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VÅR/SOM M AR 2019
Hej och välkommen särskilt du som är medlem i Svensk Handel! Denna guide är exklusivt
framtagen just för Svensk Handels medlemmar.
I guiden som Swedish Fashion Council tagit fram presenterars de starkaste trenderna för vår/
sommar 2019. Uppdelat i tre olika teman finner du inspiration inom mode och accessoarer för
både dam och herr.
Vi hoppas att Stil Guiden kan ge dig lite nya tankar, lite grubbel eller provokation, kanske ett skratt
eller en bekräftelse på att de tankar du redan har är relevanta. Du kan använda den som en verktygslåda, ett inspirationsmaterial eller ett affärsredskap.
Vad kommer era kunder att satsa på i sina garderober?
I intervjudelen kan du läsa om de utmaningar branschen står inför!
Vi önskar en trevlig läsning!

Maria Sandow 				
Jennie Rosén
SVENSK HANDEL STIL			
SWEDISH FASHION COUNCIL
					

TRE N D T E M AN
V Å R/ S O MM AR 2019
Välkommen till vår och sommarsäsong 2019.
För denna säsong står det klart att vi klivit in i den personligt anpassade modebilden. Vi befinner oss
i ett konsumtionens paradigmbrott där konsumenten har tagit kommandot över vad som ska produceras
och vill vara direkt involverad.
Vårens teman rymmer mycket energi, trots, stilbrott och upproriskhet, men även ett sökande efter de
fasta värden vi vill ska berika våra liv. Vi söker det hantverksmässiga, back-to-basics, vi gräver i arkiv
och uppskattar kvalitetsmaterial och hållbara produktioner.
I det vardagligt existensiella temat REALITY BITES möter vi 50-talet som det gjordes på 90-talet, med
en dos skatemode och retrosport. Chloé Sevigny och Winona Ryder’s pojkflickiga stil är förebilden.
I DIVINE DEITY romantiserar vi antika stilreferenser och blandar upp detta med internetkultur och starka
kvinnliga förebilder. Vi förespråkar en femininare garderob där silhuetten är volumiös och draperad
på både dam och herr.
Vi befinner oss i en mellanvärld av dansgolv och kontor i temat PUMP IT UP som en påminnelse att vi
står i ständig förändring. Vi bryter stilregler och räds inte mönster, en flirt med Eurotechno och att
blanda starka färger med jordiga.

SILHUET TER DA M

De kvinnliga silhutterna för s/s 19 varierar från löst, lager-på-lager och boxigt till tight. Markerade axlar, ben och hals är viktiga fokus, det
finns något för alla. Den första silhuetten har en volumiös jacka och byxor med bekväm silhuett för en självsäker attityd. Den andra
silhuetten är dramatiskt draperad, vi mixar en orientalisk och minimalistisk look i ett. Den sista och tredje silhuetten framhäver överkroppen
med en markerad kavaj som effektfullt matchar de smala benen.

SILHUET TER HERR

De manliga silhuetterna för s/s 19 har starkt fokus på överkroppen som framhäver en boxig passform eller draperas. Byxorna slutar vid
ankeln och skorna är enkla. Det första temat har en bekväm passform, byxor hänger löst från höften. Den andra, lager på lager, silhuetten
avslöjar en rak form med långa byxor och en vid kappa draperad över axlarna. Den tredje, och sista, silhuetten accentuerar och framhäver
en figur som påminner om timglasform med en snäv midja.

REALITY BITES
Vi söker efter den moderna människans existentiella dilemma, vad som existerar och vad
som betyder att någonting existerar - och det är inte en lätt uppgift när vi reser genom tiden
för att hitta den. Vi filosoferar kring karriär- och livsstilsval och för att få svaren så vänder vi
vårt fokus till generation X.

I REALITY BITES är vår musa en cool generation X-tjej från Melrose Avenue eller Lower East
Side, som Winona Ryder eller Chloë Sevigny. Vi klär oss minimalistiskt och i urtvättat grunge
blandat med underdelar och blusar från hemmafruarna på 50-talet. Den krispiga vita
t-shirten välkomnas tillbaka och ses som en ledande roll i garderoben.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarkierna
för REALITY BITES.

