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CHICs stylister väljer vilka 
kläder som ska vara med i 
tidningen. Men vad väljer 
de till sig själva? Välkomna 
hem till Josefin Andersson 

och kika in i hennes sko-
fyllda drömgarderob. 
Av Emilie Cederquist Foto Magnus Ragnvid Chammon

”Jag går nästan alltid 
i klackar”

CHICs stylist Josefin:

”Jag älskar lampor! 
Jag önskar att jag 
bodde större så 
att jag kunde fylla 
varje vrå med en 
lampa. Den här är 
från Oddbirds.”

Klänning, Dagmar. 

Kofta, Zadig & Voltaire. 

Tröja, By Malene Birger. 

Jeans, H&M. Skor, reafynd 

från Cesare Paciotti.

29

et räcker att ta ett steg in 
i CHICs stylist Jose!n 
Anderssons lägenhet för 
att förstå att det är en äkta 

fashionista som bor där. Varje vrå är 
fylld av vackra ting, väggarna pryds av 
modebudskap och hyllorna av mode-
magasin och modeböcker. 

– Jag får ofta höra att jag bor i ett litet 
dockskåp. Jag tycker att det känns lite 
som ”Alice i Underlandet” och det  
gillar jag, säger Jose!n.

Hennes klädstil avspeglas i hennes 
hem, som är inrett i en romantisk och 
kvinnlig stil med skarpa kanter. 

– Jag gillar när det söta möter det lite 
mer rockiga.
Skor är din stora passion, vad är det som 

är så bra med skor?

– Skor är förlåtande; det spelar ingen 
roll om du har gått upp eller ner i vikt, 

skor passar alltid. Och de kan tillföra 
väldigt mycket till resten av din out!t.
Berätta om din kärlek till skor! 

– Det har alltid varit så. Mamma tror 
att det har att göra med att jag !ck sitta 
i vagnen en hel vinter då vår hund hade 
ätit upp mina skor och mamma inte 
hade råd att köpa nya. Fast jag var bara 
två år så jag kommer inte ihåg det där, 
haha.
Vilka skor har du helst på dig till vardags? 

Och till fest?

– Alltid klackar! Jag äger nästan 
inga skor utan klack. Jag har ett par 
rosa herrskor med broguemönster från 
Topshop, jag får alltid kommentarer när 
jag har dem på mig. Annars använder 
jag nästan bara klackar. Just nu försöker 
jag att hitta ett par lågklackade, snygga, 
gåvänliga vinterskor, men än så länge 
har jag inte haft någon vidare tur.

Vilka är dina favoritskor?

– Jag tycker mycket om ett par  
blommiga från Bottega Veneta som 
jag köpte i New York; jag blir lika glad 
varje sommar när de åker fram. Jag 
fyndade även ett par från Sergio Rossi 

på samma resa; de klarade av att dansa 
med mig i fem timmar när jag var i 
Rom i somras. Jag gillar mina ljusblå 
Atacoma från Acne; antingen älskar 
man dem eller så hatar man dem. Alla 
skor har en historia tillsammans med 
mig, så jag vill inte favorisera något par 
egentligen.  
Hinner du verkligen använda alla?

– Om vi räknar alla, inklusive sneakers 
och gummistövlar som nästan inte 
räknas som skor, så har jag väl runt 100 
par kanske. Och jag använder cirka 30 
par per säsong så jag skulle nog säga att 
jag använder de "esta.

GLOSSIP

år nästan alltid 
kar”

Halsband från Bjørg.

Missoni-kavajen är ett reafynd 
från New York. Klänning, Beyond 
Retro, kavaj, Lindex. 

”De här !ck jag för halva 
priset på CC Skor.”

”De rosa herrskorna 
fyndade jag på 70 procent 
rea på Topshop.”

Väskor från Marc by Marc Jacobs, 
DKNY, Zadig & Voltaire, Acne,  
Topshop och Patrizia Pepe.
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”Jag upptäckte 
nyligen att jag 
har över 50 
klänningar.”

H&M:s designsamarbeten med  
Viktor & Rolf, Karl Lagerfeld 
och Matthew Williamson. 

Sergio Rossi-klackarna är ett fynd från Century 21 i New York.

Tröja, Cheap Monday. Klänning, Coast. Skor, 
By Malene Birger. 

Tröja, By Malene Birger. Jeans, 
H&M. Halsband, Åsitas.  
Skor, Christian Louboutin. 
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Hur skulle du beskriva din garderob?

