
Välkommen till en presentation av den senaste studien om den svenska 
modebranschen. Rapporten visar bland annat hur stor omsättningen är i 
branschen och hur många den sysselsätter. Årets rapport fokuserar särskilt 
på hur branschstrukturen ser ut.

För andra året i rad presenteras statistik för den svenska modebranschens eko-
nomiska utveckling.  Årets rapport belyser branschens struktur utifrån företa-
gens storlek, och ger en djupare insikt om företagens omsättning, export, antal 
sysselsatta mm, totalt och inom respektive sektor.

Rapporten har finansierats av Tillväxtverket i samarbete med 15 organisationer* 
inom mode. Arbetet har letts av Association of Swedish Fashion Brands (ASFB) 
och rapporten är författad av Volante. 

Kulturdriven tillväxt ger betydande, positiva e!ekter i samhällsekonomin och 
mode är en bransch inom de kulturella och kreativa näringarna. För att kunna 
bidra till e!ektiv utveckling av näringarna behövs mer kunskap om branscher-
nas struktur och utvecklingsbehov. Moderapporten är en del av det kunskapsar-
betet och ingår i Tillväxtverkets arbete med kulturella och kreativa näringar.

Rapporten kommer att presenteras vid två tillfällen:

Stockholm, onsdagen den 22 januari
Medverkande: Klas Rabe, programansvarig på Tillväxtverket, Christine Sundberg 
Carendi, generalsekreterare för ASFB samt Tobias Nielsén, VD på Volante och 
Joakim Sternö, analytiker på Volante.

Borås, torsdagen den 23 januari
Medverkande: Klas Rabe, programansvarig på Tillväxtverket, Elin Lydahl, gene-
ralsekreterare för TEKO samt Joakim Sternö, analytiker på Volante och Ulrika Ahl, 
projektledare på Västsvenska Handelskammaren. 

Varmt välkommen!

Tillväxtverket

och

*Agenturföretagen
Association of Swedish Fashion Brands (ASFB)
Beckmans Designhögskola
Föreningen Svenskt Mode
Habit
Modebutikerna
Modeinkubatorn

Stockholm 22 januari
Borås 23 januari

Hur stor är den  
svenska modebranschen? 

INBJUDAN

STOCKHOLM 22 JANUARI

Plats: TEKO, Sveriges Textil- och  
modeföretag, Storgatan 5, Stockholm

Tid: Kl 09.30–10.30

Sista anmälningsdag:  
20 januari
Länk till anmälan – Stockholm

Har du frågor, kontakta:  
Christine Sundberg Carendi, ASFB
Tel 070-494 57 99
christine.carendi@asfb.se

BORÅS 23 JANUARI

Plats: PROTEKO, Textile Fashion Center, 
Skaraborgsvägen 3, Borås

Tid: Kl 09.30–10.30

Sista anmälningsdag:  
20 januari
Länk till anmälan – Borås

Har du frågor, kontakta:  
Elin Lydahl, TEKO
Tel 08-762 66 62
elin.lydahl@teko.se

Med reservation för eventuella ändringar
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PROTEKO
Svensk Form
Svensk Handel Stil
Svenska Moderådet
Svenska Tekoindustriföreningen (STIF)
Svenskt Sportforum
TEKO, Sveriges Textil- och modeföretag
Textilhögskolan vid högskolan i Borås

http://services.tillvaxtverket.se/course-view/view-period/default/89101
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mailto:elin.lydahl%40teko.se?subject=

