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VÅR/SOM M AR 2017
Välkommen till en ny säsong av mode och inspiration!
I detta nummer av stilguiden beskriver vi tre av de största trenderna att ha koll på inför vår/
sommar 17. Du kan använda stilguiden som en inspirationskälla, en guide eller ett säljverktyg!
Du kan i detta nummer även läsa om hållbarhetsproffsens tankar om svenska modeindustrin. De
pratar om vikten av att hållbarhetsfrågorna integreras i kärnverksamheten, värdet av en schysst
produkt och att konkurrrerande företag gärna lär av varandra för att hitta lösningar i frågan tillsammans.

Välkommen till en ny säsong av Stilguiden, trevlig läsning!

Maria Sandow 				
Elin Frendberg
SVENSK HANDEL STIL			
SWEDISH FASHION COUNCIL
					

T RE N DT E M AN
V ÅR/ S OM M AR 17
Säsongen präglas av frihet och ”the new freedomseekers”. I temat Milk and Flowers lyfter vi ett
androgynt och romantiskt människoideal med mycket naturelement, växtlighet, jordfärger, rosetter,
volanger och blommor.
Temat Gang Swag handlar om friheten att anta en starkare identitet i en mindre grupp och tar
inspiration från motorsporten, kaxiga ungdomsrebeller i läderjackor och synliga logotyper.
Den romantiska idén om att vi lever i den framtid som tidigare generationer designade för har
skapat en vurm för temat Astronautica. Rymden och havet är inspirationselement i detta sportiga
tema, starka färgkombinationer mot vitt är koden och materialen har nya spännande tekniska
funktioner.

MILK AND FLOWERS
De nya frihetssökarna öppnar möjligheter för idéer som binds samman med historiska symboler
från förra sekelskiftet. Människa och natur kommer närmare varandra och naturinfluenser, blommor
och växtlighet återfinns i mönsterbilden. Den mänsliga kroppen inspirerar och skapar mjuka
silhuetter.
På både dam och herrsidan syns feminina attribut som höga klackar, blusar, volanger, plisseringar,
spetsar, rosetter och slip-ins. Komfort är nyckeln och neutrala och jordiga färger dominerar med
voluminösa toppar och tajta nederdelar. Detta drömlika tema influerars av Bloomsburygruppen,
Ellen Key och Carl och Karin Larsson.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarki

• MJUKT KONTRA STRUKTUR • KNYT • BLOMMÖNSTRAT • NEUTRAL PALETT • RYMLIGT • VOLANGER •

• LÅNGA SILHUETTER • TRANSPARENS • ROMANTISKT • JACQUARD • SEKELSKIFTE 1900 • STICKAT OCH VIRKAT •

STIL
Dam:
En lång kostymkavaj
med ärmar som har
slits bärs tillsammans
med matchade vida
byxor. Under skymtar
en långärmad stretchtopp. I midjan, en
förklädesliknande
kjol knuten, vilket
förlänger
silhuetten.

Herr:
En rak rock med
bröstfickor bärs
ovanpå en
knytblusliknande
skjorta. Byxan är
ledig både i passform
och i material. Längst
ner skymtar ett par
mönstrade
strumpor.

MILK AND FLOWERS HERR
Vida, rymliga silhuetter hänger löst på kroppen. Lager på lager av blommigt matchas med neutrala toner som
beige, pudrig rosa och guld.
Hög krage med vida
ärmar och knytdetaljer

Blommig baseballkeps
Långskjorta i randigt
och lätt tyg

Väst med blommig
brodyr
Toffelliknandeskor

MILK AND FLOWERS DA M
Sekelskiftet inspirerar med romantisk flödig silhuett och vi ser influenser från beduinsk inspiration som
återspeglas i lager på lager.
Boxigt med fickor
och blomtryck