– Jag har ett ganska avslappnat 
förhållande till kläder. Jag köper inte 
plagg till speciella tillfällen, jag har 
inga fest- eller vardagskläder, utan bara 
kläder. Jag köper saker som jag tycker 
är !na. Sedan har jag en förkärlek för 
vita blusar och skjortor, randiga tröjor, 
rockiga plagg med en kvinnlig twist 
och allt som är sött och "uf!gt. Det är i 
och för sig ganska konstigt eftersom jag 
hatar att se för söt ut. 
Du köper nästan alltid något från H&M:s 

designsamarbeten, berätta!

– Jag tycker att det är kul att få 
chansen att köpa plagg från en designer 
som man annars kanske inte har råd 
med. Jag har nog något plagg från alla 
utom Roberto Cavalli faktiskt. Och jag 
blir lika arg varje gång jag ser folk som 
bara köper saker för att tjäna pengar på 
Blocket eller Tradera. SLUTA MED 
DET GENAST!
Vad har du för shoppingtaktik?

– Jag köper det jag gillar. Ibland 
köper jag saker jag behöver, men oftast 
kommer jag hem med något som jag  
redan har. Nästan alla mina skor är  
köpta på rea, oftast 50–70 procent. Då 
kan man satsa på de dyrare märkena. 
Jag shoppar inte så mycket kläder på 
rea men om jag gör det så är det oftast 
50 procent på lite dyrare klassiska plagg 
som är värda att lägga mer pengar på.
Vad betyder mode för dig?

– Det är inte hjärnkirurgi jag sysslar 
med, så mycket fattar jag, men för mig 
är det viktigt. Jag kan nästan bli arg när 
folk inte klär upp sig till ett bröllop  
eller en fest. Jag älskar vackra kläder 
och skor. Både min mamma och  
mormor har jobbat som sömmerskor 
och haft egna butiker, så kläder är något 
jag har vuxit upp med. 
Vilket är ditt tidigaste modeminne?

– Jag hade en turkos stickad tröja 
som jag älskade och använde en hel 
sommar när jag var åtta år. Annars är 
det mest modeminnen från när jag 
ville se ut som alla andra och mamma 
envisades med att sy mina kläder och 
leta upp saker second hand för att jag 
INTE skulle göra det. Jag tjatade till 
mig ett par bruna cowboystövlar när jag 
var elva. Mamma hatade dem och jag 
älskade dem. Min bästis hade likadana. 
Du jobbar med mode, på vilket sätt !nns 

mode med i ditt liv på fritiden?

– Fritid och jobb "yter ihop, men på 
ett bra sätt. Hjärnan slutar aldrig att 
arbeta, jag ser alltid något !nt som jag 
kan använda i något jobb. Sedan har jag 
många vänner som vill ha hjälp med att 
hitta saker och då ringer de mig. 

Var hämtar du inspiration ifrån?

– Film, jag älskar kostym!lmer. 
Sedan läser jag mycket tidningar och 
inspireras av folk omkring mig. 
Följer du trender?

– Jag skulle gärna vilja säga att jag 
inte gör det, men det gör jag. Fast jag 
har min egen stil och försöker överföra 
den till de trender som gäller. 
Hur tänker du när du väljer kläder på 

morgonen?

– Inte alls. Jag sätter på mig det som 
känns bra, beroende på vad jag ska göra 
under dagen eller på kvällen. Jag hatar 
att packa inför resor. Jag kan inte  
bestämma vad jag vill ha på mig en hel 
vecka framöver så jag går på känsla. 
Välj en sak i din garderob som du inte 

kan leva utan!

– Svårt, men en randig tröja från Pour 
och en svart frackkavaj från Rodebjer. 
Oj, det blev två! Jag kan inte välja bara 
en sak, jag tänker i out!ts så då måste 
jag ju slänga in ett par baggy jeans från 
Tiger också och så klackar förstås.  

GLOSSIP

Vilka skor drömmer du om  
att köpa?
– Jag jagade runt i Paris efter de rosa 
Mary Jane-skorna med prästkragar 
från Miu Miu och jag ringde till alla 
Miu Miu-butiker i New York, men 
de var slut. De drömmer jag om 
fortfarande.  
Bästa köp?
– Just nu är det en grå collegetröja 
från Cheap Monday. Men även en 
sidenklänning från DKNY. 
Bästa skoinvestering?
– Ett par stövlar från Michael Kors. 
Senaste köp?
– En kappa från Carin Wester och 
en tröja från By Malene Birger.  
Dyraste köp?
– Min väska från Alexander Wang. 
Sämsta köp?
– En klänning från Peter Jensen 
som jag aldrig har använt. Den är så 
konstig att den inte ens går att sälja 
second hand. 

Köpbarometer

”Jag har runt 
100 par skor.”