• B A S I C • R E T R O • 1 9 5 0 - TA L E T P Å 1 9 9 0 - TA L E T • R E N G R U N G E • C H I N O S • B O W L I N G S K J O RTA •

• CHLOË SEVIGNY • KAFÈ • WINONA RYDER • RETRO HIPSTER • TERRY CLOTH • GRANDPA CHIC •
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HERR

De klassiska jeansen från
90-talet bärs tillsammans med
en stickad pikétröja. Under
är en vit basic t-shirt och på
fötterna ett par desert boots
i mocka. Outfiten sätts ihop
med den randiga skjortan
som knyts runt midjan.

DAM

50-talet möter 90-talets
grunge i den kvinnliga stilen.
Breda khakishorts med
snedställda fickor bärs med
en kortärmad tröja över en
långärmad t-shirt. Stilen är
matchad med klumpiga
sneakersandaler och en
klassisk bowlingväska.

RE ALIT Y BITES HERR
Den boxiga silhuetten från 50-talet blandas med 90-talets grunge. Tänk Ethan Hawke i Reality Bites. Polotröjan sätter tonen i jacquard och är
ribbstickad. Underdelen är lös och byxorna slutar vid fotleden. Ränder, funktionsdetaljer och v-ringningen gör stilen komplett.
Ljusblå t-shirt i stickad
och ribbad bomull.

Beige dataväska
i läder.

Boxig skjorta med ljusrosa och
beige ränder. Krage och fickor
i beige.

Denimjacka i
rosa twill.

Långärmad t-shirt med
v-ringning och tunnstickad
ribbning.

Rosa pikéskjorta i
stickad mesh med
ribbad krage.
Blå bucket hat i bomull.

Vinröda bomullsshorts i boxiga
modell med
funktionsfickor.

Lösa byxor i ljus oliv som
slutar vid fotleden.

Pikétröja med jaquardmönster och
vinröd krage och ärmar.

RE ALIT Y BITES DA M
Inspirerat av det tidlösa och stilen av tjejer som Winona Ryder och Chloë Sevigny. Garderoben är en lek där 50-talet och 90-talet blandas.
Det är en mix av denim och cargobyxor tillsammans med prickiga och blommiga blusar i hemmafrustil.
Blommönstrad
t-shirt klänning.

Figursydd
bowlingskjorta
i stretch twill.

Polkaprickig skjorta
i viskos.

Rundhalsad
t-shirt.

Kortärmad
khakiklänning
med skärp i
midjan.

Överdimensionerad
stickad kashmirtröja.

Mockakjol med
kontrasterande
snören.

Blommig blus med knyt.

Khakigröna byxor
i bomullstwill och
med fickor på sidan.

Ljusblå vintageinspirerade jeans.

Tjocka sandaler i
gummi och skinn.

Bowlingväska i
skinn.

Shorts i
bomulls
twill.

INTERVJU - JENNIE ROSÈN NY VD PÅ
SWED ISH FASHION COUNCIL

Text: Martina Björnlund

Swedish Fashion Council har fått en ny vd efter Elin
Frendberg som nyligen lämnat efter tre år. Jennie
Rosén, tidigare vd och delägare av modevarumärket
BACK har nu tagit över positionen. Vi passade på att

OM

Jennie Rosén

ställa några viktiga frågor till Jennie.

Vd Swedish Fashion Council

1

Bakgrund: tidigare vd på BACK i sju år.

Du är utbildad designer och ekonom, och har

varit vd för modevarumärket BACK men har nu tagit
dig an rollen som vd på Swedish Fashion Council.
Vad tror du att du kommer att ta med dig från dina
tidigare uppdrag?
Att jobba med ett varumärke som BACK med kreatören
Ann-Sofie BACK har gjort att jag har kunnat skapa ett
otroligt starkt kontaktnät inom Sverige men framförallt
internationellt. På sikt är min ambition med Swedish
Fashion Council att använda detta för att lyfta och
positionera svenskt mode som globalt ledande. Jag är
en visionär som vill föra Sveriges kreativa och kulturella
styrka framåt och hitta samarbeten mellan företag för
att kunna driva digital utveckling, innovation och hållbarhet till en ledande position internationellt.

2

Stilguiden ges ju ut för att vägleda butiker i

sina inköp. Hur ser du att trender fungerar idag när
allt snurrar så snabbt. Vad ska man tänka på för att
inte ”förköpa sig” och vilka är de viktigaste kanalerna
för butiker att hitta nya varumärken?

Trender är idag mer levande än någonsin, kanske inte
lika tydliga eller enformiga men helt klart där. De spelar
en viktig roll och influerar oss ständigt. De har sitt ursprung
i viktiga händelser eller innovationer som inspirerar och
påverkar oss.
Att tänka långsiktigt och kvalitet är viktigt vid inköp. Att ha
märken som har en tydlig värdegrund är något konsumenter värdesätter idag. Att hitta nya spännande och unika
varumärken idag görs lättast genom sociala media. I och
med digitaliseringens frammarsch har det gjorts lättare för
varumärken att starta idag och många börjar sin resa just
digitalt via till exempel sociala media.

