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Tillväxt Malmö 2012 - 2014
Den ursprungliga Uppstart Malmö-idén, att stödja enskilda entreprenörer som ville
starta företag, så att det skapas nya arbetstillfällen, har utvecklats. I november 2011
startade Tillväxt Malmö, som var ett samarbete mellan Uppstart Malmö (projektägare),
Malmö Stad och Malmö Högskola.
Målgruppen var entreprenörer och företagare, kommersiella såväl som
samhällsentreprenörer, i arbetskraftsintensiva verksamheter som var igång (hade
betalande kunder och några anställda) och ville växa. Dessa erbjöds bland annat
kontaktperson, rådgivning, marknadsföringshjälp, seminarier, nätverk och möjlighet till
finansiering. Allt för att deras verksamheter skulle bli framgångsrika och skapa nya
arbetstillfällen.
Från uppstart till tillväxt
Det fanns flera anledningar till förändringen av målgrupp. Från att ha arbetat med att
hjälpa entreprenörer att starta företag, till att hjälpa redan igång varande företag att
växa. Förenklat berodde det på hur ”marknaden” för entreprenörsstöd såg ut i
kombination med hur att få bästa möjliga utväxling på insatta resurser. Faktorer (ej i
prioritetsordning):
• Det fanns (och finns) mycket stöd för att starta företag
• Det tar normalt lång tid innan ett nystartat företag är stabilt och kan anställa
substantiellt med personal (i genomsnitt 7 år)
• ”Enbart 1 av 10 nystartade företag har verksamhet efter 10 år”
• Det är mindre svårt att växa företag med en fungerande affär (=betalande kunder)
• ”4 av 5 nya arbetstillfällen skapas i småföretag”
• Vi har få företag med 5 – 50 anställda i Sverige jämfört med jämförbara länder
• Europeiska Regionala Utvecklingsfonden hade en utlysning där Tillväxt Malmökonceptet passade in
Resultat
De företag vi arbetade skapade tillsammans 670 nya arbetstillfällen.
Verksamheten följdes av en följeforskare från Malmö Högskola (då, nu universitet). Det
går att erhålla en kopia på slutrapporten. Rapporten var i allt väsentligt positiv till
verksamheten och ingick som en del i beslutsunderlaget för finansieringen av Tillväxt
Malmö 2015 – 2017.

