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Uppstart Malmö
2011 grundades stiftelsen Uppstart Malmö. Initiativtagare var Dan Olofsson och Luciano
Astudillo tillsammans med ett antal av Malmös framgångsrika entreprenörer och
företagsledare. Målet var att bidra till ett bättre Malmö genom att fler arbetstillfällen
skapades så att fler personer hade ett arbete att gå till.
Ambitionen var att fokusera vårt engagemang till de stadsdelar med högst arbetslöshet
och till den typen av branscher som är arbetsintensiva. Vår grundinställning var och är
nämligen att ett segregerat Malmö blir ett bättre Malmö om fler av dem som inte har
arbete får ett arbete.
Vi förenades i en stark tilltro till entreprenörskapet; förmågan att långsiktigt skapa
arbete till sig själv och andra. Egentligen var idén till Uppstart Malmö enkel. Att låta
Malmöregionens framgångsrika entreprenörer bidra med sina nätverk, sina erfarenheter och sitt kapital. Allt det med syfte att stödja mindre erfarna entreprenörer med
idéer och kraft att vilja starta och utveckla företag för att på så sätt skapa fler arbetstillfällen. Som mål satte vi tidigt upp att 1 000 personer skulle få arbete genom de
insatser Uppstart Malmö bidrog med.
Verksamheten startade i mars 2011. Uppstart Malmö bestod då av två delar: dels en
stiftelse som på olika sätt skulle stödja de jobbskapande entreprenörerna, dels tillgång
till investeringskapital från ett antal erfarna entreprenörer och företagsledare i Malmö:
Rune Andersson, Jan Barchan, Martin Gren, Sten K Johnsson, Therese Karlsson, Ljubo
Mrnjavac, Percy Nilsson, Dan Magnusson, Spiros Mylonopoulos, Dan Olofsson, Håkan
Roos, Alf Tönnesson och Kent Widding Persson. De var beredda att investera 30
miljoner kronor under en treårsperiod. Initialt var vårt fokus på att stötta entreprenörer
/ företagare som ville starta företag och den vägen skapa nya arbetstillfällen.
De metoder vi hade att tillgå var:
• Kapital från investerarna
• Rådgivning och nätverk från partnerföretag och personer som vill hjälpa till
• Personalen i stiftelsen
Tidigt blev vi också en kanal för övriga goda krafter som ville bidra till ett bättre Malmö
och fler arbetstillfällen. Många näringslivsaktörer ville hjälpa till, men hade hittills inte
vetat hur eller inte kunnat göra det på ett effektivt sätt själv. För dessa blev Uppstart
Malmö en möjlighet att bidra.
Arbetssätt och metoder har utvecklats över tid. Initialt gick Uppstart Malmös
verksamhet ut på att stödja entreprenörer som ville starta företag. Den verksamheten
har utvecklats till Tillväxt Malmö.
I tillägg har vi adderat verksamheter som fokuserar på att hjälpa personer, främst unga
som står långt från arbetsmarknaden till arbete. Uppsök Malmö, Good Malmö och On
Track är verksamheter som också drivits i stiftelsens regi.
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Också investerarnätverket har utvecklats. I stort sett samtliga som var med från starten
är fortsatt med. Många vill vara med och söker sig till Uppstart Malmö. Vi har också
ansträngt oss för att föryngra och få en bättre könsbalans. Sammantaget har det
inneburit att vi idag har ett 40-tal investerare i vårt nätverk.
Sedan starten i mars 2011 och till den siste mars 2020 har närmare 3 000 personer fått
nya arbeten tack vare Uppstart Malmö. 1 785 av dessa är nya arbetstillfällen som
skapats i samarbetet mellan företag och Tillväxt Malmö.
Uppstart Malmö-konceptet har rönt stor uppmärksamhet. Vi har haft flera studiebesök
från rikspolitiker. 2014 startades Uppstart Helsingborg, med fokus på Tillväxtverksamheten. 2018 startade Tillväxt Botkyrka som i mångt och mycket framgångsrikt
kopierat Tillväxt Malmö.
https://www.di.se/nyheter/hojdarnas-projekt-i-botkyrka-far-fart-pa-foretagandetdubbelbingo/
https://www.di.se/nyheter/tungviktarnas-tillvaxtprojekt-stortdyker-30-bolag-hotasav-konkurs/

