
Bilaga 1: Underlag för beslut om e-sport 
 

 

1. Vad är e-sport? 
 

E-sport står för elektronisk sport och är ett samlingsnamn på tävlingsinriktade dator- och tv-

spel. För att ett spel ska vara en e-sport krävs att de tävlande möter varandra och inte spelar 

mot datorn (SESF, 2019). Det största fotbollsrelaterade spelet inom e-sport är FIFA. När det i 

texten refereras till FIFA är det datorspelet FIFA som åsyftas och inte det internationella 

fotbollsförbundet. 

 

1.1 E-sportens tillväxt 

 

E-sport som sektor växer enormt snabbt och har gjort så under de senaste 10–15 åren. Från att 

ha varit något du gör på hobbynivå hemma kan du numera vara proffs i e-sport och ha högre 

lön än många traditionella idrottsutövare (Newzoo, 2019). Antalet människor som tittar på e-

sport fortsätter att öka. Under 2018 såg 127 miljoner tittare finalen i League of Legends. I 

USA har publiksiffrorna för e-sport redan passerat hockeyligan (NHL) och baseballigan 

(MLB) i antal tittare (Carnegie, 2019). Att sporten är snabbväxande har gjort att de 

internationella fotbollsförbunden fått ett ökat intresse för e-sport och ser potentialen i det. Det 

börjar bli en naturlig del av deras verksamhet där turneringar tar form och utvecklas (UEFA, 

2019).  

 

Sverige har följt utvecklingen och har numera ett landslag i FIFA. Malmö FF:s nuvarande 

spelare är båda aktuella för landslagsspel. På klubbnivå har FIFA spridit sig snabbt genom 

Europa. Det finns ett fungerande seriesystem i alla de större ligorna och merparten av de stora 

klubbarna har en FIFA-del med spelare som tävlar för dem. De mest framstående ligorna i 

FIFA är ePremier League, Virtual Bundesliga, eDivisie och eSuperligan. Svenska 

eAllsvenskan följer tätt bakom dessa.  

 

En annan klubb som har valt att satsa på FIFA är Bröndby. De har fem spelare i sitt lag och 

deras satsning har gett positiva resultat även för fotbollen. De har infört ett ”gamingområde” 

(”gaming” är ett sammanfattande uttryck för olika former av datorspel, i denna text används i 

huvudsak ”datorspelande” som beteckning på samma sak) där det finns allt från TV-spel till 

”virtual reality”-dansspel och pingisbord. Sedan de införde detta område på Bröndby Stadion 

har de attraherat fler besökare. Traditionellt har de ofta haft far och son som besökare men 

sedan de införde ”gamingområdet” har i större utsträckning även mor och dotter börjat 

komma till deras hemmamatcher. De har även märkt en signifikant ökning av 

ungdomsmedlemskap i klubben sedan starten av deras e-sportsatsning.  

 

 

2. Varför e-sport i Malmö FF? 
 

E-sporten ger Malmö FF en möjlighet att bredda varumärket och göra det känt långt utanför 

fotbollsplanen. På liknande sätt som MFF i samhället gör oss kända utanför fotbollsplanen 

bidrar e-sporten till samma sak. Vi kan genom e-sporten förstärka vårt engagemang i att ta 

ansvar för att utbilda barn och ungdomar och ge dem förutsättningar för att växa och samtidigt 

driva den tekniska utvecklingen inom spel i Malmö som stad. Fokus kommer att ligga på 

fysisk aktivitet och hälsa som förutsättningar för att vara framgångsrik i sitt spelande. 



Målgruppen är bred och innehåller både barn och ungdomar och deras föräldrar. Även 

föräldrar behöver hjälp med att hantera hur deras barn påverkas av mycket tid framför 

skärmarna. 

