
        
 

På vilket sätt bidrar Spelens hus till Malmö och dess 
kranskommuner? 
 
Det sociala arbetet 
Spelens hus är den enda organisationen i Malmö som driver mötesplatser för 
spelintresserade i Malmö och dessutom en trygg sådan. Många av besökarna är personer 
som annars inte hade mött vänner att umgås med eller hittat en gemenskap. Det handlar 
både om 12-åringar, om studenter vid högskolan och om förtidspensionerade äldre. Vid 
möten med kuratorerna på Malmö Högskola har vi fått höra om hur viktigt Spelens hus är för 
flera av deras studenter, som annars inte hade lämnat sina lägenheter pga mentala och 
sociala problem. Spelens hus skapar även en möjlighet för unga, oavsett funktionsnivå, att 
engagera sig i sin egen fritid och för unga, arbetslösa ett sammanhang där de kan få ökad 
erfarenhet och kunskap genom både ideellt engagemang och arbete med anställningsstöd. 
 
Det normkritiska arbetet 
Arbetet med normkritik är väldigt brett på Spelens hus och har som mål att både påverka 
besökarna och samhället runtomkring. Som grund ligger uppförandekoden som besökarna 
kan luta sig på för att kunna skapa en trygg mötesplats. Ovanpå det sker ett ständigt arbete 
med att få alla att känna sig välkomna, sedda och representerade. Följden har blivit att 
Malmös, kanske Sveriges, första teckenspråkiga spelförening bildats och deras medlemmar 
har sedan även sökt sig in i andra föreningar. För besökarna på Spelens hus har det blivit 
självklart att tänka på hur möten, verksamhet och event blir tillgängliga för alla, oavsett 
funktionsvariation. 
 
Den trygga mötesplatsen har även gett upphov till att allt fler icke män sökt sig till de annars 
manligt dominerade föreningarna kring bl.a. kortspel och tv-spel. Föreningarna har även fått 
ett ökat antal medlemmar med utländsk bakgrund. Detta kombinerat har lett till mycket mer 
heterogena föreningar och styrelser. 
 
Genom Spelens hus arbete med tillgänglighet, normkritik och ungdomsdemokrati har 
organisationen satt Malmö på kartan, inte bara inom spelhobbyn, utan inom hela den ideella 
sektorn. 
 
Det lärande arbetet 
Genom workshops i spelutveckling, tecknande, föreningsdemokrati och domarutbildningar i 
olika spel är Spelens hus en plats för ständig personlig utveckling och utbildning. Inom 
organisationen finns dessutom föreningar som sysslar med spelprogrammering och 
spelkonstruktion.  
 
Genom det ständigt närvarande demokratiska arbetet lär sig Spelens hus besökare om 
styrelsemöten, årsmöten, representation och påverkansmöjligheter i samhället. Det ger även 
möjlighet och resurser för ungdomar att utvecklas som både ledare och som lagspelare. 
 



        
 

Spelens hus jobbar ständigt med att ta fram nya metoder att nå ut till ungdomar, föräldrar 
och andra personer som inte är insatta i spelkulturen. På så sätt fungerar Spelens hus som 
en folkbildande instans. 
 
 
Det skapande arbetet 
Som enda mötesplats för spelintresserade och andra personer med intresse för nördkultur i 
Malmö är Spelens hus en oundviklig smältdegel för nya projekt i form av konvent, tävlingar, 
workshops, föreläsningar, spelutveckling, loppisar och mycket mer. Detta leder till ökat 
engagemang i kulturlivet bland Malmös ungdomar. Det är även en plats som andra 
kulturaktörer i Malmö, såsom Malmö Muséer, Malmö Stadsbibliotek och Malmö Live ofta 
hämtar inspiration och resurser från. 
 
Påverkansarbetet 
Med så många aktiva ungdomar i ryggen har Spelens hus blivit en plats för många unga i 
Malmö och ger ungdomskulturen en röst gentemot både kommun och företag. De bedriver 
samtidigt ett arbete för att bredda kulturbegreppet till att även inkludera spelkulturen. 
 
Spelens hus är även en förebild för föreningsdrivna mötesplatser och får studiebesök från 
kommuner runt om både i Skåne och Sverige. Flera andra kommuner har uttryckt ett 
intresse för att starta liknande projekt. Nacka, Klippan, Helsingborg, Gislaved och Lund är 
några av de kommuner som insett vikten av att påbörja liknande projekt och ser Malmö som 
en förebild och Spelens hus som en kunskapsbas. 
 
Framtidsarbetet 
Den del av vår verksamhet som växer snabbast är e-sporten och det gäller inte bara hos oss 
eller i Sverige - det gäller internationellt. Spelens hus lägger just nu grunden för e-sporten i 
Malmö och gör att staden anses ligga i framkant och har möjlighet att fortsätta vara en 
förebild. Kanske sitter e-sportens svar på Caroline Jönsson eller Zlatan redan i våra lokaler. 
 
Malmö vill gärna ses som en stad med en stark spelindustri, och en del av detta är att fostra 
framtidens spelutvecklare. Detta görs till fördel genom engagerade organisationer och 
föreningar som skapar ett starkt driv inom spelkulturen. Den framgångsrika spelutvecklingen 
som finns i Malmö börjar inte med företagen utan med spelarna och den enda plats de har 
att mötas på har Spelens hus skapat. Kanske sitter Massives nästa stora konkurrenter redan 
i Spelens hus lokaler. 
 
Spelens hus gör det möjligt för morgondagens entreprenörer, arrangörer och eventskapare 
att få utlopp för sina idéer och får med Spelens hus de verktyg de behöver för att bygga en 
ljusare framtid. Kanske sitter arrangörerna av nästa konkurrent till Dreamhack redan i våra 
lokaler.  
 
Spelens hus har även agerat som en skyddsnät för föreningar där eldsjälarnas låga 
slocknat, så har Spelens hus gått in och hittat andra medlemmar som är intresserade på ta 
deras plats och se till att föreningen inte går i graven. 


