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Stockholm Modecenter är i dag nordens ledande 
handelsplats för mode. Våra lokaler i Järla Sjö 
rymmer inte bara ett levande modehus utan är 
också en mötesplats för modeföretag, agenter, 
inköpare, stylister och journalister. 

TEKO företräder branschen - nationellt och inter-
nationellt - i alla frågor av gemensamt intresse 
för den svenska tekoindustrin, dess företag och 
produkter. Huvuduppgiften är att ge service och 
rådgivning till medlemsföretagen. Marknaden, 
handel, EU, miljön, avtalsområden och arbetsrätt 
är kärnan i verksamheten.

Svenska Moderådet är ett samarbetsforum för 
den svenska mode- och textilbranschen och har 
sedan starten 1979 verkat för svenskt mode  
i Sverige och utomlands. Vi analyserar modets 
utveckling och producerar olika typer av trend-
information med inriktning på mode, livsstil och 
inredning för företag och organisationer med 
behov av omvärldsbevakning.

Transit Kulturinkubator vill bidra till bättre 
förutsättningar för kreatörer och kulturutövare  
att utveckla sina verksamheter. Därför erbjuder 
vi coachning, affärsrådgivning och kompeten-
sutvecklande aktiviteter till kreatörer inom konst, 
design, konsthantverk, film, musik och scenkonst.

A 3 Tillfällig utställning 
/ showroom  150 kvm

C 1 Kontor 3 x 270 kvm
C 2 Bibliotek/arkiv 150 kvm

D 2 Verkstäder produktion 150 kvm

E 1 Ateljeér 270 kvm

Garderob + toaletter 15 + 25 kvm

A 1 Offentlig entré 100 kvm   

Förråd 20 kvm

A 2 Utställning 250 kvm
Inlastning 50 kvm

Sammanträdesrum

B 3 Administrativ entré 40 kvm
reception på varje våningsplan

B 2 Privat entrée/lobby 100 kvm
i samband med utställning

A 2 Takterass 100 kvm
i samband med showroom

Förråd 20 kvm

Drift/tvätt

D 3 Verkstäder material 150 kvm
Soprum

F 2 Service 100 kvm
Teknik 12 kvm

Städ 20 kvm

Förråd 20 kvm

Drift
Personalrum och kök 20 kvm

Användare Aktiviteter

“Farago och Chanel”     utställning på Fotografiska, öppnar den 2 juli.

ANVÄNDARNA

Just nu! På gång!

grundar sig i antagandet att modeindustrin idag inte återspeglas som den fabrik det 

Även modet börjar bli en industri.

Det som först och främst stått för utveckling av modeindustrin är möjligheten att 

och offentliga lokaler. Alla delar sitter sedan samman i en spindel.  

Mode i Sverige, en omvärldsanalys

Program

Organisation

Hyresgäster

“Modets mångmiljardärdindustri är hetare än någonsin i en tid när västvärlden pratar om kläder som 
aldrig förr, när modemagasin och stilbloggar blomstrar medan musiktidningar försvinner. För medan 
skivsamlingen och bokhyllan kan ersättas av ikoner på mobilen (...), är kläder något som inte går att  
laddas ner, något vi måste konsumera i fysisk form.”

Familjen KreatörenStudenten/
Forskaren Turisten

50 % administration

25% produktion

Omsätting i svensk detaljhandel, miljarder kronor

25 % presentation

1. Utställning 
300 p sittande/ 500 p stående 

2. Lounge  

3. Förråd 

4. Inlastning

1. Kök 

2. Gemensamt utrymme  

3. Ateljéer 

4. Verkstäder sömnad 

5. Städ

1. Reception 

2. Kök  

3. Arbetsplatser 

4. Mötesrum 15 p 

5. Mindre mötesrum 5p 

6. Förråd 

7. Verkstäder material 

8. ( Showroom plan 5) 

1. Bibliotek /arkiv 

2. Förråd

1. Entrésluss
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