”Att ha märken som har en tydlig
värdegrund är något konsumenter
värdesätter idag.”

Fotograf: Elisabeth Toll

INTERVJU - JENNIE ROSÈN NY VD PÅ
SWED ISH FASHION COUNCIL

Text: Martina Björnlund
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Vilken betydelse har mässorna – som ju förr

var superviktiga?
Jag tror på relationer och att det är det främsta verktyget
i att göra affärer. Den digitala utvecklingen har också
gjort att ett större behov av att ses face-to-face och enligt
en skattning som Fairlink gjort visar att mässorna och

OM

SFC:s ägarstruktur:

- STIL Sko&Textilhandlarna gnm. Svensk Handel Stil. 27,8%
- Association of Trade Partners Sweden. 20,2%
- TEKO, Sveriges Textil-och Modeföretag. 17,7%

kongresserna i Sverige bidrar med ca 9 miljoner kronor
till besöksnäringen. Besökarna som kommer till Sverige
shoppar, äter och övernattar så för Sverige är det en
viktig del i utvecklingen.
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- Svenska Tekoindustriföreningen. 17,7%
- Stockholmsmässan. 16,5%

Hur kan man samarbeta med varumärken på

ett bra sätt för att hitta rätt volymer och sortiment?

Dagens kunder är kunniga, medvetna och kräver transparens. Förse butikspersonal med kunskap, utbilda
personalen, idag har kunderna mobilen nära till hands
och kan snabbt och enkelt söka information och jämföra
produkter via den så för att ta tillbaka kunskapsförskjutningen till butikspersonalen behöver de förses med information om exempelvis hållbarhet - hur produkten tillverkats, förpackats och transporterats. Kan man i butiken
tillgodose detta ökas förtroendekapitalet för personalen
och så får man tryggare och i sin tur återkommande kunder. Se till att din butik blir expert på din produkt!

”Jag tror på relationer och att
det är det främsta verktyget i att
göra affärer.”

OM

Swedish Fashion Council:
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Leverantörer får ju också uppleva konkurren-

sen från näthandeln, men där har väl näthandel också

Swedish Fashion Council är ett oberoende branschägt

blivit kunder? Och dessa nätbutiker konkurrerar ju

forum med målet att främja, stärka och utveckla

samtidigt med alla kunder=återförsäljare/butiker?

modeföretag att bli konkurrenskraftiga samt att marknadsföra och sprida svenskt mode i världen.

I och med den växande e-handeln ser många att de

Swedish Fashion Council erbjuder idag ”Fashion

varandra och ibland kan det även vara varumärkesbyg-

Intelligence” – affärsrelevant omvärldsanalys för

gande.

mode- och inredningsbranschen. Teamet består av
ett internationellt nätverk av designers, trendanalytiker, modevetare och journalister som tillsammans
skapar skarpa analyser av modetrender, livsstils- och

måste ligga på båda ställena, att de kompletterar

Ett exempel på detta är att man också kan se en del
e-handlare testa den fysiska butiksupplevelsen och
bygger tillfälliga pop-up butiker. I februari i år tog den

techutveckling samt nya affärsmodeller.

stora e-modehandlaren Chiquelle klivet in på Mall of

Swedish Fashion Council bredriver forskningspro-

derna köade från 02.00 natten innan öppningen. Efter

jekt, talangprogrammet Swedish Fashion Talents,

succén i Stockholm tog de konceptet till Malmö och

Circular Textile Hackathon, initiativtagare till Swedish

köpcentret Emporia, där intresset var lika stort med 400

Fashion Ethical Charter och varje säsong arrang-

personer i kö. Efteråt sa de att e-handelsorder ökat ifrån

eras Stockholm Fashion Week. SFC driver även

de områden där dessa tillfälliga butiker öppnat.

Skobranschrådet.
Swedish Fashion Council är idag flitigt anlitade
föreläsare, rådgivare och moderatorer kring mode,
inredning, livsstilsfenomen och digitalisering samt
hållbarhet. SFC har under åren arbetat med de flesta
svenska varumärkena inom mode, inredning och
handel.

Scandinavia med en pop-up butik på 1000 kvm, kun-
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Vilka är dina bästa tips till inköparna?

