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Inledning 

En djupare uppföljning har genomförts av Media Arena Väst. Uppföljningen fokuserar på perioden 
2011-2014. Niklas Wahlberg, CEO, Lindholmen Science Park, och Christian Riedl, projektledare vid 
Media Arena Lindholmen, har genomförts 141203 respektive 141205. Ansvarig för uppföljningen är 
Monica Emanuelsson. Som underlag har uppföljningen haft projekthandlingar, information på 
hemsidan http://mediaarena.lindholmen.se/ och andra underlag som projektet har tillhandahållet 
bland annat en rapport om tänkbara forskningsinriktningar vid Lindholmen Science Park Media Arena 
samt listor över aktörer som deltagit vid aktiviteter. Projektet har per augusti 2015 ännu inte 
slutrapporterat.  

Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats 
och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från 
sidan www.vgregion.se/regionutveckling/djupuppfoljning. 
 

Regionutvecklingsnämndens medverkan 
Regionutvecklingsnämnden har fattat två beslut avseende Media Arena Väst. Det ena som förstudie 
som pågick år 2011 inom ramen för programmet InMotion. Det andra som ett projekt som pågår 
under perioden 2012 - juni 2015.  

Beviljade medel från regionutvecklingsnämnden uppgår till totalt 3 000 tkr för projektet och 300 tkr 
för förstudien.  Utöver viss privat medfinansiering (100 tkr) är det regionutvecklingsnämndens medel 
som tas upp i besluten. Det innebär att för insatserna finns en total finansiering enligt budget på 
3 400 tkr. Medlen avser basfinansiering för uppbyggnadsfasen av arenan. Det anges i beslutet att 
olika aktiviteter ska kunna genomföras med finansiering från de deltagande parterna, nationella 
program, EU-program etc.  

Projektets koppling till det regionala tillväxtprogrammet är inom området Stimulera nyskapande och 
målbilden Näringsliv och offentlig sektor som präglas av ökad konkurrens och utveckling av 
styrkeområden.  I motiveringen till beslutet lyfts att det finns starka synergier och 
samverkansmöjligheter med Visual Arena Lindholmen som byggdes upp utifrån att 
”media/transmedia1 är ett identifierat tillämpningsområde för visualisering”.   

Ett område vid Media Arena som ingår är spelutveckling. Sedan projektet startade har 
regionutvecklingsnämnden medfinansierat ytterligare två projekt i Göteborg inom spelutveckling. 
Det ena är medel till ”Gaming Göteborg – nätverk för att stärka spelindustrin”. Detta projekt 
medfinansieras till 530 000 under perioden 2014-04-01—2015-06-30. Projektägare är Västsvenska 
Handelskammaren. Syftet med projektet är att samla spelbranschen i Göteborg under ett västsvenskt 
varumärke för ökade synergieffekter för företagen, framförallt när det gäller att stärka 
konkurrenskraften och synligheten internationellt, öka den regionala kännedomen samt attrahera 
företag och kompetens till regionen. I projektet samarbetar Handelskammaren och Lindholmen 
Science Park med Gothia Science Park i Skövde.  Det andra projektet är ”Utvecklingsförutsättningar 
för start-ups och SME’er inom media och spel”. Projektägare är Lindholmen Science Park. Projektet 
pågår 2015-03-01—2015-06-30 och syftar till att söka och föreslå former för Lindholmens fortsatta 
utveckling vad gäller stöd, support, utvecklingsformer för små företag och start-ups inom media 
området (till exempel spelutvecklare, animatörer, visualiseringsföretag). Projektet erhöll 300 000 
kronor från regionutvecklingsnämnden. Inga övriga medfinansiärer.  

 

Organisation 

                                                           
1 Transmedia kan definieras som hur kommunikation påverkas av att finnas i olika mediala fönster och hur de 
olika plattformarna kan fungera tillsammans.  
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Media Arena är en del av, tillsammans med Visual Arena2, Lindholmens fokusområde Modern Media 
och Design. Media Arena ska stödja mediebranschens utveckling med fokus på film, TV, spel och 
nyhetsmedier. Området präglas enligt Niklas Wahlberg av att vara en blandning mellan kultur och 
näringsliv och där det sker möten mellan konstnärer och ingenjörer. Media Arena använder sig sedan 
bland annat av Visual arenas lokaler för sina konferenser, seminarier m.m.  