 

Ekonomiskt får vi en möjlighet att bearbeta en helt ny marknad och målgrupp. Vi får 

möjlighet att knyta nya partners till föreningen och skapa förutsättningar för kommunikation 

och exponering. Överskottet kan återinvesteras i verksamheten. Vi kan utveckla vår fastighet 

och få nya målgrupper att besöka och uppleva Eleda Stadion samt skapa nya mötesplatser för 

samverkan med t.ex. Malmö Stad.  

 

Malmö FF har utvärderat e-sport som en del av verksamheten under ett års tid och bildat sig 

en uppfattning av hur det har gått, hur det ser ut i dagsläget och hur det skulle kunna se ut i 

framtiden. Det strategiska valet att applicera ett hälsoperspektiv på e-sportsatsningen har fallit 

väl ut. Vi har ett multiprofessionellt hälsoteam för e-sportlaget innehållandes screening av 

spelare, fysioterapeut, ergonom, dietist och idrottspsykolog.  

 

De spelare som för närvarande är kontrakterade att representera Malmö FF är Zackarias 

”Zackey_00” Johansson och Simon ”Zimme” Nystedt. (Inom e-sport är det kutym att spelare 

benämns med de smeknamn som används som deras identitet inom själva spelet.)  

 

 

2.1 Malmö FF:s hälsoperspektiv 

 

Malmö FF har från starten anlagt ett hälsoperspektiv på e-sport som en central del av 

verksamheten. Här finns ett stort utrymme att göra skillnad i samhället. Bakgrunden till att vi 

valde just ett hälsoperspektiv är att Malmö FF som klubb alltid varit bra på hälsa och att få 

spelare att prestera i mentalt tuffa miljöer. Hälsa inom e-sport är viktigt och kommer att bli 

ännu viktigare framöver. Det är viktigt för elitsatsningen men kommer till ännu större rätt 

inom vår samhällsorienterade del. Barn och ungdomar lägger mer och mer av sin tid framför 

olika skärmar. För att vi inte ska få hälsoproblem i framtiden är det viktigt att vi är med och 

visar den yngre generationen hur de kan kombinera datorspel och skärmtid med en aktiv 

livsstil. Här kan Malmö FF bidra. 

 

Tanken är att elitlaget ska visa vägen för ungdomar. Med det menar vi att om barn och 

ungdomar ser hur våra FIFA-proffs tar sig an datorspel i kombination med en aktiv livsstil blir 

de viktiga förebilder för de yngre. Det är samma princip som när Markus Rosenberg föreläser 

för femteklassare på Augustenborgsskolan om hur deras frukostvanor bör se ut. 

Elitverksamheten ska ge samhällsverksamheten förutsättningar att utvecklas och fortsätta vara 

den del vi verkligen satsar på, d.v.s. att utbilda barn och ungdomar inom fysisk aktivitet och 

hälsa i kombination med datorspelandet.  

 

 

2.3 Samhällsverksamhet 

 

För att samhällssatsningen ska fungera optimalt är vi beroende av att elitsatsningen fortgår. 

Tanken bakom allt vi gör inom samhällssatsningen är att utbilda barn och ungdomar till att 

förstå att det är okej att spela och e-sporta mycket men att det då också krävs att personen i 

fråga har en aktiv livsstil. Det är därför som fokus ligger på fysisk aktivitet, hälsa och 

datorspel. Inom samhällssatsningen ryms föreläsningar på skolor/fritidsgårdar och 

evenemang, både sådana som vi arrangerar på egen hand och sådana som vi deltar i. Vår 



elitsatsning gör det möjligt för oss att visa på bra exempel på att det går att e-sporta mycket 

men att det krävs att man är fysiskt aktiv. Tack vare elitsatsningen har vi fått förfrågningar 

från skolor, fritidsgårdar, kommuner, fotbollsklubbar, evenemang och konferenser som alla 

vill att vi ska komma dit och berätta hur Malmö FF arbetar med fysisk aktivitet, hälsa och 

datorspel.  