Stickad topp
med
volangdetaljer

Asymetrisk topp med
blombroderier

Maxitopp med
kimonoärmar,
högslitsad

Slip-on
och
kilklack

INTERVJU M ICHAEL SCHR AG GER

Så kommer du igång med hållbarhetsarbetet
Många talar om hållbart mode – men hur gör vi egentligen för att skapa långsiktig hållbarhet i en bransch som av
tradition står på tå för att kunna fatta rätt beslut i en snabbt föränderlig modevärld?
Michael Schragger har arbetat med hållbarhetsfrågor i 20 år och driver i dag Sustainable Fashion Academy, SFA,
som utbildar ledare och medarbetare i den svenska modebranschen. Hittills har drygt 1 000 personer fördjupat
sina kunskaper om hållbarhet genom SFA. Från stora modekedjor till mindre lokala modeföretag finns bland
kunderna.
– Den svenska modebranschen har i en internationell jämförelse hunnit en god bit på väg i hållbarhetsarbetet, men
om vi ser på alla de utmaningar vi står inför när det gäller miljö, klimat, avfall, arbetsmiljö och sociala frågor så kan
vi bara konstatera att det mesta, trots allt, återstår att göra, inte bara inom handeln utan även inom exempelvis lagstiftning och forskning, säger Michael Schragger.
– Hållbarhetsarbetet berör så många olika områden, kraven från både kunder och samhället ökar och det dyker
hela tiden upp nya frågeställningar. Därför är det viktigt att vi ser på hållbarhet som något som alltid måste finnas
med i vår vardag och våra beslut. Det är inget vi blir färdiga med och kan pricka av på checklistan.

”Modeföretaget kommer inte att överleva på sikt utan en grundläggande förståelse
för hållbarhetsfrågor. Hållbarhet måste tas på allvar och vara en integrerad del i kärnverksamheten, inte bara för att du måste, utan av rent affärsmässiga skäl.”

Kapacitet och kompetens
Michael Schragger menar att avgörande för att modeföretaget ska kunna vara relevant i hållbarhetsarbetet är att hållbarhetsfrågorna integreras i kärnverksamheten och att arbetet engagerar i princip alla nyckelpersoner i företaget.
– Det räcker inte med att anställa en person som ska sköta alla hållbarhetsfrågor. Ska du lyckas göra skillnad på allvar
måste alla medarbetare veta hur företaget tänker och ha kunskap om hur hon eller han kan bidra till att nå målen.
– Hållbarhet berör i högsta grad inköpare, designers, produktutvecklare, kvalitetsansvariga och i förlängningen alla som
faktiskt står där och möter kunderna varje dag.

INTERVJU M ICHAEL SCHR AG GER

Inköpare i nyckelroll
I modehandeln är det särskilt viktigt att inköparna är kunniga, engagerade och involverade i hållbarhetsarbetet,
framhåller Michael Schragger.
– Inköparna fattar ju dagligen beslut som påverkar företagets hållbarhetsprofil och behöver därför mer än de flesta
ha en fördjupad kunskap om hur man kan och bör agera för att undvika de vanligaste hållbarhetsfällorna.
– Det är ofta betydligt svårare att internt motivera ett lite dyrare inköp av en hållbart producerad vara. Där måste
företaget vara tydligt med sin filosofi. Som inköpare är det viktigt att du har ett tydligt mandat om vad som gäller.
Hållbarhet = riskminimering
– När ett företag hamnar i blåsväder på grund av att en vara är producerad på ett miljöfarligt sätt eller om det råder
oskäliga arbetsvillkor på fabriken, så kan det slå hårt mot varumärket och därmed även mot lönsamheten. Det är
viktigt att det finns ett mer långsiktigt perspektiv på lönsamhet och avkastning, eftersom det är frågor som i hög grad
också är med och formar bilden av företaget för såväl kunder som potentiella medarbetare.

”Vårt fokus är att visa på att hållbarhet är en vital del av själva affären”

Risk och nytta
Sustainable Fashion Academy arrangerar både utbildningar på plats och online och kan skräddarsy utbildningar för
olika behov och målgrupper.
– Vårt fokus är att visa på att hållbarhet är en vital del av själva affären, säger Michael Schragger. Ytterst handlar
det ju om att ge bra redskap för att kunna tänka hållbart i vardagen.

Michael Schragger om…
… uthyrning i stället för försäljning. Fungerar som regel bäst för de riktigt stora aktörerna. Men varför inte hyra ut ett
enskilt plagg till en kund som tvekar inför ett köp? Genom att erbjuda sig att hyra ut det med möjlighet att köpa kan
du bygga en bra relation till kunden.
… hållbarhet som argument i marknadsföringen. Det är jätteviktigt att både utåt och inåt kommunicera vad du gör,
men en förutsättning för att det inte ska slå tillbaka mot företaget är att det finns en tydlig strategi där det också framgår vilka som är företagets utmaningar och att framgångarna bara är några viktiga steg på vägen. Var ärlig.
… hur små företag ska ha råd att satsa på hållbarhetsabete? Det behöver inte handla om stora kostnader, man
kommer långt med ett starkt engagemang. I dag finns tids- och kostnadseffektiva online-kurser och massor av bra
kunskap i olika branschorganisationer som man kan använda sig av.