Projektet har en projektledare med bas i Lindholmen Science Park. En mindre styrgrupp med 
representanter från regionutvecklings- respektive kultursekretariatet i form av Agneta Mårdsjö och 
Ylva Gustafsson samt från Lindholmen Science Park i form av Niklas Wahlberg finns. De har 
gemensamt tagit fram riktlinjer för verksamheten årligen. De hade en period en Advisory board men 
det bedömdes inte vara effektivt så man valde att avbryta det.  

 

Mål och målgrupp 
Syftet med satsningen som lyfts i beslutet är att: 

• Koppla samman branscher, teknikleverantörer, forskare och kreatörer, för att stärka de 
professionellt verksamma inom media och it-branschen.  

• Bygga upp ett center av nationellt intresse, med internationella ambitioner, där berättandet 
för framtidens mediakonsumtion och den tekniska utvecklingen av nya plattformar möts.  

I beslutets lyfts sex mål varav de tre översta ska nås genom projektets finansiering och de resterande 
tre ska externfinansieras:  

• Nio events för att skapa nätverk och sammanföra representanter från olika branscher 
• Skapa ett nätverk för att koordinera diskussionen kring transmedia nationellt 
• Skapa ett internationellt nätverk kring verksamheten och delprojekten 
• Tio projekt med transmedialt berättande ska tas fram i projektets lab-verksamhet, för 

nationell/internationell spridning 
• Fem demonstrationsprojekt, där syftet är att testa och demonstrera nya tekniska möjligheter  
• Årlig internationell tävling med ett sponsrat pitchpris för bästa transmedia projekt  

 

Målgrupp 
Målgruppen för projektet enligt beslutet är professionellt verksamma teknikleverantörer, forskare 
och kreatörer. 

Genomförande och samverkan 
Verksamheten vid Media Arenan handlar om att kunna tillgodose behovet av att utveckla nya typer 
av innehåll och berättande som kommuniceras över flera plattformar, bland annat genom att samla 
aktörer från många gränsöverskridande discipliner. Förstudien inriktning var att skapa en dialog kring 
trans/cross mediala frågor. Det handlade om att skapa möten som enligt slutrapporten inte hade 
skett tidigare.  

Uppstart och genomförande 

Projektet som startade 2012 behövde enligt projektansvariga ett uppstartsår. Niklas Wahlberg lyfter 
att han ser branschen som mer omogen jämfört med andra branscher som Lindholmen Science Park 
har mer erfarenhet av. Det innebär att långsiktigheten är svårt. Christian Riedl lyfter att problemet i 
början med transmedia var att det framförallt handlade om film. Efter första året kom insikten att 
filmare inte var den viktigaste målgruppen. När de började titta sig omkring på de andra parterna så 
kom det upp att filmare ville göra spel men de kände inga spelutvecklare. I sin tur hade 

                                                           
2 Visualiseringsmiljö i världsklass 
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spelutvecklarna inte så många kontakter med filmare.  För att få till det behövdes de enskilda 
aktörerna stärkas. De började då forma ett spelnätverk som bjöds in på event.  

På hemsidan lyfts att Media Arena arbetar inom tre områden:  

• film, TV och rörlig bild 
• spelutveckling  
• nyhetsmedier  

Då transmedia handlar olika plattformar/mediala former lyfte Christian Riedl att det var i början var 
viktigt att inte sätta upp några vattentäta skott mellan de områden som finns inom arenan och att 
istället arbeta med de aktörerna som var intresserade. Utifrån de aktiviteter som togs upp i ansökan 
kring event, nätverk och projekt inom transmedia tas följande genomförda aktiviteter upp i de två 
intervjuer som genomförts.  

Det första projektet de fick igång och lämnade in en ansökan var med klädföretaget Monki. Projektet 
drevs inte igenom i egen regi utan togs upp av Interactiva institutet Göteborg. Det blev det enda 
enligt Christian Riedl det enda ”riktiga” transmediaprojekt som de har haft. De har dock efter 
uppstartsåret arbetat med olika ansökningar för att få till projekt. De har haft två till tre ansökningar 
hos Vinnova men enligt Niklas Wahlberg inte lyckats. De har dock deltagit i projekt men inte som 
huvudansvarig. Någon EU-ansökan har de inte försökt sig på.   