 

 

2.4 Synlighet i olika kanaler 

 

Förutom Malmö FF:s officiella kanaler är Twitter och Instagram de plattformar som vi har 

valt att ha ett eget dedikerat e-sportkonto på. Namnet på kontot har varit @MFFESPORT. 

Anledningen till att vi valde dessa kanaler är dels för att en stor del av de FIFA-intresserade 

finns på Twitter och Instagram, dels för att det är de bästa plattformarna att kombinera 

information med bilder och videoklipp och andra varumärkesbyggande poster. Tweeten som 

förkunnade att vi hade blivit svenska mästare nådde 45 000 personer på Twitter, 40 000 på 

Instagram och 45 000 på Facebook. 

 

Även i traditionell media har spridningen varit stor för Malmö FF:s e-sport där satsningen på 

hälsa har varit det som har skapat mest intresse. SVT, Discovery och Sydsvenskan m.fl. har 

rapporterat om Malmö FF:s e-sport. Det finns inget mätbart underlag, men vi är övertygade 

om att vi har fått störst organisk spridning på vår e-sportsatsning av alla lag i eAllsvenskan. 

Vi syns i nya forum och spridningen går snabbt när man kommunicerar med denna målgrupp. 

 

 

2.5 Malmö FF:s vision 

 

Malmö FF:s vision med e-sport stämmer väl överens med föreningens allmänna vision. 

Visionen är ”att vinna och dela glädje, samhörighet och framgång med så många som 

möjligt”. Det ska ske genom att: 

- vara bäst i Sverige, ledande i Norden och etablerade i Europa. 

- ha ett starkt klubb- och varumärke välkänt långt utanför fotbollsplanen. 

- vara en positiv kraft i samhället som ger människor möjlighet att växa. 

 

E-sporten ger oss möjlighet att vinna via den digitala plattformen. Vi är bäst i Sverige och har 

alla möjligheter att bli ledande i Norden samt etablera oss i Europa. E-sporten stärker vårt 

varumärke på en ny marknad, via en ny målgrupp och nya intressenter, vilket bidrar till att 

skapa ett starkare klubb- och varumärke känt långt utanför fotbollsplanen. E-sporten når en 

bred och familjeorienterad målgrupp (barn, ungdom, förälder) med fokus på fysisk aktivitet 

och hälsa. Vi ska vara en positiv kraft i samhället som ger människor möjlighet att växa. 

 

 

 

  



3. Malmö FF:s e-sportverksamhet under 2019 
 

Här sammanfattas de aktiviteter Malmö FF har bedrivit inom e-sport under 2019. 

Aktiviteterna delas upp på elitverksamhet och samhällsverksamhet. 

 

3.1 Elitverksamhet 

 

De tävlingar Malmö FF har deltagit i under 2019 är följande: 

 eAllsvenskan (Mars-maj 2019): Malmö FF deltog och vann eAllsvenskan och blev därmed 

de första svenska mästarna i FIFA någonsin. Matcherna sändes på Kanal 9 och Dplay. 

Finalen spelades inför cirka 1000 besökare på plats. 

 Nordic Masters (Juni 2019): Ettan och tvåan i respektive liga från Sverige, Norge och 

Danmark möttes i en tv-sänd tävling under Dreamhack Summer i Jönköping. Malmö FF 

förlorade semifinalen mot Örebro. 

 Dreamhack Winter (MFF/Ajax) (Nov 2019): Malmö FF fick frågan av Dreamhack om vi 

kunde spela en uppvisningsmatch mot Ajax under Dreamhack Winter. Matchen 

genomfördes på den stora scenen med en kommentator. 

 

3.2 Samhällsverksamhet 

 

De samhällsorienterade och varumärkesbyggande aktiviteter som har ägt rum under 2019 har 

varit följande:  

 Föreläsning i skolor: Vi har börjat få förfrågningar från olika skolor om att komma ut och 

föreläsa om fysisk aktivitet, hälsa och datorspel. Vi inledde på en gymnasieskola i 

Vellinge. Vi vill skapa förebilder inom e-sporten som visar på att du kan spela mycket men 

du måste sitta rätt, äta rätt, sova och tänka rätt o.s.v. 