Lär känna dina kunder! Eftersom kunderna blir mer och
mer självständiga i sina shoppingval tycker jag att det
är viktigt att ge dem stöttning. Förstå vad som är viktigt
för just din kund och skapa ett förtroende!

DIVINE DEITY
De nya avantgardisterna har anlänt. Kraftfulla hjältinnor krigar för det lokalt producerade och
som sådant omfamnar vi det vackra skapat av Moder Jord. Vår inspiration kommer från de
forna hjältarna såsom Jean D’Arc och vindar med ursprung i Marrakesh och fjärran öst.

I DIVINE DEITY låter vi oss inspireras av arkitekturen och ett avantgardistiskt uttryck dominerar
vår garderob då vi klär oss i en silhuett som är avslappnad och nonchalant. Draperingens
historiska arv kommer i ny dager och stora tryck smyckar våra basplagg och påminner oss
om en tid fylld av poesi och odödlig romans. Vår nutid blir sammanflätad med historiska
berättelser i DIVINE DEITY.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarkierna
för DIVINE DEITY.

• L A G E R P Å L A G E R • I N N O VAT I V P L I S S É • T R A N S S Ä S O N G • V I TA N YA N S E R •

• BLANDADE PROPORTIONER • GUDINNA • LÄTTVIKTIGT • KNYT • M JÖLKIGA TONER • AVSLAPPNAD •

DAM
En ren
asymmetrisk
klänning är
nyckelplagget
för den kvinnlig
stilen. På samma
sätt som mäns
stil är outfiten
inriktad på lager
på lager. På
fötterna, slanka
högklackade
sandaler.
Som accessoarer
har man ett par
glasögon, armband och massor
av ringar.
HERR
Den manliga
stilen är proper
och ordentlig
med ändå med
en känsla av
sommar.
Lager på lager
i de skiraste
tygerna.
Under den
genomskinliga
rocken bärs en
kostym med
dubbelknäppt
jacka och en förlängd skjorta som
slutar vid knäna.
På fötterna, ett
par sandaler.

STIL

DIVINE DEIT Y M EN
Silhuetten är avslappnad och nonchalant. Överdimensionerade skjortor som bärs med upprullade chinos och långa skjortor över tights ger en
orientalisk stil. Asymmetriska detaljer adderar en twist i garderoben.
Lång kraglös skjorta.

Ryggsäck i satin med
dragsko och bomullslappar.
Kabelstickad tröja i
bomull.

Lätt oversized
blazer i linne.

Tights med
extra långa
ben.

Oversized draperad
skjorta.

Topp med halsdetaljer i
avant garde design.

Transparanta solglasögon
med UV-skydd.

Läderbyxor.
Avslappnade bomullschinos
med upprullade benslut.

Avslappnad t-shirt med
asymmetriska detaljer.

WOM EN DIVINE DEIT Y
Ett avantgardistiskt uttryck i en kritigt vit färgskala.
Lager och draperingar skapar en avslappnad silhuett som kontrasteras med korsettbälten för en markerad midja.
.
Trenchcoat med
draperingar.

Draperad body
med metallickorsett.
Kabelstickad väst.

Klänning i skira
draperande lager.

Minikjol med
överdimensionerade fickor.

Spegelbeklädd
läderväska med
tillhörande fodral.

Vid draperad kjol
med asymmetrisk
fåll.

Remsandaler
med fyrkantiga
klackar och
asymmetrisk
färgläggning.
Remsandaler med
fyrkantiga klackar och
asymmetrisk
färgläggning.

Skjorta med
plisserade
detaljer.

Crispy poplinskjorta med
bomullskorsettbälte.

PUMP IT UP
Låt oss regera på dansgolvet! Regler är föråldrade, uttrycken blandas fritt och vi är de enda
som sätter gränserna. I vårt moderna samhälle triggas vi kontinuerligt av allt från visuella
meddelanden och bilder till det yttersta flimret.

I PUMP IT UP transporterar vi oss till underjordiska klubbar och lyssnar på rytmen av techno
och Eurodance samtidigt som vi mixar streetwear med mer eleganta plagg såsom
överdimensionerade kavajer och formella byxor. Eftersom vi inte är rädda för att bryta några
regler så blandar vi hejdlöst; high-tech och low-tech, lössittande och tajt, vågade färger med
en jordig palett. Det är unisex och ålderslöst – vi vill bara ha roligt och uttrycka oss själva!

