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Definition av begrepp 

I denna uppsats kommer hel del återkommande termer användas och i tabell 1 
listas definitioner av de begreppen;   

Tabell 1: Redogör de olika begreppen som används under studien med en förklarande text. 

Digitala spel Spel som är riktade till konsol och PC men behöver inte finnas som ett 
fysiskt objekt som en cd-skiva. 

Datorspelindustrin/ 
Datorspelbranschen  

Verksamhet som utgörs av hårdvarutillverkare och mjukvaruproducenter. 
Dessa inkluderar konsoler, handhållna spelplattformar samt PC. 

Datorspelsföretag Ett företag i datorspelindustrin som producerar digitala spel. 

Indiespelföretag 
 

Från engelskans independent (oberoende). Ett mindre företag fristående 
från de stora koncernerna inom datorspelsbranschen. Dessa producerar 
och publicerar sina egna spel oberoende av andra. 

Spelbevarande  De åtgärder som utförs för att bevara digitala spel för framtiden. 

Spelkultur  Den kultur som vuxit fram kring digitala spel.  

ABM-institutioner I detta avseende beskrivs ABM-institutioner som arkiv, bibliotek och 
museum. Under denna studie kan det även benämnas som kulturarvsin-
stitutioner eller minnesinstitutioner. 

Spelare/spelanvändare Personer som använder spel 

Emulation  Hårdvara och/eller mjukvara avsedd att efterlikna ett äldre system. Ex-
empel på detta är möjligheten att spela datorspel på en mobil. 

Steam & Origin Så kallade content delivery-system. Program vid distribution och använd-
ning av digitala spel.  

Machinimas Videoprodukter av spel som kan användas till bland annat filmskapande, 
walkthroughs och dokumentering av spel.  
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Inledning 

”We're made up of thousands of parts with thousands of functions all working in tandem to 
keep us alive. Yet if only one part of our imperfect machine fails, life fails. It makes one 
realize how fragile, how flawed we are.” 

Ingun Black-Briar, Elder Scrolls V: Skyrim 

Citatet ovan kommer från spelet Elder Scrolls V: Skyrim. Dess syfte här är att visa 
hur många olika ting som behövs vid underhåll av ett fenomen. För denna uppsats 
är fenomenet bevarandet av digitala spel. Digitala spel är ett relativt ungt fenomen 
i jämförelse med andra kulturföremål, det första digitala spelet utvecklades under 
sent 60-tal. Den allmänna uppfattning har länge varit att digitala spel endast har 
setts som underhållning och att det därmed inte ska inkluderas i ABM-
institutionernas område för bevarande (Barwick, Dearnley och Muir, 2008, s. 8). 
Digitala spel används idag av en stor majoritet och kan säga mycket om tiden och 
samhället som de skapades i. Exempelvis i utveckling av datateknik men även ett 
kulturellt värde i att det förekommer i många människors vardag, i allt från mobi-
ler till stationära datorer.   

Det existerar svårigheter vid att bevara spel utöver allmänhetens uppfattning 
till spel. Två av dessa problem berörs i vår studie; bevarandet av digitala spel samt 
kommunikationen mellan de involverade parterna. Det första problemet är att di-
gitala spel i grunden består av digital data i form av hårdvara och mjukvara. 
Mjukvara består av exempelvis källkod och grafik och är i sig bunden till hård-
vara, exempelvis spelkonsoler och datorer. Både mjukvara och hårdvara är teknik 
som är under ständig utveckling och de äldre versionerna blir obsoleta. Detta gör 
att det är svårt att bevara digitala spel som fysiska objekt då det är beroende av 
föråldrande teknik. Sedan räcker det inte att endast bevara spelet som objekt. 
Framtiden behöver en kontext för att förstå hur spelen praktiserades. Det har upp-
stått en kultur kring spel där folk anammar sina spelkaraktärer och gör rollspel av 
dem. Det finns spel som har egna ”communities” med egna sociala strukturer. Hur 
dessa kulturer, som visar hur spel har använts och hur de har påverkat vårt sam-
hälle, ska bevaras är likaså inte uppenbart.  

Det andra problemet ligger i kommunikationen mellan de berörda parterna i 
spelbevarandet. De tre parter som har definierats i denna fråga är spelare, spelin-
dustri och institutioner. Påståendet från Barwick et al att det är en allmän uppfatt-
ning att digitala spel endast är underhållning är snart tio år gammalt och synen på 
digitala spel har ändrats. ABM-institutioner har börjat åta sig problematiken av att 
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bevara digitala spel. Utefter detta har problematiken diskuterats kring vem av de 
tre ovannämnda parterna som har ansvar för att bevara digitala spel. Oavsett vem, 
behövs det en bra kommunikation mellan de parterna för att digitala spel ska 
kunna bevaras (Carlsson 2014; Barwick et al, 2008).  

Fokus för uppsatsen är på kommunikationen mellan två av parterna; spelföre-
tag och ABM-institutionerna. Spelföretag valdes för att de producerar och har i de 
flesta fallen rättigheterna till sina spel. ABM-institutionerna valdes för de har i 
uppdrag att bevara kulturarv på grund av deras breda kompetens inom att ordna 
och förmedla historisk och nutida information. ABM avser arkiv, bibliotek och 
museum och benämns även ibland som kulturarvsinstitutioner eller minnesin-
stitutioner för att framhäva deras arbete med att bevara kulturarv och det kollek-
tiva minnet av dem. Den digitala utvecklingen har även utvecklats inom arkiv, 
bibliotek och museum. De tar sig bland annat an digitalt material och arbetar med 
frågan om hur det ska vara tillgängligt i framtiden när materialets ursprungsteknik 
inte kan brukas längre. I denna studie kommer tre ABM-institutioner intervjuas; 
en ideell arkivförening, ett statligt forskningsbibliotek och ett fristående museum 
styrt av en stiftelse med statligt uppdrag. Genom att studera hur dessa har bemöts 
av svenska spelföretag samt vad spelföretagen säger om bevarandet av digitala 
spel kan en klarläggning över den svenska spelindustrins praktik påbörjas gäl-
lande bevarandet av digitala spel. ABM-institutionernas praktik kommer även 
inkluderas dock ligger fokus på spelföretagens praktik. Utifrån detta uppstår ett 
bättre perspektiv på de beskrivna problemen och vad de två parterna anser sig 
behöva från varandra. Studien bidrar till att kommunikationen stärks mellan de två 
parterna genom att undersöka vad för likheter och skillnader de säger krävs för att 
bevara digitala spel. För att diskussionen ska komma vidare måste det vara tydligt 
vad ABM-institutionerna behöver för att bevara de digitala spelen samt vad de 
svenska spelföretagen kan bidra med. En ökad kommunikation ger även en större 
förståelse för problematiken. I längden kan det bidra med att strukturera upp stan-
darder till bevarandet av digitala spel för alla involverade parter.  

Bakgrund 
Under denna rubrik kommer studiens bakgrund att presenteras. Bakgrunden är 
indelad i två sektioner, där den första delen går igenom spelbevarandets historik 
och den andra förklarar problematiken. Mot denna bakgrund kommer uppsatsens 
syfte och frågeställningar att presenteras i nästa kapitel. 

Från svensk spelindustrin till spelbevarande  
Datorspel, digitala spel som kräver en display och någon form av datormaskin, 
gjorde ett brett genomslag i Sverige mitten av 80-talet när tv-spel, exempelvis 
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Nintendo hamnade i de svenska hemmen. Trots detta beskrivs datorspel som en 
ny kulturform (Dataspelsbranschen 2008, s. 1). Utvecklingen av elektroniska spel 
har gett krav på spelföretag att utveckla bättre mjukvara i form av grafik, ljud och 
mer processkraft som har lett till framgångarna i persondatorernas teknik. Michael 
Moore (2007, s. 32) anser därmed att de elektroniska spelens historia är lika 
mycket en berättelse om spelföretagens konkurrens om att utveckla de mest kraft-
fulla plattformarna till spelen som det är om spelen själva.  

En av de starkaste motivationerna till varför spel ska bevaras består av eko-
nomiskt värde. Främst i relation över storleken och styrkan som spelindustrin be-
sitter (Carlsson 2014, s. 43; Barwick et al., 2008 s. 2). Detta visas inte minst för 
svenska spelföretag. Den svenska spelindustrin har utvecklat stort och framgångs-
rikt. Mellan 2005 till 2008 ska sysselsättningen ha ökat inom svenska spelindu-
strin med 89 procent och omsättningen med 115 procent. Sverige exporterar 
mycket datorspel och har därmed en stor internationell position. Flera svenskut-
vecklade spel förekommer på topplistor världen över flera gånger om åren. Ett 
exempel som framställs i Dataspelsbranschens faktafolder beskrivs att den 
svenska Battlefield-serien har 15 miljoner exemplar och är den största svenska 
kulturexporten sedan Roxette. Spelutveckling benämns som en framtidsbransch 
och även som ett framtida hopp för svensk ekonomi (Dataspelsbranschen 2008, s. 
5; Dataspelsbranschen, 2010 s. 3; Swedish game industry 2016, s. 28). Spelindu-
strin i Sverige förutspås att få en fortsatt bra framtid och fortsätta växa enligt vad 
de gjort tidigare år med flera lovande spel som utvecklas (Swedish game industry 
2016, s. 15). Detta gör att det uppstår en större press på spelbevarandet; ju fler 
spel som svenska spelföretag gör desto mer spel blir det för samhället att ta hand 
om, vilket gör att forskning om att bevara digitala spel krävs. Det ska även tilläg-
gas att statistiken i stycket kommer från Dataspelsbranschen som är en bransch-
förening för dataspelsföretag och samlar bland annat branschstatistik från med-
lemsföretag men även övrig statistik (Dataspelsbranschen 2008, s. 9-10).  

Digitala spel kan ses som en del av hur samhället har förändrats eftersom de 
influerat utvecklingen av datorteknik främst när det kommer till grafik, sociala 
nätverk och nätverksdelning. Barwick med medarbetare har dessutom kommit 
fram till att digitala spel har blivit en central teknik; spel som ett interaktivt me-
dium visar på förändringar i vårt sätt att integrera och uppfatta teknik (Barwick et 
al., 2008, s. 4). Det är främst genom spelarna som den tekniska utvecklingen har 
utvecklats och det är på grund av de digitala spelen (Kraus & Donahue 2012, s. 1). 
Detta har även ställt krav på spelföretagen med att utveckla bättre prestanda på 
spelen (Moore 2007, s. 32). Maria Carlsson nämner däremot att den digitala ut-
vecklingen har från ABM-institutionernas sida mer blivit ett nödtvång. Eftersom 
myndigheter blir mer digitala i och med ökandet av digitala dokument tvingas 
exempelvis arkiven till att hantera det digitala materialet. Carlsson beskriver att 
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det är med motvilja detta arbete utförs men det innebär inte att det inte går att ut-
föra eller att det inte finns kompetens till att göra det (Carlsson 2014, s. 43). 

Förutom den ekonomiska och tekniska värderingen spel står för förekommer 
även en kulturell aspekt till varför spelbevarande är ett forskningsämne. Forsk-
ningen visar att det finns en stark kulturell betydelse till varför spel ska bevaras. 
Oftast är det argumentet om att digitala spel ska studeras och bevaras utifrån att 
digitala spel är en del av vårt kulturarv (Carlsson 2014, s. 43; Bachell & Barr 
2014). Barwick, Dearnley och Muir (2008) för en diskussion om att bevisa den 
kulturella betydelsen av digitala spel. Detta utefter de hinder som finns för att spel 
ska accepteras som en del av vårt kulturarv och hur detta förhåller sig till att be-
vara digitala spel som kulturella artefakter. Att spelens popularitet har ökat kan 
ses som ett bevis för deras kulturella betydelse. Ett annat bevis Barwick, Dearnley 
och Muir även framför är att det finns ett växande vetenskapligt intresse av spel-
studier och interaktiva medier. Dessa studier visar på att spel kan ses värdiga att 
studera eftersom de reflekterar samhället med en produkt från den tid när de gjor-
des. Guttenbrunner, Becker och Rauber (2010, s. 65) går också in på spels kultu-
rella värde att spel är en del av vårt kulturarv och behöver bevaras för framtida 
generationer. Detta visas inte minst i att retrospel har börjat bli väldigt allmänt 
populärt. Detta har i sin tur lett till att spelföretag släpper gamla klassiska spel till 
de nya plattformarna. Äldre spel har inte bara blivit populärt bland spelarna utan 
det går även se att populariteten har ökat bland forskare. Det senares intresse går 
att se genom studier i fältet som visar på att spel har en kulturell historia som är 
värdig att bevara och studera (Lowood 2004, s. 2; Barwick et al., 2008, s. 9). 

Det finns även motivation över spelens värde ur ett artistiskt perspektiv. Ge-
nom att studera machinimas historia har Lowood blivit övertygad om att det är en 
form av konst och dessutom kommit till slutsatsen att det är viktigt med att spela 
in och bevara spelkänslan (Lowood 2004, s. 3). Digitala spel har blivit förbisedda 
som en värdefull del av vårt kulturarv vilket gör att bevarande av spel fått liten 
mängd uppmärksamhet när det kommer till litteratur och digitalt bevarande. Bar-
wick, Dearnley och Muir slutsats är att spelindustrin har blivit en viktig aktör 
inom kultursektorn. Deras undersökning visar att spel börjar bli tagna på större 
allvar. Det finns en bred medvetenhet om vikten att bevara digitalt arv och en 
enighet att problemen med spelbevarande måste lösas för att kunna säkerställa 
långsiktig bevarande innan betydande delar av vårt kulturarv går förlorat. Även 
om det finns ett intresse för att bevara digitala spel som ett kulturellt fenomen är 
det fortfarande inte självklart att digitala spel är accepterat som en del av kulturar-
vet som därmed ska bevaras och skyddas. (Barwick et al., 2008, s.7-9).  



 11 

Problem med att bevara digitalt material 
Ovan beskrivs en handfull av de motivationer som ligger till grund för att beva-
randet av digitala spel har utvecklats men tyvärr finns det även problematik kring 
spelbevarandet.  

De kulturella aspekterna till att bevara digitala spel beskrevs bland annat som 
ett ökat vetenskapligt intresse och att digitala spel reflekterar sin samtid. Utöver 
de kulturella svårigheterna finns det även till att börja med juridiska problem. Den 
svenska spelindustrin har lagar som ska följas, exempelvis flertal under konsu-
menträtten, dock är inte spelindustrin en offentlig verksamhet. Detta gör att den 
inte faller under offentlighetsprincipen och har därmed inga allmänna handlingar. 
Därför måste frågan ställas om vad kulturarvsinstitutioner och allmänheten kan 
kräva av företagen? Det förs en diskussion om hur offentlighetsprincipen har på-
verkat Sverige, till exempel att svenska arkiv fokuserar på vad som kan gallras 
och inte vad som bör sparas (Rydén, 2014, s.14). Ing-Britt Ahlenius beskriver att 
offentlighetsprincipen idag motverkar sitt primära syfte med att viktiga processer 
inte dokumenteras eller behålls inom statliga arkiv (Ahlenius, 2004). Om en lik-
nande lag infördes för digitala spel, vad kan konsekvenserna bli? Offentlighets-
principen bygger på att allmänheten ska ha möjlighet till att granska myndigheter 
och verksamheter, en variant för bevarandet av spel skulle ha ett annat syfte även 
om en liknande funktion. Dess mål skulle inte vara tillit mellan två parter utan att 
bevara material. Den nuvarande lagen som involverar digitala spel är lagen om 
pliktexemplar av elektroniskt material (SFS 2012:492) vilket anger “... föreskriver 
som skyldigheter att lämna exemplar av elektroniskt material som har gjorts till-
gängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk (pliktexem-
plar)”. Vad som klassas som elektroniskt material är enligt 2 § en databärare med 
en elektronisk upptagning av ett förhandsbestämt material med text, ljud eller bild 
vilket presenteras vid varje användning (SFS 2012:492). Detta kräver dock en 
elektronisk enhet vilket digitalt spel inte är beroende av idag genom content deli-
very-system som Steam. Tekniken har sprungit ifrån lagen och följden är att beva-
randet av digitala spel inte täcks av lagen. 

