
P:INCUBATOR är ett inkubatorprogram för företag och 
organisationer som vill ta tillvara på sina medarbetares 
fulla potential. Vi förädlar kreativitet till en hållbar affärsplan 
på 12 veckor.

VI TAR TILLVARA PÅ DIN PERSONALS IDÉER 
OCH INNOVATIONSKRAFT
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FINNS DET OUTNYTTJAD KREATIVITET PÅ ER 
ARBETSPLATS?

Enligt en undersökning från Manpower Work Life upplever sju av tio svenskar att det 
finns en stor outnyttjad kreativitet på deras arbetsplatser i dag. Samtidigt upplever mer 
än hälften att arbetsgivaren inte främjar kreativiteten hos de anställda – trots att en 
majoritet tror att det skulle öka både trivseln och lönsamheten*
*Källa: Manpower Work Life-undersökning 2013. Undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av 
ManpowerGroup Sverige. 

På en skala mellan 1 (lägst) och 5 (högst), hur väl tar ert företag tillvara på 
medarbetarnas innovationskraft?

VI HJÄLPER ER

Subtopia har 12 års erfarenhet av att arbeta med företagande och innovation. 
Inom vårt kluster finns ett 80-tal företag och organisationer som arbetar med 
konst, kultur och sociala innovationer.

P:INCUBATOR drivs av KLUMP Subtopia som är ett framgångsrikt inkubatorprogram 
för kreativa näringar. Att ta tillvara på idéer och leda processen fram till en färdig 
produkt eller tjänst är vår spetskompetens. 

KLUMP Subtopia drivs av Subtopia med stöd av Botkyrka kommun. 
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SÅ HÄR FUNGERAR P:INCUBATOR

INNEHÅLL

P:INCUBATORS metod har sitt ursprung i den konstnärliga arbetsprocessen. 
Tillsammans med ett affärsstrategiskt förhållningssätt skapar det ett inkubators-
program som tar tillvara på innovation och kreativitet oavsett affärsområde. 

P:INCUBATOR ger individen både möjlighet att utforska sin kompetens och verktyg 
för att på ett hållbart sätt förverkliga sina idéer. 

P:INCUBATOR är ett sätt att ta tillvara på företagets eller organisationens intraprenörer. 
När arbetsgivaren uppmärksammar medarbetarnas potential ökar företagets 
innovationskraft och med det dess lönsamhet. 

P:INCUBATOR sträcker sig över 12 veckor. Varje vecka innehåller två timmars 
coachsession. Resultatet är en affärsplan färdig att realisera.

P:INCUBATORS metod innehåller tre faser: lägesbeskrivning (v. 1-2), 
produktuveckling (v. 3-8) och kommunikation (v. 9-12). Efter de 12 veckorna har 
deltagaren en affärsplan och en pitch.

P:INCUBATOR-deltagaren har tillgång till klustret Subtopias kontaktnät och vid behov 
full acsess till KLUMP Subtopias öppna kontor där ett stort antal företag arbetar med 
att realisera sina idéer. 



ANDERS LINDGREN, verksamhetsledare
Tel. 0739 60 70 26, e-post anders.lindgren@subtopia.se

BOODLA: KLUMP-FÖRETAG 2010-2012
Agnes Fischer är ursprungligen arkitekt men när hon kom 
till KLUMP Subtopia hade hon en vision om att använda 
trädgårdsodling som ett redskap för att förbättra livsmiljön i 
städer. Idag driver hon företaget Boodla som skapar trädgårdar 
tillsammans med barn och vuxna. Syftet är att främja barnens 
möjligheter att förstå ekosystem och odling samt skapa 
trygghet genom att grannar lär känna varandra.
www.boodla.se

PROVINS: KLUMP-FÖRETAG 2010-2012
Josefin Uhnbom är statsvetaren som hade en vision om hur 
hon skulle kunna skapa arbetstillfällen för utrikesfödda kvinnor 
långt ifrån arbetsmarknaden genom att ta tillvara på deras 
matlagningskompetens. Idag driver hon Provins Mat som 
genom catering och andra tjänster inom matområdet. Provins 
Mat lyfter fram det nya nordiska köket och varje matupplevelse 
bidrar till att skapa arbete.
www.provinsmat.se

A MILLION MINDS: KLUMP-FÖRETAGARE
Madeliene Opira är idag en av dem som utvecklar sitt företag i 
KLUMP Subtopia. I grunden är hon jurist men efter att ha sett 
utvecklingen i de svenska miljonprogrammen bestämde hon sig 
för att starta en tankesmedja som arbetar för att ändra bilden 
av miljonprogrammen och frigöra den potential som finns där. 
Hon är utvald till Change Leader av Kinneviks stiftelse Reach 
for Change.
www.amillionminds.se

ARKAN ASAAD: KLUMP-FÖRETAGARE

Arkan Asaad är författare och populär föreläsare, känd för sin 
bok Stjärnlösa nätter om en ung kille som blir bortgift mot sin 
vilja. Sedan 2011 är Arkan en del av KLUMP Subtopia. Han 
utvecklar riksorganisationen Right 2 Choose som utbildar 
inom tvångsäktenskap, mänskliga rättigheter och rätten att 
själv få välja sitt liv. 2013 blev han utvald till Change Leader av 
Kinneviks stiftelse Reach for Change.
www.arkanasaad.se

KLUMP SUBTOPIAS MERITFÖRTECKNING
Nedan presenterar vi fyra KLUMP-företag. De är beviset på att vår metod fungerar i 
praktiken och att den passar olika typer av affärsområden.