 Aktivitet på fritidsgårdar: Vi har låtit våra FIFA-spelare åka runt till olika fritidsgårdar runt 

om i Malmö för att barn och ungdomar ska få träffa dem och utmana dem i FIFA. Detta 

hänger samman med ambitionen att skapa förebilder. Vi vill att våra spelare ska vara 

tillgängliga och kunna ge tips till barn och ungdomar om hur de kan utvecklas till mer 

hälsosamma datorspelare/e-sportare. Även vår hälsocoach har deltagit på dessa aktiviteter.  

 Vinterspelen: Vi deltog med våra FIFA-spelare under en ”gaming”-festival som Malmö 

Stad arrangerar. Vi har ingen statistik för 2019 men året före hade tältet 50 000 besökare 

under sex dagar. Vi var där under två dagar och barn och ungdomar kunde utmana våra 

FIFA-spelare. Vi hade även vår hälsocoach på plats i föräldrahörnan för att utbilda 

föräldrar i hur de ska tänka och hantera sina barn om de spelar mycket. 

 Sommarfotboll (Dalby & Åhus): Vi deltog under fotbollens dag i Dalby där barn och 

ungdomar kunde utmana våra FIFA-spelare. Vi gjorde även samma sak under Åhus 

beachfotboll.  

 Klubbstols- och Nätverksaktivitet: Vi har deltagit på flera av Malmö FF:s egna klubbstol- 

och nätverksaktiviteter.  

 MFF-Shopen: Vi har haft två evenemang utanför shopen på matchdagar där barn och 

ungdomar har kunnat utmana våra spelare i FIFA.  

 eSkånecupen: Vi arrangerade för första gången eSkånecupen som en del av Skånecupen. 

Under eSkånecupen valde vi att ha ett öppet datorspelsområde under en hel dag där barn 

och ungdomar kunde spela FIFA mellan sina matcher i Skånecupen. Det var extremt 

populärt och fullt från vi öppnade tills vi stängde. Sista dagen avslutade vi med en FIFA-

turnering i lagformat där de tävlade två mot två. Evenemanget visades på vår twitchkanal 

mffesport. Våra FIFA-spelare och vår hälsocoach var på plats under en av dagarna.  



4. Planerad verksamhet under 2020 
 

Under 2020 är tanken att Malmö FF ska bedriva nedanstående aktiviteter inom e-sport. Den 

fortsatta elitsatsningen är avhängig årsmötets beslut. Den tilltänkta aktivitetsplanen för det 

kommande året ser ut enligt följande: 

 eAllsvenskan: eAllsvenskan har premiär i mars och finalen spelas i mitten av maj. 

 Nordic Masters: Om vi vinner eAllsvenskan får vi troligen möjligheten att återigen 

spela Nordic Masters mot ettan och tvåan från Norge respektive Danmark.  

 Internationell tävling: Vi kommer under 2020 att fortsätta försöka kvalificera oss för 

de stora s.k. ”EA-eventen” som hålls runt om i Europa. 

 Aktiviteter på skolor, fritidsgårdar och hos föreningar och partners: Vi fortsätter att 

föreläsa samt sprida budskapet om fysisk aktivitet, hälsa och datorspelande runt om i 

Malmös skolor, fritidsgårdar och föreningar. Vi skapar evenemang med våra partners 

där även de får möjligheten att vara med och sprida budskapet kring fysisk aktivitet, 

hälsa och datorspelande. 

 E-sportevenemang Malmömästerskapen: Vi arrangerar en stor FIFA-turnering i 

Malmö och fortsätter hjälpa till att sätta Malmö på e-sportkartan. I samband med 

Malmömästerskapen skapar vi ett öppet område för datorspel i Restaurang 1910, där 

barn och ungdomar gratis kan komma och spela men samtidigt ta del av vårt 

hälsoteams kunskaper. 

