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Rapporten har tagits fram av Game Habitat.
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[ Sammanfattningen ]

Sammanfattningen
En upplevelse
i världsklass
Det har i Malmö under flera årtionden uttryckts ett behov
av att skapa en turistmagnet som Tivoli i Köpenhamn eller
Universeum och Liseberg i Göteborg.

Under de senaste åren har ett arbete pågått

är en sammanfattning av arbetet och en

med att utforska om detta behov kan sam-

beskrivning av processen.

spela med den väldigt snabbt expanderande

The Game Malmö specificeras som en

spelbranschen i Malmö.

mötesplats och ett upplevelsecenter för

Efter två tidigare förstudiearbeten beslutade

spelvärldens användare, producenter och

Malmö stad och intressenter såsom Atrium-

intressenter. The Game Malmö bygger på

Ljungberg, Skanska och Massive Entertainment

fyra innehållsliga teman:

att gå vidare med en fördjupad förstudie för
att bygga vidare på konceptet Nordic Game

2.

EXPERIENCE – utställningar för inspiration och

3.

PLAY – det interaktiva spelområdet där lokala

4.

VIEW – Esport-hubben med en mellanstor arena

Utifrån detta skapades konceptet The Game
Malmö som presenteras dels som en visionär,
visuell presentation med skisser, dels en
driftsbudget och dels denna rapport som

producenter spelas

för publika event
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lärande

N

affärsidé byggd på konceptet.

MEET – öppna mötesplatser där gamers träffas

E

utmynna i en konceptbeskrivning och en

1.

RIENC

blev utförare av arbetet. Resultatet skulle

PE

Experience. Spelorganisationen Game Habitat

[ Sammanfattningen ]

Konceptet The Game Malmö är byggt på
estimat om en lokal i Malmö på 3000m2 och
en publik på cirka 150 000 besökare per år.
Rapporten och presentationen är skapad
så att alla intressenter ska kunna använda
arbetet för fortsatta studier och koncept
utifrån egna idéer och perspektiv. Detta arbete
överlämnas åt marknadens aktörer med hopp
om fortsatt utveckling och realisering.
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[ Bakgrunden ]

Bakgrunden
Historien - två
världar möts
Två av varandra oberoende situationer och behov har
skapat detta utvecklingsarbete för ett publikt rum för
spel. Dels den massiva utvecklingen av spelbranschen i
Malmö och dels det i decennier omdiskuterade behovet av
en turistmagnet i Malmö.

Svensk spelindustri har på mindre än ett

om det finns möjligheter att skapa ett publikt

decennium utvecklats till Sveriges största

rum för spel i Malmö som kan bli ett nytt

kulturexport. Malmö är Sveriges andra stad

spektakulärt turistmål.

sett till antal spelföretag och anställda och en

Arbetet började 2016 som ett förslag som

av Europas hetaste städer för spelutveckling

inkom till initiativet Meet Malmö vid Malmö

(Rapporter Dataspelsindustrin 2019).

stads näringslivskontor. Förslaget som
skickades in hade idéer om ett nytt turistmål

Malmö som besöksmål har också växt starkt

i Malmö, att det skulle kunna vara en

de senaste åren. Samtidigt talar internatio-

upplevelsebaserad park i någon form. Efter

nella besökare till Malmö om att det som

samtal mellan staden och idégivaren Lars

är mindre bra i Malmö är att det finns för

Malmgren identifierades spel som ett tänkbart

lite aktiviteter. Det vill säga att man vill

tema. Dels på grund av den starka närvaron av

att det ska finnas mer att göra, eller

spelbranschen i staden och dels på grund av

något specifikt att göra, i Malmö (Malmö

den allmänna speltrenden i samtiden.

Turism: Turistkartläggningar Malmö,

Detta ledde till förstudien Rum för Spel som

Research One 2019).

gjordes av Jonas Michanek (Idélaboratoriet)
och Mimmi Tegnér (då anställd på Malmö
Museer). Studien fastställde att det fanns ett

prototyparbete som startade redan 2016.

stort intresse från spelbranschen i staden

Hypotesen har från början varit att undersöka

kring detta och att branschen trodde på idén.
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Detta är den tredje delen i ett förstudie och

[ Bakgrunden ]

Därtill gjordes en omvärldsanalys av spelmu-

utforskande, möten och samskapande.

seum och spelupplevelseparker i världen.

Så kan konceptet Nordic Game Museum

2018-2019 tog Malmö stad arbetet vidare och

sammanfattas.”

genomförde tillsammans med ÅF ett antal
workshops med ett större nätverk av intres-

I samband med detta stod det också tydligt

senter. Spelbranschen och de ideella spelför-

att Malmö stad gärna stödde projektet, men

eningarna var med liksom till exempel aktörer

att man i det läget våren 2019 inte såg sig

från bank, fastighetsbransch och olika grenar

som driftsaktör. Alltså uppmanade man

av Malmö stad. Arbetet konkluderade fortsatt

marknadens aktörer att vara med och ta upp

att det fanns ett stort intresse på bred front

stafettpinnen.

och att det som deltagarna tyckte var mest
intressant var ett fysiskt spelupplevelsecenter:

Nästa steg blev att spelklustret Game Habitat
ansökte om projektmedel från Malmö stad

”En häftig byggnad som manifesterar Malmö

och andra intressenter för att bygga ett

som spelstad och förklarar det nordiska

konkretare koncept, en tydligare affärsidé

spel¬undret. En plats som berättar historien

och en väg framåt för att finna en eller flera

om spelindustrins framväxt och rymmer en

aktörer som skulle kunna realisera och driva

fantas¬tisk spelupplevelse. En plats som är

projektet.

i ständig förändring och bjuder in till
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[ Bakgrunden ]

Uppdraget
För att hålla tempot i processen och gå in i en mer konkret
fas, ansökte Game Habitat under tidig höst 2019 om medel
för att göra en fördjupad förstudie av projektet Nordic
Game Experience (nedan förkortat NGE). Med hjälp av
Malmö stads näringslivskontor skapades en ansökan som
lämnades in till kommunstyrelsen.

Den 7 oktober 2019 togs beslutet i Malmö

Medfinansiärer av studien var Atrium

stads kommunstyrelse att med en summa på

Ljungberg. Styrgruppen som ställde upp

200 000:- delfinansiera en fördjupad studie

med sin tid inkluderade Massive

av möjligheterna att på kommersiella grunder

Entertainment och Skanska.

utveckla konceptet Nordic Game Experience
– ett turistdragande upplevelsecenter i

Uppdraget genomfördes av Game Habitat.

Malmö med fokus på dataspel. Syftet med

Centralt var att resultatet skulle vara offent-

studien var att klargöra förutsättningarna för

ligt och komma alla potentiella intressenter

nämnt center, samt identifiera och knyta an

till godo. Allt för att öka möjligheten för

till aktörer som kan driva verksamheten och

ett genomförande.

medverka till dess förverkligande. Studien
skulle även gå igenom de finansiella förutsättningar som skulle kunna tänkas krävas
för drift.
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[ Processen ]

Processen
Mål
En styrgrupp startades med representanter

I de initiala mötena med styrgruppen precise-

för de intressenter som varit ledande och

rades uppdraget och en projektplan skapades.

omskrivits i kommunstyrelsens beslut:

Förutom ovan nämnda mål konkretiserades
behovet av att:

• Alf Condelius, Massive Entertainment
• Peter Lubeck, Game Habitat
• Andreas Lundberg, AtriumLjungberg

1. Skapa ett tydligare koncept kring vad
NGE skulle kunna vara.

• Victor Ollén, Malmö stads näringslivskontor
• Marie Persson, Skanska (avböjde fortsatt
medverkan tidigt i projektet)
Företaget NEW Scandinavia AB upphandlades

2. Utveckla en driftsbudget baserat på
ovan nämnda koncept.
3. Påvisa det starka nätverk av spelbolag,

av Game Habitat och blev ansvariga för att

utbildningar, ideella organisationer,

driva processen.

esportsinitiativ och annat som Malmös
speluniversum är och dess betydelse
för konceptet.
Arbetet blev således både en kreativ uppgift i
form av att skapa ett kreativt koncept baserat
på input från stadens nätverk liksom input från
relevanta kontakter i omvärlden, men också
ett affärsmässigt uppdrag att ta fram konkreta
siffror estimerade på liknande projekt.
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[ Processen ]

Handling

Start

Avslutat

Ansvarig

1. Analys & uppstart

Okt 2019

Nov 2020

Game Habitat / NEW

2. Research

Nov 2020

Dec 2020

Game Habitat / NEW

3. Skapande av material

Nov 2020

Dec 2020

Game Habitat / NEW

4. Kontakt med

Dec 2019

Feb 2020

Game Habitat / NEW

5. Sammanställa resultat

Jan 2020

Feb 2020

Game Habitat / NEW

6. Presentation av resultat

Feb 2020

Mars 2020

Game Habitat / NEW

7. Utvärdering

Mars 2020

Mars 2020

Game Habitat / NEW

intressenter / hypoteser
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[ Processen ]

Metoden

Förutsättningar
för konceptet

Fokus för arbetet blev kvalitativa studier i

För att kunna skapa ett koncept som blev

form av intervjuer med intressenter för spel-

någorlunda konkret enades styrgruppen

världen, upplevelsevärlden och tidigare initi-

om en kravspecifikation för det kreativa

ativtagare till liknande projekt i Malmö med

konceptet:

omnejd (se lista för intervjuade personer).
Därtill lades mycket av det initiala arbetet upp

•

på kvalitativ inläsning av liknande projekt och

Ett upplevelsecenter för dataspel, med
digitalt spelande i fokus.

research kring turism och upplevelsemål i
Malmö och Öresund.

