabbt men effektivt under korta 
deadlines, den erfarenheten har jag haft nytta av 
under examensarbetet.

även om projektet har varit som en berg- och 
dalbana, både stressigt, jobbigt och med många 
tårar, men i slutet så har det varit värt det. Jag är 
den som alltid är kritisk mot mig själv och jag vill 
alltid att saker ska bli perfekta, jag tycker dock 
att resultatet blev mycket bättre än vad jag först 
hade tänkt mig. 

Med artefakten som har tagits fram vill jag visa 
min kompetens men även visa den kunskaps-
bank som jag besitter och har samlat på mig 
under dessa tre åren på utbildningen.

vad jag tar med mig både från den treåriga 
utbildningen och examensarbetet som blivande 
designer är en väska full av kunskaper inom 
ämnet Mediedesign, nya metoder både inom 
arbets- och designprocesser, inspirationskällor, 
nya kontakter m.m. Men framför allt har jag hittat 
min nisch och styrka inom Mediedesignämnet 
och det är illustration och grafisk form. även om 
jag är intresserad av allt inom designområdet har 
jag idag hittat vad jag brinner för.

re f le ktIon  och  slutsats
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Bilaga 7, sida 19.

Bilaga 6, sida 18. - Resten av de skissade mönstren.
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E N G L A N D

S V E R I G E

Bilaga 9, sida 19.

Bilaga 8, sida 19.

E N G L A N D

S V E R I G E

Bilaga 8, sida 19.

Bilaga 9, sida 19.
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E N G L A N D

S V E R I G E

Bilaga 8, sida 19.

Bilaga 9, sida 19.

E N G L A N D

S V E R I G E

Bilaga 8, sida 19.

Bilaga 9, sida 19.
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Bilaga 11, sida 24.

Bilaga 12, sida 24.

E N G L A N D

S V E R I G E

Bilaga 9, sida 19.

Bilaga 8, sida 19.
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Bilaga 16, sida 25.

- Äldre version på det franska mönstret.

Bilaga 13, sida 24.
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- Två äldre versioner på det italienska mönstret.

Bilaga 18, sida 25.Bilaga 17, sida 25.

- Två äldre versioner på det svenska mönstret.
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Bilaga 22, sida 28.

Bilaga 20, sida 26.

Bilaga 21, sida 27.
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Bilaga 24, sida 32.

Bilaga 23, sida 30.
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Bilaga 24, sida 32.
Bilaga 24, sida 32.
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Bilaga 25, sida 34.

Bilaga 25, sida 34.
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Bilaga 28, sida 36.

Bilaga 28, sida 36.
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Bilaga 34, sida 39.

Bilaga 35, sida 40.

Bilaga 37, sida 41.

Bilaga 30, sida 37.

Bilaga 32, sida 38.
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Bilaga 43 & 44, sida 46.

bI l der  På  slutresu ltatet
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Bilaga 46, sida 47.

Bilaga 45, sida 47. - Tyg- och hängetiketten.
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Bilaga 50, sida 48.

Bilaga 48, sida 48.
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Bilaga 51, sida 48.Bilaga 51, sida 48.
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2 0 1 4
- Resten av sidorna i broschyren.


