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Hon bestämmer 
vad du ska ha  
på dig!

beatrice börjessoN:

Nu är hon säljare med hela sverige som 
ansvarsområde, men beatrice börjesson 
började sin modekarriär på ”golvet”…
av emilie cederquist Foto Mattias Wenblad

eatrice Börjesson började som 
praktikant i en Vero Moda-
butik i Kungsbacka, norr om 

Göteborg, på gymnasiet. Hon jobbade 
sig uppåt och är numer den som säljer 
in kollektionerna till alla Sveriges 95 
Vero Moda-butiker. Idag är det Beatrice 
som har valt ut Vero Moda-plaggen 
som tjejer och kvinnor över hela landet 
köper. 

– Jag säljer in kollektionerna till  
butikerna. Vi har sex kollektioner om 
året och det börjar med att jag åker ner 
till Bestseller (som äger Vero Moda – 
reds. anm.) i Danmark på en intern 
kollektionsgenomgång. Därefter  
kommer mina kunder ner, det är de 
som äger Vero Moda-butikerna och 
deras inköpare, och så säljer jag in  
kollektionerna till dem. 
Hur går det till när du väljer ut plagg?
– Jag går igenom varje enskilt plagg 
och skriver ner vilket sortiment jag vill 
ha. Det är cirka 450 plagg och jag ska 
försöka få ner det till ungefär 100. Jag 
väljer storlekar, och är det till exempel 
en tajt klänning som jag vet att vi inte 
kommer att sälja i XS så lägger jag den 
i en C-box med större storlekar. Jag ger 
färgförslag och då har jag redan pratat 
ihop mig med vår marknadsavdelning, 
designerna och kunderna så jag vet vad 
de tror att det kommer för färger nästa 
säsong. Sedan bakar jag ihop allt och 
skickar ner mitt kollektionsförslag till 
Danmark och så hoppas vi att vi får det 
vi vill ha.

Hur vet du vilka plagg du ska satsa på?
– Vi har trendseminarium varje vår och 
höst där vi säljare får ett kompendium 
där vi kan hitta inspiration om vad som 
kommer att bli trendigt nästa säsong. 
De plagg som har sålt bäst tidigare  
köper vi in mer av nästa säsong och 
sedan bestämmer vi vad vi ska gambla 
på. Vi ska ta fram två trendvaror i  
månaden som ska sälja slut direkt. 
Vi hade en sådan vara ute nu som 
sålde hur bra som helst och då får jag 
verkligen en kick. Designerna sitter i 
Danmark men Sverige ligger ofta lite 
före de andra länderna så om jag ser 
att det är något plagg som fattas så får 
jag önska vad jag vill. Till exempel så 
tyckte vi att det saknades partyplagg 
inför jul och nyår i Sverige och då  
gjorde vi 20 extra plagg som jag sålde 
in till kunderna. Den bästa känslan 
man kan ha är när man har sålt in en 
kollektion och ser att den säljer bra.
Hur tog du dig dit du är idag? 

– Jag hade praktik i åtta veckor 
under sista året och butiksjobbet var 
så himla kul, det passade mig jättebra. 
På hösten efter studenten fick jag en 
halvtidstjänst, men sedan skulle mina 
kompisar åka ut och resa och jag ville så 
gärna följa med. När jag skulle lämna in 
min avskedsansökan visade det sig att 
butikschefen skulle sluta och distrikts-
chefen sa ”du har så mycket potential 
och jag vet att du kan komma långt, så 
vi ger dig chansen att bli butikschef”. 
Då var jag 20 år. ›

iNspiratör
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Vad hände sedan?
– Jag hann faktiskt bara vara  

butikschef i tio månader innan jag blev 
rekommenderad och fick jobbet som 
innesäljare på Bestseller. Efter ett år 
gjorde vi om distrikten och jag ville ha 
Västsverige eftersom jag kommer  
därifrån, men fick Norrland. Jag blev 
jätteledsen men tänkte att ”det är 
bara att köra på och visa att jag klarar 
det här”. bo jonsson, som är VD för 
Bestseller Sverige idag, var säljare på 
Norrlandsdistriktet och han blev min 
mentor, han lärde mig allt han kunde. 
Hur var det att arbeta där?

