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Åhléns medarbetare frontar vårens stilutmaning  

Idag drar Åhléns igång en stilutmaning som en del av vårmodekampanjen ”Klara färdiga vår” 

med syfte att inspirera Åhléns kunder till att utmana sig själva och hitta nya sätt att använda 

sina kläder, och kanske våga prova en stil som man vanligtvis inte har. För att visa upp de 

olika temana har Åhléns använt sina egna medarbetare som modeller.  

 

Åhléns har tagit fram fem olika klädteman som kommer att synas från måndag till fredag. Veckan 

inleds med #färgstarkmåndag, där kunderna inspireras till att våga bära färgglatt. #loungeweartisdag 

uppmuntrar till att mixa bekväma plagg med mer dressade. #lagerpålageronsdag tipsar om hur 

man kan skapa en look där fler olika plagg bärs tillsammans på ett kreativt sätt. #stilkrocktorsdag 

visar hur man kan mixa olika stilar till en helt ny sammansatt look. #powerfredag är outfiten som får 

en att känna sig oövervinnelig. 

 

– När våren kommer känns det alltid spännande att återupptäcka sin garderob, och i år tror jag att vi 

har längtat extra mycket efter det. Med stilutmaningen hoppas jag att vi kan inspirera alla till att våga 

testa något nytt och hitta nya möjligheter med sina kläder, säger Carin Wester, Designchef 

Mode Åhléns. 

 

Varje dag den här veckan presenteras ett nytt klädtema och därmed en ny stilutmaning att 

anta. Förhoppningen är att kunder delar med sig av sina outfits och inspirera fler genom att lägga 

upp bilder och hashtagga. För att visa upp de olika temana har Åhléns använt sina egna 

medarbetare som modeller. Bland modellerna för stilutmaningen ser vi bland annat: 

• Tahira Music, Försäljningsansvarig online. 

• Sofia Bothelius, Strategi- och hållbarhetschef. 

• Johanna Wärnberg, Personal shopper Åhléns City Stockholm. 

• Emma Wibom, Marknadskoordinator Mode. 

• Nina Asp, Projektledare Marknad 

 

– Efter ett år av hemarbete längtar vi efter att få ta ut våra favoritplagg ur garderoben och förnya 

dem med lite härlig stilinspiration. En ny röd väska kanske kan ge förra vårens trenchcoat en ny 

känsla eller varför inte låta tightsen få ett lyft med hjälp av en härlig kavaj och ett par stora örhängen. 

Din stil och hur du väljer att bära plaggen blir säsongens tema, säger Carin Wester, Designchef 

Mode Åhléns.  

 

Åhléns vårmodekampanj kommer även att bjuda på ett live shoppingevent med Åhléns mode-

designchef Carin Wester och stilproffset Cecilia Blankens. Här bjuds tittarna på en presentation av 

vårens trender kopplat till veckan stilutmaning. Sändningen äger rum den 25 mars klockan 19:30 på 

ahlens.se.  

 
Länk till kampanjsida: 

https://www.ahlens.se/Mode/inspiration-stilutmaning-2128473 

För högupplösta bilder, besök Åhléns bildbank: 

http://ahlens.mediaflowpro.com/5/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Åsa Runnvik, Projektledare PR Åhléns, 070-1989485, asa.runnvik@ahlens.se 
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