Vad gäller event och konferenser arrangerade Diy days i Göteborg av Story architect och Reboot 
stories 2013 i samarbete med bland annat Lindholmen Science Park. Diy Days är en kostnadsfri 
mötesplats för kreatörer och enligt Christian Riedl den största transmediakonferens i Göteborg. Det 
uppkom ett behov av att rikta om satsningen efter att ha träffat branschen då det mesta då kom att 
handla främst om frågor kring finansiering.  

Media Arena har sedan deltagit i att arrangera software developement day. De har i första hand vänt 
sig till professionella aktörer även om en del av de som har kommit har varit unga människor i 
kultursektorn. Konferenserna har haft i snitt 600 deltagare. Vad gäller forskare är det i första hand 
Interaction Design and Technology på Chalmers, Journalisthögskolan vid Göteborgs Universitet samt 
Interactive institute Swedish ICT3 som har deltagit.  

Vidare har Media Arenan sponsrat, stöttat, och deltagit i tre stycken Webcoast konferenser som var 
och en hade cirka 250 besökare. Konferenserna pågick i tre dagar har haft som tema kommunikation 
på webben. Media Arena har under konferenserna haft Visual arena öppet och genomfört 
föreläsningar. 

Christian Riedl lyfter att man har arbetat med att bygga upp ett starkt nätverk mellan science 
parkerna och Media Arena. Gothia Science Park har varit klart viktigast i form av spelutveckling men 
även övriga Science Parks lyfts som viktiga för utvecklingen i form av kunskap och stöd.  

De specifika områdena som finns vid Media Arena presenteras här nedan. 

Film, TV och rörlig bild  
Området är inriktat på att stimulera branschutveckling och innovationer inom film, TV och rörlig bild 
på flera sätt.  

                                                           
3 Interactive Institute grundandes 1998 av Stiftelsen för Strategisk forskning och är ett forskningsinstitut.  
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Media Arena har en roll i den filmsatsning4 som Göteborgs stad startade 2013. Deras roll är att 
projektfinansiera innovativa utvecklingsprojekt inom film, TV och rörlig bild. Det kan till exempel 
handla om manusbearbetning, pilotproduktion eller idéutveckling. Enligt hemsidan ska de prioritera 
projekt som fokuserar på transmedia, TV-format och dokumentärer. Projekt som främjar ny teknik, 
prövar nya affärsmodeller eller på annat sätt är innovativa anges också kunna bli aktuella. 
Sammantaget ansvar Media Arena för två av de tio miljonerna5 som finns i filmsatsningen.  

Christian Riedl lyfter att de framförallt har haft kontakter med distributörer inom filmområdet. Till 
exempel har de försökt få till ett projekt med företaget Dicentia.6 Därutöver har de kontakter med 
konsultföretag. Inom forskarvärlden är det framförallt kontakter med Interactive institutet.  

Media arena lyfter att de även har en roll i kontinuerlig kartläggning av kommande trender. 

Aktörer som på hemsidan lyfts som samarbetspartners är Göteborg International Film Festival (GIFF), 
Gothenburg Film Studios, SVT, Media Partner West Sweden, Film i Väst, Göteborgs Stad, Business 
Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Göteborg & Co. Samarbetet med GIFF innebär enligt 
projektledningen löpande dialoger. 2014 var även Lindholmen en scen under festivalen som är ett 
tecken på att samarbetet har konkretiserats.  

Spelutveckling  
I samarbete med Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg och MI5 
Communication har Media Arena initierat ett nätverk7 för spelindustrin i Göteborg. Det handlar där 
om såväl kunskapsöverföring som nya affärsmöjligheter. Rollen är att stötta spelindustrin genom att 
skapa affärsnätverk och kontakter. De aktiviteter som sker är seminarier, workshops och samarbeten 
och på detta sätt stärks företagens förutsättningar att skapa en hållbar och växande mediebransch. 
Media arenas roll i nätverket är enligt Christian Riedl att vara en dörröppnare och ett neutralt nav 
som det snurrar kring. En spelutvecklare, som både kan vara programmerare, entusiast och 
entreprenör på samma gång, får en möjlighet att presentera sig för storbolag som Ericson och Volvo 
eller kommunen.  