– Det är det tuffaste jag har gjort!  
Jag stod framför kunderna i butikerna 
hela dagarna och sedan körde jag på 
kvällarna till nästa stad. Jag tappade 
energi. Det var ensamt, jag bodde på 
hotell och var aldrig hemma, jag levde 
i en kappsäck. Efter två och ett halvt 

år kände jag att jag inte klarade det 
längre, men då sa Bo, som hade blivit 
VD, att jag skulle köra vidare: ”Visa att 
du klarar det här så kommer det andra 
chanser”. Sedan fick jag Stockholms- 
distriktet. Och efter ett år fick jag 
ansvar för alla Vero Modas butiker i 
Sverige.
Hur viktigt är självförtroende i din 
bransch?

– Det är jätteviktigt och det är något 
jag har jobbat upp på vägen. Det kan 
vara tufft att stå framför kunderna och 
sälja in, det är tusen olika viljor och 
jag ska göra alla nöjda. Men jag har en 
sådan jäkla energi och jag tror att det 
ger kunderna mycket att jag alltid är 
positiv och glad.
ställer du höga krav på dig själv?

– Absolut. Det har jag alltid gjort, jag 
är väldigt tävlingsinriktad. Jag vill alltid 
vinna. Om jag förlorar lägger jag upp 

en strategi för hur 
jag ska göra för att 
vinna nästa gång. 
Varför tror du att 
du har lyckats?

– För att jag är 
positiv och ener-
gisk. Kundrelatio-
ner är det absolut 
viktigaste och 
det är en av mina 
starka sidor. Jag är 
bra på att snappa 
upp vad folk säger 
så att jag kan lite 
om mycket. Och jag 
har ett intresse för 
det jag gör och vill 
framåt hela tiden.  
Vilka fördelar ser du 
med att jobba sig 
uppåt istället för att 
studera?

– Det är alltid bra att plugga men det 
var inte riktigt min grej. Jag har försökt 
att lära mig på vägen. Du kanske inte 
kan begära den högsta lönen direkt, 
men se det som en utbildning på plats 
istället för att gå i skolan. Du formas 
in i bolaget och vet vad dess policy är, 
istället för att komma dit och inte få 
någon användning av det du har  

pluggat. Jag har jobbat här hela mitt 
vuxna liv och har varit med om både 
fram- och motgångar. Jag har lärt mig 
allt om företagets filosofi och vi är som 
en stor familj.
ser du några nackdelar?

– I skolan lär du dig att planera och 
det har inte jag med mig, så därför kan 
jag vara lite ostrukturerad. Det har jag 
fått träna mycket på. Men det är lite så i 
säljaryrket, jag har hundra ”att göra”-
lappar men det viktigaste är alltid att 
sälja. 
Vad drömmer du om nu?

– Det är väl att bli VD då, haha. Nej, 
det vet jag inte om jag vill ens. Jag har 
gjort en bra karriär, men en dröm jag 
har är att öppna en stor Bestseller-butik 
i Stockholm City och driva den på mitt 
sätt. Välja vilka varumärken jag vill 
ha och bara köra järnet och sälja hur 
mycket som helst. ■

iNspiratör

topp 5:
tips till dig som  
vill jobba dig uppåt
1. Lita på dig själv och våga vara dig själv hela tiden. Det tror jag att man kommer väldigt långt på, det funkar inte att köra fulspel.
2. tänk att det är som en skola. Du tjänar 
inte så mycket pengar i början men du får en utbildning samtidigt som du jobbar dig uppåt. 3. Var inte rädd för att jobba lite extra. Var 
framåt och ligg på hela tiden. säg inte ”nej, det orkar jag inte” utan visa att du vill uppåt. 
4. Hitta en mentor. Någon som är lite högre upp och har mer erfarenhet än du inom  
branschen som du kan få kunskap och  
information från. 
5. Var där det händer. på ett sådant här före-tag är det mycket fester och tillställningar med kunder och personal – var med och mingla! skaffa rätt kontakter, sådana som du vet att du kan behöva när du ska ta dig uppåt. 

”jag har jobbat här hela mitt 
vuxna liv och har varit med om 

både fram- och motgångar”


