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Modeveckan 
i Milano är 
ett måste! 
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LIVSSTIL

Svenska Jonas Hallberg är 
en världsberömd stylist i 
Hollywood. Scarlett  
Johansson, Cameron Diaz, 
Megan Fox och Jessica Alba 
är några av stjärnorna på 
hans kundlista. 
Vad är skillnaden mellan 
att styla en modell och en 
kändis? 

– En modell är stylis-
tens verktyg på ett helt 
annat sätt, där kan jag 
twista till det som jag 

vill. Men alla har redan en 
bild av Catherine Zeta-Jones. Ska hon gå ut på röda mattan inför 
600 miljoner TV-tittare så måste det kännas rätt för henne, så jag 
får vara lite !exibel. 
Hur gör du då?

– Jag försöker ha fem fantastiska kombinationer med skor, 
clutchbags och diamanter. Så oavsett vilken det blir av de fem 

så är jag lika nöjd själv. För jag 
vill ju ändå i slutändan komma 
på ”The Best Dressed List”, det 
är målet. 
Trä!ar du andra stylister när du  
jobbar?

– Ja, man stöter ju på folk. Mina  
assistenter har bra koll på andras assistenter. Det är lite roligt måste jag 
erkänna, när mina assistenter säger: ”OMG, vi träffade Rachel Zoes  
assistenter och de frågade jättemycket om vad vi håller på med, hur 
länge Jonas är i stan och gud, ska han göra Cameron för det och det”. 
Det är jättekul att jag kommer och skakar om lite i grytan i Hollywood. 
Är det konkurrens mellan stylisterna?

– Rachel är jätteduktig på det hon gör, men hon har blivit så mycket 
en celebrity själv. Många av mina kunder som har jobbat med henne 
tycker att det är lite too much. När du jobbar i Hollywood är du inte 
stjärna själv, du är där för att serva en stjärna. Att komma och vara för 
fabulous och divig – det går inte att ha den attityden. ■

Många vill, men få får chansen att jobba inom 
den hypade modebranschen. CHICs egna 
stylister berättar hur de gjorde för att lyckas, 
och ger dig sina bästa tips.
Av Emilie Cederquist Foto Daniel Lundkvist, Emilie Cederquist

Jonas Hallberg,  
kändisstylist

”Det går inte 
att vara för 
fabulous”

Så tar du dig 
in i mode-
branschen

Vilka arbetsuppgifter har du?
– Som modechef ansvarar jag för innehållet på 

modesidorna och mitt jobb är att göra en planering 
för varje nummer. Jag delar ut jobben (internt eller 
på frilans) och är sedan med i processen under 
arbetets gång. Jag försöker vara en problemlösare 
och hjälpa till att ”släcka bränder” om något krisar 
på vägen. 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Jag tittar igenom mail och bloggar innan jag 
går till jobbet. Jag läser igenom trendnyhetssidor på 
nätet och letar efter catwalkbilder, bilder på plagg 

eller kändisbilder. Jag går igenom kommande jobb och sty-
lade looks med Csilla och Jose"n. Jag har också möten om 
kommande jobb med fotografer eller stylister, och svarar på 
läsarfrågor. 
Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att göra tidning och att få vara med i hela processen 
från idé till färdig produkt. Att få jobba med kläder, trender 
och mode som jag älskar. Att få vara del av en tidning som 
CHIC är fantastiskt! Jag är lyckligt lottad som kan jobba 
med min stora hobby och dessutom tillsammans med  
härliga och fantastiskt duktiga jobbarkompisar.
Varför ville du jobba med mode?

– Jag har alltid varit väldigt intresserad av kläder, även 
om det har tagit sig lite olika uttryck. Det började redan  
på dagis. Jag har letat kläder second hand sedan mellan- 
stadiet för att få till spännande stilar som jag har sett i 
någon tidning eller på TV. 
Vad gjorde du innan du började på CHIC?

– Jag började assistera 1996 och "ck hjälpa en 
mycket duktig stylist (Irene Hynes) som  

jobbade för Månadsjournalen och TV4. 

Sedan gjorde jag  
några plocksidor för 
en affärstidning. 
Jag såg en annons 
i Metro om ett 
stylistvikariat på 
Aftonbladet och "ck 
goda vitsord från 
dem jag hade jobbat 
med. Jag ringde varje 
dag och "ck jobbet 
bland 50 sökande. 
Jag har jobbat som 
frilans i många år och 
sedan som mode-
redaktör på Glamour 
från starten. Jag har också gått Poppius Journalistskola och 
läst marknadsföring på RMI Berghs. 
Vad ska man tänka på om man vill ta sig in i modebranschen?

– Förutom kontakter så "nns det ett bra ord på engelska 
som heter ”overachieve”, som jag tycker är ett bra ledord. 
Att göra mer än vad som krävs. Försök förutse vad som 
behöver göras och gör det innan någon behöver be dig 
om det. Jobba stenhårt och ge aldrig upp. Ha stenkoll på 
trender och mode och läs alla tidningar du kan komma över 
och försök att analysera sidorna. Vad är bra, vad är dåligt 
och om det är bra; varför? 
Vad krävs för att bli stylist?

– Var ödmjuk, oerhört ambitiös, påläst och utåtriktad. 
Du behöver kunskap, stilkänsla, driv, kontakter och  
journalistiskt tänk. Du behöver kunna rätta dig efter  
kunden och målgruppens behov och vara social då du  
möter oerhört många olika typer av människor. ■

Josefin jobbar på hög höjd.

