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M O D E V E T E N S K A P  
 

                                                            Vid Lunds Universitet 

  
 

H Ä L S N I N G  F R Å N  S T UD I E R Å D E T  
 

Modevetare, mitt i julledigheten vill vi rikta ett stort tack till er för en lyckad julsittning! Vi hade en väldigt trevlig kväll och hoppas 

att ni hade lika roligt som oss. Under hösten har studierådet drivit ett case som handlar om att integrera modevetenskapen med 

övriga utbildningar på campus, där framför allt novischveckor och vårbal ligger i fokus. Ett case som inte har varit helt enkelt driva, 

men som vi hoppas få en lösning på under första delen av terminen. Ett andra påbörjat projekt är vårt klassrum på våning sex. Vi 

väntar just nu på besked om inköpsställen vi får använda, så ni är varmt välkomna att lämna förslag till någon av oss i studierådet 

om det är något speciellt ni vill ska finnas i klassrummet. Avslutningsvis vill vi meddela om att Hanna Kharraziha kommer avgå 

som ordförande och ersättas av Julia Berg när vårterminen börjar. Vi tackar Hanna för ett väl utfört arbete och önskar Julia ett stort 

lycka till. 

 

A K T UE L L T  
 

Från den 30 januari till 1 februari pågår Köpenhamns modevecka. På Copenhagen 

International Fashion Fair har du som student möjlighet att besöka en internationell 

modemässa där ett stort urval av skandinaviska märken visar upp sina F/W19-20 kollektioner. 

Registrera dig gör du på deras hemsida: ciff.dk!  
Foto: ciff.dk 

E N  I N B L I C K  I  B R A N S C H E N  M E D  J O H A N N A  H O L M B E R G   
 

Johanna Holmberg tog sin kandidat i 

modevetenskap 2016. Efter en sejour i 

Köpenhamn har hon idag en 

omfattande roll på modeföretaget 

Stenströms i Helsingborg där hon 

arbetar med PR och kommunikation. 

Till Studierådet har Johanna delat med 

sig av sin bästa tips till nuvarande och 

blivande modevetare och vad man kan 

tänka på när arbetslivet väl väntar.  
Foto: Privat 

 

Kommunikation, PR, copywriting och marknadsföring var fyra områden Johanna 

var mer intresserad av när den valbara terminen väntade på programmet. Valet att 

stanna och studera i Sverige föll sig därav naturligt där det fanns ett bredare urval av 

kurser och Johanna bestämde sig för att läsa strategisk kommunikation. Ett val som 

sedan gav henne en praktikplats på kommunikationsbyrån Patriksson i Köpenhamn. 

-  Erfarenhet är en viktig del av branschen och eftersom jag läste min valbara termin 

på distans, hade jag möjlighet att studera och ha praktik samtidigt. Jag valde 

dessutom att förlänga min praktik för att få ut så mycket som möjligt av den. 

Efter examen blev Johanna kvar i Köpenhamn, där hon tror att hennes erfarenhet från 

praktiken skapade större chanser i det danska arbetslivet. Efter ett år var hon tillbaka 

i Sverige och sedan december 2017 har hon en fast tjänst på Stenströms, ett svenskt 

märke som framför allt är kända för sina skjortor. 

-  Mitt arbete på Stenströms är väldigt varierat, jag gör allt från att skapa innehåll till 

vår hemsida, har hand om våra sociala medier till att hjälpa vår fotograf med 

produktfotografering. Ingen dag är den andra lik! 

Ett jobb liknande Johannas är något som lockar många modevetare, men det är många 

tjänster som inte annonseras ut och därför pratas det ofta om att nätverka för att skapa 

kontakter. Ett påstående som Johanna 

håller med om, samtidigt som hon 

menar att det gäller att vara ihärdig.  

-  Man skall inte vara rädd för att höra 

av sig till arbetsplatser man är 

intresserad av. Mitt jobb på 

Stenströms fick jag för att jag hörde 

av mig dit, utan att de hade någon 

tjänst ute. Jag fick komma på en 

intervju, där de för tillfället inte hade 

något att erbjuda mig. Efter en månad 

ändrades situationen och de behövde 

någon för en viss period, där jag fick 

möjligheten och sedan har jag fått 

vara kvar. 

 

Vilket är ditt bästa tips till en 

modevetare som strävar efter 

liknande arbetsroll som din? 

Börja redan nu att skriva mycket, och 

försök att få det publicerat. Välj dina 

kurser på valbara terminen med 

omsorg. Det är så du kan rikta in din 

utbildning åt det håll du vill, och 

samma gäller din praktik.  

Sen är det bara att leta upp flera olika 

företag man vill arbeta på och försök 

få kontakt med dem på olika sätt. 

Tillslut kommer någon av dem att 

nappa! 

 