 E-sportevenemang tillsammans med Malmö FF:s ungdomsverksamhet: Vi har planer 

på att skapa ett koncept eller upplägg där vi genomför ett e-sport evenemang 

tillsammans med MFF:s ungdomsverksamhet.  

 Vinterspelen: Vi har som ambition att på nytt delta i Vinterspelen, Malmö stads 

”gaming”-festival. 

 eSkånecupen: Efter att ha arrangerat eSkånecupen för första gången ser vi fram emot 

att utveckla konceptet. eSkånecupen ska fortfarande bestå av en större FIFA-turnering 

men vi kommer att ha öppet spel i området under hela Skånecupen i stället för två 

dagar. Området ger oss möjlighet att på roliga och intressanta sätt förklara för barn och 

ungdomar hur viktigt det är med fysisk aktivitet och hälsa inom datorspelande. 

Hälsoteam kommer att finnas på plats för detta.  

 E-sportakademi: Efter diskussioner med en aktör inom gymnasieskolans värld har vi 

tagit fram ett e-sportkoncept som skolan vill implementera till hösten 2020 eller 2021. 

Upplägget kommer att fokusera kring att utveckla eleverna i FIFA samt att höja deras 

fysiska status. Detta görs med hjälp av vårt hälsoteam och våra FIFA-coacher. 

 

En utmaning som har visat sig svår är att hitta tjejer som spelar FIFA. Vi har aktivt haft 

kontakt med intresseorganisationer som arbetar för att fler tjejer ska vara aktiva inom e-sport 

och ingen av dessa har haft medlemmar som spelar FIFA. Inte heller genom att fråga runt på 

fritidsgårdar har vi hittat någon. Målet är att hitta en tjej som kan vara med och representera 

Malmö FF och som därmed kan inspirera fler tjejer att testa vingarna inom e-sport och 

framförallt FIFA.  

 

 

  



5. Ekonomi 
 

En förutsättning för att e-sport ska vara intressant för Malmö FF är att verksamheten 

genererar överskott och inte går med förlust. Det ekonomiska utfallet hittills har varit positivt 

och prognoserna pekar på att det kommer att vara så även framöver. Möjligheterna att nå nya 

partners och nå nya målgrupper innebär nya intäktsmöjligheter. 

 

Från starten och fram till i dag har omsättningen varit 3,6 miljoner kronor och kostnaderna 

2,8 miljoner kronor. Överskottet har således varit 800 000 kronor. Intäkterna härrör i allt 

väsentligt från samarbetspartners och centrala medel från Svensk Elitfotboll kopplade till 

eAllsvenskan. Kostnaderna handlar i första hand om löner till spelare och projektledare och 

hälsocoacher och i andra hand om inköp av material och utrustning. Prognosen inför 

återstoden av 2020 är att verksamheten kommer att fortsätta generera överskott om årsmötet 

beslutar om fortsatt e-sportverksamhet. 

 

Baserat på våra hittillsvarande erfarenheter är bedömningen att intäkterna kommer att 

överstiga kostnaderna även på längre sikt. Om denna bedömning skulle visa sig vara fel kan 

verksamheten avvecklas relativt snabbt, vilket innebär att den ekonomiska risken är liten. 

 

 

6. Avslutning  

 

E-sport är en växande sport. Malmö FF driver redan nu utvecklingen i Sverige genom att både 

vinna eAllsvenskan och genom att utbilda barn och ungdomar inom fysisk aktivitet, hälsa och 

datorspelande. Vi når nya målgrupper och sprider Malmö FF:s varumärke. Vi når nya 

partners. Ambitionen är att dessa nya grupper efterhand även ska intressera sig för 

Malmö FF:s fotbollsverksamhet. Mot denna bakgrund anser vi att Malmö FF bör fortsätta 

bedriva verksamhet inom e-sport.  
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