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HÖST/VINTER 18-19
Välkommen till stilguiden, en guide exklusivt framtagen till dig som medlem hos Svensk Handel!
Guiden som du håller i din hand är framtagen av Swedish Fashion Council som ledsagar dig kring
de tre starkaste trenderna inför höst/vinter 18-19, du finner inspiration kring mode och accessoarer
för både dam och herr uppdelade i tre teman.
Du kan använda stilguiden som en inspirationskälla, ett säljverktyg, affärsredskap eller som ett kvitto
på att det du redan tänkt var rätt! Eller så kanske den väcker nyfikna frågor - vilka färger och stilar
kommer era kunder köpa i höst?
Läs även om det nya storlekssystemet som Svensk Handel tagit fram tillsammans med en rad
globala aktörer!
Vi önskar er en trevlig läsning!

Maria Sandow 				
Elin Frendberg
SVENSK HANDEL STIL			
SWEDISH FASHION COUNCIL
					

TRE N D T E M AN
HÖS T / V IN TER 18-19
Säsongen bär med sig en lekfullhet och upptäckarglädje där gränserna för vad som anses vara
mode flyttats. Med hög grad av styling-lusta blandas stilar med historiska och geografiska referenser
fritt med varandra. Årets modejulklapp fuskpälsen får en stor pånyttfödelse!
Ett motstånd mot att växa upp och vuxenvärldens stilkrav är utgångspunkten i STOP MAKING
SENSE. Bad tattoos, vintage Chanel, fuskpälsar och ”mini allt” blandas med zebra mönster,
cowboyhattar och Barbie-pasteller.
I NOTORIUS PLAY ser vi en ny världsmedborgare växa fram som blandar en poetisk och grungig
bohemlook med naivism och hög hantverksgrad. Långt drivna silhuetter, XXL byxor och collageprints
dominerar modebilden.
I temat NEW SERIOUSITY blandar vi mognadens klassiska integritet och skärpta smak med
surrealistiska stilelement. Självsäkra power suits, knutna midjor och vita skjortor stylas med
loungewear och 90-tals avantgarde.

SILHUET TER DA M

De kvinnliga silhuetterna för höst/vinter 18-19 handlar om drama. Lager-på-lager är en gemensam nämnare och det som skiljer är framförallt
de olika längderna. Kjolar är självklara denna säsong, både minikjolar, tulpanformade och mer flödande varianter. Den första silhuetten är
klassiskt romantisk med fokus på midjan, den andra är ungdomligare och avslöjar kroppen mer. Den tredje och sista silhuetten skapar en
dramatisk look med olika lager och längden når ner till marken.

SILHUET TER HERR

De manliga silhuetterna för säsongen visar återkomsten av en tonad kropp. Gemensamt för alla är de vida axelpartierna medan
underdelen ger en smalare känsla och defineras av de klumpigare skorna. Första silhuetten är rak med nostalgi för subkultur och nyromantik.
Den andra har fokus på axlar och ben med mycket atityd. Den sista silhuetten är mjukare, nästan feminin, då den är ihopsatt av olika lager.
Den övre delen av kroppen förlängs effektfullt genom lager av jackor och skjortor.

NEW SERIOUSITY
Ett mer självsäkert och moget formspråk träder fram. Temat förenar en klassisk men dekadent
stil där den välskräddade och flamboyanta dandyn gör comeback. I en martialisk stil
signerad Isabella Rossellini och David Lynch dominerar skärpta power suits och förlängande
kjolar med hög midja tillsammans med krispigt vita skjortor. Stilen må vara klassisk, men
aldrig förutsägbar. Oväntad surrealism möter persiska utsmyckningar som sammansmälts
med 90-talets skarpa avantgarde.
Dramatiska men dämpade blomster utgör säsongens printlandskap, likaså dova bläcktoner
och kraftfulla färgblockader. Genom att blanda randigt, moiré, rutigt, fiskbensmönstrat och
spets blir looken komplett.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarkierna
för NEW SERIOUSITY

• MOGEN • STILLHET • EN HINT AV SENT 80/TIDIGT 90-TAL • TIDLÖS • ÖVERDIMENSIONERAD •

• LEK MED PROPORTION OCH KONSTRUKTION • SJÄLVSÄKER • REN/SKARP • MARTIN MARGIELA • KRAFT •

STIL
HERR
På herrsidan ses en bred överkropp som
framhävs av en dubbelknäppt rock eller en
boxig, kort kostymjacka. Byxbenen är
antingen i ankel- eller fullängd och
genom att addera läderboots samt
portfölj tillförs en prydlighet
och ökad trendfaktor till looken.