Problem vid bevarandet av digitala spel 
Problematiken för det digitala spelbevarandet har flera perspektiv men denna stu-
die granskar ett perspektiv på detta. Ett problem med spelbevarandet är frågan om 
vad som ska bevaras, spelobjektet och/eller spelkulturen? James Newman (2012) 
beskriver spel som ostabila objekt i det att finns olika sätt att spela spelet och detta 
framgår på olika sätt av olika källor som walkthroughs, FAQs och recensioner. 
Problemet är med andra ord att ett spel inte är ett objekt utan det har potential till 
att vara flera. Newman föreslår att ett tillvägagångssätt för spelbevarandet är att 
inkludera spelandet lika mycket som själva spelet. Utöver spelets innehåll finns 
även ett spel i många olika versioner på grund av att det kan spelas på olika platt-
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formar och att det modifieras av patchar (Newman 2012, s.136). Denna diskussion 
finns även med i Newmans bok Best Before: Videogames, Supersession and Ob-
solescence, vilket Staffan Björk (2012) diskuterar, där Newman nämner de pro-
blem som finns vid bevarandet av spel efter att de och deras plattformar slutat 
säljas och underhållas. I denna diskussion tar Newman även upp bevarandet av att 
spela spel och spelarnas upplevelser. Björk (2012) ifrågasätter detta dock och på-
pekar att om spel nu är ostabila vart ska gränsen gå? Vilka spel bör bevaras? Nya 
versioner av gamla spel anses inte vara bra som substitut för de gamla originalen 
men gör det att de inte ska bevaras? Många av de första datorspelen, exempelvis 
schack, är digitala versioner på gamla brädspel som i sig finns i många olika vers-
ioner och utseenden.  

Bakomliggande studier 
Problematiken bakom bevarandet av spel har studerats ovan genom forskningen. 
Utöver denna problematik har två av dessa undersökningar främst legat till grund; 
Kraus och Donahue (2012) och Bachell & Barr (2014). Den första studien har 
fokuserat på hur spelentusiaster har dokumenterat och skapat långsiktiga åtkoms-
ter till datorspel. Detta har studerats i relation till den amerikanska spelindustrin 
och professionella arkivarier. Den senare studien har fokuserat på brittiska indie-
spelföretag (se begrepp) och undersökt deras attityder till bevarandet av spel. 
Detta genomförs genom granskning av rutiner för dokumenthantering och genom 
en analys av spelutvecklares syn.  

De två studierna har likheter. Bachell och Barr har exempelvis utgått ifrån 
Kraus och Donahues intervju- och enkätfrågor för sin egen studie. Båda har 
främst fokus på en aktör i diskussionen om bevarandet av spel samt utgått ifrån 
arkivyrket. Trots inkluderandet av ett arkiv-perspektiv har de inte baserat sina 
analyser på det.  

Skillnaderna mellan de två studierna är att det har fokus på olika aktörer, en 
på spelindustri och den andra på spelentusiaster. Analyserna har dessutom utgått 
från två olika länder, varav en inriktat sig på indieföretag i Storbritannien och den 
andra på spelentusiaster i USA. En sista skillnad mellan dessa är via deras meto-
der. Kraus och Donahues metod utgick endast från enkäter medan Bachell och 
Barr främst hade enkäter med fåtal kompletterande intervjuer. Med avstamp från 
dessa två studier har syftet och frågeställningarna till uppsatsen utvecklats som 
presenteras i nästa kapitel. 

Studiens syfte 
Syftet med denna studie är granska svenska spelföretags praktik vid bevarande av 
digitala spel samt undersöka relationen mellan tre nyckelinstitutioner inom ABM. 
De fyra spelföretagen som ska undersökas kan karaktäriseras på följande sätt; två 
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som utvecklar och producerar sina egna spel, ett som utvecklar sina egna spel men 
som produceras av andra samt ett som utvecklar och producerar egna plus andras 
spel. De tre ABM-institutionerna är ett arkiv med fokus på spelkultur, ett bibliotek 
med fokus på spel som objekt och ett museum med fokus på spel som teknik. In-
kluderandet av ABM-institutionerna har två avsikter. Det första är för att obser-
vera relationen mellan institution och företag och det andra är genom att komplet-
tera med ABM-institutionerna syn få ett bredare perspektiv på spelföretagens 
praktik då endast ett fåtal företag kan nås.  

Studiens syfte är även att göra ett tredje steg i en forskningsinriktning där 
Kraus & Donahues och Bachell & Barrs studie är de två tidigare stegen. Avsikten 
att använda dessa studier är att vidareutveckla forskningsinriktningen.  

Forskningsfrågor 
I utgångspunkt från Kraus & Donahues samt Bachell & Barrs studier som grans-
kar två olika parter inom problematiken med digitala spel har följande frågeställ-
ningar valts att studera; 

Vilka aspekter av digitala spel bör bevaras? 
För att bevara digitala spel måste det finns en orsak till att bevara det. Denna or-
sak måste uppmärksammas av flera parter, särskilt när artefakten har hinder som 
upphovsrätt. Spelföretagen besitter i många fall rättigheterna till sina spel och för 
att bevarandet av spel ska kunna påbörjas och underhållas måste de vara inklude-
rade i diskussionen (Bachell & Barr, 2014). Dock ligger uppdraget att bevara digi-
tala spel på ABM-institutionerna. På grund av detta ska det undersökas vad 
svenska spelföretag och ABM-institutioner säger vad som bör bevaras av digitala 
spel. 

Vad bevarar svenska spelföretag från sina digitala spel? 
För att bevara digitala spel räcker det dock inte att endast en orsak finns, bevaran-
det måste även utföras. Spelföretagen sitter på mycket av materialet till sina spel, i 
vissa fall sitter de på allt material (Bachell & Barr, 2014). Därmed ska det även 
undersökas vad spelföretagen själva säger att de bevarar angående sina digitala 
spel. 

Vad säger ABM-institutioner om kontakten med svenska spelföretag? 
Idag finns det ABM-institutioner som har i uppdrag att bevara digitala spel och 
haft kontakt med svenska spelföretag. Denna kontakt har inte alltid varit självklar 
och för att spelbevarandet ska fortsätta måste kommunikationen utvecklas. Det 
ska därmed undersökas hur spelföretagen har bemött dessa institutioner och om 
hur kontakten påverkar bevarandet. 



 14 

Studiens upplägg 
För att uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ 
undersökning med intervjuer valts. Studieobjekten består av fyra svenska spelfö-
retag och tre ABM-institutioner, ett arkiv, ett bibliotek och ett museum. Analysen 
genomförs med ett praktikteoretiskt perspektiv baserat på Theodore Schatzkis tre 
fenomen (Schatzki, 2005) med inslag av Andreas Reckwitz (2002).  

Denna studie fortsätter Bachell och Barrs studie med att inkludera fler typer 
av företag då deras fokuserade på indieföretag. Kraus och Donahues inkluderade 
ett arkivperspektiv vilket i denna studie har breddats till ett ABM-perspektiv. Spe-
lentusiasterna har inte inkluderats som studieobjekt, vilket Kraus och Donahue 
har. Skillnaden mellan dessa två studier och den här studien är att vårt fokus är 
mer på spelindustrins praktik. Den här studien analyserar mer relationen mellan 
ABM och spelföretag än vad de två tidigare studierna har gjort. I de andra två 
studiernas analyser har kulturarvsinstitutioner diskuterats men de har inte varit 
med som studieobjekt. Denna studie skiljer sig främst ur ett geografiskt perspektiv 
eftersom alla studierna fokuserat på sina länders spelföretag, även denna.    

Disposition 
Uppsatsen börjar med att ge en diskussion över hur spel kan definieras för att av-
sluta kapitlet med vår definition av digitala spel. Detta för att lättare förstå vad 
som menas med begreppet digitala spel. Därefter kommer en genomgång av tidi-
gare forskning som diskuterar kring ämnet spelbevarande. Den börjar med att mer 
ingående förklara de två tidigare nämnda studierna som ligger till bakgrund för 
vår studie (Kraus & Donahues och Bachell & Barr). I samma kapitel beskrivs 
även de aktörerna som framställts vara en stor del kring diskussionen av att bevara 
digitala spel nämligen; spelanvändare, ABM-institutioner och spelindustrin. För 
denna studie är det de två sistnämnda som fått större fokus.  

Sedan beskrivs det teoretiska perspektivet som har valts för denna studie; 
praktikteori. Under teorikapitlet beskrivs praktikteorin, hur den används samt hur 
den kommer att användas i vår studie om bevarandet av digitala spel.  

Metoden för insamling av svar till studiens forskningsfrågor beskrivs därefter 
med motivation kring valet av studiens metod, vilket är semistrukturerade inter-
vjuer. Där beskrivs även tillvägagångssättet för urvalet av spelföretag och ABM-
institutioner, hur intervjuerna konstruerades samt efterarbetet. Spelbevarande är 
ett stort ämne och kombinerat med begränsad tid har begränsningar behövts vilket 
beskrivs i slutet av metodkapitlet.  

Därpå följer en presentation av våra studieobjekt som anonymiserats och de 
intervjuade har fått pseudonymnamn. Först presenteras spelföretagen i undersök-
ningen med en tabell över deras skillnader och likheter och sedan presenteras 
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ABM-institutionerna med en tabell över deras koppling till spelföretag och spel-
bevarande.  

Därefter påbörjas analysen av intervjuerna. Upplägget börjar med studieob-
jektens definition av spel för att sedan följas av spelföretagens praktik idag, min-
nesinstitutionernas fokus för spelbevarande för att sedan avslutas med relationen 
mellan spelföretag och ABM-institutioner. Därefter presenteras en jämförande 
analys med ett liknande upplägg. Sedan under diskussionen diskuteras och tolkas 
resultatet utefter våra forskningsfrågor. Studien avslutas med slutsatser samt för-
slag på vidare forskning. 

Definition av spel 
Vad är ett spel? För att kunna undersöka och diskutera detta måste det först defi-
nieras och förklaras vad som menas med ordet och vad som inkluderas i det. Inom 
forskningen har det varit en viss oenighet om hur spel ska definieras och vilka 
begrepp som ska användas. Joanna Barwick (2010, s.12) nämner olika definition-
er från olika författare. En av dem är Elliot Avedon som diskuterar om att det 
finns gemensamma strukturella elements mellan alla spel och listar nio förslag för 
dessa;  

1. Syfte  

2. Tillvägagångssätt  

3. Regler  

4. Antal spelare  

5. Roller  

6. Interaktionsmönster  

7. Resultat  

8. Färdighetskrav  

9. Fysisk miljö.  

Avedon påpekar dock att detta bara är ett förslag och inte det slutliga resultatet 
(Barwick 2010, s.12).  
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En annan definition kommer från Jesper Juul (2005, s. 35) som ser tre huvud-
delar för en bra definition;  

1. Ett system upprättad av regler för ett spel  

2. Relationen mellan spelet och spelaren och  

3. Relationen mellan spelandet och resten av världen. 

En underkategori till termen spel är digitala spel, som i sig har bland annat under-
kategorierna datorspel och videospel. Jesper Juul definierar det klassiska spelet 
som ett regelbaserat system med ett rörlig och kvantifierbar utfall, med olika re-
sultat beroende på olika variabler och att spelaren måste påverka resultatet samt 
att spelaren blir emotionellt engagerad (Juul 2005, s.36; Barwick 2010, s.15). De 
två termerna datorspel och videospel används synonymt med varandra rätt myck-
et. Enligt Juul är datorspel spel som använder datorkraft medan videospel är en 
bredare term och syftar till spel som använder datorkraft och en display; vilket 
kan avse “datorer, mobiler och konsoler men även syfta till enbart konsolbaserade 
spel” (Juul 2005; Barwick 2010, s.16). Dock finns det andra som anser att dator-
spel är den mer inkluderande termen och Barwick lyfter fram Salen och Zimmer-
man som endast använder termen digitala spel för att poängtera att de digitala spe-
len inte är fysiska artefakter. Samt att termen inte fastställer ett specifikt medium 
(Barwick 2010, s.15-17). 

Vad som räknas som ett spel är inte ett nytt ämne, särskilt inte inom bevaran-
deaspekten. Raiford Guins (2014) tar upp frågan “What are video games?” och 
nämner andra som, i diskussioner om spel, benämner dem som objekt och artefak-
ter. Dock framgår det inte om Guins anser att det är hårdvaran eller om det är 
mjukvaran som anses vara själva spelet. Ett argument är att ett spel anses vara en 
aktivitet och utan aktiviteten är det endast statisk källkod. Men samtidigt kan inte 
ett spels existens vara beroende av en maskins förmåga att starta. Guins påpekar 
att spel inte kan definieras som stunden “en maskin startar och källkod körs”. 
Istället utvecklar han definitionen till “när en maskin startar eller när källkoden 
körs” vilket gör att ABM-institutioner behöver ta ställning till vilket av alternati-
ven de vill fokusera på. Dock poängterar han att spel inte behöver vara ett av al-
ternativen utan möjligen mittemellan, vilket försvårar situationen. Oavsett vilket 
av alternativen som väljs går det inte att helt separera spel från hårdvara och 
mjukvara (Guins 2014, s.31-33; Sköld 2017, s.3). 

I diskussionen för denna studie används termen digitala spel utifrån följande 
kriterier. Studien utgår från Juuls definition av ett regelbaserat system där resulta-
ten beror på och engagerar spelaren. Inom den definitionen har det valts att foku-
sera på digitala spel som kräver en datorkraft och en display. Studien följer även 
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Salen och Zimmerman, i diskussionen med digitala spel menas spel som inte be-
höver ha en fysisk kopia. Således utgår även Guins delvis i att spel inte definieras 
som artefakt eller objekt. Däremot följs Newmans riktning om att inkludera spel-
kulturen som en viktig del av spel (Newman 2012, s. 136). Motivationen till detta 
är för att kunna bevara spel överlag måste det finnas förståelse för hur spelen har 
använts. För utan kontext blir spelen obegripliga.  

Tidigare forskning 
Under det här kapitlet kommer det framföras tidigare forskning kring ämnet spel-
bevarande och undersöka vad forskningen hittills kan berätta om vad spelföretag 
säger angående att bevara spel. Det börjar med de två tidigare nämnda studierna 
som har legat till inspiration för denna studie. Redovisningen av tidigare forskning 
kommer att distribueras efter aktörer som är involverade i diskussionen om att 
bevara spel; spelanvändare, ABM-institutioner och spelindustrin. 