Inom ramen för Media Arena har det genomförts nätverksträffar och workshops där företagens 
behov och utmaningar identifierats. Christian Riedl bedömer att det finns ungefär 200 
aktörer/personer som håller på med spel i Göteborg. Många är enmansföretag även om det finns 
något större företag med Ghost som det största företaget.  Media Arena har arrangerat spelträffar 
cirka nio gånger per år utom första året då det var något färre.  

I oktober 2014 genomfördes en konferens8 av Media Arena med fokus på spelindustrin. Christian 
Riedl lyfter att i och med den konferensen har de även stärkt sina relationer till Gothia Science Park 
(GSP) och Skövde. Ett första steg till att ytterligare stärka samverkan är genom att det har upprättats 
en plats i Visual arena som avser GSP. Projektledningen ser även att Lindholmen kan bidra till 
samarbetet och förstärka GSPs roll i och med att de arbetar med att använda spellogik/speltänk i 
andra typer av verksamheter som t.ex. i affärssystem och datasystem. Tidigare pratades om serious 
gaming, men det kan utvecklats till även andra områden där till exempel tävlingsmomentet som finns 
i spel kan användas. Media Arena arbetar med den typ av frågor.  

                                                           
4 Filmsatsningen baserades bland annat på en utredning som Lindholmen ansvarade för.  
5 Övriga medel går bland annat till Film i Väst och till Göteborgs stads kulturnämnd för särskild satsning på unga 
talanger.  
6 Enligt www.dicentia.se är företaget ett företag som hjälper filmbolag, skivbolag, förlag och andra 
rättighetsinnehavare med att maximera värdet av deras innehåll. De anger sig som länken mellan producenter 
och konsumenter av digital media. 
7 Avser projektet ”Gaming Göteborg – nätverk för att stärka spelindustrin” som beskrevs inledningsvis.  
8 Den tredje konferensen som arrangerats. 
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Andra aktiviteter som ägt rum är att Media Arena bland annat hjälpt Ericson med deras 
innovationsdag och Ericson har i sin tur deltagit på spelkonferensen. Christian Riedl menar att detta 
har haft effekter på hur Ericson ser på sitt arbete och hur de ser på externa aktörer. Andra bolag har 
valt att låta sina medarbetare utveckla spel som en del av kompetensutveckling för att det ligger nära 
deras område. Inom ramen för spelutveckling finns även kontakter med bland annat kinesiska 
spelbolag. Christian Riedl nämner att det har tagit tid och mycket arbeta att bygga upp 
internationella nätverk men han lyfter att de även har goda kontakter med koreaner samt tar emot 
internationella delegationer på regelbunden basis inom spel. 

Samarbetspartners som lyfts på hemsidan är Business Region Göteborg, Västsvenska 
Handelskammaren och Gothia Science Park (GSP).  

Nyhetsmedier  
Media Arena är här delaktig i en satsning för forskning och utveckling inom mediabranschen. Syftet 
är att tillsammans med akademi, näringsliv och offentlighet ta ett samlat grepp för att skapa ett 
svenskt forskningskluster för mediaområdet.  

Det finns inom området en koppling till traditionell media som tidningar och Stampen Media group. 
Media Arena erhöll under hösten 2013 i en förstudie som Vinnovafinansierades inom ramen för 
Utmaningsdriven innovation (UDI). Ingången var affärsmodeller för traditionell media utifrån att 
tidningarna ser annonsintäkterna och antal prenumerationer minska. I förstudien deltog bland annat 
Lindholmen Science Park, Stampen Media Group, Svenska Annonsörföreningen och 
Mediakompaniet. De fick cirka en halv miljon kronor. I början av 2014 var agendan avslutad och 
levereras till Vinnova april-maj 2014. 