DAM
Klassisk lager-på-lager står i fokus
på damsidan, med hjälp av ett brett
bälte i midjan får kappan, som är i
knä- eller maxilängd, en timglasform.
Undertill bärs en tulpan-formad kjol
tillsammans med dekonstruerad, vit
skjorta. Accessoarer som hatt, clutch
och höga boots ger stilen en
uppdaterad känsla.

NEW SERIOUSIT Y HERR
En hyllning till den skräddade mansgarderoben. Den moderna dandyn med krispigt vita skjortor, avsmalnande bensilhuett och midja i fokus,
skapar raffinerad charm.
Ullrock med maximal längd och
sluttande axlar.

Dubbelknäppt kavaj med klassiskt
klanrutmönster.

Den vita skjortan
omtolkad och förlängd.

Stram slips.

Kritstrecksrandig ullväst.

Förlängd ullväst
med vid krage.

Grovstickad tröja med
geometriska mönster.

Klanrutiga byxor i
kroppsnära snäv modell.

Uppdaterade kängor med söm.

Kritstrecksrandiga ullbyxor med
hög midja och tulpanform.

Stickad t-shirt över vit skjorta.

NEW SERIOUSIT Y DA M
Damsidan anammar den kvinnliga versionen av dandyn och kombinerar denna med en timglasfigur.
Dekonstruerade skjortor, geometri och volymösa trumpetärmar.
Stickad, figurnära
klänning.

Filthatt.

Vadlång ullkappa i
timglasform.

Uppdaterad smokingskjorta.

Slipklänning med
geometriska linjer.

Ullkavaj i

”grandpa-fit”.

Tulpanformad och
asymmetrisk kjol i ull.

Asymmetriskt
stickat över
vit skjorta.
Vida byxor med hög midja i
kritstrecksrandigt.

Spetsiga boots.

INTERVJU
DET NYA STORLEKSSYSTEMET

Text: Martina Björnlund

Klädstorlekar har i dag inga specifika mått utan kan

Framtagandet av standarden, som kallas EN 13402-

anges godtyckligt av varje tillverkare. Att olika länder

3:2017 Size designation of clothes, har drivits av

och klädmärken inom samma land har vitt skilda måt�-

Sverige genom SIS medlemskap i den europeiska stan-

tabeller har varit ett gissel för konsumenter och produ-

dardiseringsorganisationen CEN sen 2012. Den nya

center i årtionden. Situationen har blivit än svårare i

standarden utgör ett helt nytt storlekssystem som bygger

och med e-handelns intåg.

på kroppsmått och att kunden mäter sin kropp för att få

Tyskland försökte i 15 år att få till ett enhetligt system,

fram en mer exakt anpassad storlek.

men det var först när Sverige sommaren 2012 tog över
ledartröjan för WG10-projektet som det började hända
saker. Efter fyra års lirkande, förhandlande och kompromissande lyckades Sverige lösa den sista stötestenen –
måttabellerna – i maj i år. Bland annat lades intervallet
5 centimeter i storleksstegen till som ett alternativ. Detta
för att få med sig engelsmännens system i tum – 1 tum
är ungefär 2,5 centimeter.

”Detta gör att kunden i högre
grad kommer att slipper ta
med fel plagg in i provhytten
och beställa fel storlek när
man handlar på nätet och
krångla med returer.”