Inspirerande studier 
Tidigare har det nämnts att två studier har legat som inspiration för denna under-
sökning. Under bakgrunden har dessa två beskrivits kortfattat medan den kom-
mande beskrivningen är mer detaljerad; studiernas syfte och vad de olika förfat-
tarna kom fram till. Detta ger en bild över vad som har gjorts i steg ett och två 
inom forskningsinriktningen för att lägga grunden för ett tredje steg, vilket denna 
studie har som syfte. Den första studien är en amerikansk undersökning som pub-
licerades 2012. Den andra är en brittisk studie som publicerades 2014.  

Studie ett 
År 2012 publicerades den amerikanska studien Do you want to save your pro-
gress? – The role of professional and player communities in preserving virtual 
worlds i tidningen ”Digital Humanities Quarterly”. I studien undersöker Kari 
Kraus och Rachel Donahue hur spelanvändare ansvarar för att samla in, skapa 
men även långtidsbevara digitala spel. Detta sätts i relation till kontakten med 
professionella arkivarier. Författarna argumenterar för att produktion och sprid-
ning av moduleringar skapade av spelanvändare såsom spelcracks med mera inte 
bara är kreativa aktiviteter utan också bevarande aktiviteter. Genom att demon-
strera relationen mellan professionella arkivarier och spelanvändare inom digitala 
spel vill författarna visa på att det finns en ömsesidig påverkan. Genom att ta reda 
på vilka bevarande aktiviteter som förekom för digitala spel vid tiden av studien 
valde de att utforma två enkäter; ena riktades till spelindustrin och den andra till 
spelanvändare (Kraus & Donahue 2012, s. 2-3). 
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Kraus och Donahues enkät riktad till spelindustrin visar på att det förekommer 
bristande intresse för spelbevarande inom spelindustrin eftersom många inte är 
intresserade över vad som händer efter spelets livstid. De fick in 48 svar från spel-
företagen på enkäten. En av frågorna som ställdes var om företagen hade övervägt 
att inrätta ett arkiv/dokumenthanteringsprogram. Svaren de fick in visade på oor-
ganiserade aktiviteter för bevarande. Ett par beskrev att de använder en wiki (en 
användargenererad webbplats för information) till att hantera och bevara hand-
lingar. Många refererade till ett versionshanteringssystem eller sparande av käll-
koder. Ett fåtal nämnde nattliga säkerhetskopieringar dock utan att innehållet 
granskas i dessa säkerhetskopior. De mest lovande svaren för författarna var från 
de som hävdade att de använde konfigurationshanteringsprocesser och strategier 
(Configuration Management) för alla deras stora spel men där ingick däremot inte 
de individuella spelutvecklarnas material (Kraus & Donahue 2012, s. 2, 5-11). 
I enkäten till spelutvecklarna ställdes även frågan över vilka typer av digitala och 
analoga objekt de bevarar. De mest populära kategorierna som bevarades var käll-
kod, kompilerade binärer, bakgrundsmaterial för spelet och konstverk. 85 % be-
skrev att de bevarade var och en av dessa objekttyper. Två andra populära katego-
rier var även designdokument och verktyg som utvecklats som bevarats för att 
stödja spelskapandet. De lägst populära kategorierna som spelföretagen bevarade 
var bland annat nyhetsbrev inom företaget, speltidningar och bara 8 % bevarade 
inspelningar av spelet eller så kallade machinimas (se begrepp). Detta är en stor 
kontrast i jämförelse med spelanvändare där det förekommer många videoklipp på 
Youtube där spelare lagt upp machinimas (Kraus & Donahue 2012, s. 12-13). 
En tredje fråga som ställdes i enkäten handlade om i vilket format de bevarar spe-
let i. De flesta beskrev att de bevarar spelet i sitt ursprungliga format medan ett 
par transformerar filer på efterfrågan ifall spelet behövdes för en annan anledning, 
exempelvis för en utgåva i framtiden för företaget. En respondent beskrev att när 
ett spels plattform är borta är även programvaran borta. Emulation skildras endast 
som en teknik under utveckling och metadata tenderar att fångas som ostrukture-
rad text istället för ett strukturerat schema (Kraus & Donahue 2012, s. 14). 

Genom frågorna till spelföretagen fick de fram att det finns en väldigt likgiltig 
attityd gentemot bevarande och att digitala objekt gallras efter att de inte längre är 
aktiva. Det verkar finnas en tendens inom spelindustrin att beslut om bevarande 
fattas utan officiella riktlinjer och på individnivå för de enskilda spelutvecklarna. 
Spelutvecklare arbetar oftast för en fast deadline och budgeten påverkar även hur 
programmerarna arbetar. Detta resulterar i att ingen tänker på vad som händer 
med de mellanliggande produkterna. Författarna oroar sig över spelindustrin efter 
att de fått resultatet från deras enkätsvar. De anser att ifall stickprovet är represen-
tativt i hela spelindustrin kommer stora delar av kulturarvet att gå förlorat (Kraus 
& Donahue 2012, s. 4-5). 
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Den andra enkäten de utförde riktad till spelanvändarna avisar kontrasten mel-
lan dem och spelindustrin. Ungefär hälften av de som svarade på enkäten använde 
emulatorer till att spela spel som intresserade dem. Erfarenheten med emulering är 
stor inom spelarnas värld och författarna anser att detta är värt att analysera ytter-
ligare i framtiden främst med tanke på att spelföretagen inte har samma erfaren-
het. Förutom att emulera var ett stort antal av spelarna engagerade i webbplatser 
om spel. Dessa webbplatser ser författarna som värdefulla bevarande aktiviteter 
eftersom de förser metadata och kontext på många olika nivåer. Dessutom finns 
kvalitékontrollsystem på vissa av dessa webbplatser samt att de uppdateras ofta av 
alla spelanvändare. Spelare har också deltagit i andra aktiviteter, de vanligaste de 
bidrog med var emulatorer, kopiering mellan medium och att återskapa hårdvara. 
Det förekom även andra mer ovanliga bevarande aktiviteter som att anpassa spel 
till olika spelkonsoler eller datortyper, så kallat portering (Kraus & Donahue 
2012, s. 6). 

Kraus och Donahues slutsatser visar hur intresset för bevarande av digitala 
spel skiljer sig mellan spelanvändare och spelföretag. Det framkommer att spelar-
na var betydligt mer engagerade i frågan; i allt från insamling till bevarandet av 
spelkulturen. Studien har även visat att de har bra kunskap inom spelbevarande i 
form av bland annat emulatorer. Spelarkiv som spelanvändare har skapat visar 
oftast på en autencitet som skiljer sig från ABM-institutioner eftersom de har en 
positiv attityd till variationen i objekten som de integrerar med. Därmed rekom-
menderade författarna i sin studie att minnesinstitutioner ska bli mer integrerade i 
att skapa spelarkiv, dels för att få med spelanvändarna i ett större nätverk men 
också för att deras åsikter och värderingar kan påverka kommande professionella 
arkivarier (Kraus & Donahue 2012, s. 12). 

Studie två 
Den andra studien, Video game preservation in the UK: A survey of records ma-
nagement practices, utfördes av Bachell och Barr 2014. Författarna granskade 
attityderna till spelbevarande bland brittiska indiespelföretag (se begrepp). Detta 
genomfördes genom granskning av företagens dokumenthantering samt genom en 
analys av spelutvecklares uppfattning av bevarandet av spel. Bachell och Barr 
menar att den växande spelindustrin samt det ökade intresset inom forskningen, 
kombinerat med teknologins skyndsamma utveckling, har lyft fram frågan om hur 
spelen ska bevaras för framtiden. I studien definieras spelbevarandet till allt som 
kan associeras med spel som sparas och detta inkluderar allt från kod och emule-
ring av gamla spel till “records management practices intended to preserve access 
to business and creative documentation” (Bachell & Barr, s.140). Studien utfördes 
i två steg genom att först samla in data i en internetbaserad enkät för spelutveck-
lare och senare genom intervjuer med relevanta personer inom spelindustrin. Syf-
tet var att få en bred informationsgrund från enkäten som därefter kombinerades 
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med intervjuer för att få kontext till resultatet. Enkätfrågorna anpassades efter 
Kraus och Donahues studie som presenterades ovan. Antal frågor reducerades 
dock för att minimera tiden och därigenom öka antalet deltagare (Bachell and 
Barr, s.147). 

Totalt deltog 21 företag i enkäten och den visade att de företag som sparade 
mjukvarumaterial för design, som förhandsversioner och skissblock, sparade även 
affärshandlingar. Lite mer än hälften svarade att de sparade alla versionerna av ett 
spel och majoriteten behöll även nedlagda spelprojekt. Vid frågan om vilka hand-
lingar som utförs för att bevara filer och mjukvara för framtida tillgänglighet sva-
rade de flesta att de sparade bitström i sitt originalformat. En beskrev att de kon-
verterade filer i bevarandeformat när filerna inte längre användes och en annan 
beskrev att de konverterade filer när det behövdes. Resterande fyra i undersök-
ningen utförde inga handlingar för att bevara filer och mjukvara. I frågan om emu-
lering eller migration svarade hälften att ingen av metoderna användes men andra 
hälften var blandat mellan båda metoderna och kombinationer av dem. Sju av de 
som deltog, vilket motsvarar en tredjedel, uppgav att de övervägt eller skulle 
kunna överväga att överföra sina handlingar till en ABM-institution. Dock skrev 
majoriteten av dem att en sådan överföring skulle bero på omständigheterna eller 
att handlingarna endast skulle användas i utbildningssyfte (Bachell and Barr, 
s.148-149). 

För intervjudelen intervjuades sex personer; fem spelutvecklare, varav två 
även var föreläsare och tre av dem hade gått en utbildning, samt en student inom 
speldesign. Den inledande frågan var om de intervjuade ansåg att spel var ett me-
dium värt att bevara, vilket alla tyckte. De tre huvudsakliga skälen var för spelens 
historiska värde, deras kommersiella värde samt som ett undervisningsverktyg. 
Det historiska värdet togs upp av alla deltagande, ofta i anknytning till de andra 
två, medan det kommersiella värdet var lite blandat. Det var både de som ansåg att 
det skulle kunna gynna företagen finansiellt genom att överföra gamla spel till nya 
medier och de som påpekade att inte alla företag bevarar och bevarandet behövde 
inte nödvändigtvis bli en ekonomisk vinst. Värdet som undervisningsverktyg 
hängde samman med vikten av vetskapen om var spelen kom ifrån. Angående 
vem som skulle ansvara för bevarandet svarade de intervjuade att ansvaret låg på 
ABM-institutioner och spelarkretsen (gaming community) främst men även att 
spelindustrin hade en roll i det, oftast genom att tillåta andra parter att ta ansvaret 
att bevara spelen åt dem (Bachell och Barr, s. 150-152). 

Bachell och Barr är medvetna att den insamlade data ger en väldigt begränsad 
bild av det totala då mindre än 1 % av Storbritanniens alla spelföretag deltog i 
enkätundersökningen. Dock ger studien en inblick i hur dokumenthantering ser ut 
på brittiska spelföretag samt deras attityd till spelbevarande. Det denna studie kom 
fram till angående datorspelsindustrins attityd till bevarande av spel är att det 
finns ett intresse för bevarande men att anledningarna till varför är varierande. Det 
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historiska värdet var en stark anledning men främst i samband med utbildnings-
syfte eller med kommersiella syften, vilket Bachell och Barr klassar som beva-
rande som en affärsstrategi (Bachell och Barr, s. 155). 

Vad författarna också kom fram till var att spelbevarandet inte prioritera-
des. En av de intervjuade ansåg att ansvaret låg på spelanvändare eftersom de re-
dan gjorde mycket för att bevara spel, var det inte nödvändigt att spelutvecklarna 
eller ABM-institutionerna försökte. Bachell och Barr argumenterar för att det är 
på grund av industrins brist på intresse som spelare har engagerat sig mer men 
tyvärr har de problem med åtkomsten till materialet. Men författarna fann det po-
sitivt att en tredjedel av deltagarna kunde tänka sig att dela sina handlingar med 
ABM-institutioner då detta indikerar att industrin vill bevara sina spel. Författarna 
resonerar kring varför fler inte kan tänka sig detta är på grund utav en brist på tillit 
mellan industrin och den akademiska världen (Bachell och Barr, s. 155-156). 

En av de huvudsakliga rekommendationerna från författarna är ett samarbete 
mellan industrin och de som engagerar sig i bevarandet. Ett av problemen inom 
spelindustrin är att dokumenthantering fortfarande inte är självklar och där kan 
ABM-institutioner hjälpa spelföretag genom att visa vad som behövs sparas och 
vad för riktlinjer som behövs. Spelföretagen, å andra sidan, har mer vetskap och 
expertis med teknologi och spelindustrin. Men för att göra detta behöver institut-
ionerna bevisa att de säkert kan lagra materialet, vilket författarna beskriver som 
en svår utmaning (Bachell och Barr, s. 157). 

Aktörerna 
Under denna rubrik kommer de huvudparter som är inkluderade i diskussionen 
om bevarandet av digitala spel presenteras. En del av syftet med denna uppsats är 
att granska relationen mellan spelindustrin och ABM-institutionerna vilket bety-
der att det inte kommer bli fokus på alla tre parter. 

Bachell och Barr beskriver att det finns tre huvudparter i diskussionen om 
spelbevarande; spelindustrin, spelanvändare och ABM-institutioner vilket även 
styrks av Barwick et al. (Bachell & Barr, s.141-142; Barwick et al., 2008, s. 8). 
Gooding och Terras skriver att det är orimligt att bevara alla spel. Ett viktigt och 
svårt steg är att göra upp en prioritering över vilka spel som ska bevaras. För att 
påbörja detta menar författarna att diskussioner behöver göras mellan alla viktiga 
och berörda aktörer (Gooding & Terras 2008, s. 20, 33-34). 

Spelanvändare 
Spelanvändare har, som sagt, en viktig roll inom spelbevarandet, särskilt inom 
utvecklingen och användningen av emulering. Däremot anses inte emulation vara 
en stabil metod att använda vid bevarandet av digitala spel eftersom den har ut-
vecklats av olika individer utan stöd från ABM-institutioner med ett bevarande 
perspektiv. Det grundar sig därmed i individuella initiativ utan långtidsbevarande 
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stöd. Det är även en olaglig aktivitet som därmed inte går att användas av ABM-
institutioner och som inte heller ses som en godkänd aktivitet att bevara digitala 
spel på (Barwick et al., 2008 s. 7; Gooding & Terras, s. 23). Guttenbrunner med 
medarbetare utförde experiment med emulatorer som visar att det är en lyckad 
strategi till att uttyda mjukvara från äldre konsolsystem till moderna datorer. Där-
emot fanns det inga emulatorer i experimenten med virtuella maskiner vilket en-
ligt författarna krävs för att långsiktigt kunna säkerhetsställa tillgängligheten av 
emulatorerna. Om det inte finns ett säkert sätt att ha kvar emulatorerna långsiktigt 
blir emulatorer inte ett optimalt bevarandealternativ för digitala spel (Guttenbrun-
ner et al., 2010, s. 86).  

Spelanvändare har även bidragit med mer än bara teknologi vid bevarandet av 
digitala spel, de har även skapat olika typer av machinimas som exempelvis Let’s 
play-klipp och walkthroughs. Catherine Marshall och Frank Shipman (2013, s. 
456, 463) utförde en undersökning som grundade sig i spelanvändares attityder 
och deras praktiker för spelbevarande. Detta utifrån “Massively-multiplayer on-
line games” (MMOGs). Analysen utfördes på 241 onlinespelare där en del fil-
made spelandet medan andra tog del av dessa inspelningar. Spelarnas attityder 
mot dessa inspelningar med spridning och återanvändandet av dessa granskades i 
jämförelse med andra former av social media och i relation till spelindustrin. Det 
gjordes en jämförelse med bevarande av spel med machinimas som sparas och 
tillgängliggörs via ett arkiv om just MMOG-spelare och andra sociala medier. Där 
visade resultatet att en direkt tillgång till det materialet var mer omdiskuterat för 
ett MMOG-arkiv än andra typer av sociala medier. Detta anser författarna kan 
bero på att kommunikationen i spel kan ses som väldigt personlig. 