•

Lokalens storlek är 3000 m2 – ett medelstort museum / upplevelsecenter med

Statusmöten med styrgruppen kring både

svenska mått mätt.

projektets generella riktning och konceptets
utformning hölls regelbundet med cirka tre

•

Malmö stad stödjer projektet men är inte

veckors mellanrum. Därtill har statusrapporter

driftsaktör. Fokus ligger på privata aktörer

skickats ut till styrgruppen kontinuerligt via

och affärsmässig lönsamhet.

epost.
•
Ett extra fokus las på att arbeta nära och

Den faktiska placeringen i Malmö är upp
till framtida intressenter.

få input från veteraner inom museum- och
upplevelsevärlden såsom Björn Edlund, fd VD

Materialet som skapades (förutom denna

Tom Tits Experiment och fd VD Junibacken,

rapport som skulle kunna lämnas till Malmö

och Pia Claesson, VD Funnys Äventyr. Nära

stad) skulle utformas på engelska så att

kontakter togs även med Hans Henecke,

internationella intressenter också med lätthet

fd Utvecklingschef Region Skåne och

skulle kunna förstå innehållet.

partner i Eksploria.
Därtill gjordes en studieresa till Stockholm
för att ta del av Tekniska Museets utställning
Play Beyond Play, där också kontakter
med relevanta spelare för projektet i
Stockholmsregionen togs.
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[ Processen ]

Konkreta
leverabler

Efter diskussioner inom styrgruppen
bestämdes att det viktigaste konkreta dokumenten som arbetet skulle utmynna i var:

1. Ett konkret visuellt koncept på engelska som skulle kunna presenteras
för och användas av framtida intressenter

2. Ett affärscase på engelska med estimat om publik, marknadsöversikt

och målgruppsanalys som skulle kunna presenteras för och användas
av framtida intressenter

3. En realistisk driftsbudget för beräkningar av finansiering och investeringar
som skulle kunna presenteras för och användas av framtida intressenter

Materialet som föreligger efter arbetet är

Materialet ska vara tillgängligt för alla och ska

denna rapport (främst producerad som en

kunna fungera som en visionär språngbräda

kortfattad process- och projektdokumentation

och en ekonomisk grundplåt för intresserade

för förstudiens finansiärer), en konceptuell

aktörer. En förstudie som ska kunna vidareut-

och visionär presentation med affärsmässiga

vecklas från respektive aktörs perspektiv.

analyser och en estimerad driftsbudget.
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[ Insikterna, marknaden & målgrupperna ]

Insikterna,
marknaden &
målgrupperna
Insikterna
Efter det inledande researcharbetet med intervjuer, inläs

• Hyra in utställningar
• Inte ett museum

ning och diskussioner i styrgruppen utkristalliserades
sig ett antal insikter som blev centrala för det

• Många intäktsströmmar

fortsatta arbetet.
• Fokus på publiken
• Entreprenöriell eldsjäl

E
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[ Insikterna, marknaden & målgrupperna ]

HYRA IN UTSTÄLLNINGAR

FOKUS PÅ PUBLIKEN

Att ha en egen produktion av utställningar och egen

Malmö stads spelvärld är stark. När det gäller bolag

personal för att skapa utställningar är en stor kostnad.

och arbetstillfällen så är produktion av spel i medialt

För att göra konceptet så slimmat som möjligt togs

fokus. Den delen som består av fokus på användaren

tidigt beslutet att istället arbeta utefter en premiss

och spelandet som gemensam angelägenhet har mest

där vandrande färdiga utställningar hyrs in. Inom

drivits i form av ideella föreningar såsom Malmö Esport

spelbranschen och dess intressefär visade det sig finnas

och Spelens hus, men även bolagiserats i form av tex

många utställningar (Minecraft, Pokemon, Game of

Malmö FF:s FIFA-satsning. Under arbetets gång blev

Thrones etc) att välja på. En snabb uppskattning är att

det tydligt att detta center måste ha ett stort fokus på

vandringsutställningar kan kosta mellan 5-15 miljoner

publiken, användarna, spelarna. Satsningar i staden på

SEK att hyra in, kan kräva 500-1500m2 i utrymme och

produktionen såsom Game Habitat, Dev Hub och Mincs

vara aktuella i mellan 6-12 månader.

inkubatorsatsning på spel är centrala för utvecklingsarbetet och finns redan. Detta koncept bör å andra sidan

INTE ETT MUSEUM

ha fokus på användaren och spelarna.

Om det ska vara en privat aktör som driver konceptet så
måste det finnas en hållbar lönsamhet som inte baseras

ENTREPRENÖRIELL ELDSJÄL

på offentliga medel. Efter intervjuer med aktörer inom

Många som drivit upplevelsecenter med speciella

branschen så blev det tydligt att det pedagogiska och

inriktningar vittnar om det hårda arbete som krävs

historiska perspektivet som ett publikt museum har i sitt

och den nära kontakt med området som behövs. En

åtagande, inte är lönsamt i sig. Därför försvann också

framtida driftsaktör bedöms behöva vara, framför allt

museum som term i den fortsatta diskussionen. Och

i det initiala skedet, både en eldsjäl som brinner för

fokus blev på aktiviteter med förmodad

projektet men också en driven entreprenör som kan se

hög lönsamhet.

intäktsströmmar och lyckas få olika verksamhetsgrenar
av relativt skiftande karaktär (utställningar, events,

MÅNGA INTÄKTSTRÖMMAR

restaurang, butik etc) att fungera under samma tak och

Erfarenheter från intervjuade personer inom

varumärke.

upplevelseindustrin pekar på att det ofta krävs flera
intäktsströmmar för att få ett koncept liknande detta att