Vem ligger bakom den nya standarden?
SIS, Swedish standards institute, är en ideell förening

Majoriteten av returer beror på fel storlek

som driver och samordnar standardiseringen i Sverige

Kunden kan hitta rätt storlek direkt genom att utgå från

sen 1922. År 1947 bildades en ny internationell

sina egna kroppsmått. Detta gör att kunden i högre

standardiseringsorganisation, ISO (International

grad kommer att slipper ta med fel plagg in i provhytten

Organization for Standardization). SIS var med och

och beställa fel storlek när man handlar på nätet och

deltog i bildandet av den nya organisationen. Den

krångla med returer. Det kommer också att underlätta

europeiska motsvarigheten till ISO heter CEN (European

vid köp av presenter där man inte har möjlighet att

Committee for Standardization) och bildades 1975.

prova plaggen innan.

E-handeln vinner stort på att kunderna inte beställer
samma vara i tre olika storlekar för att prova hemma –
med dyra returer som resultat. Majoriteten av returerna
hos e-handelsföretagen beror på fel storlek.
– Det är på tiden att vi tråcklar ihop det här. Tyvärr
nådde vi inte riktigt ända fram med en enda tabell,
men det som nu hela Europa verkar ställa sig bakom är
en milstolpe för hela konfektionsindustrin, säger Mikael
Sandström, till vardags ordförande för Svensk Handel
Stil, och ordförande i den europeiska standardiseringsgruppen WG 10.

Kort om den nya
standarden enligt SIS:
• Standarden är flexibel, man kan alltså använda vilka
intervaller man önskar, till exempel 4 cm, 5 cm, 6 cm.

• Den är baserad på kroppsmått och ska kommuniceras med kroppsmått. Märkningen refererar alltså till ett
verkligt mått som kunden kan mäta sig till.

”Majoriteten av returerna hos
e-handelsföretagen beror på
fel storlek.”

38, 50 och så vidare) och Letter sizes (till exempel

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN

i EU varit med och tagit fram under flera år kommer att

antog de sista justeringarna i den Sverigeledda kom-

finnas kvar som ”best practice” tabeller. De är möjliga

promissen om enhetliga måttabeller i september. Under

att använda om man som företag söker efter riktlinjer för

2018 beräknas den gemensamma standarden för

intervaller och märkning.

• Gäller både Numeriska storlekar (till exempel tidigare
Small, Medium, Large).

• Originaltabellerna som vi med gemensamma krafter

märkning vara klar att användas i hela Europa.
Standardsystemet omfattar både numeriska storlekar
som 38 för damplagg, 50 för herrplagg och 116 för
barnkläder, och bokstavsstorlekar som small, medium
och large.

• Storleken kommuniceras med ett primärt mått och
som komplement till kroppsformer eller längd, sekundära mått. Samt en intervall på ett standardpictogram
rekommenderas för tydlighet.

INTERVJU
DET NYA STORLEKSSYSTEMET

Text: Martina Björnlund

6 frågor till Lotta Silow, Size & Fit Co-ordinating

En av de som ligger bakom det nya storlekssystemet och

OM

som representerar Sverige är Lotta Silow, Size & Fit Co-

-Arbetar som Size & Fit Co-ordinating Manager på

ordinating Manager på KappAhl. Lotta har suttit med

KappAhl.

Manager på KappAhl.

Lotta Silow

i det europeiska råd som jobbat för att ta fram storlekssystemet. Svensk Handel fick chansen att ställa några

-Suttit med i det europeiska råd som jobbat för att ta

frågor till henne om hur hon ser på det nya systemet, hur

fram storlekssystemet.

hon tror att det kommer att tas emot i butik och hos kund
och vad butikerna bör tänka på när det snart är dags att
ställa om och anpassa sig till det nya systemet.
När vi frågade hur hon tror att det nya storlekssystemet
kommer att tas emot svarade Lotta att trots att det kan
verka utmanande med ett helt nytt system så är hon
positiv och menar att hon upplever att de system vi har i
dagsläget kan uppfattas som krångliga.
– Hittills har det mest varit positiva kommentarer och
med många intressanta frågor om vad det innebär och
hur det fungerar. Några har varit fundersamma på att
man måste mäta sig för att veta vilken storlek man har.
Det kan ju upplevas utmanande. Men i det stora hela
så upplever jag att många tycker alla de olika systemen
vi har idag är förvirrande och skulle tycka att ett gemensamt system som betyder samma i hela Europa skulle
vara ett stort framsteg och förbättring, säger Lotta Silow.