Tyvärr har spelarnas arbete kompliceras av lagstiftningen som är tänkt att 
skydda spel från bland annat kopiering. Kraus och Donahues studie visade att 
spelanvändare var betydligt mer engagerade i frågan om bevarandet av digitala 
spel. Både Bachell och Barr samt Kraus och Donahues studier påpekar att det är 
spelarnas arbete som bidragit mest i framtagningen av teknologi och metoder för 
spelbevarandet och båda argumenterar för att kultursektorn bör börja med att 
hjälpa spelarnas arbete (Bachell & Barr, s.143-144; Kraus & Donahue 2012).  

ABM-institutioner 
Det finns olika faktorer och hinder som påverkar kulturarvsinstitutionernas möj-
ligheter till att medverka med att bevara digitala spel. Fyra faktorer har främst 
beskrivits av olika författare; anpassade arbetsstrategier, teknologiska faktorer, 
ekonomiska faktorer och juridiska faktorer.  

Den första faktorn handlar om att institutionerna kan behöva anpassa arbets-
modeller för den typen av digitalt arbete. Carlsson menar att detta redan håller på 
att ändras eftersom den digitala utvecklingen redan har börjat tvinga ABM-
institutioner att ta sig an detta arbete. Enligt Carlsson är det ett arbete de motvil-
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ligt tagit sig an men det är inte ett arbete de inte klarar av (Carlsson 2014, s. 43, 
46). Barwick med medarbetare diskuterar även den komplexitet som uppstår med 
förändrade arbetsstrategier. De etablerade strategier som ABM-institutionerna har 
idag kommer behöva omarbetas och nya strategier kommer enligt författarna bara 
att införas om ABM-institutionerna anser det vara av värde för kulturarvet. I relat-
ion till digitala spel är det lätt att se hur mätningar av värdet har varit ett hinder för 
bevarandet. Barwick et al. benämner även att digitala spel är problematiskt för 
ABM-institutioner eftersom det är kopplat till populärkultur och dessa objekt ses 
främst som underhållningsprodukter som inte passar in i de traditionella kulturer-
na och informationsbaserade strategier (Barwick et al. 2008 s. 8-9). 

Utifrån de värden ABM-institutionerna bevarar för beskriver Lowood (2004, 
s. 5-6) de teknologiska faktorerna för de digitala spelens bevarande utifrån ett hi-
storiskt värde och ett bevisvärde. Det kan vara väsentligt att bevara och tillgäng-
liggöra originalartefakter för historiskt värde men främst för bevisvärde för exem-
pelvis en patenttvist. Detta problem grundar sig i frågan vad ABM-institutioner 
ska bevara och i vilket syfte. Det skiljer sig åt att bevara spelteknologi och spelin-
nehåll som inkluderar exempelvis machinimas. Lowood sammanfattar detta med 
ett exempel: 

“Is it necessary to play The Legend of Zelda on the original Nintendo Entertainment System, 
with the original Nintendo controller and a contemporary television set, in order to gain a 
historically valid experience of the game? Different, yes, but is that difference essential for 
scholarly research?”.  

Lowood 2004, s. 5 

En felfri dokumenterad version är en viktig artefakt men att just den versionen 
med ett spels ursprungliga medium och format kommer finnas tillgängligt är högst 
osannolikt enligt Lowood. De teknologiska svårigheterna inkluderar att bygga 
emulatorer och att sammanställa samlingar av mjukvara som kommer kräva äldre 
databärare (Lowood 2004, s. 5-6). 

Ekonomiska faktorer påverkar vad för möjligheter som finns för bevarandet. 
Digitala spel är av ekonomisk betydelse för flera länder och är även en av anled-
ningarna till att studier om digitala spel har utvecklats (Carlsson 2014, s. 39). Där-
emot finns det även ekonomiska faktorer som kan hindra kulturarvsinstitutioner-
nas arbete. Detta utgår bland annat ifrån att ABM-institutioner har begränsat med 
resurser vilket i sin tur kräver att institutionerna behöver aktivt välja vad de ska 
bevara (Barwick et al. 2008, s. 9).  

Det största hindret som spelar roll för ABM-institutionernas medverkan me-
nar Carlsson är juridiska faktorer däribland upphovsrättsliga hinder och herrelösa 
verk (vars rättighetshavare är okänd eller inte går att nå). Carlsson finner ett pro-
blem med långtidsbevarande av digitala spel när det gäller lösenordsskydd och 
Digital rights management (DRM). Detta kan hindra åtkomsten till spel på enheter 
vilket kan lösas med hjälp av hackning, som dock är olagligt (Carlsson 2014, s. 
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45). Carlsson sammanfattar problematiken med: “Men man kan inte lösa ett prak-
tiskt problem genom att skapa ett juridiskt” (Carlsson 2014, s. 46). Förståeligt nog 
måste statliga ABM-institutioner hålla sig inom lagen. Med ett samarbete mellan 
ABM-institutioner och spelindustrin skulle dagens regelverk kunna justeras till att 
tillåta exempelvis arkiv kopiera material i syfte för att bevara det. I de flesta län-
der har arkiv inget undantag till upphovsrättslagen när det kommer till kopierings-
skydd av spel. Vanligtvis kan arkiven endast samla in och bevara videospel på 
sina ursprungliga medium. Ändringar i lagstiftningen är nödvändigt för att tillåta 
ABM-institutioner till att arkivera digitala spel. Lagstiftningen bör anpassas till de 
åtgärder som krävs för att bevara digitala spel (Guttenbrunner et al 2010, s. 75, 
88). 

Lowood (2004, s. 12) beskriver tre idéer till hur ett dataspelsarkiv kan byggas 
upp. Det första är att göra grundliga ändringar på institutionella roller för att in-
kludera nya historiska mediesamlingar. Det andra är att skapa förvaringsplats som 
har mindre fokus på att bevara spel som objekt. Istället ska fokus läggas på att 
efterlikna “utseende och känsla” av interaktiva medier och möjligen även åter-
skapa personliga och sociala erfarenheter som gjorts med hjälp av datorspel. 
Lowoods tredje och sista idé är att lösa alla problem genom ett samarbete mellan 
flera olika ABM-institutioner. Detta samt att kulturarvsinstitutionerna behöver 
samarbeta med spelindustrin. Samarbetet behöver också ske inom spelindustrin. 
Det vill säga att samarbete behöver utvecklas även mellan exempelvis speldesig-
ners och spelproducenter. Lowood menar att allt detta krävs för att lösa de pro-
blem som hindrar ABM-institutionernas arbete. 

Exempel på kulturarvsinstitutionernas arbete med digitala spel 
Barwick med medarbetare beskriver att det finns en tydlig attraktion i olika sek-
torer av att själva använda digitala spel. I kultursektorn kan digitala spel användas 
för exempelvis museum till att öka intresset för en yngre generation av besökare 
genom att skapa interaktiva spelvärldar inom virtuella miljöer. Genom att använda 
den typen av spelplattform har ABM-institutioner skapat egna spel baserade på 
deras samlingar. Författarna ger exempel på museum i USA som är involverade i 
att bevara digitala spel. Detta visar på variationen över hur spel kan användas och 
vara intressanta för minnesinstitutioner. Spel kan gestaltas som en del av historien 
om spel, en del av den tekniska utvecklingen av datorer men också som en ut-
veckling av visuella medier (Barwick et al., 2008 s. 4-6). 

Det finns flera organisationer dedikerade till bevarande av spel; antingen ge-
nom att bevara och arkivera eller genom att forska om bland annat strategier och 
metoder i hur man bäst bevarar materialet. Ett av dessa är Museum of Modern Art 
i New York som 2012 meddelade att de hade samlat in fjorton olika elektroniska 
spel för en permanent utställning, vilket möttes av blandad respons (Bachell & 
Barr 2014, s.142). Denna utställning fokuserade dock på spelens kod och designen 
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i spelen; det estetiska. Bachell och Barr påpekade att den metoden inte är fel i sig 
men den bevarar inte spelen i sin ursprungliga kontext (Bachell & Barr 2014, 
s.145). Ett annat exempel är The Internet Archive’s Console Living Room. Detta 
projekt fokuserar på emulering av spel från gamla konsoler och att göra dem spel-
bara i webbläsare. Ett tredje exempel är The National Videogame Archive i Stor-
britannien, en gemensam insats av The National Media Museum och Nottingham 
Trent University. Arkivet strävar efter att samla in spel och tillhörande material 
vilket inkluderar moddar och fanart (Bachell and Barr 2014, s.146). 

Spelindustrin 
Den aktör som kommer få störst fokus i denna studie är datorspelindustrin och 
spelföretagen. I Kraus och Donahues studie lyftes ett svar fram från en enkätfråga 
angående i vilket format företagen bevarar spelen i, där den svarande berättar att 
utöver källkoden bryr de sig inte. Bachell och Barr nämner även att detta byggs 
vidare av James Newman som anser att spelindustrins brist på intresse kommer 
från att vara en kreativ sektor med högt tempo. Diskussionen om bevarandet av 
digitala spel är begränsad på grund av att majoriteten av spelutvecklarna är väldigt 
beskyddande när det kommer till sina verk (Bachell & Barr, s.141-142; Kraus & 
Donahue 2012 ). Guttenbrunner med medarbetare. (2010, s. 73, 75) går också in 
på att tillverkarna av den ursprungliga hårdvaran döljer information som kan bidra 
till att utvinna data från det ursprungliga mediet. Ifall ett spelföretag skulle gå i 
konkurs eller bestämmer sig för att inte behålla dokumentationen över specifikat-
ionerna för sina spel går det inte att bevara spelet. I vissa fall är det producenterna 
och inte spelutvecklarna som äger rättigheterna och källkoden till spelen vilket 
kan begränsa ett spel till ett specifikt konsolsystem. Ibland kan även spel vara 
bundna till geografiska områden exempelvis till Europa, Japan eller USA. Att 
göra emulatorer på den ursprungliga hårdvaran till spel kräver därmed godkän-
nande av alla de inblandade som äger rättigheterna till ett spel. Spelutvecklare 
trycker specifikt på det tekniska perspektivet vid exempelvis visuella effekter.  

De tekniska kraven på spelindustrin har resulterat i en stor marknad för hård-
varor och däribland utvecklingen av nya spelkonsoler. Följden av detta är att spel-
bevarandet får problem med att följa med i teknikens utveckling. Frågan som 
måste ställas är vilken specifik hårdvarukonfiguration det är som ändrar spelupp-
levelsen och som därmed ska bevaras. Spelupplevelsen är med andra ord en viktig 
aspekt att ha i åtanke vid bevarande av digitala spel (Lowood 2004, s. 5). Även 
Gooding och Terras (2008, s. 23) benämner att den tekniska utvecklingen inom 
spelföretag är ekonomiskt fördelaktigt i och med försäljningen av hårdvara och 
mjukvara. Därmed lägger företagen mer fokus på ny teknik och ser försäljningen 
av det som resultat. Barwick med medarbetare håller med om detta och beskriver 
att spelföretag är beroende av att konsumenterna följer med till deras nästa ”rele-
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ase” vilket gör att spelföretagen måste överge den äldre tekniken. Spelindustrins 
attityd influeras därmed av det upplevda värdet av spel (Barwick et al., 2008 s. 9).  

För att sammanfatta bygger spelindustrin inte vidare på ett medium utan 
“uppgraderar” sig istället hela tiden (Björk 2012). Genom detta har de visat ytterst 
lite intresse när det kommer till att bevara sitt egna arv. Däremot finns det spelfö-
retag som har arkiv för sina egna spel vilket används endast av företaget för intern 
forskning. Annars lägger företagen mer resurser på att försvara sig själva från 
piratkopiering med hjälp av rättsliga aktioner. Gooding och Terras kommer även 
fram till att industrins oro över lönsamhet, juridiska och tekniska svårigheter har 
bidragit till att tidiga spelartefakter har gått förlorat (Gooding & Terras 2008, s. 
23, 34).  

Relationen mellan parterna 
Under föregående del presenterades de tre huvudparterna vid bevarandet av digi-
tala spel. Under denna rubrik kommer relationen mellan dem att diskuteras ef-
tersom det är viktigt att diskussioner förs mellan alla inblandade. Betydelsen av 
materialet kommer oftast utanför ABM-institutionerna och det är väsentligt att 
kolla över förändringar av åsikter, samarbeta med behoven av sina användare 
samt förutse forskares framtida behov (Barwick et al., 2008 s. 9).  

Marshalls och Shipmans undersökning (2013, s. 461-464) visade på relationen 
mellan spelentusiaster och spelföretag. Frågor till spelentusiaster togs upp angå-
ende ifall spelföretag som publicerar spel ska få tillgång att spela in, sprida och 
använda materialet om spelarnas aktiviteter. Svaret visade att deltagarna var mer 
positiva till att spelets utgivare ska ha rätt till att spela in offentliga aktioner som 
onlinespelare gör än vad spelarna själva ska ha. Detta på grund av att de ansåg att 
spelföretaget äger mycket av spelets design. Dock utgår detta från att företagen 
använder inspelningarna till att förbättra spelet och deltagarna var emot att 
materialet ska användas som marknadsföring. Studien visade även att det var mer 
kontroversiellt vid frågan att sprida materialet än att bara spara ner materialet och 
att det var mer omtvistat att spara kommunikationen i spelet mer än att spara akt-
ionerna som görs i spelet. Vid frågan om ett hypotetiskt MOG-arkiv skulle skapas 
var lite mer än hälften av deltagarna (51 %) negativa till att allmänheten skulle ha 
tillgång till arkivet på en gång. Lite mer än en tredjedel av deltagarna (37 %) var 
negativa till idén att arkivet i så fall skulle vara tillgängligt endast till forskare. 
Däremot visade de mest positiva svaret från att ett MOG-arkiv ska ha 50 års em-
bargo.  

Diskussioner mellan spelindustri och kulturarvsinstitutioner är också väsent-
ligt för att övertyga spelindustrin om vikten av att bevara digitala spel. Det är först 
efter detta det kan påbörjas försök till samordning för att bevara digitala spel 
(Goodin & Terras 2008, s. 34). Som beskrivet tidigare var en av de huvudsakliga 
rekommendationerna från Bachell och Barr (2014) ett samarbete mellan industrin 
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och de som engagerar sig i bevarandet. Båda parterna kan hjälpa varandra i form 
av expertis och assistans gällande exempelvis teknologi och dokumenthantering. 
För att digitalt kunna bevara konsolspel krävs det kunskap om detaljerna över hur 
källkod från videospel kan tas ut från sitt ursprungliga medium och erhålla in-
formation om källkoden. Detta är kunskaper som speltillverkarna till spelen besit-
ter. Därför krävs det ett samarbete med spelindustrin för att kunna bevara video-
spel från ett visst system (Guttenbrunner et al., 2010, s. 73). 

Vem har ansvar? 
Det finns anledningar att bevara digitala spel däremot är frågan om vem som ska 
ansvara för att bevara spel väldigt otydlig. Det visar också på att det krävs forsk-
ning om spelbevarande (Barwick et al. 2008, s. 9).  