Tips för mer hållbara affärer:
•

Läs Svensk Handels ”10 tips för hållbar handel”. Finns på hemsidan www.svenskhandel.se

•

Få inspiration från andra företag! Läs ”16 smarta vägval för hållbar handel” där olika
medlemsföretag i Svensk Handel beskriver olika sätt att jobba hållbart i verksamheten.

•

Starta med en utbildning! Svensk Handels medlemsföretag får rabatt på online-kurser hos
Sustainable Fashion Academy.

ASTRONAUTICA
Vi ser starka influenser från rymd och hav i fusion och estetiken tar intryck från forna tiders
rymdvurm. Astronauter och kosmonauter samsas med dykare i en modebild som är både
funktionell och futuristisk.
Futurismen kräver innovativa och stela men ändå viktlösa material som neoprene, scuba, organza,
twill och överdimensionerad mesh. Remmar, flikar, lager och NASA-estetik inspirerar. Kalkvit,
optisk vit, matt vit, transparent vit, blank vit och silver dominerar tillsammans med signalaccenter
som basal blå, röd och gul. Mönster och färgfält inspireras av flaggor och den uppmärksammade
ryska designern Gosha.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarki

• NÄT OCH PERFORERAT • RETROFUTURISM • GRUNDFÄRGER • METALLISKT • CUTOUTS •

• SPORT • RYMLIGA SILHUETTER • FUNKTIONALITET • GRAFISKA MÖNSTER • STRUKTURER •

STIL
Dam:
Lång sportinspirerad
jacka
med kontrasterande
bälte över en
ankellång lager-pålager klänning med
breda axelband och
knyt i midjan.
De ribbade
strumporna
förstärker den
sportiga känslan.

Herr:
Prasslig,
halvtransparent
jacka buren över
en
flerficksoverall
med en
dragsko i
midjan.
Överdimensionerad gymväska i
accentfärg.

ASTRONAUTIC A HERR
Vitt dominerar men grundfärgen metall och transparens ger en retro - futurist look.
Metallisk
transparent rock
med resårkrage
och dragsko
nertill

Flerficksoverall med placerat
folietryck,
skjortkrage och
uppvikta byxslag

Genomskinlig tröja

Matelasserad byxa med
dragsko i midjan
Shorts i metallic med resår i
midjan

ASTRO NAUTIC A DA M
En smal silhuett med fokus på detaljer som band och slag med har en futuristisk känsla.

Ärmlös klänning med
djup v-ringning med
spännbandsdetalj

Väska med påsydda
fickor och band
Kraglös jacka med
band och detaljer från
en trenchcoat

Smal scubatopp med
voluminösa ärmar och
perforeringar

INTERVJU M ARIA SAND OW
Maria Sandow tillbaka på Svensk Handel Stil

Modebranschen visar vägen
– Det känns lite som att komma hem – med delvis nya insikter och nya perspektiv på både hållbarhetsfrågorna
och modebranschen. Jag har hela tiden haft stor nytta av kontakten med modeföretagen och kunna använda dem
som positiva exempel i olika sammanhang.
Efter att de senaste åren ha arbetat branschövergripande med hållbarhetsfrågor och utrikeshandel på Svensk
Handel är Maria Sandow tillbaka som ansvarig för Svensk Handel Stil. Alltså på samma stol som hon satt på under
perioden 2005–2012.
Måste visa vad vi gör
En insikt som Maria Sandow tar med sig är att det finns en viktig pedagogisk uppgift i att berätta om företagens
hållbarhetsarbete och handelns villkor, både för konsumenter och politiker. Det finns, förklarar Maria, en utbredd
uppfattning att handeln bara vill få folk att köpa så mycket som möjligt, utan hänsyn till miljön eller kraven på en mer
hållbar konsumtion.
– Så är det ju inte. Vi har massor av medlemsföretag som trots hård prispress, ökade lönekostnader, höga hyror och
betungande valutaeffekter arbetar stenhårt för att kunna erbjuda bra, prisvärda och schyssta produkter och stimulera
till en mer hållbar konsumtion, konstaterar hon.