”Hittills har det mest
varit positiva kommentarer
och med många intressanta
frågor om vad det innebär
och hur det fungerar.”

1

Hur ska det nya storleksystemet implementeras?

– Det är viktigt att flera företag börjar på samma gång
så att det inte bara blir ett storlekssystem bland många.
Vi kommer att ta upp frågan om implementering i SIS
arbetet så vi kan samverka i förändringen. Att få med
flera företag i Europa är också en viktig fråga och som
vi kommer att jobba med. Syftet är ju att det blir tydligt
för alla konsumenter.

2

Hur kommer det att synas för kunderna?

– I dagsläget är det inte klart exakt hur det kommer att
se ut men troligtvis kommer den nya märkningen läggas
till på storleksinformationen på etiketten i plagget. Det
kan till exempel stå size 38 och size 88 så det blir lätt
förstå och att hitta översättningen. Däremot är det en fördel att mäta sig en gång eftersom den nya märkningen
motsvarar ett primärt mått. Då blir det lättare att hitta sin
rätta storlek.

3

”Det är ett hållbart sätt för
framtiden då det ska minska
returer, minska miljöpåverkan
eftersom kunden lättare ska
hitta sin rätta storlek och bli
nöjd med sitt köp.”

4

Lotta ser fördelar med systemet både för

kunden och butikspersonalen.
–Fördelen är att kunden lättare kan hitta sin rätta storlek

Vad ska butikerna tänka på?

– Översättningstabeller kommer att behövas både i
butik och på hemsidan för att göra det lätt för kunden.

eftersom märkningen kommunicerar ett kroppsmått och
faktiskt står för något man kan mäta sig fram till. I en
övergångsperiod kan det innebära lite mera jobb för
butikspersonal att hjälpa sina kunder att hitta och förstå

Hjälp med att mäta av kunderna en första gång kan

men sedan ska det tvärtom vara en hjälp.

också vara en viktig hjälp. Det är inte så lätt att mäta sig

5

själv. Utbildningsmaterial om storlekarna för butikerna
hjälper också till så att det går smidigt och att personal
lätt kan svara på frågor och hjälpa kunder.

Hon menar också att det finns tydliga fördelar

även ur ett hållbarhetsperspektiv.
– Syftet med hela arbetet har varit att hitta ett tydligt och

”Hjälp med att mäta av
kunderna en första gång kan
också vara en viktig hjälp.”

lätt system som kunder kan förstå och att det står för något, som i det här fallet är ett kroppsmått. Det är ett hållbart sätt för framtiden då det ska minska returer, minska
miljöpåverkan eftersom kunden lättare ska hitta sin rätta
storlek och bli nöjd med sitt köp.

STOP MAKING SENSE
Väx inte upp, det är en fälla!
Sviktande framtidstro har fostrat en oförsiktig, djärv, “evigt ung”-attityd där lekfullhet är det
verkligt eftersträvansvärda. Med attribut lånade från populärkulturella fenomen likt The
Nanny, Clueless och The Simple Life pekar trendriktning åt en slående vintage-estetik
signerad Moschino och Chanel.
Bad taste, vågade tatueringar och föga övertygande kopior har återigen äntrat
modebilden. Mixa matchande set i zebramönster, randigt och läder för en komplett look.
Silhuetten är i sin tur övervägande snäv, kort och skräddad med minikjolar, mini-cardigans,
mini ALLT - och stylas tillsammans med knästrumpor, voluminöst stickat och fluffiga
fuskpälsar.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarkierna
för STOP MAKING SENSE

• DÅLIG SMAK • MINI KJOL • INTE BRY SIG • HÖGA KNÄN • FRAN DRASCHER I “THE NANNY” •

• UTTRYCK • KARDASHIAN • FEMINISM • FUSKPÄLS • POJKBAND • PARIS HILTON •

STIL
DAM

Under den fluffiga
fuskpälsen skymtar kjol
och väst över ribbad
polotröja. Addera ett
kontrasterande
öljettbälte till den i
övrigt feminina
looken. Maximera
och accentuera med
ett par lårhöga,
mönstrade stövlar.