Insikterna ovan har varit riktningsvisare för arbetet och

bli lönsamt. Det krävs dels en basintäkt från biljettför-

tydligt präglat kreativa och affärsmässiga beslut vid

säljning, men också restaurangverksamhet, lokaluthyr-

utformningen av konceptet.

ning, konferens, events och så kallad ”merchandising”,
dvs försäljning i någon form av shop. Därtill borde
sponsring, av satsningen i sig men även av specifika
utställningar, vara en möjlig inkomstkälla.
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[ Insikterna, marknaden & målgrupperna ]

Marknaden
Hur stor är då marknaden för ett

antalet personer som bor i området

koncept som detta? Detta arbete

och på vilken distans. Dessa para-

har inte gått in på kvantitativa

metrar skapar en överordnad bild

studier av marknad och målgrupper.

över en potentiell marknad.

Men nedan återges en överblick på

1.

Malmö stad - 340 000 personer
(20 minuters transport)

2.

Region Skåne – 1,2 miljoner
(1,5 timmars transport)

3.

Öresundsregionen – 4 miljoner
(2 timmars transport)

4.

Fehmarn Belt regionen – 9 miljoner
(2-3 timmars transport 2028 när
Fehmarn Belt-förbindelsen är byggd)

Tilläggas kan att mindre än två-tre
timmars transportväg från en
destination brukar anses som
en endagsaktivitet. Längre än så
brukar omtalas som aktivitet med
övernattning och är en aktivitet
som kräver högre attraktionskraft
hos besöksmålet och en större
köpförmåga hos besökaren.
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[ Insikterna, marknaden & målgrupperna ]

Målgrupper
Baserat på diskussioner med ett stort antal
intressenter och de turismstudier som gjorts

Besöksmål —
konkurrens &
jämförelse

av Malmö Turism så har det skapats en tydlig
huvudmålgrupp och tre olika sekundära
målgruppssegment. Nedan är dessa

Vad besöker boende och turister egentligen

målgrupper beskrivna utifrån parametrar

i Öresundsregionen när man talar om

som ålder, intressen, besökssituationer och

turistmål? Och hur många betalande

motivation för besök.

besökare har olika destinationer? Vilka är
konkurrenterna och vad kan man lära av

• GAMERS

deras siffror? För att få en känsla för hur

12–30 år, säsongsbiljett, vill hänga och

mycket olika turistmål i Malmö, och dess

spela, kvällar och helger, fokuserade på

närområde, drar i publik är nedan en kort

interaktivitet och dataspelande, möta

analys av besöksnäringen:

likasinnade, karriärmöjlighet
• SKÅNEFAMILJEN
Två vuxna – två barn (eller möjligen en
vuxen – ett barn), endagsbiljetter, familjebiljett, främst helger, testa spel, gå på
utställning, lärande
• INTERNATIONELLA FAMILJEN
Två vuxna och två barn, endagsbiljett,
familjebiljett, vardagar dagtid, testa spel, gå
på utställning, lärande om spel och Malmö,
bor på hotell i Köpenhamn
• SKOLUNGDOMEN

• Malmö Museer – blandat innehåll (Malmö):
476 000 betalande 2015
• Malmö Folkets Park – blandat innehåll
(Malmö): 1,9 miljoner icke-betalande 2014
• Den Blå Planet – akvarium (Köpenhamn):
1,3 miljoner betalande 2013
• Tivoli – nöjespark (Köpenhamn):
4,8 miljoner betalande 2018
• Skånes Djurpark – djurpark (Höör):
175 000 betalande 2017
• Tosselilla Vattenland – vattenpark

7–19 år gamla, vardagar dagtid, subventio-

(Tomelilla): 175 000 betalande 2018

nerad biljett, går på museet som en del av

• Funnys Äventyr – sagoland (öppnar i

skolans kulturverksamhet, testa och lära

Malmö i oktober 2020):

sig, lärande om spel och spelbranschen

siktar på 200–250 000 besökare.

Alla dessa målgrupper är givetvis stereotyper

Det är bland annat dessa som beräkningar

och professionella gissningar i ett tidigt skede.

ligger till grund för estimaten och uppskattningar av möjlig publik för konceptet.
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[ Konceptet ]

Konceptet:
The Game Malmö
Med utgångspunkt i ovan beskrivna kravspecifikationer,
insikter och marknadsundersökningar, har ett kreativt
koncept tagits fram. För att särskilja det från andra
initiativ i staden valde vi att kalla konceptet:
The Game Malmö.