Så mycket kläder.    Så få sidor...

Csilla kollar 
efter saker att 
låna och plåta. 

Det är Hulda 
som är chefen, 
därmed basta!

Hulda Andersson, modechef:

›

Hulda och modellen  
Lekeline i Milano.

Meh, vart tog 
glamouren 
vägen?

”Overachieve är ett bra 
ledord”
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Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Jag har som uppgift att fylla olika sidor i tidningen med 

kläder, dels på modell och på docka, och dels via text eller 
illustrationer. Vissa dagar går åt till planerande, andra åt 
plåtande eller skrivande. Jag lägger 30 procent av tiden på 
plåtningar och 70 procent på för- och efterarbete. 
Varför ville du jobba med mode?

– För mig har det valet varit ganska självklart. Jag har 
aldrig haft en ”plan B” för mitt yrkesliv. Jag älskar tempot 
och att mode kan tolkas på lika många sätt som det "nns 
människor. Kläder är det jag kan och det jag andas, vare sig 
det är vid symaskinen eller för en uppdragsgivare.
Hur gjorde du för att ta dig in i modebranschen?

– På gymnasiet läste jag Textilt Modeskapande och lärde 
mig grunderna för mönsterkonstruktion, design, sömnad 
och materiallära. Så småningom började jag som assistent åt 
en frilansande stylist. Efter ett och ett halvt år kände jag att 
det var dags för en ny utmaning och sökte en assistentplats 
på Damernas Värld. Sedan var jag på Vecko-Revyn innan 
jag började frilansa. Jag hann inte mer än ett par månader 
innan Charlotta Flinkenberg haffade mig för CHIC.
Vad ska man tänka på om man vill ta sig in i modebranschen?

– Man ska vara hårdhudad och veta 
vad man vill, men man ska också veta 
sin plats. Starta inte en modeblogg och 

kalla dig för stylist. Det är inte bara ett hån mot dem som 
har jobbat i !era år, utan minskar även dina chanser att bli 
tagen på allvar av branschen. Ha inte bråttom. Jobba dig 
uppåt istället och skaffa kontakter. 
Vad krävs för att bli stylist?

– Du måste kunna inspirera andra. Många dörrar öppnas 
om du kan skriva och rita eller kanske sy. Du måste inte 
bara ha talang och kunskap utan även kontakter. Det är 
inte bara det du gör vid skrivbordet som räknas utan det 
gäller även att skaffa sociala poäng.
Vilka är dina bästa tips till någon som vill bli stylist?

– Modebranschen är hård och du måste visa att du vill. 
Samla på dig unika kunskaper som till exempel teckning 
och sömnad, lär dig dräkthistoria och materiallära som du 
kommer att få massor av användning för, var du än  
hamnar. Assistera en stylist, illustratör eller designer, lär  
dig så mycket du kan och skaffa kontakter!’ ■
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Hur ser en vanlig 
arbetsdag ut för dig?

– När vi har fått 
planeringen för ett 
nummer – med  
alla modejobb,  
stilleben och 
plocksidor – så 
ringer jag runt  
eller går till press-
kontor där jag tror 
att produkterna 
kan "nnas. Jag ser 

till att jag får bra saker 
som jag tror att våra läsare gillar, och en bra märkesspridning. 
Ibland kan det ta många dagar att få ihop ett bra jobb. För-
utom det ska jag boka fotografer och modeller, skriva texter 
och returnera alla plagg.
Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Alla dagar är olika. Även om modet kanske inte alltid 
ändras så mycket från säsong till säsong så måste jag komma 
på nya sätt att visa sakerna på. Det är ett kreativt jobb. 

Vad gjorde du innan du började på CHIC? 
– Jag har pluggat till dekoratör och jobbade som det på 

Kookaï och Oasis. Jag har också jobbat som dekoratör och 
med inköp på en möbelaffär och jobbade extra på bland 
annat DKNY, Mathilde och Filippa K. Jag har varit mode-
assistent på Mama och stylist på Amelia. 
Hur gjorde du för att ta dig in i modebranschen?

– Jag hade turen att höra av mig till tidningen Mama  
vid rätt tillfälle. De sökte en assistent och jag hade den  
erfarenhet och kännedom om mode som de sökte.
Vad ska man tänka på om man vill ta sig in i modebranschen?

– Det är inget glassigt jobb, det är mycket slitgöra och det 
enda sättet är att jobba sig upp. Börja på botten och skaffa 
dig så mycket erfarenhet du kan. Det är bra om du kan 
modehistoria, har materialkännedom och har koll på både 
utländska och svenska designer.
Vad krävs för att bli stylist?

– Du bör ha ett kreativt tänkande och inte vara rädd för att 
tänka utanför boxen. Det gäller att göra ett bra jobb även om 
det inte är ”din” stil. Var ödmjuk, den som är assistent idag 
kan vara din chef på ditt nästa jobb. Den här branschen är 
liten och rykten sprids snabbt. ■

Jose"n Andersson, stylist:

Csilla Vince" Nee, stylist:

”Det enda sättet är att jobba 
sig upp”

”Starta inte en  
modeblogg och kalla 
dig stylist”

Lååång 
modell,  
liten 
stylist!

Ett tränat öga 
hittar rätt bland 
alla plagg. 