HERR

En bredaxlad fuskpäls bärs över
en åtsmitande T-shirt med rundad
hals. På den nedre delen ses ett par
tighta, slitna jeans med ett förgyllt
skärp. Cowboyhatten tillför extra
modegrad till looken.

STOP M AKING SENSE M EN
Med det tidiga 00-talet, Justin Timberlake och hans BFFs som stilinspiratörer finner vi färgglatt läder och mocka mixat med denim och
fuskpäls. Looken kompletteras med accessorarer hämtade från vilda västern, så som cowboyhatten.
Figursydd skjorta i mocka.

Jacka i fuskpäls.

Hartass i fuskpäls
som nyckelring.

Bootcut jeans.

Stickad polotröja.

Filthatt i
cowboystil.
Denimväst
med fodring i fuskpäls.

Randig t-shirt i viskos.

Citrongula leopardmönstrade
jeans i 5-fickorsmodell.

Färgstark läderblazer.

WOM EN STOP M AKING SENSE
Kanalisera din inre Fran Fine och klä dig därefter. Här blir fejk äkta och ärligt, och zebrarandigt och fuskpäls dina nya basics. Filmen
Clueless inspirerar oss att omge oss med hjärtformade handväskor, knähöga strumpor och minikjolar. En oförsynt Granny Tween är född.
Kavajklänning med krage i
trimmad fuskpäls.

Zebraprint och
mulitrandiga toppar.

Fuskpälstrimmad
ulljacka.

Ribbad polotröja.
Hjärtformad väska.
Stickad mini-cardigan.
Minikjol i
fusk-ponnyskinn med
bälte.

Läderklänning med
blixtlåsdetaljer.
Kort jacka i fuskpäls.

Byxor med
hög midja.

Knästrumpor
i grönt och rött.

NOTORIOUS PLAY
Världens medborgare är på resande fot - både mentalt och fysiskt. Med digitaliteten som flödar över
gränser skapas neotribes och självständiga digi-nomader som tillsammans producerar eklektiska
hybrider som inte skådats tidigare, av element från jordens alla hörn. Lättsamt och grungigt, jargongen
för temat är poetisk och harmonisk.

Silhuetten byggs upp av lager-på-lager och blir både avslappnad och lång. XXL-byxor, stora
dunjackor och anoraks är nyckelplagg i stylingen. Pälsstrukturer, bredspårig manchester och filtat ylle
mixas tillsammans med läder och glänsande återvunnen nylon.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarkierna
för NOTORIOUS PLAY.

• GRÖNLAND • SOVA HELA DAGEN • BEKVÄMLIGHET FÖRST • VATTEN & IS • NATUR •

• LAGER PÅ LAGER • MJUKHET • VINTERVITT • VADDERADE JACKOR • VITT LACKAT SKINN • MATISSE •

STIL
DAM

Golvsvepande klänning där
midjan markeras med hjälp av
en knuten tröja och
midjeväska. Den puffiga
dunjackan och mössan i
fuskpäls skapar ett vintrigt men
lätt uttryck.

HERR

Genomarbetat och mjukt med
bohemiska drag. En stickad kofta
bärs ovanpå en skjorta med
blixtlåst och överst en
shearlingjacka. Den stickade
halsduken mjukar upp
övergången mellan den övre och
undre delen av kroppen.

N OTORIOUS PL AY M EN
Trenden är mjuk, bohemisk och avslappnad på ett minimalistiskt och pragmatiskt sätt. Naturliga material i manchester, shearling och kraftigt stickat
där detaljerna präglas av det hantverksbetonade, organiska former och surrealistisk konst.
Avslappnad skjorta med vävda rutor.
.

Ullkappa med stickade ärmar.

Militärinspirerad parkas.

Multifärgad poncho.

Funktionell ryggsäck.

Överdimensionerad
”grandpa” kofta.
Shearlingjacka.

Sneakers med
kraftiga sulor och
detaljer i
pälsimitation.

Vida byxor i kraftig
manchester.

Urtvättad tröja med
tryckapplikationer.