Under arbetet utkristalliserades det sig efterhand fyra olika innehållsteman. Dessa teman
är baserade på de behov som en mötesplats
av detta slag skulle kunna tillfredsställa hos
publik och målgrupper. De fyra temana möter
olika behov och olika målgrupper. Konceptet
blir således en mötesplats för olika delar av
spelvärlden. En plats där användare, producenter och spelorganisationer möts.
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[ Konceptet ]

Fyra teman
1. MEET
Öppna mötesplatser där gamers träffas
För att skapa en spontan mötesplats för

spelproducenter också ha möjligheter för

många, behövs platser där man kan träffas

popup-shops. Kanske också ren spelför-

utan att det behöver kosta något initialt.
Offentliga platser där många flöden möts.
I ingången till The Game finns därför:

säljning kan ske i butiken.
•

The Game Restaurant - En restaurang
med kafé som kan vara en allmän
mötesplats för branschen – här käkar

•

•

Entré och lobby för The Game - Innan

man lunch, här tar en man en fika och

man går innanför ”betalväggen” till

här möts man när man är föräldraledig.

utställningar och arenan bör det finnas

Restaurangen är sannolikt också catering

en iögonfallande startpunkt för The Game

ansvarig för större events i huset och

som både är lobby och entré. En plats

bör vara det naturliga stället att äta

där man stöter på varandra. En plats för

och dricka i samband med besök till

spontana möten i farten.

The Game.

Esport bar - För att skapa den sociala
samvaron krävs en öppen avslappnad

Lokalytan för MEET-delen beror på restau-

plats där intressen möts. Kanske fram-

rangens och barens utformning men bör

växande esportsbarskonceptet Kappa

ligga runt 500-750m2.

som blandar många skärmar med Esport
med hamburgare och möjligheter till
spelande i mindre grupper?
•

Esport shop - En butik är också en plats
som skapar flöden och möten. Esportshopen skulle kunna vara en plats för
dels The Game Malmös egna produkter
(T-shirts etc), dels för försäljning av
Esport merchandise från olika stora lag
(exempelvis NIP i Landskrona och Malmö
FF:s FIFA-lag) och dels kanske en plats för
Cosplay-accessoarer. Vid större events i
arenan så vill sannolikt olika
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[ Konceptet ]

2. EXPERIENCE
Utställningar för inspiration och lärande
För att skapa ett ständigt flöde av nyhetsvärde

målgruppen och The Game som varumärke.

och återbesök är utställningar i olika former

Men det finns också utställningar som kan

en effektiv drivkraft. För att hålla grundkostna-

produceras av de olika spelen och som blir

derna för The Game nere, har detta koncept

extra aktuella om det sker stora i events i

räknat med att hyra in vandringsutställningar

staden, såsom League of Legions-tävlingen i

istället för att ha en anställd stab av kuratorer

staden där också en utställning tillkommer.

och utställningsarbetare. En utställnings

Här skulle även mindre utställningar av mer

livslängd brukar variera mellan 6-12 månader

pedagogisk, historisk och problematiserande

innan det behövs något nytt för att locka

karaktär (såsom Play Beyond Play

besökare. Inom spelvärlden finns många

på Tekniska Museet i Stockholm) kunna ingå,

kringvandrande utställningar såsom Minecraft

om det finns sponsring.

– the exhibition och Pokemon Go - research

Lokalen i sig kan vara mellan 500-1500m2

exhibition i olika varianter. Även utställningar

och bör vara väldigt flexibel för att kunna

likt Game of Thrones med i spelvärlden

anpassas till olika utställningars behov. Mer

närliggande kulturer som fantasy och

eller mindre en black box.

cosplay i fokus, lär kunna vara relevanta för

E
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[ Konceptet ]

3. PLAY
Det interaktiva spelområdet där lokala producenter spelas
Malmö som spelstad har, i alla fall medialt,

Se framför er 15-20 scenografiskt spännande

mest handlat om spelproduktionen i staden.

spelmontrar där de lokala bolagens spel

Detta koncept handlar ju mångt och mycket

får full exponering. Och givetvis ska spelen

om användarna och publiken. Hur ska då

hela tiden uppdateras till det senaste

dessa mötas i The Game? Jo, intresset för

och nya releaser exponeras och lanseras

att få spela det senaste eller det nyaste

efterhand. Kanske finns det ”indie”-område,

spelet är stort bland användarna. Därtill är

ett ”blockbuster”-område och ett ”latest

behovet bland bolagen, framför allt för de

releases”-område.

mindre producenterna, att få visa upp sina

I denna interaktiva del av The Game kan också

spel stort. I området PLAY så sätts de lokala

finnas workshop-områden för brädspelande

bolagens spel i fokus – varje bolag får sätta

och robot labs (som visade sig vara populärt

upp sina spelstationer med kanske plats för

till exempel under Vinterspelen i Malmö).

5-10 spelare per station. Här samsas jättar

Här kanske också de lokala spelutbildningarna

såsom Massive, Sony, IO, Sharkmob, Tarsier

som Game Assembly kan ha workshops kring

med mindre spelbolag som Mediocre, Illusion

hur man skapar spel för att säkra branschens

Labs, Simogo och Frogsong. Inte hört talas om

kompetensbehov framåt.

dessa? Nä just det. Här finns chansen att både

Lokalen är kanske runt 500-750m2 och också

upptäcka den lokala branschen och spela de

den i ett flexibelt black box-format.

senaste spelen. För det är det som besökarna
inom gamers-målgruppen främst kommer
vilja göra: testa och spela spel. Detta visar inte
minst det oerhört välbesökta arrangemanget
Vinterpelen i Malmö som under både 2018
och 2019 drog runt 50000 besökare under
respektive års mellandagar.
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[ Konceptet ]

4. VIEW
Esport hubben med en mellanstor arena för publika event
Sist men inte minst kommer vi till platsen

Detta koncept har därför byggt tanken om en

för esportens framtida ansikte utåt i Malmö.

