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Åhléns har rekryterat Carin Wester som ny 

designchef inom mode  

 
Åhléns och Carin Wester har sedan ett drygt år tillbaka haft ett exklusivt samarbete för 

varumärket Carin Wester. Nu tas det lyckade samarbetet till nästa steg då modeskaparen 

Carin Wester kliver in i rollen som ny designchef för hela Åhléns modeerbjudande inom 

dam, barn och herr. 

 

Som en del av Åhléns satsning på att förbättra och bredda sitt modeerbjudande har mode-

skaparen Carin Wester nu rekryterats till ny designchef för mode på Åhléns. Carin tillträder sin 

nya tjänst den 15 januari 2018.   

 

- Det har varit fantastiskt att se vilket fint mottagande märket Carin Wester har fått och  

jag ser nu väldigt mycket fram emot att få arbeta med och utveckla hela Åhléns 

modeerbjudande inom Dam, Barn och Herr och inspirera våra kunder än mer, säger 

Carin Wester. 

 

Carin Wester har lång erfarenhet av design och har sedan 2016 ett exklusivt samarbete med 

Åhléns, då hennes egna varumärke Carin Wester förvärvades av företaget. Den första Carin 

Wester kollektionen, i raden av återkommande vår- och höstkollektioner, släpptes hösten 2017 

på samtliga Åhléns varhus och åhlens.se. 

 

- Vi är väldigt glada över att Carin Wester nu tar rollen som designchef för Åhléns mode, 

det stärker vårt modeerbjudande ytterligare. Carin med sin gedigna erfarenhet som både 

skapare för sitt egna varumärke och kreatör för andra kommer bli en fantastisk tillgång 

på Åhléns, säger Maria Gemzell, Affärsområdeschef Åhléns Mode. 

 

Carin Wester inledde sin karriär som damdesigner på Paul & Friends. Hon startade sitt eget 

klädmärke 2004 och fick snabbt internationell uppmärksamhet. Modeskaparen är flerfaldigt 

prisbelönad, bland annat har hon mottagit Damernas Världs ”Guldknappen” 2009 samt ”Årets 

nykomling” 2004 av ELLE. Carin Wester har även arbetat som Creative Director på WeSC.  

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Monica Hultgren, Presskontakt Åhléns, tel: 070-556 483, mail: mhu@ahlens.se     
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