Carlsson diskuterar vem som väljer vad som ska bevaras med spel och den 
största slutsats i studien är att ansvarsfrågan måste redas ut och det är snart. 
Främst för att ge klarhet i vad som krävs för att bevara digitala spel, annars kan 
det leda till att en stor del av kulturarvet försvinner (Carlsson 2014, s. 47-49). 
Barwick (2010 s. 8, 10) nämner också ansvarsfrågan och menar att problemen ska 
diskuteras bland alla aktörer. Författarna argumenterar för att det är viktigt att 
nationella minnesinstitutioner och organisationer såsom museum och bibliotek tar 
ansvar att skydda förlusten av digitalt material. Bibliotek och museum har tradit-
ionellt haft ansvar att bevara och skydda kulturarv. Precis som Carlsson anser 
Barwick med medarbetare att det är bråttom att lösa problemen; “These debates 
need to take place now before the history of the development of this important 
cultural phenomenon is lost forever” (Barwick et al., 2008, s.10). 

Bachell och Barr ställer i och med detta frågan om vad för stöd ABM-
institutionerna behöver från spelindustrin. Vissa anser att industrin bör assistera 
med teknologisk expertis, företagsmetoder och juridiska frågor, den sistnämnda 
för exempelvis bibliotek och arkiv. Dessa institutioner kan inte göra mycket utan 
att det bryter mot upphovsrätten. Problemet här är dock bristen på tillit. Bachell 
och Barr lyfter fram IGDA Game Preservation SIG vitbok som anser att om de 
som vill bevara digitala spel vill att industrin ska samarbeta måste de kommersi-
ella fördelarna presenteras tydligt. Exempelvis fördelarna med emulering av äldre 
spel som både kan användas för att sälja retrospel på aktuella plattformar men 
som också kan användas i utbildningssyfte för att göra framtida spel mer fram-
gångsrika (Bachell and Barr, s.143).  

Teori 
I det här kapitlet presenteras studiens teori, praktikteori, som kommer användas 
under analysen. Inom teorin förekommer det centrala begreppet praktik som dis-
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kuteras närmare. Till detta kommer en teoretisk diskussion med praktikteori och 
spelbevarande. 

Praktikteori 
Praktikteori är en samhällsvetenskaplig teori men termen praktik används av 
många fält, oftast enligt Schatzki (1996), i brist på en utarbetad eller explicit upp-
fattning om praktik. Två exempel på spridningen av praktikteori är Whittington 
(2006) som har använt det mer ur ett strategiskt perspektiv och Halkier (2009) 
använder den inom sin forskning om konsumtion.  

Ett mer närliggande exempel på användning av praktikteori är en studie av 
Ola Pilerot (2016). Studien utforskar relationen mellan doktorander, objekten i 
deras närhet samt deras sociala omgivning. Syftet är att identifiera och klarlägga 
informationskompetens inom en komplex och heterogent samfund av doktoran-
der. Författaren använder praktikteori i sin analys genom att beskriva praktik uti-
från fem riktlinjer. En av riktlinjerna ger ett fokus att praktik är vad som görs 
istället för vem som gör det. En annan riktlinje beskriver kunskapen över att arbeta 
med andra och veta vad som ska göras, sägas och vilka redskap som ska använ-
das.  

Schatzki beskriver att termen praktik används nästan utan att användaren tän-
ker på det eftersom det finns en tro på att deras ämne är en form av eller grundas i 
mänsklig aktivitet. På grund av termens fri användning har praktikteori fått 
spridda uppfattningar inom samtidens sociala tänkande (Schatzki, 2012 s.14). 
Komplexiteten av praktikteori definieras av flera som inte en sammanhängande 
teori utan snarare flera olika versioner av teoretiska tolkningar som har ett gemen-
sam fokus i hur sociala handlingar utförs. Exempelvis förklarar Andreas Nilsson 
(2008) i sin avhandling Projektledning i praktiken: Observationer av arbete i 
korta projekt att praktikperspektivet inte försöker utgå ifrån eller verifiera mo-
deller och föreställningar om världen utan istället utgår ifrån människors hand-
lingar och försöker utifrån detta skapa en bild av det valda objektet (Nilsson 2008, 
s.17). Halkier och Jensen definierar att grunden i praktikteori är att sociala aktivi-
teter måste ständigt utföras och genomföras och detta vardagliga performativitet 
är arrangerad genom ett flertal kollektivt delade praktiker (Halkier & Jensen 2008, 
s.103). 

Vad för fokus bidrar praktikteori med? Andreas Reckwitz (2002) ser två olika 
fokus. Genom att utgå ifrån att samhällsteorier är vokabulär som bestäms av em-
pirisk fakta blir effekten att dessa vokabulärer är enkla metoder eller känsliga 
ramverk för forskning inom samhällsvetenskapen. Detta leder i sin tur till ett spe-
cifikt sätt att se och analysera sociala fenomen. Ett annat möjligt fokus är enligt 
Reckwitz att samhällsteoretiska vokabulärer formar och ändrar “vår” självförstå-
else. Även utan att samhällsteorier appliceras på empirisk forskning ger de ett 
specifikt sätt att definiera vår position som människor i en social värld (Reckwitz 
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2002, s.257). Schatzki (2012) anser att dessa olika versioner av praktikteori har tre 
gemensamma nämnare. Det första är antagandet att praktik är en organiserad kon-
stellation av olika människors handlingar, ett socialt fenomen i det att den består 
av många personers organiserade handlingar. Det andra antagandet är att viktiga 
aspekter inom människans liv måste förstås som former av organiserade aktivite-
ter av många människor. Fyra exempel Schatzki tar upp på detta är forskning, 
makt, organisationer och även psykologiska handlingar såsom resonemang och 
även lärandet av identitet. Argumentet för detta är att, om vad en människa tänker 
och gör, förutsätter handlingarna hon gör kan inte sociala fenomen endast bestå av 
människors handlingar. Dessa handlingar måste även inkluderas i kontext med 
dessa praktiker. Det tredje antagandet är att praktikteorins domän avgränsas av en 
föreställning av att olika praktiker är organiserade aktiviteter med uppfattningen 
att både sociala fenomen och individuella funktioner av ett mänskligt liv är knutna 
till praktiker. Detta samt idén att grunden för mänsklig aktivitet inte är endast 
kroppsliga förmågor (Schatzki 2012, s.13). Mer konkret betyder detta att praktik 
består av organiserade handlingar som sätts i kontext med flera människor och 
påverkar deras liv, både på individuella och sociala företeelser.  

Juuls definition av spel, ett system upprättad av regler där relationen mellan 
spelet och spelaren samt spelandet och resten av världen påverkas av de möjliga 
valen, gör att ett spel i sig kan tolkas som en praktik. Den här definitionen passar 
både för digitala spel och analoga spel som bräd- och kortspel. Spel innehåller 
regler som påverkar de olika spelarnas val som kan uppfattas att vara organiserade 
handlingar. Ett spels bestämda kontext påverkar relationen mellan spelet och spe-
lare samt att spel även kan utövas individuellt och tillsammans med flera spelare 
som tillsammans skapar sociala företeelser i form av spelkulturer. Innebörden av 
vad en praktik är blir därmed väsentlig.  

Begreppet praktik 
Schatzki beskriver praktik som “practice as a temporally unfolding and spatially 
dispersed nexus of doings and sayings” (Schatzki 1996, s. 89). Detta innebär att 
analyser ska göras genom att både se vad som görs men också vad som sägs. Ge-
nom detta ses praktiker som organiserade mänskliga aktiviteter, med exempel som 
politiska praktiker, utbildningspraktiker, matlagningspraktiker med mera. Praktik 
är med andra ord en organiserad, öppen mångfaldighet av aktiviteter som påver-
kas av tid och rum. Den uppsättning av aktiviteter som utgör en praktik är organi-
serad utifrån tre fenomen enligt Schatzki; förståelse över hur saker görs, regler 
och teleoaffektiv struktur (eng. teleoaffective). Det första är förståelse över hur 
man gör saker. Det andra fenomenet, regler, innebär tydliga formuleringar som 
föreskriver, kräver eller informerar vad som ska göras. Det tredje, teleoaffektiv 
struktur, innebär en samling av syften, projekt och användningar (av saker) och 
känslor som är accepterade eller föreskrivs av deltagarna i praktiken. Studerandet 
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av praktik utgår därmed ifrån vad en eller flera personer gör (Schatzki 2005, s. 
471-472). 

Reckwitz beskriver praktik som gemensamma rutinerade former av beteende 
som består av; kroppsliga och mentala aktiviteter, saker och deras användning 
samt bakgrundskunskaper i form av förståelse, angivna känslor och motiverande 
kunskap (Reckwitz 2002, s. 249-250, 256). Whittington (2006, s. 619) lägger även 
till att traditioner och normer räknas till praktiker. En praktik som en nexus av det 
som görs och det som sägs kan förstås av de som utför praktiken men den kan 
också förstås av de som observerar praktiken och är bekanta med kulturen. En 
praktik är därmed rutinerade vägar över hur exempelvis objekt behandlas, hur 
saker förklaras eller hur världen uppfattas. En praktik representerar således ett 
mönster som kan fyllas ut med flera enkla och ofta unika handlingar som återges. 
Praktikteori tar enligt Reckwitz hänsyn till rutinerade kropps-/kunskap-/sak-
mönster (Reckwitz 2002, s. 250, 258). 

Praktikteori och spelbevarande 
Utifrån Reckwitz definition att praktik består av upprepande mönster kombinerat 
med Schatzkis definition av praktik som nexus av det som görs och det som sägs, 
kommer det att analyseras vad svenska spelföretag säger för att således se prakti-
ken för bevarandet av digitala spel. Schatzkis första antagande om praktikteorier-
nas gemensamma grund var att praktik är organiserade handlingar som utförs av 
flera personer. I vårt fall blir praktik vad som sägs göras på de svenska spelföreta-
gen eftersom företagen består av flera organiserade aktiviteter av många männi-
skor. Det andra antagandet utgick ifrån att människors handlingar måste ha en 
kontext med praktiker. I denna studie blir spelföretagen den sociala kontexten där 
praktiken utövas. Det tredje antagandet förutsatte att praktiker innefattar både 
kroppsliga och mentala förmågor, det vill säga både fysiska och mentala aktivite-
ter. Därför undersöks det vad för praktiker som utförs samt vad spelföretag har för 
uppfattning om bevarandet av spel. 

Utifrån Schatzkis tre fenomen över hur praktik är organiserad har det valts att 
i denna studie applicera praktikteori på detta ämne som visas i tabell 2. 

Tabell 2: Beskrivning av praktikens tre fenomen enligt Schatzki (2005) och hur de appliceras i 
studien.  

 
Första Andra Tredje 

Schatzkis  
fenomen 

Förståelse över hur man 
gör saker Regler Teleoaffektiv struktur 

Studiens  
anpassning 

Vad företag säger om 
sin praktik 

Företagens rutiner, vad de 
säger att de gör 

Vad studieobjekten säger 
ska bevaras 
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Utifrån tabell 2 är det första fenomenet, förståelse över hur man gör saker, vilket 
blir i denna studie vad företag säger om sin praktik angående bevarandet av spel. 
Det andra fenomenet, regler, innebär vilka rutiner som styr den sociala kontexten, 
det vill säga på spelföretag, gällande praktiken till bevarandet av spel. Det tredje 
fenomenet, teleoaffektiv struktur, blir här vad studieobjekten säger är acceptabelt 
vid bevarandet av spel. 

Hur påverkar praktikteorin den här studiens arbete? Praktikteori utgår ifrån ett 
specifikt sätt att analysera sociala fenomen. Detta gör att denna studie fokuserar 
på ett perspektiv inom ämnet spelbevarandet men det finns olika inriktningar 
inom praktikteori som också kan användas men som det inte lagts fokus på. Ex-
empelvis utgår inte studien ifrån spelanvändares eller ABM-institutioners tankar 
angående bevarande av spel. Studien beaktar inte den kultur som existerar inom 
spelindustrin vilket är en begränsning av användandet av praktikteori. Däremot 
går det att utnyttja praktikteori för att bland annat öka förståelsen för företagens 
agerande. Den öppnar också upp en förståelse över vad som är det nuvarande tan-
kesättet kring digitala spel. Fastän studiens författare inte är insatta har kontakten 
med kulturarvsinstitutioner, som är mer insatta i spelföretagens kultur, gett en mer 
förstående perspektiv. Med studiens metod som är baserad på kvalitativa inter-
vjuer och kommer presenteras i detalj i det kommande kapitlet, har det försökts få 
information om vad som görs och sägs.  

Metod och material 
I detta kapitel kommer det diskuteras vilken metod som använts för att kunna be-
svara studiens syfte. Urval av spelföretag och olika intervjumetoder inkluderas i 
kapitlet. Studiens undersökning innebär att forska i vad svenska spelföretag säger 
om sin praktik att bevara digitala spel. Detta kommer genomföras med intervjuer 
med personer från olika spelföretag om vad de säger om sitt företags praktik för 
spelbevarande. Tre ABM-institutioner har även valts i undersökningen som har 
projekt om bevarandet av digitala spel. Detta utefter att få en bild av ABM-
institutionernas relation till och deras erfarenheter med svenska spelföretag. 

Kvalitativ och kvantitativ studie 
Det har förekommit både kvalitativa och kvantitativa undersökningar inom ämnet 
bevarandet av digitala spel. De två inspirerade studierna är båda exempel på detta. 
Kraus och Donahue (2012) har en kvantitativ studie med en enkätundersökning 
medan Bachell och Barr (2014) kombinerar kvantitet och kvalitet genom både en 
enkätundersökning och detaljerade intervjuer för att få kontext till svaren från sin 
enkät.  
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Mönster för kvalitativa metoder är att de för forskaren närmare de miljöer och 
de människor som berör forskningen vilket ger forskaren en mer direkt vetskap 
om forskningsobjektet. De två metoderna som vanligen associeras med kvalitativa 
studier är observationer och intervjuer (Ahrne & Svensson 2016, s.9). Vid obser-
vationer görs iakttagelser i en eller flera miljöer av en observatör som är mer eller 
mindre deltagande. De två motsatta polerna på skalan är den renodlade deltagaren 
och den renodlade observatören. Den renodlade deltagaren deltar i och engagerar 
sig i miljön hen studerar medan den renodlade observatören är mer passiv till om-
givningen och undviker att påverka den. Mellan dessa två poler finns olika nivåer 
av deltagande observatörer, gränsen har beskrivits som flytande. Vad observation-
er samlar in är primärdata i och med att informationen samlades in av forskaren 
och forskaren har kontroll över hela undersökningsprocessen (Eliasson, s. 22-24; 
Ahrne & Svensson 2016, s.100). Även den andra kvalitativa metoden, intervjuer, 
har olika grader och former; ostrukturerad och strukturerad, djupintervjuer eller 
fokusgruppsdiskussioner (Ahrne & Svensson 2016, s.37-38). Då kvalitativa inter-
vjuer har valts för denna studie kommer det beskrivas i mer detalj senare.  