esportshubb där det finns en publik arena för

I samtalen med esportens företrädare talas

publika matcher och events i centrum, och

dels om stora events (såsom Dreamhack

med kontor och träningslokaler för de största

Masters i Malmö Arena), dels om mindre

esportslagen runtomkring.

events (som ligaspel och community-baserade

Detta kan givetvis också bli en central plats för

events likt Speedrunner och Headstomper)

möten och konferenser inom branschen när

och slutligen om det ökande fenomenet att

arenan inte utnyttjas för publika events. Kanske

titta på strömmade matcher tillsammans.

kan även stadens spelskolor använda arenan

Det som tydligt saknas idag är en plats för

för undervisning under outnyttjad dagtid.

mellanstora events för 2-300 personer. Var

Lokaler med plats för en arena (i detta koncept

ska Malmö FF spela sina FIFA-hemmamatcher

byggt på höjden likt den anatomiska teatern

inför publik? Var ska de communitybaserade

vid Uppsala Universitet) och diverse kontor

organisationer lägga sina samlingar och

och träningsmiljöer skulle kunna behöva ca

möten? Och var ska folk kolla på strömmade

500-750m2. Högsta kvalité på den tekniska

stormatcher i Counterstrike? Därtill saknas

miljön är självklar här och därtill möjligheten

kontor och träningsmiljöer för de nya esports

att kunna bygga lan-parties för upp till

lagen som har kompletta team runt om kring

200-300 deltagare.

sig och behov av både plats och publicitet.
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[ Konceptet ]

Fysisk
utformning
Kan The Game bli Malmös nästa arkitektoniska flaggskepp? För att utgå ifrån något, har utgångspunkten
varit ett mellanstort museum a 3000m2. Och för att
göra det hela lite tydligare har vi gjort några översiktliga skisser som kan ge en vision framåt.

Observera att detta inte alls behöver vara likt
det slutgiltiga konceptet. Men det är ett första
steg att konkretisera och förtydliga möjligheter. En första prototyp om man så vill. Vi tror
detta The Game som koncept har en möjlighet
att bli nästa arkitektoniska mästerverk och
flaggskepp för staden. Så låt bara skisserna
agera som ett första avstamp och låt sedan
fantasin spinna vidare.
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[ Konceptet ]

Planlösning
4

3
2
Gaming
education

1

Event space
Restaurant

Gaming companies
& organisations

1. MEET
- Lounge
- Esports bar

2. EXPERIENCE
- Exhibition

3. VIEW

4. PLAY

- Shop

- Newest of

- Arena

the new
- Esport gym
& team
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[ Konceptet ]

Centrala samarbetspartners & stadsplanering
En genomgående slutsats för detta arbete är att
detta koncept borde vara kärnan i någonting större.
För att få full kraft i The Game Malmö behövs en tydlig
anknytning till Malmös speluniversum.

Dels handlar detta om att arbeta med själv-

Dels handlar det om att koppla sig samman

klara partners som Game habitat och dess

med den starka ideella spelvärlden i Malmö,

fysiska avknoppning Dev Hub. Game habitat

manifesterad i organisationer som Malmö

kommer kunna koppla ihop konceptet med

Esport, Sverok och Spelens Hus. Dessa organi-

produktionsbolagen i staden.

sationer har en närkontakt med den viktigaste
besöksgruppen. En besöksgrupp som kanske
även är densamma som The Games framtida
arbetskraft.

Dels handlar det om att knyta sig samman
med den starkt expanderande kommersiella
Esport-världen där svenska MTG tagit en
ledarposition i världen och äger ligor och
events såsom Dreamhack och ESL. I denna
värld rör sig numera också Malmö FF som
med sitt FIFA-lag behöver en publik hemmaplan och vill ta nya steg i sin utveckling.
Dels handlar detta givetvis om att hitta rätt
plats i staden. Men då detta är en diskussion
framöver för marknadens parter, så har denna
fråga lämnats okommenterad i denna rapport.
Men flera olika platser i staden har redan
diskuterats av olika parter.
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[ Budget ]

Budget
Efter genomgångar av liknande satsningar
både lokalt, nationellt och internationellt
och med input från personer med gedigen
branscherfarenhet, så har arbetet resulterat
i en estimerad driftsbudget.

Centrala utgångspunkter i arbetet har varit:
1. Lokalytan på 3000m2 .
2. Ett i sammanhanget relativt lågt estimerat
besöksantal på 150 000 årliga besökare.
3. Och ett team på cirka 20 personer där
knappa 25% är ledningsfunktioner och
resterande är daglig personal anställd
på Visita-kollektivavtal.
Detta är som sagt ett utkast som framtida
aktörer kan ha som utgångspunkt för vidareutvecklade beräkningar baserat på egna idéer,
perspektiv och kostnadsbilder.