Inom ramen för förstudien genomfördes en utredning om nyhetsmedia. Den togs fram av Jonathan 
Falck och Gunnar Springfeldt. Arbetet genomfördes på uppdrag av Bosse Svensson, utvecklingschef i 
Stampen Media Group, och avsåg att föreslå lämplig forskningsinriktning för en planerad utbyggnad 
av ett medieforskningskluster vid Lindholmen Science Park. Förstudien lyfter fram drivkrafterna 
bakom förändringen av den svenska mediabranschen, hur dess publicistiska uppdrag påverkats och 
status för pågående medieforskning i Sverige. Svenska medieforskare har intervjuats och kontakt har 
hållits med mediebranschen via Tidningsutgivarna, TU och Stampen Media Group. I rapporten anges 
att det har skett en förändring ”som bottnar i ett nytt mediebeteende hos konsumenterna” och att 
detta leder till att ”värden skapas på ett nytt sätt vilket de etablerade medieföretagen måste lära sig 
mer om. I gränssnittet mellan de etablerade mediesamhället och det nya medielandskapet, menar vi, 
att nyckeln till en angelägen och framåtsträvande medieforskning finns.”9.  

Efter förstudien valde de att inte gå vidare då fokus försvann från de involverade. Enligt Niklas 
Wahlberg visade dock förstudien att man har haft fokus på fel fråga. Affärsmodeller är fortfarande 
viktiga men det är en större fråga som även handlar om media och demokrati. Sedan hösten 2014 är 
arbetet på gång igen och Mktmedia10 är involverade och kontakt har tagits med Vinnova. Niklas 
Wahlgren nämner att han skulle vilja att Lindholmen fick vara med och formulera en nationell arena 
för media och demokrati, med koppling till forskning men också utifrån den ”Lindholmska modellen” 
med skapande av ett demokratilabb/”living lab”. Frågor att belysa är vad gör vi när alla invånare inte 
är uppkopplade och därmed inte nås när traditionell media? Hur kan man få politiken närmare 
medborgarna, och hur kan man labba fram nya lösningar?  

                                                           
9 Sid 1, Rapport om tänkbar forskningsinriktning vid Lindholmen Science Park Media Arena 
10 MktMedia ägs av Stampen AB, Mittmedia AB, EK Koncernen, VK Press, Lidköpings Press och Norran.  
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Lindholmen Science Park har också erhållit 400 000 kronor från Vinnova för projektet MARI - Media 
Arena för Radikala Innovationer, första steg mot SIO11. Det projektet pågår under 2013-2014 och har 
som mål att etablera en kraftsamling för branschens fortlevnad och utveckling, samt att gemensamt 
etablera en agenda för ett SIO.  

Vad gäller området för nyhetsmedier sker samarbete enligt hemsidan med Tidningsutgivarna, 
Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Kommunikatörer, Sveriges Annonsörer, Sveriges 
Mediebyråer, Mediekompaniet och Stampen Media Group. På hemsidan anges även NextMedia och 
NxtMedia som internationella samarbetspartners.  

 

Resultat 
Ett syfte i beslutet är att bygga upp ett center av nationellt intresse. I samtalet med Christian Riedl 
kring syftet att bli ett centra av nationellt intresse lyfts att det beror på området huruvida detta är 
intressant. Han lyfter vidare att när det gäller området media finns en mer nordisk ambition. Medan 
för transmedia i övrigt bedömer han att det i första hand handlar om städer. Media Arena 
benchmarkar framförallt mot Malmö. I beslutet om ”Utvecklingsförutsättningar för start-ups och 
SME’er inom media och spel” som tidigare angetts ingår bland annat att fånga in ”best practice” från 
andra miljöer som till exempel Malmö. Christian menar att Malmö har ett nationellt centra som till 
stor del är offentligt finansierat medan Media Arena bygger mer underifrån som en liten organisation 
med aktiviteter som drar till sig aktörerna.  

Det andra syftet är att genom att koppla samman branscher, teknikleverantörer, forskare och 
kreatörer vill Media Arena stärka de professionellt verksamma inom media och it-branschen. Detta 
ska nås genom att bland annat genomföra event samt skapa nätverk. Det är också kring dessa 
aktiviteter som framförallt uppsatta mål avser. De genomförda aktiviteter och nätverk som skapats 
har beskrivits mer i detalj under rubriken genomförande och samverkan. Någon uppföljning hur 
deltagarna i de olika aktiviteterna uppfattar verksamheten och vilka resultat de ser har inte gjorts.  

Christian Riedl lyfter även att det finns en svårighet i att det, utöver spelområdet, finns en brist på 
entreprenörer och producenter som har en historia, film och så vidare som är deras egna och som de 
vill utveckla. Det finns däremot en stor mängd av konsulter som går att arbeta med, men det blir 
svårare än vad han menar att det är i till exempel Stockholmsområdet.  

