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Underlag till 
anbud/innovationsupphandling  

Vi vill designa en besökarens resa inom temat nordic noir i Malmö. 

Inledning och bakgrund 
 
Media Evolution och Malmö Stads Kulturförvaltningen hittade i samband med 
Interreg Östersjö-projektet Cross Motions andra upphandling av digitala 
produkter för utvecklandet av tjänster inom turism, hälsa och utbildning en 
möjlighet att samarbeta för att skapa en lösning för stadens filmturism och 
vidare intressen.  
 
Malmö stad har genom Kulturförvaltningen påbörjat ett utvecklingsarbete med 
målet att etablera turist- och besöksrelaterade aktiviteter med koppling till 
fiktionsturism med fokus på den genre som kallas nordic noir.  
Fiktionsturism bidrar positivt till besöksnäringen och det finns en potential att 
utveckla och förstärka hur Malmö stad fångar upp, men också skapar nytt, 
intresse för TV/Film produktioner i genren, men också andra kulturella 
fenomenen inom det som kallas Nordic noir*. 
 
* Nordisk noir eller skandinavisk noir (skandinavisk brottsfiktion, scandi noir) 
är en brottsgenre skriven ur polisens synvinkel. Språket är enkelt och avhåller 
sig från metaforer, har dystra landskap och stämningen är mörk och moraliskt 
komplex. Genren avspeglar en spänning mellan den till synes stillastående och 
kyliga sociala ytan i Skandinavien och där morden, misogynin, våldtäkterna och 
rasism som ligger under ytan.  
 
 
Utvecklingsarbetet utgår ifrån tre perspektiv: 

• Kulturellt – hur kan staden aktiveras kulturellt? 
• Digitalt – vilken digital utveckling ska satsningen jacka in i? 
• Fysiskt – vilka fysiska installationer kan genomföras? 

 
Kulturellt 

• Det kulturella perspektivet utgår ifrån att utveckla och etablera en ny 
återkommande kulturfestival under namnet: Nordic noir festival. 
Tanken är att koppla samman flera olika kulturella dimensioner (film, 
litteratur, konst, teater, dans, etc) och presentera dessa både utomhus 
och inomhus. Festivalen är tänkt att jacka in i andra festivaler/events 
som planeras och ska kopplas till Köpenhamn och Ystad. Målgruppen 
är Malmöbor, Skåningar och Köpenhamnare.  
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• Utställning på Malmö museer. 
 
 
 
Digitalt 

• Den digitala satsningen handlar om att skapa en digital plattform som 
har fysiska kopplingar. Fokus på folkhälsa och trygghet. 
Nedan är inspel på möjliga digitala lösningar: 

o Hemsida med digital karta etc. 
o Bygg ett mysterium digitalt som besökare och malmöbor kan 

lösa analogt.  
o Augmented reality.  
o Soundwalk. 
o Sensorer och sändare. Beacons, värmekameror etc.  
o Gamification. 

 
Fysiskt 

• Det fysiska perspektivet handlar om att överraska besökaren, men 
samtidigt att erbjuda wayfinding. Nedan är inspel på möjliga fysiska 
lösningar: 

 
o Citat placeras ut i stadsrummet.  
o Skyltning med information om att ”den här scenen spelades in 

här”. Initialt handlar det om tillfällig skyltning som kan kopplas 
till digitala kartor.   

 
 
Om projektet upphandlingen ingår i Interreg Baltic Sea - Cross Motion 
 
Cross Motion är ett EU-finansierat projekt (2016-2019) vars mål är att 
underlätta samarbetet mellan rörlig bild industirer (audiovisuella och 
spelindustrier) med andra sektorer som utbildning, turism eller hälso- och 
sjukvård. Ett sådant samarbete förväntas resultera i "cross-innovation" -praxis 
som kombinerar kunskaper och vetande i kreativa industrier med andra 
sektorer. Syftet är att skapa jobb och hitta nya intäkter för rörlig bild 
industrierna samt gynna andra sektorer med innovativa lösningar från 
branschen. 
 
Cross Motion är ett av Interregs flaggskeppsprojekt inom EUSBS: s 
politikområde Kultur. 
 