FÄRGSYSTEM

BA
S

SÄ

SO
NG

AC

CE
NT

De viktigaste färgkombinationerna och hierarkierna
för PUMP IT UP.

• MIXAT • ÖVERDIMENSIONERAT TILLSAMMANS MED SMALA PLAGG • INGA REGLER •

• 80-TALS AXLAR • LÅNGA KOSTYMJACKOR • STREETWEAR BLANDAT MED FORMELL KLÄDSEL •

STIL
DAM
Den kvinnliga stilen har
en bred jacka i turkos
som är knäppt över en
bustier. Den breda
överkroppen har en
smalare botten med
färgglada och tajta
shorts. Den
klubbliknande outfiten
har färgblockerade
loafers och den lilla
axelväskan.

HERR
Gör dig redo för en
utekväll! Den manliga
stilen är skapad av en
bred jacka över en
färgstark basskjorta. Den
övre delen ger ett
fyrkantigt intryck medan
den undre delen är rak
med färgblockerade
shorts och blå loafers.

PUMP IT UP M EN
Influerat av 80-talet mixat med 90-talets MTV musikvideos. Från glänsande tyger till vida axlar. Det är djärva färger, överdimensionerat,
bruna färginslag och kroppsnära tröjor.

Glansig
tjocktröja med
kontrasterande lila
ficka framtill.

Jeansjacka i glansigt
mörkblått PVC-tyg.

Överdimensionerad kavaj i tunt
ylle med kontrastsömmar.

Blått armband.

Överdimensionerad
t-shirt med digitalt
print.

Kroppsnära
ribbad t-shirt
med dragkedja
framtill.

Överdimensionerad bomullsskjorta med kontrastsömmar och
dragkedjeficka.

Ankellånga röda byxor med hög fåll
med turkosa och bruna detaljer.
Gröna byxor med dragsko och
brun rand.

Randiga shorts i brunt och turkost gjorda
i lyocell med byxben som slutar 10 cm
ovanför knäna.

Magväska i nylon
med digitalt tryck.

WOM EN PUMP IT UP
Klubbarnet har vuxit upp och blandar sin stil, det är 90-talets toppar med 80-talets överdimensionerade jacka. Midjeväskor bärs för enkel
och snabb åtkomst av dina ägodelar och platta loafers ses på fötter hela dagen.
Överdimensionerad kavaj.
Stretchig bandeau-topp
med metallring.

Silkesklänning
med digitalt print.

Lycratights med
justerbar midja.

Bustier i lycra.

Väska i plast med kedja
som band.

Korsett med
bindning framtill.

Rynkade byxor
med avtagbara
hängslen och
kontraststygn.

Mjukt
draperad sele i
satin.

Mocka och skinn loafers.

K ALENDARIUM HÖSTEN 2018

7-10 AUG
COPENHAGEN FASHION WEEK

28-30 AUG
FASHION WEEK STOCKHOLM

14-18 SEP
LONDON FASHION WEEK

8-10 AUG
CIFF

29 AUG-1 SEP
OSLO DESIGN FAIR

16-19 SEP
THE MICAM

8-10 AUG
REVOLVER

4-6 SEP
CINTE TECHTEXTIL CHINA

19-25 SEP
MILAN FASHION WEEK

13-18 AUG
STOCKHOLM FASHION DISTRICT

6-14 SEP
NEW YORK FASHION WEEK

25 SEP-2 OKT
PARIS FASHION WEEK

13-15 AUG
FN PLATFORM, LAS VEGAS

6-16 SEP
HELSINKI DESIGN WEEK

15-21 OKT
AMAZON FASHION WEEK

15-17 AUG
NORDIC SHOE AND BAG FAIR

7-15 SEP
PARIS DESIGN WEEK

20-28 OKT
DUTCH DESIGN WEEK

16-19 AUG
FORMLAND

7-11 SEP
MAISON & OBJET PARIS

28-30 NOV
WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL

21-24 AUG
FORMEX

9-11 SEP
TOP DRAWER
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SVE N S K HAN D EL S TI L
Svensk Handel Stil är ett branschkansli för de cirka 2 000 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
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SW E D IS H FA SH I ON C OU NC I L
Swedish Fashion Council har tagit fram tre olika trender inför vår/sommar 2019. Swedish Fashion Councils roll
är att sedan 1979 främja, stärka, stötta, inspirera och utveckla svenskt mode. Vi gör det genom att erbjuda
omvärldsanalys, seminarier, trendguider, rapporter, nätverk och inspirationsutställningar.
Vi bedriver forskningsprojekt, 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