Beräknade intäkter
Biljettförsäljning

Övrigt - Utställningar

Entrébiljett

Företagsevent
22 200 000,00

Årskort

Restaurang
1 000 000,00

Esports biljetter

Försäljning e-shop + shop
1 000 000,00

Säsongskort MFF/DOTA etc
(1000 a 1500SEK)

(Museishop + gaming + cosplay)

1 000 000,00

Allmän sponsring

2 000 000,00

Sponsring av utsällningar

2 500 000,00

1 500 000,00

Totala intäkter

36 700 000,00

N

OR

DI C G

[ A concept study by Game Habitat / 2020 ]

A M E EX

25

2 500 000,00
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(50 events a 200 pers a 100 SEK)

(Uthyrning + Vinstdelning Kappa)

RIENC

(1000st a 1000 SEK)

3 000 000,00

(Events + uthyrning av lokal)

PE

(148 000 st a 150SEK)

[ Budget ]

Beräknade rörliga kostnader

Beräknade fasta kostnader

Rörliga kostnader

Personalkostnader

Hyra (3000m2 x 3000SEK)

9 000 000,00

Lön VD
(75000 x 12 x 1,3142)

Utställningar (2 ggr per år)

1 182 780,00

10 000 000,00
Lön ledningsgrupp

Marknadsföring

4 000 000,00

(3 pers a 55000 x 12 x 1,3142)

Försäkring

1 500 000,00

Lön daglig personal 15 pers Visita

2 602 116,00

- entré, vakt, underhåll
Ränta investeringar

250 000,00

(15 pers a 23720 x 12 x 1,3142)

Juridisk och revision

100 000,00

Utbildning

Underhåll och reperationer

100 000,00

Totala personalkostnader

1 000 000,00
250 000,00

Kontorsmaterial

25 000,00

Material (Personalkläder)

25 000,00

Övrigt

Totala rörliga kostnader

25 000,00

Intäkter

36 700 000,00

1 500 000,00

Utgifter

36 171 004,32

26 575 000,00

Saldo (Räknat minus utgifter)

528 995,68
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Budgetsummor

N

Internet och telefoni (Personal)

100 000,00

E

Kraftförsörjning (El+Internet)

9 596 004,32

RIENC

Städning

200 000,00

PE

Tekniknderhåll

5 611 108,32

[ Malmös speluniversum ]

Malmös spel
universum
Malmös spelvärld genomgår en massiv expan-

För att skapa ett riktigt kluster behövs hela

sion. Flera av de största spelbolagen i världen

prismat. I Malmö finns verkligen hela prismat.

är etablerade i Malmö på grund av uppköp

Malmö kan med trovärdighet säga att man

av lokala bolag, däribland Ubisoft (Massive),

är en spelstad i världsklass. The Game hade

Activision (King), Tencent (Sharkmob),

kunnat addera ytterligare en dimension.

Embracer (Tarsier). Malmö har dessutom
många medelstora och små spelstudios.
Därtill ligger Sony (Nintendo) i Lund. Och fler
företag föds hela tiden delvis med stöd av
branschsatsningar som Game Habitat, Dev
Hub och Minc Game. Detta är produktions-

Malmös speluniversum
i siffror 2019

sidan och kanske den del av spelvärlden
som har synts mest lokalt i media.

• 25-30 studios

Men Malmös speluniversum består också
av utbildningar i världsklass som tex The

• 1100-1300 anställda i industrin

Game Assembly. Och många aktiva ideella
organisationer såsom Malmö Esport, Sverok
och Spelens hus. Därtill bidrar konferenser

• 4 av världens 10 bästa spelproducenter:
Activision, Tencent, Sony, Ubisoft

och events såsom framför allt Nordic Game
och Malmö Game Week, men även stora event

• 300-500 aktiva spelstudenter

som Dreamhack och små återkommande som
Headstomper och Speedrunners.

• "Vinterspelen" hade 50 000
besökare på en vecka

Även den mer publika delen av spelvärlden
och esporten växer i Malmö, där till exempel
Malmö FF startar ett eget FIFA-lag som vann

• Den lokala industrins årliga tillväxt är
över 300% per år

allsvenskan 2019 och restauranger med
i en svensk kommun
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• 1:a Esports-koordinatorn

RIENC

på Baltzargatan.

PE

fokus på esport startats, såsom Kappa Bar

[ Malmös speluniversum ]

Hubbar:

Esports:

Dev Hub

Kappa Esports Bar

Utbildningar:

Minc Game

Malmö FF Esports team

The Game Assembly

Headstomper

Malmö Universitet

Speedrunners

Skurups Folkhögskola

Konferenser:

Spelbolag:

Malmö Game Week

Massive (Ubisoft)

Nordic Game

King (Activision)

DreamHack Masters

Sharkmob (Tencent)

ÖreDev

Tarsier (Embracer)
Coherence
SONY

Kluster
organisationer:

NGOs:

Game Habitat

Spelens Hus

Dataspelsbranschen

Malmö Esport

Media Evolution

Sverok

50+ självständiga
+ Köpenhamn (Uniti et al)

Developer Growth
1400
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[ Nästa steg ]

Fyra olika
scenarier
Ett av målen med den fördjupade förstudien var att
utforska vem som skulle kunna bli driftsaktören bakom
satsningen. Många har varit intresserade och många olika
vägar har diskuterats. Det finns för och nackdelar med alla.
Och olika intressenter föredrar vissa framför andra.