Mönster för kvantitativa metoder grundar sig i matematiska procedurer me-
nade att behandla siffror och uppgifter som kan representeras med siffror; kvanti-
tativ data samlas in och hanteras. Enkät- och intervjuundersökningar anses vara de 
två vanligaste metoderna inom kvantitativa studier där intervjuundersökningar 
beskrivs som mer resurskrävande men ger fler och möjligheten till mer djupgå-
ende svar. Enkätundersökningar beskrivs som inte lika resurskrävande och gör att 
deltagaren kan välja själv när hen vill fylla i frågeformuläret. Däremot är en van-
lig följd att enkätundersökningar inte får in lika många svar i jämförelse med in-
tervjuaren. Undersökningarna kräver även ett bra och täckande frågeformulär med 
en tydlig struktur och förberedelserna är väsentlig eftersom det inte går att kom-
plettera svaren efter undersökningen (Eliasson 2013, 28-29). 

Kvalitativa metoder kan används vid undersökning av företeelser som är pro-
blematiska eller omöjliga att uttrycka i kvantitet, de är lämpligast för att nå sam-
band och förståelse. De är även flexibla både genom att de kan anpassas efter 
undersökningens utveckling samt att de kan kombineras med andra metoder, både 
andra kvalitativa men även kvantitativa. Fördelarna med kvantitativa metoder 
däremot är att efterarbetet kan genomföras relativt fort, särskilt med ett väl struk-
turerat frågeformulär. Kvantitativa metoder anses passa bäst för att mäta ett om-
fång, för att täcka in ett större eller flera områden (Eliasson 2013, s.27-30).    

I tidigare forskning använde Bachell och Barr främst enkäter. Spelföretagen i 
dessa undersökningar svarade inte på alla enkätfrågor och inte väl utförligt på 
fritextbaserade frågor i enkäten. Därför kan det behövas en kvalitativ undersök-
ning för att få mer utförligare svar från spelföretagen. I studien har en kvalitativ 
metod valts eftersom intresset ligger i att få ut vilka diskussioner som framkom-



 33 

mer och vilken betydelse de har för intervjupersonen (Ahrne & Svensson 2016, s. 
10-11).  

Observation vs intervju  
Skillnaderna mellan observationer och intervjuer kan vara stora men det gemen-
samma mellan dem är en strävan efter en förståelse som nås inifrån en utvald 
miljö. Vid observationer närmar forskaren sig ett studieobjekts perspektiv på till-
varon och kan kombineras med intervjuer, särskilt inom gruppintervjuer (Kylén, 
2004, s.23; Lalander 2016, s. 93, 112). Observationer är beroende av tillträde till 
fältet som ska studeras, forskaren behöver få tillstånd av studieobjekten att vistas i 
deras miljöer. Philip Lalander anser att det finns tre punkter att diskutera vid frå-
gan om en forskares tillträde. Den första är huruvida studieobjektens aktiviteter 
har en “hemlig dimension” vilket kan vara olagliga handlingar eller om personer-
na befinner sig i en maktposition eller kanske i en konfliktfylld verksamhet. Den 
andra är hur studieobjekten intryck av forskaren. Lalander beskriver att detta 
bland annat kan handla om vilka personer forskaren ses med och i vilka miljöer. 
Den tredje punkten är vilka forskarens dörröppnare och fältkontakter är, de som 
hjälper forskaren att få tillträde till ett socialt nätverk (Lalander 2016, s.102-105).  

Under tidigare forskning har det kommit fram att spelföretag är väldigt be-
skyddande över sina spel. Som tidigare nämnt framkom det under Bachell och 
Barrs studie (2014) att endast en tredjedel av de deltagande företagen hade eller 
skulle kunna överväga att skicka sitt material till en ABM-institution. Mycket 
berodde på hur handlingarna skulle användas och på omständigheterna. Det påpe-
kas även att spelföretag lägger mycket energi på att skydda sig från piratkopiering 
och kämpar med att hålla jämna steg med teknologin. Att utföra observationer i en 
sådan hetsig och hemlig marknad hänger mycket på att forskaren har rätt dörröpp-
nare och fältkontakter. Anledningen till varför observationer inte valdes för denna 
uppsats var dels på grund av tidsbrist men även svårigheterna med spelföretagens 
beskyddande natur över sina produkter. 

Intervjuer valdes istället till denna studie. Denna metod används för att en 
person ska få kunskap av någon annan och har beskrivits som en överlägsen me-
tod för detta (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2016 s. 35). Det finns flera olika 
syften till att använda intervjuer som metod. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2016 s. 34) beskriver två av dessa. Ett syfte är att samla kunskap om enskilda 
människors upplevelser och känslor. Ett annat syfte är att få fram kunskap om 
sociala förhållanden som förekommer i en social miljö, exempelvis inom organi-
sationer.  

Denna studie vill undersöka sociala förhållanden mellan två parter i en miljö 
och därmed passar det sistnämnda syftet in. Det förstnämnda syftet används även 
det för att ge en bild över personernas erfarenheter exempelvis institutionernas 
erfarenhet med spelföretag. Svagheter med intervjuer är däremot att det kan ge en 



 34 

begränsad bild av ett fenomen. Det kan också vara svårigheter med vad en utsaga 
i en intervju egentligen innebär eftersom det är svårt att ta för givet att människor 
gör vad de säger att de gör. Observationer kommer inte inkluderas som annars kan 
hjälpa till att bekräfta intervjupersonernas utsagor. Ett annat problem som kan 
uppstå med intervjuer är om tolkningen över vad den intervjuade säger framställs 
korrekt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2016, s. 53).   

Intervjuformer  
Som beskrivits ovan är intervjuundersökningar en av de två vanligaste metoderna 
för kvalitativa studier. Det finns dock ett flertal olika intervjuundersökningar, den 
gemensamma nämnaren är att intervjuaren har frågor och ämnen bestämda i för-
väg. Utförandet av intervjun kan variera dock, exempelvis hur strukturerad inter-
vjun är, Eliasson (2013, s. 26) listar tre sådana som ostrukturerad intervju, semi- 
eller halvstrukturerad intervju samt strukturerad intervju.  

Eliasson (2013, s. 26) beskriver att den ostrukturerade intervjun, även kallad 
djupintervju, liknas vid ett vanligt samtal mellan intervjuaren och den intervjuade 
där samtalet kretsar kring ämnet intervjun berör. Denna intervjuform beskrivs som 
lämplig vid intervjuer där en fråga behandlas. Strukturen ger intervjuaren möjlig-
heten att gå på djupet utan att leda intervjun. Den semistrukturerade eller halv-
strukturerade inkluderar fler intervjufrågor än den ostrukturerade intervjun. Detta 
gör att fler ämnen kan diskuteras under intervjun men en följd är att intervjuaren 
möjligen inte kan utveckla och undersöka alla ämnen lika grundligt. Den struktu-
rerade intervjun har ett genomarbetade och detaljerade frågor med tydligt upp-
lägg. Intervjuaren har inte en lika stor möjlighet till att utveckla ämnen och frågor 
under intervjun som de andra två formerna. Däremot anses denna intervjuform 
som den mer okomplicerade metoden i fråga om att genomföra och att dokumen-
tera.  

Intervjueffekten är en aspekt att ha i åtanke vid intervjuer. Det innebär att in-
tervjuaren påverkar den intervjuade vilket är en högre risk i ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer än i jämförelse med strukturerade. Intervjueffekten i 
sig påverkas av situationen intervjun utförs i. Ålder, kön och utbildning är exem-
pel på faktorer som kan ha betydelse och som kan orsaka olika svar under en in-
tervju (Kylén, 2004, s.24).  

För denna studie valdes en semistrukturerad intervjumetod. Motivationen till 
detta var att studien inte utgick ifrån att besvara en grundfråga utan ett flertal. 
Dessutom var ambitionen att inte influera studieobjekten och att ge dem en viss 
frihet under intervjuerna för att få deras ord på sin praktik vid bevarandet av spel.  

Praktikteori och studiens metod 
Undersökningen grundar sig på spelföretagens praktik, vilket i grunden innebär 
vad spelföretag säger och gör angående bevarandet av digitala spel. För att under-
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söka praktiker rekommenderar Schatzki (2002, s. 25) att forskaren umgås, pratar 
och observerar studieobjekten, det vill säga en kombination av observationer och 
intervjuer. Eftersom observationer inte inkluderas valdes semistrukturerade inter-
vjuer för att få en bredare och mer insiktsfull diskussion kring ämnet spelbeva-
rande. Ett exempel på en studie som också har använt praktikteori tillsammans 
med semistrukturerade intervjuer är Pilerots studie (2016). Utöver intervjuer ut-
formade Pilerot seminarium och utförde besökt till studieobjektens arbetsrum. 

Studiens tillvägagångssätt 
Vid förberedelser för intervjuer gjordes ett par standardiserade intervjufrågor som 
användes till grund för intervjuerna. Dessa frågor skickades även ut till företagen 
och institutionerna ett par dagar innan intervjuerna för att de skulle få mer inblick 
i studien. Detta gjordes även för att minimera intervjueffekten då de intervjuade 
kunde förbereda sig för intervjun. Frågorna användes som grund till att få fram 
diskussion, under diskussionen framfördes olika frågor beroende på hur diskuss-
ionen utformades därav semistrukturerade intervjuer. De standardfrågorna som 
togs fram utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar. De två inspirerade stu-
dierna som beskrivs under tidigare forskning, Bachell och Barr (2014) samt Kraus 
och Donahues (2012), användes även som inspiration till framställandet av studi-
ens intervjufrågor (se bilaga 1 och bilaga 2). 

Vid utskick av mail till företagen och institutionerna beskrevs en villighet att 
genomföra intervjun på det sätt studieobjekten fann mest bekvämt. Därför förbe-
reddes intervjuer som både inkluderade personliga möten, Skype-intervjuer och 
telefonintervjuer. Under de sammanlagt sju intervjuer utfördes fyra via personliga 
möten och tre utfördes via Skype. 

Intervjufrågorna utgick från olika teman, frågorna modifierades mellan före-
tag och institution. Dock finns det en röd tråd och frågorna kan gå in i varandra. 
De teman som var gemensamma mellan de två grupperna var; 

1. hur de definierar spel 

2. när de tycker att bevarandet ska påbörjas  

3. hur kontakten mellan parterna har upplevts 
 

För företagens del var de unika frågorna; 

1. om de ansåg att digitala spel var ett fenomen värt att bevara långsiktigt,  



 36 

2. för vilka de tycker bevarandet ska utföras för; framtida forskning eller kul-
tur och när de tycker bevarandet ska börja  

3. om och hur företagen bevarar sina spel  

ABM-institutionernas unika teman var;  

1. vart deras fokus låg vid bevarandet av spel  

2. vem deras målgrupper var 

Skillnaden ligger mer i att vissa frågor är mer generella för ena parten men mer 
riktade till den andra. Exempelvis är frågan för företag "för vem tycker ni man ska 
bevara" medan för institutioner är frågan "vem målgruppen är för er".  

Urval 
De sociala miljöer som valts att undersöka är spelföretag för det är där svaren på 
hur spelindustrin anser om spelbevarande finns. För att få ett brett urval av åsikter 
och för att kunna jämföra dessa åsikter har det valts att studera flera spelföretag 
för att även kunna jämföra dessa med varandra. Ahrne och Svensson beskriver att 
det finns två strategier vid urval av sociala miljöer som ska undersökas. Antingen 
väljs det ut miljöer som är lika varandra eller miljöer som skiljer sig åt ur någon 
aspekt. Vår strategi vid urval var att välja spelföretag som har liknande aspekter. 
Fördelen med detta är att resultaten från liknande miljöer ger mer grundligt 
material om åsikterna inom spelindustrin (Ahrne & Svensson 2016, s. 22). Vid 
urvalet av företag användes dokumentet “Swedish game developer index” från 
2016 som analyserat svenska spelföretagens utveckling för 2016. Här beskrivs 
vilka svenska spelföretag som finns i Sverige (Swedish games industry 2016, s. 
12-13). Eftersom studien utfördes utifrån Uppsala och eftersom personliga möten 
för intervjuer var prioriterande gjordes en avgränsning till spelföretag som finns i 
Stockholm och Uppsala. Därefter gjordes ett urval över de företag som fanns i 
dessa områden och deras webbplatser studerades närmare för att få mer informat-
ion om dem. 

Företagen valdes utifrån tre kriterier. För de första de som utvecklar sina egna 
spel. Alla spelföretag utvecklar inte egna spel utan istället utvecklar delar av spel 
till större spelföretag. Skapar företagen egna spel är chansen större att de har till-
gång till allt material från spelets början och inte bara slutprodukten. För det andra 
de som gör så kallade fullprisspel vilket innebär spel som var och är populära för 
fysisk försäljning som inkluderar PC och konsoler (Swedish games industry 2015, 
s. 5).  Detta främst för att det är dessa plattformar som har en bredast användning 
men också för att de flesta större spel släpps både på konsol och PC (Dataspels-
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branschen 2008, s. 4; Swedish games industry 2016, s. 18). För det tredje spelfö-
retag som även ger ut sina spel på content delivery-systemet Steam (se begrepp) 
för detta system gör att det inte krävs att det finns en fysisk kopia vilket kan på-
verka vad av och hur spelet bevaras. Under denna process skapades ett excel-
dokument till att få struktur över företagen. Det undersöktes även om det fanns 
kontaktuppgifter till företagen för att smidigt kunna kontakta dem. Sammanlagt 
kontaktades elva spelföretag via e-post. En handfull svarade och i slutändan ge-
nomfördes intervjuer på sammanlagt fyra spelföretag. Två av dessa skulle klassas 
som indieföretag (se begrepp). Det tredje gör sina egna spel men låter andra pub-
licera dem och det fjärde gör sina egna spel, publicerar dem samt publicerar and-
ras spel. 

När det kommer till institutioner valdes de utifrån de institutioner som arbetar 
med någon form av bevarande av spel som kan ha haft kontakt med spelföretag. 
Det skapades kontakt med tre olika institutioner; ett arkiv som är en ideell före-
ning, ett museum som är en fristående stiftelse med statliga uppdrag och ett stat-
ligt forskningsbibliotek med uppdrag att samla in och bevara svenska spel. 

Den huvudsakliga koncentrationen har lagts på att göra ett urval av passande 
företag och institutioner för studien än vem på företaget som ska intervjuas. Detta 
har gjort att företagen och institutionerna själva fått utse en person som är villig 
att ställa upp på intervju och kan diskutera de frågor som skickas ut som standard-
frågor. När dessa frågor skickas ut har det gjorts en ansträngning att i den mån det 
finns kontaktuppgifter skickas dessa till chefer på företagen. Nackdelen med att 
inte få välja intervjupersoner är att det inte är lika säkert över att urvalet inte är 
manipulerat i det perspektivet att verksamheten valt ut de personer som kommer 
ge en positiv bild av verksamheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2016, s. 40). 
Personerna som i slutändan blivit intervjuade skiljer sig en del. Vid intervjuer med 
företagen har de intervjuade varit grundare av ett företag, speldesigner, producent 
och produktionschef. För institutionerna är de grundare till en ideell förening, 
handläggare och intendent i spelprojekt på sin institution. Mer om detta beskrivs 
under kapitel Presentation av studieobjekt. 