”Vi räddar inte världen genom att konsumera lite mindre mode i Sverige”

Rädda världen
– Vi räddar inte världen genom att konsumera lite mindre mode i Sverige, men vi kan göra skillnad genom att bidra
till att det görs bra kläder på ett hållbart sätt, även för växande konsumtionsgrupper i andra delar av världen.
Vår framsynta modeindustri kan göra skillnad för många!

I KORTHET
Namn: Maria Sandow.
Aktuell som: Branschansvarig på Svensk Handel Stil och ansvarig
för frågor som rör CSR och supply chains på Svensk Handels näringspolitiska avdelning.

Bakgrund: 2005–2012 Branschansvarig Svensk Handel Stil.
2013–2016 Näringspolitisk expert med fokus på utrikeshandel,
internationella frågor, CSR & supply chain på Svensk Handel.

Brinner för: Att skapa bra samarbeten mellan företag och organisationer, till nytta för våra medlemsföretag.

– Det är jätteviktigt att exempelvis politiker både på riksplanet och på lokal nivå har en grundläggande förståelse för
handelns villkor och betydelse för jobb, tillväxt och utveckling.
Svensk Handel har utvecklat ett koncept som heter Prao Express. Vi låter politiker vara prao på ett handelsföretag under en dag. De får se hur allt funkar, ställa frågor och diskutera vad politiker kan göra för att hjälpa företagen i deras
vardag, och de tycker det är fantastiskt intressant och hjälper dem att göra ”bra politik”.

INTERVJU M ARIA SAND OW

Delad roll
Maria behåller en fot i Svensk Handels branschövergripande arbete för att fortsätta jobba med fokus på frågor som
CSR och supply chains parallellt med Svensk Handel Stil.
– Jag tror att det är bra att kunna skifta perspektiv lite då och då. Det innebär att man kan ta med sig idéer och
frågeställningar åt båda hållen.
Det är, tycker Maria Sandow, glädjande att se hur företag som lever i stenhård konkurrens med varandra utan att
tveka sätter sig vid samma bord för att lära av varandra, diskutera och hitta lösningar tillsammans.
– Vi ser allt fler samarbeten för att attackera det som är svårt, som vattenfrågorna, kemikaliehanteringen och
producentansvaret. Där går modebranschen före på många sätt. Men vi behöver också mer forskning som fokuserar på den här branschens utmaningar.
Bra kläder måste få kosta
Och det finns naturligtvis fler frågor att bita tag i för Svensk Handel Stil. Den hårda konkurrensen i har till exempel
lett till en, i mångas tycke, alltför ensidig fokusering på prispress med ideliga kampanjer och reor.

”Kunderna blir också allt mer medvetna”

– Svensk Handel Stil har tagit fram en rekommendation för hur rea-begreppet bör användas, som vi hoppas ska
leda till lite eftertanke.
– Vi måste hitta nya sätt att locka kunder. Marknaden rymmer både riktigt bra kläder till lågt pris och fantastiska
varumärken som gör kläder och skor som sett i internationellt perspektiv är väldigt prisvärda. Kunderna vill ha ett
brett utbud, många gillar att mixa och matcha, det är helt ok att köpa lågpris och kombinera med exklusiva märken.

– Kunderna blir också allt mer medvetna om frågor som rör hållbarhet och CSR och det gör det ju faktiskt möjligt att
konkurrera med andra värden än bara pris – och det måste vi definitivt bli bättre på, säger Maria.
– Att kunna berätta för kunden att en billig T-shirt faktiskt är tillverkad i en bra fabrik och inte innehåller några farliga
kemikalier, eller tipsa om att en dyrare kjol kommer att hålla stilen flera år framöver ger mervärden för kunden.
Här hoppas vi också att Stilguiden kan vara ett redskap – både för bra inköp och tips till kunderna.

5 sätt att göra skillnad i modebranschen
•

Våga konkurrera med annat än lägsta pris.

•

Högre pris kan ge vissa mervärden, men låga priser behöver inte vara liktydigt med
ohållbart. Kommunicera din strategi och hur du jobbar med hållbarhetsfrågorna!

•

Bjud in politiker och beslutsfattare. Visa vad du gör och hur du tänker. Det bidrar till att öka
förståelsen för branschens roll och villkor. Kontakta Svensk Handel om du vill ha besök av en
politiker.

•

Var inte rädd för att samarbeta med kollegor i frågor som känns för stora och komplexa att
hantera på egen hand. Engagera dig!