Resultaten som beskrivs nedan avser såväl indikatorer som övriga resultat. Projektet har använt de 
indikatorer som är beslutade av regionutvecklingsnämnden. En sammanställning av utfallet finns i 
tabellen nedan.  

Tabell 4: Indikatorer såväl förväntat utfall för perioden 2011-2015 

Indikatorer 2011-2013 

 
Förväntat utfall Uppskattat utfall 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män  Totalt 

Antal nyskapande 
nätverk 

2012-
2013   2   2 

Antal företag som 
samverkar med andra 

2012-
2013   30   49* 

Antal företag som får 
kvalificerad rådgivning 

2012-
2013   25   

Spelnät-
verk 

Antal rapporter 2011   1   1 

Antal 
förstudier/utredningar 2011   1   1 

Förslag till utveckling 2011   1   1 

                                                           
11 Strategiskt innovationsområde 
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Nya möten mellan 
aktörer 2011   5   7 

Källa: Beslut samt ett uppskattat utfall av projektledaren.* I utfallet ingår inte enbart företag utan även andra 

typer av aktörer.  

De nätverk som lyfts upp är med spelindustrin samt med övriga Science Parks. Det pågår ett arbete 
med att bygga upp ett internationellt nätverk där Christian Riedl menar att man har kommit en bit på 
väg även om det beror på definitionen av ett nätverk.  

Projektledaren har sammanställt en lista över sammanlagt 49 organisationer som har deltagit i 
genomförandet av Media Arena Väst. Det handlar om såväl offentliga aktörer som företag. Projektet 
har kategoriserat dem utifrån vilken relation Media Arena har med dem. En aktör kan vara 
kategoriserad under flera rubriker. Kategorier med flest kopplingar till är nätverk (31 aktörer), 
projektmäkleri (27 aktörer) och projektpartner (12 aktörer).  

Projektet har även inkommit med listor över deltagare vid olika träffar. På inbjudningslistan till 
spelkluster finns idag 70 namn varav 63 män och 10 kvinnor. Vidare har även deltagarlistor för fyra 
möten inom ramen för spelklustret lämnats. Antal deltagare har varierat något:  

• 2014-09-29: 72 personer deltog varav 61 män och 11 kvinnor 
• 2014-11-06: 30 personer deltog varav 27 män och 3 kvinnor  
• 2015-12-25: 55 deltagare deltog varav 44 män och 11 kvinnor 

• 2015-02-26: 38 personer deltog varav 31 män och 7 kvinnor 

Det finns många idéer och hög kreativ höjd, men Christian Riedl tror att det tidigast kan ge en 

utdelning om 5-6 år utifrån att det fortfarande inte är mainstream. 

Som nämnts under rubriken nyhetsmedia så har även Lindholmen Science Park erhållit nationella 

medel från Vinnova vad gäller projektet MARI – Media Arena för Radikala Innovationer.  

 

Kommentarer av enheten för samhällsanalys 
I besluten lyfts kopplingen till området Stimulera nyskapande och målbilden Näringsliv och offentlig 
sektor inom det regionala tillväxtprogrammet. Västra Götaland 2020 (VG2020) har tagits fram efter 
det att projektet beslutades. I besluten för projekten Gaming Göteborg respektive 
Utvecklingsförutsättningar för start-ups och SME’er inom media och spel, som har kopplingar till 
Media Arenas/Lindholmen Science Parks verksamhet, lyfts VG2020s tema En ledande kunskapsregion 
upp genom att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. I de underlag 
som har skickats in i samband med uppföljningen samt de två intervjuer som genomförts visar på att 
det finns ett antal mindre företag som deltar i aktiviteter. Vidare har även såväl offentliga som 
privata aktörer deltagit i de aktiviteter som genomförts.  
 
Det som lyfts i intervjuerna tyder på att det tog tid att starta upp projektet. Transmedia är också ett 
område som under de senaste åren har utvecklats/förändrats. Media Arena behövde ett uppstartsår 
samt även delvis ändra fokus där mycket enligt projektet handlade om film i början. I en rapport från 
dataspelsbranschen12 lyfts till exempel att det är allt fler app- och reklambyråer som använder 
spelelement sina produkter.  