Projektets aktiviteter och mål är: 
 

o Ömsesidiga event (konferenser och hackathons) som syftar till 
att kartlägga den nuvarande praxis och sprida medvetenhet om 
möjligheter till cross-innovation 

o Utveckling av prototyper som tjänar som benchmarking och 
vägbrytare för vidare samarbeten 
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o Skapa regionala nätverk för sektorsamarbete genom att ansluta 
medie-kluster, inkubatorer och acceleratorer samt producenter, 
spelutvecklare och innovationsledare bland andra 

o Främjande av R&D inom tvärinnovation av tjänster hos små 
och medelstora företag och beslutsfattande 

o Genomföra forskning och ge bevis för att designa interna  
innovationsaktiviteter, studera de faktiska processerna i dessa 
aktiviteter och ge politiska förslag på hur man underlättar 
samverkanssamarbetet på ett sätt som är fördelaktigt för rörlig 
bild - och hälsovårdssektorn, turism och utbildning. 

 

Härmed bjuder vi in till möjligheten att lämna anbud på 
nedanstående. 
 
Uppdraget 
Med utgångspunkt i bakgrunden ovan ser vi behovet av en digital 
plattform/motor som kan hantera fysiska/analoga kopplingar. Tanken är en 
open source plattform/motor där nordic noir är första testtemat – dvs 
plattformen/motorn fungerar som ett nav och binder samman platser, 
information, aktörer, upplevelser, etc, i ett gemensamt gränssnitt. Besökaren får 
vägar in till, och mellan, både digitala och analoga upplevelser.  
 
Vad det är för digital, med kopplingar till analoga, lösning är en del av 
uppdraget att hitta i detta anbud.  
 
Vi tänker oss alltså att vi i detta uppdrag utvecklar plattformen/motorn där vi 
även gör ett test case med Nordic Noir, och som sedan lämnas öppen för andra 
att bygga vidare på med nya ämnet och olika, låt oss kalla det; guider.  
 
Leverabler/Mål 

• En digital plattform/motor som tillåter analoga kopplingar, som går att 
expandera med olika teman och är open sorce så andra kan använda 
den för deras olika guider/teman lokalt.  
 

En skiss på hur vi tänker oss hur plattformen/motorn skulle kunna fungera 
framgent som kanske hjälper er att förstå vad vi är ute efter och där vi i 
upphandlingen har Nordic Noir som pilot case, och exempel på vad ett sådan 
case skulle kunna innehålla.  
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Nyckelfaktorer 
• Bryta ny mark 
• Framtidssäker 
• Möjligheten att blanda digitalt och analogt  
• Skalbar open source plattform/motor 
• Fokus på nordic noir temat som pilot 
• Enkelt för besökare att ta till sig 
• Mätbarhet 
• GDPR anpassat (säkerhet) 
• Lätt att drifta 

 
Framgångskriterier 
Fler städer och offentliga verksamheter använder plattformen/motorn 
 
Tidplan 
Produktionsstart januari 2017 
Leverans av en första beta-versionen av plattform/motorn ska kunna visas den 
31 maj 2017 i samband med Interreg-projektet Cross Motion konferens i 
Malmö  
Testning under sommaren 2017 
 
Upphandlingskriterier 

• Tidigare erfarenheter av liknande uppdrag 
• Långsiktighet på lösningen 
• Innovationshöjden på lösningen 
• Användbarhet 
• Framtida driftmodell 

 
Anbudet ska vara oss tillhanda senast den 20 december.  
 
Anbudet skickas i pdf form till Sara Ponnert på Media Evolution 
sara@mediaevolution.se - som även kommer att vara projektledare för 
upphandlingen och arbetet framåt.  
 
Vi ser att projektet samarbetar och drar nytta av öppna API ‘er och den mängd 
data och kunskap som finns hos våra institutioner i staden så som exempelvis 
Biblioteken, Malmö Turism, Malmö Museum och Kulturstråket. 
 
Värdet på upphandlingen ligger på närmare 500 000 sek, så ert anbud bör ej 
överstiga den summan.  
 
Beslutet om vald leverantör tas av Media Evolution och Malmö Kulturförvaltningen.  
 
 

   

Kulturförvaltningen  
Malmö Stad 