•

Hämta kunskap och inspiration i de olika projekt, referensgrupper och utbildningar som drivs
och stödjs av branschorganisationerna.

GANG SWAG
Gang Swag är ett modigt och alternativt tema, utmanande med en historisk koppling till klassisk
ungdomsrevolt. Attityd, snabbhet och personlighet skapar hårda uttryck på olika nyckelelement
som MC-jackor, flame prints, cowboyboots, kedjor och motorcross-kläder men mjukar upp dem
med feminint kodade material som sammet, spets och småblommiga tyger. Detaljerna skapas
med referenser som lånas från motorsport liksom blixtlås, läder, logotyper och överdimensionerade
tryckknappar. Starka färger som signalröd, lila och mandarin matchar den självsäkra designen.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarki

• BIKER • SKINN • REBELLISKT • SUBKULTURER • EDGY • 90TAL • MOTORSPORTINSPIRATION •

• ANDROGYNT • LOGOMANI • SNÖRDETALJER • ASIATISKT • DRAGKEDJOR • PATCHWORK • ÖVERDIMENSIONERAD •

STIL
Dam:
Överdimensionerad
bikerjacka i blankt
läder ovanpå en
topp med polokrage
och tvärsgående
halskedjor.
Ankeljeansen har en
hög midja med fållar
nertill.

Herr:
Kavajen är
överdimensionerad med breda
slag och bärs ovanpå en
kraglös skjorta.
Jeansen är mellanhöga i
midjan och har en något
smalare passform.

GANG SWAG HERR
Mjuka bomullstyger, lappade jeans och stelt läder med matelasserade detaljer sätts ihop och skapar kontraster.
Silhuetten är rak, ofta med en tight och smal passform.
Löst sittande skjorta med
snörning

Skinnjacka i bikerstil
med matelasserade
detaljer på ärmarna och
vertikala fickor fram

Bomberjacka i denim med
olika nyanser av blått.
Matchande jeans i smal,
tight silhuett

Canvasryggsäck
i ton-i-ton beige.
Dragskostängning
med en extra ficka
utanpå

Rundhalsad
sweatshirt med
extra långa ärmar
och stort tryck på
bröstet.

GANG SWAG DA M
Silhuetterna är enkla med en touch av 90-tal. Detaljer är i fokus: remmar, blixtlås och fickor.
För att kunna blanda olika material och ytor bärs produkterna lager på lager.
Paljettopp med spaghettiband
ovanpå en oversized t-shirt

Läderjacka i bikerstil

Kort linne

Kulotter med
fickor
Tröja med
brett bälte

Lädershorts
med stor
dragkedja

Funktionell midjeväska

M ÄSSOR HÖSTEN 2016
CAPSULE

capsuleshow.com

CIFF

MAISON & OBJET

REVOLVER

MILANO MODA

STOCKHOLM
FASHION WEEK

maison-objet.com

ciff.dk

cameramoda.it

CIFF RAVEN

MODE Á PARIS

COPENHAGEN
FASHION WEEK

NORDIC SHOE
& BAG FAIR

ciff.dk

copenhagenfashionweek.com

FASHION BUSINESS DAYS
stockholmfashiondistrict.se/
fashion-business-days/

FASHION WEEK
fashionweek.se

FORMEX

formex.se

INTERFILIÈRE

interfiliere.com

modeaparis.com

nordicshoeandbagfair.se

PITTI IMMAGINE
pittimmagine.com

PREMIÈRE VISION

premierevision.com

PREVIEW

revolver.dk

stockholmfashionweek.com

STOCKHOLM
FASHION DISTRICT

stockholmfashiondistrict.se

STOCKHOLM SHOE HOUSE
stockholmskohus.se

SWEDISH FASHION TALENTS
swedishfashiontalents.se

TEX-STIL

nordfair.dk

previewstockholm.se

TRANOI

READY TO WEAR

WHO’S NEXT

modeaparis.com

tranoi.com
whosnext-tradeshow.com

OM
SV E 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 S H I ON C OU NC I L
Swedish Fashion Council har tagit fram tre olika trender inför vår/sommar 2017. 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 (fd Rookies) samt arrangerar Stockholm Fashion
Week. Avdelningen Skobranschrådet erbjuder genom sitt showroom ett brett urval skor & accessoarer till bland
annat modereportage, reklamjobb och visningar.
För mer information: swedishfashioncouncil.se

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