Personliga möten och Skype-intervjuer 
Det positiva med Skype-intervjuer är att de är tidsbesparande (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2016, s. 43). Det har även varit positivt för att de intervjuade 
fått sitta i sin egen miljö som har skapat viss trygghet för båda parter. Det negativa 
med Skype är att, trots att båda parter sina egna miljöer blir mötet mer formellt. 
Det blir inte lika lätt att få en naturlig diskussion och eventuella fördröjningar i 
ljudet försämrar flödet. I det avseende passar Skype-intervjuer bättre när frågorna 
handlar mer om bestämda sakförhållanden (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2016, s. 
44). Ett annat problem med Skype är risker för tekniska problem. Under en av 
intervjuerna förlorades anslutningen vilket ledde till avbrott i en pågående dis-
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kussion. Detta blev problematiskt senare när samtalet återupptogs. Problem med 
anslutningen via Skype kan också innebära problem att höra vad intervjupersonen 
ibland säger vilket leder till en del upprepningar. Vid personliga möten är det lät-
tare att få en mer informell intervju med diskussioner som blir mer naturliga. In-
tervjuer med personliga möten har även lett till en rundtur på platsen som har gett 
en bild över hur arbetsplatsen ser ut för intervjupersonerna. Eftersom intervjuerna 
har skett på arbetsplatsen kan det innebära att intervjupersonerna vill uttrycka 
andra saker om sig själv såsom att framstå som en god medarbetare till exempel 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2016, s. 42). 

Inspelning och transkribering 
Att skriva ut en intervju, transkribering, kan genomföras antingen av forskaren 
eller en utomstående. Det positiva med att forskaren för en studie transkriberar är 
att hen lär sig mycket om sitt material och även sin egen intervjustil (Kvale & 
Brinkmann 2014, s.221) Forskaren är även mer insatt i ämnet medan en utomstå-
ende riskerar att inte förstå sammanhanget och misstolka ord med olika betydelser 
beroende på situationen (Ahrne & Svensson 2016, s.51). Att transkribera är en 
tolkningsprocess och utförandet av en transkribering har en rad problem; hur tran-
skriberaren ska förhålla sig till muntlig och skriftlig stil och kvalitén på inspel-
ningen. (Kvale & Brinkmann 2014, s.221, 224-225). Dessa utskrifter ska dock 
inte ses som ämnet eller det huvudsakliga materialet för en studie utan som verk-
tyget för att tolka vad som sades under en intervju. En transkribering ska ses mel-
lan den muntliga intervjun och en skriven text som ligger till grunden för en ana-
lys menad att läsas av utomstående (Kvale & Brinkmann 2014, s.232).  

Intervjuerna i denna studie spelades in för att sedan transkriberas. Inspelning-
arna har kompletterats med anteckningar ifall en intervjuperson exempelvis ut-
tryckt sig eller gjort en gest som inte kommer med på ljudupptagningen samt om 
ljudet på inspelningen skulle bli för otydligt. Vid personliga möten användas mo-
biltelefonens inspelningsfunktion. Ibland har även information kommit upp efter 
att intervjun var slut som därmed tecknades ner för hand. Transkriberingarna ge-
nomfördes av studiens författare på grund av de fördelar som diskuterats ovan och 
vid behov har anteckningar använts för att komplettera. Arbetet med transkribe-
ring fördelades mellan de två författarna och det finns en medvetenhet av att detta 
kan ha påverkat materialet med olika tolkningar. Däremot finns det en fördel med 
detta eftersom tolkningar kan bekräftas av den andra.  

Intervju och etik - kvalitativ forskningsintervju 
Med en kvalitativ forskningsmetod för denna studie måste etiska frågor uppmärk-
sammas. De intervjuade måste ge ett formellt samtycke att delta, de måste delta 
frivilligt och har rätten att dra sig ut om de önskar. De ska även få information om 
syftet med undersökningen och dess tillvägagångssätt samt att det ska finnas en 
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diskussion/ska informeras om vem som har tillgång till materialet (Kvale & 
Brinkmann 2014, s.107-108). Det måste även finnas ett avtal om konfidentialitet i 
studien, vad för information deltagarna har gått med på att dela med sig. Vid kva-
litativa intervjuer måste deltagarnas privata integritet skyddas eftersom de inte är 
en av flera i ett genomsnittsvärde som i kvantitativa studier utan kan bli direkt 
citerade i en offentlig rapport. Det säkraste är att göra deltagarna anonyma men 
tyvärr kan detta ses som en forskares alibi då hen inte kan bli motsagd i sina tolk-
ningar (Kvale & Brinkmann 2014, s.109). Då intervjuer kan innehålla känsliga 
ämnen och information har även transkribering etiska problem. Konfidentialiteten 
för de intervjuade måste respekteras. Det kan vara nödvändigt att under transkri-
beringen redan anonymisera intervjupersonerna och senare radera transkriberingar 
och inspelningar (Kvale & Brinkmann 2014, s.227-228).   

I denna studie har det valts att anonymisera alla deltagare, vilket även var 
ännu en anledning till att transkriberingen utfördes av författarna. Peter Öberg 
(1997, s. 61-62) skriver om de etiska aspekterna vid intervjusituationer och att 
forskningen bör följa etiska principer bland annat vid urval av informanter och 
bemötande under intervjuer. En av de etiska principerna är minimerad olägen-
het/skada, att informanter kan garanteras anonymitet. Öberg skriver om intervjuer 
vid livshistorieforskning där forskaren handskas med en annan människas liv. 
Denna studie redogör inte en människas liv men den hanterar information från 
företag och personer vid dessa företag som kan vara skadligt om informationen 
används på fel sätt.  

Kodning 
Att koda eller kategorisera innebär att insamlade svar vid enkäter och intervjuer 
sorteras efter innehåll exempelvis åsikt eller faktauppgift. Detta genomförs för att 
underlätta genomgången och användning av materialet. Vid kodning av enkäter 
kan exempelvis varje svarsalternativ få olika koder, svaren sorteras sedan och 
skapar olika grupperingar. Det kan behövas en förfining av koder då nya gruppe-
ringar noteras. När detta genomförts sammanfattas de olika grupperna. Kodning 
av intervjuer har en liknande process men istället för svarsalternativ kodas an-
teckningar från intervjun (Kylén, 2004, s.170-175). Fördelarna med att koda är att 
forskaren utför en detaljerad genomgång av materialet och anses vara en relativ 
enkel metod för att få en bra överblick och bryta ner materialet i hanterbara bitar. 
Kritiken däremot har varit att kodning bland annat ökar avståndet mellan forskare 
och material. Kodning kan exempelvis förenkla intervjusvar till siffror på en skala 
(Kvale & Brinkmann 2014, s.242-244).  

Beslutet togs att tillsammans koda materialet från intervjuerna. Genom detta 
uppkom de ämnen som presenteras i analysen och tillsammans uttolkades ämnen 
och mönster i intervjuerna. Det var även positivt att vara två författare vid kod-
ningen då tolkningar av materialet kan valideras av den andre. 
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Begränsningar 
Utefter studiens syfte att undersöka svenska spelföretags praktik för bevarandet av 
digitala spel har det valts att inte undersöka den tekniska aspekten över hur spel 
bevaras. Däremot har det funnits en medvetenhet om att det är ett viktigt problem 
i diskussionen om bevarande av digitala spel av flera skäl, bland annat provenien-
sen och upphovsrätten. Under studien valdes det att inte inkludera den tekniska 
aspekten i uppsatsens syfte eftersom detta skulle bli för omfattande samt en brist 
på relevant kunskap om spelteknik. Detta argument ligger även bakom valet av att 
inte inkludera spelare som en studiegrupp. Det förekommer flera studier där spe-
larna har satts i fokus vilket också har bidragit till att denna grupp inte har priori-
terats, däremot kommer de benämnas eftersom de är en av aktörerna i dialogen.  

Urvalet av företag utgick ifrån Game Developers lista över företag. Enligt 
Game Developer fanns det 236 aktiva företag i Sverige år 2016 (Swedish Games 
Industry 2016, s.4). Av dessa har fyra företag intervjuats och det är känt att detta 
är ett väldigt litet stickprov som har försökts vägas upp med att intervjua ABM-
institutioner. Dessa institutioner har haft kontakt med flera svenska spelföretag 
och syftet är att via deras erfarenhet få en bredare bild av den svenska spelindu-
strin och dess praktik.  

Denna studie utgår ifrån två tidigare likartade studier vilket ger en bra grund 
om bevarande av digitala spel. Däremot kan de begränsa studien genom att kopp-
lingen mellan dem måste vara tydlig eftersom syftet med denna studie är att vara 
ett tredje steg. Detta ska balanseras emot risken att studien blir för lik de två andra 
studierna. Syftet är därmed att utveckla forskningen och tillföra ny information.  
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Presentation av studieobjekt 

Här kommer de studieobjekt som valts att presenteras. De kommer att delas in i 
två kategorier; företag och ABM-institutioner. Efter önskemål har studieobjekten 
blivit anonymiserade däremot görs en presentation av dem för att förstå vad för 
fokus som studien har. I presentationen har studieobjekten fått pseudonymer för 
att underlätta hänvisningen till dem under analysen. I slutet av de två kapitlen har 
en sammanställande tabell över studieobjekten gjorts. 

Presentation av företag 
Företagen har anonymiserats till Företag A-D. Pseudonymnamnen till intervjuper-
sonerna för företagen är kopplade till spelfigurer. Den första bokstaven i pseudo-
nymnamnen till intervjupersonerna hör samman med bokstäverna som represente-
rar företagen. Detta för att visa vilket företag personen tillhör. Den sammanstäl-
lande tabellen i kapitlets slut visar vilka skillnader och likheter som finns mellan 
företagen. 

Företag A 
Detta är ett företag i Uppsala som av både andra och sig själv beskrivits som ett 
indieföretag. De skapar och publicerar sina egna spel och har även publicerat ett 
spel åt en annan spelutvecklare. Företaget gör spel som en gång i tiden skulle 
klassas som fullprisspel och de säljer endast sina spel via Steam till PC. De är ca 
fem anställda på företaget. De spel som produceras är främst plattformsspel men 
är ändå av varierande genrer och hittills har de olika spelen inte ingått i samma 
spelserie. Företaget är under fem år gammalt och har skapat två färdiga spel och 
har två andra under utveckling. Intervjun gjordes med en av företagets grundare 
som även är VD. Pseudonymen för intervjupersonen är Alistair, en karaktär från 
spelet Dragon age: Origins som släpptes 2009.  

Företag B 
Företag B befinner sig i Stockholm och har klassats av andra som ett indieföretag, 
vilket de själva inte hade tänkt eller klassats sig som innan. De skapar och publi-
cerar sina egna spel (utöver spel har de även publicerat interaktiva digitala böcker) 
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och har hittills gjort lite under tio spel på ca sju år. De har gjort separata spel men 
har även en spelserie. De är cirka 10 personer på företaget och deras spel har 
släppts till både PC och konsol vilka kan köpas på Steam. Hittills har de inte gjort 
samarbeten med andra företag eller publicerat åt andra. Det är väldigt viktigt för 
företaget att spelen har ett artistiskt fokus och intervjupersonen har beskrivit före-
taget som väldigt nischade inom en nischad bransch. Intervjun utfördes med en 
speldesigner som även var med och startade företaget. Pseudonymen för intervju-
personen är Balthier, en karaktär från spelet Final Fantasy XII som släpptes 2006.  

Företag C 
Företag C skapar sina egna spel men de publicerar dem inte själva. Utefter vår 
definition över vad ett indieföretag är (se begrepp) ingår inte Företag C helt som 
ett indieföretag eftersom de inte publicerar sina spel. Däremot producerar de sina 
egna spel och har skapat sammanlagt fyra separata spel hittills med olika genrer, 
där alla spel har val för multiplayer. Alla spelen går att spela på PC, ett par även 
på konsol, samtliga är även tillgängliga på Steam. Företaget är beläget i Stock-
holm och har funnits i närmare tio år och har idag lite mer än 30 anställda. Den 
intervjuade vid detta företag var en av producenterna på företaget. Pseudonymen 
för intervjupersonen är Cain, en karaktär som egentligen heter Deckard Cain från 
spel-serien Diablo där första spelet släpptes 1996. 

Företag D 
Detta företag är det största i vår studie, både i antal anställda och antal skapade 
och publicerade spel. Det klassas både av sig och andra som ett av de större 
svenska spelföretagen och inte som ett indieföretag vilket gör att i denna studie 
beskrivs företags om globalt. De skapar och publicerar sina egna spel samt publi-
cerar andra företags spel. De har funnits som företag i över tio år och har idag 
över 200 anställda. De har både fristående spel och flera olika spelserier. Äldre 
spel har sålts fysiskt i affär men numera säljs det mesta via Steam och även Orig-
in. Majoriteten av spelen har gjorts till PC men vissa finns även till konsol. Inter-
vjun genomfördes med produktionschefen som har jobbat i flera år på företaget. 
Pseudonymen för intervjupersonen är Desmund, en karaktär från spelserien Assas-
sin’s Creed där första spelet släpptes 2007.  

Sammanställande tabell 
Utifrån presentationerna ovan har en tabell sammanställts, tabell 3, av deltagande 
spelföretag. Detta för att lättare få en överblick av studieobjekten.  
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Tabell 3: Skillnader och likheter mellan intervjuade spelföretag efter strukturerade parametrar 
inkluderande urvalskriterierna för studien (i kursiv stil).  

Företag Företag A Företag B Företag C Företag D 

Typ Indie Indie Halvt indie Globalt 

Producerar Ja Ja Ja Ja 

Publicerar Ja Ja Nej Ja 

Antal anställda* 5 10 30 200 

Stad Uppsala Stockholm Stockholm Stockholm 

Plattform PC PC/konsol PC/konsol PC 

Antal spel 3 8 4 16 

Media Steam Steam Steam Steam 

Ålder 0-5 år 5-10 år 5-10 år 10+ år 

Intervjuperson Alistair -  
VD/grundare 

Balthier - Spel- 
designer/grundare 

Cain -  
Producent 

Desmund - 
Produktionschef 

*ca 

Tabell 3 visar spelföretagens likheter och skillnader gentemot varandra. Rubriker-
na med kursiv stil markerar de tre perspektiv som utgåtts ifrån vid urvalet av före-
tag; de som producerar sina egna spel, de som gör fullprisspel till pc och konsol 
samt de som ger ut på Steam. Som nämnts under Metod-kapitelet gjordes en geo-
grafisk avgränsning till Stockholm-Uppsala området; tre ifrån Stockholm och en 
ifrån Uppsala. De andra raderna är till för att visa att även om de fyra företagen 
har många likheter har de även olikheter med de andra företagen på flera punkter. 
De skillnader som tabellen påvisar är att företagen går ifrån små indieföretag till 
globala större koncerner. Detta visas även över antalet anställda samt företagens 
ålder som varierar.   

Presentation av ABM-institutioner 
Nedan följer presentation av de tre ABM-institutionerna som intervjuats; ett arkiv, 
ett museum och ett bibliotek. Eftersom endast en intervju gjorts på vardera repre-
senterar de inte sina olika inriktningar, de beskriver deras egna erfarenheter. I 
denna studie har det valts att beskriva dem som institution 1-3 och att följa bok-
stavsordningen i ABM-förkortningen. Pseudonymerna till de intervjuade blev en 
arkivarie, tre författare och en uppfinnare. Alla tre institutioner har koppling med 
bevarande av spel och behövt ha kontakt med spelföretag. Den sammanställande 
tabellen i kapitlets slut visar vilka skillnader och likheter mellan ABM-
institutionernas koppling till svenska spelföretag. 
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Institution 1 - Arkiv 
Institution 1 började som ett litet företag som sedan gjordes om till en ideell arkiv-
förening med syfte att bevara spelhistoria. Intervjun gjordes med en av grundarna 
till den ideella arkivföreningen. Vid insamlandet av material till arkivet låg intres-
set i allt som rörde spel, från skisser till färdig dokumentation till spel som aldrig 
blivit färdiga. Det vill säga allt kring spelkulturen ansågs relevant för arkivet. Till 
skillnad från andra institutioner var intresset inte i att bevara själva spelet som 
objekt. Under analysen kommer intervjupersonen benämnas som Schellenberg 
som var en amerikansk arkivarie under 1900-talet. 