Om man ser på måluppfyllelsen så har det genomförts aktiviteter och nätverk har skapats men inte 
till den nivå som var ambitionen i beslutet. Vidare är Media Arena i många fall en av flera partner och 

                                                           
12 Spelutvecklarindex 2014, baserad på årsredovisningar från 2013. Ansvarig Dataspelsbranschen, Swedish 
Games Industry. 
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det kan finnas en vinst i att tydligare definiera vilken roll Media Arena har i de konferenser och 
sammankomster som ägt rum. Som exempel erhöll Västsvenska Handelskammaren medel för 
Gaming Göteborg – nätverk för att stärka spelindustrin. Lindholmen Science Park är med i detta 
projekt men det kan förtydligas vilken roll de olika aktörerna har. Vidare så var tre av de upptagna 
målen enbart möjliga att nå om projektet erhöll annan extern finansiering och då denna uteblev så 
var det inte heller möjligt att nå målen.  
 

Tabell 5: Måluppfyllelse 
Mål Måluppfyllelse 

Nio events för att skapa nätverk och 
sammanföra representanter från olika 
branscher 

Vid uppföljningen framgår att Media Arena på olika sätt har 
medverkat samt även arrangerat en del aktiviteter. Till exempel 
de var med i Diy Days 2013 samt sponsrat, stöttat och deltagit i 
tre Webcoast konferenser. De har även arrangerat spelträffar i 
princip månadsvis. Samarbete inom ramen för 
nyhetsmediaområdet har genomförts. Att antalet uppgår till nio 
beror på om sammankomsterna med spelnätverket ingår.  

Skapa ett nätverk för att koordinera 
diskussionen kring transmedia nationellt 

Media arena har medverkat i att skapa nätverk med flera olika 
aktörer. Förutom kring nyhetsmedia som kan betraktas som 
nationellt är övriga områden mer lokala/regionala. Sedan på 
vilket sätt nätverken arbetar inom transmedia eller inte är 
svårare att avgöra, samtidigt så framgår att till exempel spel 
används inom andra branscher än ren spelutveckling och att till 
exempel aktiviteter har ett bredare deltagande.  

Skapa ett internationellt nätverk kring 
verksamheter och delprojekten 

De har lagt ner tid och arbete för att bygga upp ett nätverk. 
Kontakter lyfts att det finns med bland annat kinesiska spelbolag. 
Även andra kontakter finns och de tar emot internationella 
delegationer på regelbunden basis inom spel. Om detta per 
definition är ett nätverk kan diskuteras men arbete pågår.  

Tio projekt med transmedialt berättande 
ska tas fram i projektets lab-verksamhet, 
för nationell/internationell spridning 
(finansiering ligger utanför) 

Målet är inte uppnått även om Media Arena har deltagit i 
uppstart av vissa projekt till exempel förstudien. De har inte 
erhållit medel från externa finansiärer och inte heller kommit in 
med ansökningar för tio projekt.  

Fem demonstrationsprojekt, där syftet 
är att testa och demonstrera nya 
tekniska möjligheter (finansieringen 
ligger utanför) 

Målet är inte uppnått även om de har sökt medel från bland 
annat VInnova, men har inte erhållit några medel från externa 
finansiärer.  

Årlig internationell tävling med ett 
sponsrat pitchpris för bästa transmedia 
projekt (finansiering ligger utanför) 

Målet inte uppnått även om de har deltagit och stöttat ett flertal 
workshops och hackathons i samarbete med olika aktörer stora 
som små.  

 

Om en fortsättning kommer att äga rum på något sätt inom de områden som Media Arena arbetar 
inom så är det viktigt att målen blir realistiska för projektperioden, samt att det även finns en 
tydlighet i vart projektets långsiktiga målsättning är. Samtidigt så får man ha med att Media Arena 
arbetar i ett område som utvecklas snabbt och som inte är kopplad till någon traditionell bransch. 
Förstudien som gjordes kring det transmediala området blev till exempel omodern på grund av snabb 
teknikutveckling och nya visningsplattformar. Det innebär även att de aktiviteter som ägt rum delvis 
har fått en annan vinkling än den som angavs i ansökan/beslut samt att det under projekttidens gång 
visade sig att det var främst inom spelområdet som behovet var störst.  
 


