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Start-Up Stockholm förstärker kompetens inom
kreativa näringar med experter från Subtopia
Spelutveckling, mode, design och musik utgör stadigt växande näringar i Sverige. Dessa
kulturella och kreativa företags framgångar är en direkt följd av ökningen av digitalt drivna
affärsmodeller. I syfte att ytterligare stimulera de här affärsområdena inleder Start-up
Stockholm ett samarbete med företagsinkubatorn KLUMP Subtopia i Botkyrka.
- KLUMP Subtopias erfarenhet och spetskompetens är precis vad vi behöver för att möta det
växande behovet av rådgivning inom kulturella och kreativa näringar. Vi vill nu utöka våra
specialistområden till att även inkludera dessa och har valt en partner som vi anser ligger i
framkant och arbetar med de mest intressanta modellerna, säger Start-Up Stockholms VD Wadih
El-Achkar.
KLUMP Subtopia i Botkyrka är en inkubator och en arbetsplats för innovation och idéer. Här
arbetar sedan 2011 entreprenörer med att utveckla sina visioner till hållbara företag inom de
kulturella, sociala och kreativa näringarna. KLUMP erbjuder coaching, en bekräftande miljö, ett
flexibelt kontor och allt det som kommer med att bli del av klustret Subtopia.
- Vår metod, som vi utvecklat över tid, har varit framgångsrik och vi ser samarbetet som ett viktigt
erkännande inte bara för vårt sätt att arbeta, utan också ett genombrott för insikten av betydelsen
av kulturellt förankrat entreprenörskap idag, säger Anders Lindgren, verksamhetsledare på
KLUMP Subtopia.
Start-Up Stockholm och KLUMP Subtopia kommer att tillgängliggöra respektive organisations
rådgivning på plats i Stockholms city och i Alby. Syftet är att ge fler kreativa företag möjlighet att
utvecklas och skapa livskraftiga affärsmodeller i Stockholmsregionen.
Utdrag ur researchbolaget Volantes senaste bearbetning av statistik från SCB 2014:
De kulturella och kreativa näringarnas kärna utgörs av de personer och företag som har ett kreativt
skapande i fokus, exempelvis filmare, författare, konstnärer och musiker. Inom hela sektorn finns
dessutom verksamheter som producerar, distribuerar, säljer och stöttar.






Anställda. Antal anställda inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige uppgår till
nära 200 000 heltidstjänster.
Företagande. 148 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna och
antalet ökade med i genomsnitt 3,3 procent per år mellan 2007 och 2014. Nästan 80 procent
av företagen är enmansföretag och 98 procent har 0 – 9 anställda. Endast 0,1 procent av
företagen har 200 anställda eller fler.
Omsättning. De kulturella och kreativa näringarna omsatte 458 miljarder kronor år 2014, en
ökning med 5 procent sedan föregående år. Sett över en längre tidsperiod, 2007-2014 har
sektorn vuxit med 14 procent, näringslivet som helhet har vuxit med 12 procent.
Bidrag till BNP. Förädlingsvärdet inom de kulturella och kreativa näringarna uppgick till
164,5 miljarder kronor år 2014, en ökning med drygt 8 procent sedan föregående år. Det
motsvarar cirka 4 procent av Sveriges BNP.

Fakta om effekterna av Start-Up Stockholms affärs- och innovationsrådgivning
Start-Up Stockholm är Sveriges största rådgivningscenter inom kostnadsfri affärs- och
innovationsrådgivning. Den ideella organisationen har även ett brett seminarieutbud inom olika
ämnesområden och driver program inför start och tidigt tillväxt utveckling. Varje år tar 4000 personer del av
Start-Up Stockholms tjänster utifrån vilka det startas 2600 företag, varav 1400 uppmätts som livskraftiga
efter 5 år*. Läs mer: http://www.startupstockholm.se/om-oss/kort-om-oss/

Fakta om KLUMP Subtopia
KLUMP Subtopia i Botkyrka är en inkubator och en arbetsplats för innovation och idéer. KLUMP är en del av
Subtopia som är ett av Sveriges största kluster av kulturföretag. De som är med i KLUMP är idébärare.
Idébäraren är en grym resurs och själva grundförutsättningen för att en idé ska realiseras. KLUMPs
coachning är inriktad på att stärka individens vilja och förmåga att realisera idén.
Läs mer: http://www.subtopia.se/utvecklas/inkubator-klump-subtopia/
För mer information, kontakta
Marknadsansvarig Start-Up Stockholm: Johanna Pihl +46 72-306 03 10 johanna.pihl@startupstockholm.se
Kommunikationsansvarig Subtopia: Paulina Sokolow +46 073-960 70 23 paulina.sokolow@subtopia.se
Länkad information
Pressmeddelande, Kulturella och kreativa näringarna växer starkt, bearbetning av Volante med data från
SCB: http://volanteresearch.com/2016/05/kulturella-och-kreativa-naringarna-vaxer-starkt/

*Företag som omsätter mer än 0,6 mkr/år definieras som livskraftiga företag, källa Kontigo och Start-Up
Stockholm 2015/2016.