• Fastighetsutveckling – SKANSKA,
AtriumLjungberg, Wihlborgs?
Många stora utvecklingsprojekt är framgångsrikt drivna av fastighetsbranschen.
Varför? Jo för att fastighetsbranschen är
vana med långa tidsperspektiv och stora
initiala investeringar som betalar av sig

• Startup-versionen – entreprenörs- och

efterhand. Och givetvis skapar stora projekt

riskkapitaldrivet

långsiktiga hyresgäster som om de är

Ett steg vidare skulle kunna vara att se

framgångsrika också skapar ett mervärde

projektet som en startup. En entreprenör

för omkringliggande fastigheter. Flera

ser möjligheten att skapa The Game Malmö

fastighetsutvecklare har varit involverade

och kanske också The Game Berlin, The

och intresserade i denna förstudie, var och

Game Copenhagen etc. Alltså är detta ett

en med sitt perspektiv på framtiden.

första steg i en större resa med A, B, C, och
D-rundor med riskkapitalinjektioner för att

• Game Habitat – branschdrivet

skapa ett stort internationellt bolag. MTG

Slutligen skulle ett koncept som detta

ventures skulle kunna vara en intressant

kunna vara branschdrivet då det kommer

riskkapitalpartner i detta scenario.

kunna bli en central mötesplats för branschen och därtill spelindustrins publika

• Stiftelsen – olika spelare går ihop

ansikte utåt mot användare och framtida

Stiftelselösningen är ofta förekommande

arbetskraft. Game Habitat är ju idag drivet

i gränslandet mellan privat och offentligt.

av branschen och arbetar med spelklustret

Det formatet ger tydlig möjlighet till

i södra Sverige. Att driva en publik arena

donationer och offentlig finansiering.

för spel är idag inget Game Habitat sysslar

Formatet skapar också en neutral spelplan

med, utan detta skulle i så fall bli ett nytt

där många olika spelare kan samsas.

ben i organisationens arbete.

Upplevelseparken Funnys Äventyr som
startar i Malmö 2020 är en stiftelse.

Fyra olika alternativ, kanske finns det ännu
fler. Men dessa fyra scenarier har blivit allt
tydligare under arbetets gång.
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[ Nästa steg ]

Avslutning utmaning till
intressenter
Förstudien är gjord. Handsken är kastad.
Utan tvekan finns det mycket som talar för
att ett koncept som detta skulle kunna
lyckas i Malmö.

Detta är den tredje delen i ett förstudiearbete
som Malmö stad började 2016. Intresset har
växt och växt. Planerna blivit konkretare och
konkretare. Spel-Malmö har expanderat och
expanderat. Och dataspel har blivit en del

När konceptet presenterades för Dreamhacks

av vardagen för alla och envar. Detta är en

strategichef Tomas Lyckedal (som i bran-

möjlighet för bra för att försaka.

schens ses som kanske en av Europas mest
centrala strateger inom digitala spel och

Nu är det dags för marknaden att samla

esport) var hans spontana kommentar:

sig. Hitta rätt aktörer. Hitta rätt plats. Skapa

-”Detta ligger så rätt i tiden”.

visioner. Finna finansieringen. En tävling om

Liknande satsningar byggs i Philadelphia i

att bygga den bästa lösningen.

form av Fusion Arena, i Stockholm bygger
EQT-grundaren Conni Jonsson och ABBAs

Vad sägs om vi ses om ett halvt år igen och

Björn Ulvaeus spel och musik-huset SPACE

lyssnar på kandidaterna?

på Sergels torg och överallt poppar det
upp nya spelcommunitys där entusiaster
självorganiserar sig och söker mötesplatser
för sitt engagemang.
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[ Intervjupersoner ]

Intervjupersoner
Många kontakter i olika former har tagits under arbetets
gång. Personerna nedan har haft extra fokus och blivit
intervjuade. Flera har också deltagit i en eller flera
längre workshops för att utveckla konceptet. Ett särskilt
tack till Björn Edlund som var projektets viktigaste
sparringpartner utanför styrgruppen.

Hans Heneke

fd VD Tom Titts och Junibacken och

Grundare Eksploria och fd utvecklings-

upplevelsechef AtriumLjungberg

direktör Region Skåne

Pia Claesson

Tomas Lyckedal

VD Funnys Äventyr

Strategichef Dreamhack

Johanna Nylander

Filip Ahlström

Dataspelsbranschen

Projektledare Malmö FF Esport

Paul Peterson,

Luciano Astudillo

Esports koordinator Malmö stad

Stabschef Malmö stad

Pontus Friberg

Klas Bergqvist

Projektledare Vinterspelen Malmö stad

Grundare Kappa Bar

Chris Jonasson

Mimmi Tegnér

Ordförande Malmö Esport

Projektledare ÅF

Samir Arabi-Eter

Johan Grundström

Projektledare Spelens Hus / Sverok

Vice site chef Lund, Sony

Mimmi Garpebring

Jasmine Isdrake

Projektledare Malmö Esport

Collaboratory
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Björn Edlund
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Skrivet material
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Research One, 2019

nya besöksattraktion
2017
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ÅF for Malmö Stad, 2019

Eksploria Investment Offer and
background materials

Rum för spel
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