WOM EN N OTORIOUS PL AY
Det finns inga regler och förordningar. Klänning med fransdetaljer och geometriskt tryck stylas med en varm jacka. Lager och bekvämlighet
är viktigt och pälsimitationer jobbas in i allt från skor till stickat.
Grungeinspirerad
pälshatt.

Lång kappa i pälsimitation med midja
marekerad av kraftigt bälte.

Stickad tröja med
krage i pälsimitation.

Lång volangklänning
med fransdetaljer och
knytning i hals.

Dunjacka med
skorstenkrage och
pälsdetaljer.

Ullrock med
steninspirerad knapp.

Dressade
läderbyxor
med stor synlig
dragkedja.

Vida jeans i
sliten denim.

Förlängd tjocktröja med
brodering på bröst.

Överdimensionerad
magväska i mocka.

K ALENDARIUM VÅREN 2018
14 - 16 JAN
TOP DRAWER

31 JAN - 2 FEB
REVOLVER

26 - 28 FEB
INTERFILIERE

16 - 17 JAN
GREENSHOWROOM

1 - 4 FEB
FORMLAND

27 FEB - 1 MARS
LEATHERWORLD MIDDLE EAST

17 - 20 JAN
FORMEX

5 - 11 FEB
STOCKHOLM FASHION DISTRICT

27 FEB - 6 MARS
PARIS FASHION WEEK

19 - 23 JAN
MAISON & OBJET PARIS

5 - 11 FEB
STOCKHOLM DESIGN WEEK

14 - 17 MARS
DESIGN SHANGHAI

21 - 23 JAN
FASHION WEEK STOCKHOLM

8 - 16 FEB
NEW YORK FASHION WEEK

7 - 14 JUNI
BSN DESIGN WEEK

24 - 26 JAN
OSLO DESIGN FAIR

11 - 14 FEB
THE MICAM

27 - 29 JUNI
HEIMTEXTIL INDIA

27 - 29 JAN
THE GALLERY DÜSSELDORF

11 - 14 FEB
AVENTEXT PARIS

3 - 5 JULI
GREENSHOWROOM

30 JAN - 1 FEB
COPENHAGEN FASHION WEEK

16 - 20 FEB
LONDON FASHION WEEK

25 - 27 JULI
AVANPRINT USA

31 JAN - 2 FEB
CIFF

21 - 27 FEB
MILAN FASHION WEEK

25 - 27 JULI
HOME TEXTILES SOURCING

OM
SVE N S K HAN D EL S TI L
Svensk Handel Stil är ett branschkansli för de cirka 3 000 medlemmar i Svensk Handel som arbetar inom
modebranschen. Hit räknas främst handel med skor, kläder, textil, accessoarer och sport. Tillhör ditt företag någon
av dessa branscher och är medlemmar i Svensk Handel får du automatiskt tillgång till Svensk Handel Stil. Vi ger
branschspecifik service till medlemsföretagen. Att informera och inspirera företag till ökat ansvarstagande i frågor
som rör kvalitet, produktsäkerhet, hållbarhet och sociala förhållanden hör till Svensk Handel Stils prioriterade
områden.
För mer information: svenskhandel.se/stil

OM
SW E D IS H FA SH I ON C OU NC I L
Swedish Fashion Council har tagit fram tre olika trender inför höst/vinter 18-19. Swedish Fashion Councils roll
är att sedan 1979 främja, stärka, stötta, inspirera och utveckla svenskt mode. Vi gör det genom att erbjuda
omvärldsanalys, talangprogram, seminarier, trendguider, rapporter, nätverk och inspirationsutställningar.
Vi deltar i forskningsprojekt, driver talangprogrammet Swedish Fashion Talents samt arrangerar Stockholm Fashion
Week. Avdelningen Skobranschrådet erbjuder genom sitt showroom ett brett urval av skor & accessoarer till bland
annat modereportage, reklamjobb och visningar.
För mer information: swedishfashioncouncil.se, skobranschradet.se

Svensk Handel Stil
103 29 Stockholm
tel. 010-47 18 500, www.svenskhandel.se/stil
Copyright: Svensk Handel AB