Institution 2 - Bibliotek 
Till skillnad från Institution 1 fokuserar vår andra institution på spelet som objekt 
och huvudsakligen på alla spel som har svensk anknytning. Detta inkluderar spel 
som utvecklats i Sverige och spel som är riktade mot den svenska marknaden ge-
nom valet av svenska som språk eller svensk text. En av utmaningarna denna in-
stitution har är hur de ska bevara digitala spel när det inte är säkert att det görs en 
fysisk kopia av det längre. Spelbevarandet är ett av många projekt denna institut-
ion har och detta påverkar hur de jobbar med projektet och hur de kan utveckla 
det. Intervjun infördes med tre av handläggarna som arbetar med projektet och 
under analysen benämns de som Strindberg, Fröding och Lindgren. Detta från tre 
kända svenska författare. 

Institution 3 - Museum 
Den sista institutionen är ett museum som är en fristående stiftelse med statliga 
uppdrag. Museet har intresserat sig i den tekniska delen i bevarandet av spel, dock 
inte på samma sätt som institution 2. Forskning angående spelbevarande är ett 
projekt som också är aktivt på institutionen där även spelkulturen kring spelen 
inkluderas. Bevarande av spel är en av flera inriktningar som institutionen arbetar 
med. Intervjun gjordes med en av de som driver forskningsprojektet och som är 
intendent på museet. Intervjupersonen kommer beskrivas under analysen som 
Johansson från Johan Petter Johansson som var en svensk uppfinnare som bland 
annat uppfann skiftnyckeln.  

Sammanställande Tabell 
Presentationerna ovan sammanställs i tabell 4 för att ge en överblick av ABM-
institutionerna som deltagit i studien.  
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Tabell 4: Likheter och skillnader mellan de tre ABM-institutionerna utefter verksamhet, fokus och 
kontakt med externa parter. 

Institution Institution 1 Institution 2 Institution 3 

ABM-verksamhet Arkiv Bibliotek Museum 

Fokus Spelkultur Spelobjektet Spelteknik &  
Spelkultur 

Kontakt med företag Ja Ja Ja 

Kontakt med spelare Ja  Ja Ja 

Intervjupersoner Schellenberg -  
Arkivarie/grundare 

Fröding, Lindgren & 
Strindberg - Hand-
läggare 

Johansson -  
Intendent 

Tabell 4 presenterar ABM-institutionerna och vad för relation de har till spelbeva-
rande och spelföretag. Precis som spelföretagen ovan finns det både likheter och 
skillnader, den främsta är vilken typ av verksamhet institutionerna har vilket visas 
i den andra raden. En annan viktig skillnad är vad för fokus institutionerna har när 
det kommer till att bevara spel. Likheterna är att alla institutionerna har eller har 
haft kontakt med både spelföretag och spelare. 
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Redogörelser av intervjuer 

Under teorikapitlet beskrevs Schatzkis definition av praktik, vilket var att praktik 
är organiserade fysiska och mentala handlingar av flera personer i en gemensam 
kontext. Detta genomförs i denna studie genom att studera vad som sägs av be-
rörda parter, vilket här blir svenska spelföretag och ABM-institutioner. Analysen 
är uppdelad i två kapitel. Det första presenterar de relevanta svar till de teman som 
har diskuterats under intervjuerna. För att nyansera svaren har citat från intervju-
personerna inkluderats. Det andra kapitlet Jämförande analys presenterar de 
sammanställande svaren i jämförande tabeller.  

Det här kapitlets disposition börjar med hur företag och institutioner definie-
rar spel, det vill säga vad spel är för dem. Därefter beskrivs företagens nuvarande 
praktik, vilket är vad företagen säger ska bevaras och vad de säger de bevarar, 
vilket används till att besvara forskningsfråga ett och två. Sedan framställs in-
stitutionernas fokus för bevarandet av spel för att därpå få en översikt över de två 
parternas praktik. Till sist för att besvara forskningsfråga tre beskrivs relationen 
mellan de svenska spelföretagen och de engagerade i bevarandet av digitala spel, 
vilket inkluderar både spelare och ABM-institutioner. 

Definition av digitala spel 
Vid bevarandet av digitala spel behövs det en gemensam definition av termen. 
Detta var även en av de första frågorna som ställdes vid intervjuer med både före-
tag och institutioner (se bilaga 1 och 2). Fröding från institution 2 beskrev att de 
kom fram till vad spel är för dem genom uteslutningsmetoden. Detta eftersom spel 
inte nämns i lagen än och den nuvarande definitionen har vuxit fram med tiden, 
det har gått från att spel inkluderats i begreppet multimedia till interaktiva medier.  

“Det är genom uteslutningsmetoden man har kommit fram till vad som gäller för spel. Man 
pratar om dokument för elektronisk återgivning och om att spel inte är phonogram eller vi-
deogram eller ingår i 10:e paragrafen då hamnar man på vad det egentligen är. Det är det som 
gäller för datorspel som inte är något av dem”.  

Fröding, Institution 2.  

Problemet är att digitala spel inte bara är text, rörlig bild eller film utan är allt i ett. 
På grund av detta var multimedia ett tidigare begrepp som har använts hos in-
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stitution 2. För att förstärka detta, då digitala spel kräver en användare, användes 
senare begreppet interaktiva medier.  

Schellenberg beskrev att även institution 1 inte hade någon dokumenterad de-
finition av spel. I början utgick de ifrån att spel var en digital upplevelse vilket gör 
att deras definition inte var bundet till ett objekt. Syftet var att spara allt som rörde 
spel och därmed blev spelkulturen en aspekt. Institution 3 däremot fokuserar på 
teknik och Johansson beskrev att de började med att fokusera på datorspel som 
teknik för att sedan gå in mer på digitala spel. Forskningsprojekt som förekommer 
på Institutionen 3 inkluderar även spelkulturen i hur digitala spel har drivit tekni-
ken framåt.  

Till skillnad från institutionerna uppkom det en diskussion med företagen an-
gående digitala spel som en konstform. Detta kan ha berott på hur frågan ställdes 
till företagen (se bilaga 1). Tre av företagen var eniga om att spel kan ses som en 
konstform där Alistair beskrev det dessutom som den ultimata konstformen: 

“Jag tror att vi alla ser det som en konstform. Jag tror att vi alla ser det som den ultimata 
konstformen. Det är interaktivt och det är både bild och ljud, det är rörelse om det går in i 
VR. Så det är så mycket som händer, ja men jag skulle nog säga att jag personligen tycker att 
det är den ultimata konsten”. 

Alistair, Företag A 

De andra intervjuade ansåg att konst inkluderas i spel men fokus ligger inte främst 
där för dem. Cain drog likheter med film som idag ses som en skatt där mycket 
material har förlorats. Precis som film är digitala spel både en konstform och ett 
medium. Även Desmund jämförde digitala spel med film samt böcker men skill-
naden är att spel är mycket mer teknikberoende. Balthier beskrev att företag B 
producerar spel utifrån en konstnärlig ambition och använder spel för att uttrycka 
sig. Däremot såg de inte spel endast som en konstform: 

“Det har potential att vara lite vad som helst. Det finns ju många renodlade konstnärer som 
använt spel som ett sätt att uttrycka sig. Som medium beträffar så har det ju allting inkorpore-
rat i sig; rörlig bild, stillbild, text, musik, ljud. Det är ju egentligen bara interaktion som är det 
unika om man ser det till bara det. Det är ju det som är det unika med mediet utan tvekan”. 

Balthier, Företag B 

Balthier menade att företagets fokus inte ligger på spel som produkt utan på det 
unika för spel, att det är interaktivt till skillnad från andra konstformer, vilket även 
Alistair poängterade. Balthier beskrev spelet som en upplevelse som är värt att 
bevara i att de kan skapa kulturella debatter i samhället vilket gör spelet till mer 
än en produkt. Hen ansåg däremot att problemet är att spel, som medium, inklude-
rar många discipliner vilket gör det svårt att definiera. De involverade i utveckl-
ingen av ett spel kommer från olika bakgrunder exempelvis spelskola, civilingen-
jör, musiker, konstskola, journalist med mera. Det enda de inblandade har gemen-
samt är produkten spel. Detta gör att definitionen även skiljer sig mellan företag 
beroende på vad för bakgrunder som finns. Enligt Balthier finns det företag som 
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definierar spel till ett interaktivt digitalt medium som producerar spel endast för 
ekonomiskt vinning. Dock erkände alla företag att de är företag och ekonomin 
måste vägas in. Spelutveckling är deras arbete och inte deras hobby och därmed 
behöver ekonomin gå runt. I det avseendet är den gemensamma definitionen att 
spel är en produkt.  

Kulturarv 
Diskussionen om digitala spel och kulturarv kom även upp med ABM-
institutionerna och Johansson beskrev att digitala spels plats i kulturarvet är själv-
klart: 

“Kultur är det alla gånger, det är någonting som vi känner är värt att uppmärksamma att vi har 
kunskap om. Det är ju bara att titta på när digital teknik kom in i hemmet. Vad används det 
till då? Det är ju för att spela. Första mikroprcessorerna i hemmen, vad är det? Det sitter i 
spelkonsoler. Det är ju spel som har drivit den här datorutvecklingen det är ju klart att vi 
måste finnas där och titta på det”. 

Johansson, Institution 3 

Att digitala spel är värt att bevara och är en del av vårt kulturarv är en gemensam 
åsikt för de tre institutionerna samt att spel har en egen kultur runt sig. Schellen-
berg beskrev att fokus för hens institution har varit sedan början att bevara spel-
kulturen. Hens arbete har fått stöd i form av bidrag från statliga arkiv. De andra 
två institutionerna fokuserade mer på spelet som objekt och tekniken först men 
har senare börjat inkludera spelkultur i sina projekt. För Strindberg, Lindgren och 
Frödings del insåg de under gång att det inte räckte att endast bevara digitala spel 
som objekt. Exempelvis vid diskussion om onlinespel lyftes det fram att dessa 
digitala spel är mer av en händelse och liknar det med att bevara ett OS: 

“Ett traditionellt dataspel kan ju liknas vid en film, det har ju någorlunda fixerat händelseför-
lopp. Men, ett onlinespel det är ju lite mer av en händelse. Det vore som att bevara ett OS ex-
empelvis 1912, det finns ju bara bevarat i filmer. Och då har vi laddat ner avfilmningar”. 

Strindberg, Institution 2 

Diskussionen leder fram till att det är programvaran som kan bevaras, men detta 
riskerar att säga lite om själva spelet när det inte längre kan spelas. Därför anses 
spelkulturen vara en viktig del i bevarandet av digitala spel. De lyfte fram att spel 
inte är unikt för en grupp utan de berör alla, inklusive de som spelar mobilspel i 
syfte av tidsfördriv. 

Alla fyra företag var eniga om att spel är en del av vårt kulturarv. Balthier på-
pekade att spel är en kommersiell produkt vilket påverkar synen på spel och dess 
inkludering i kulturarvet. Hen menade att andra företag ser spel som leksaker och 
att spelarna behöver ställa krav på spelföretagen för att spel ska bli mer än detta. 
Spel har potential att bli kulturarv men än så länge är spelbranschen inte helt mo-
gen för det enligt Blathier. Även Cain var inne på hur spelföretagen påverkar da-
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gens kultur och att hela spelindustrin representerar en bild av hur vårt samhälle ser 
ut idag, inte bara ett företag. Cain gav exempel på hur spel påverkar vår kultur; 

“Jag kan ta som exempel att när jag pluggade och där var det ett tag, typ två år, där vi pratade 
med varann i hälften referenser till spel eller internet. Och det vart på den nivå när jag kom 
hem för julen ett år så frågade min bror mig ‘Vad säger du egentligen, jag förstår dig inte’ och 
det var för att jag hade börjat prata ett annat språk egentligen som efterlevde en massa kultu-
rella fenomen som han inte kände till”. 

Cain, Företag C 

Desmund påpekade att alla kulturyttringar, vare sig fin- eller fulkultur, har ett kul-
turellt värde som är värt att bevara. Alistair berättade om ett eget intresse i spel-
kultur, exempelvis i att forska om andra spel och titta på machinimas (se begrepp) 
på youtube. Det finns en etablerad spelkultur trots att spel är ett ungt fenomen 
med en snabb utveckling. Detta påpekades även av spelföretagen.  

Balthier poängterade att digitala spel är väldigt ungt och menar att utveckling-
en går väldigt snabbt vid jämförelse med bokens utveckling och spelbranschens 
utveckling. Det som skedde för boken på hundra år skedde för spel på trettio år. 
Även Cain beskrev att spel som medium fortfarande är väldigt ungt men att det får 
mer och mer inflytande och är nu en del av vardagen. Företag D har funnits längre 
än de andra tre och Desmund kommenterade hur synen på spel har förändrats. 
Hen har observerat att spelbranschen har förändrats med tiden och en segmente-
ring har vuxit fram. Enligt hen har spelindustrin blivit bredare och företag kan 
specialisera sig mer. Både Alistair och Balthier noterade detta; Alistair beskrev 
spelkretsen i sin stad och hur lite företagen samarbetar med varandra. Balthier 
påpekade däremot exempel på hur en ensam spelutvecklare kan påverka mark-
naden. 

Spelföretagens praktik idag 
För att besvara studiens två första forskningsfrågor; vilka aspekter bör bevaras 
och vad av detta säger spelföretagen att de bevarar, behövs spelföretagens praktik 
fastställas. Under denna del kommer det beskrivas vad spelföretagen säger ska 
bevaras och vad de säger att de bevarar.  

Vad säger spelföretagen bör bevaras av spel? 
Vid diskussionen om vad spelföretagen säger ska bevaras var svaren blandade. 
Alistair tyckte själv det är väldigt intressant att kunna se hur andra spel har gjorts 
och hur de spelutvecklarna tänkte under spelets utveckling. Hen gräver själv gärna 
och ser på hur andra spel har gjorts genom klipp på Youtube och genom bilder 
och anser att det är viktigt att det finns. De skulle vara väldigt intresserade av att 
bevara fanart och liknande om de fick sådant skickat till dem. De skulle “... köpa 
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ett kassaskåp och bevara det”. Alistair påpekade även vikten av att bevara hård-
vara och mjukvara runt spel. Skälet till detta är bland annat att andra företag ska 
ha möjligheten att studera materialet och utveckla sina spel. Med andra ord att 
följa och utveckla trender inom spelmarknaden. Alistair lyfte även fram att detta 
inte endast är intressant för företag utan för forskning och alla som är intresserade. 
Både Balthier och Cain höll med om att processen vid produktionen av spel är 
mer viktig att bevara än spelet som produkt. Diskussionen med Balthier utveckla-
des från för vem bevarandet ska ske för till forskningsvärdet i det spelbranschen 
har bidragit med. Enligt hen är forskningsvärdet uppdelat mellan teknik och kul-
tur. Balthier syftade främst på att det skulle vara mer intressant att bevara material 
från indieföretag än större företag som följer marknaden. Indieföretagen är enligt 
hen de som producerar spel utanför normen och utvecklar kulturella uttryck. Vik-
ten för hen låg därmed främst på att spelet ska ha förändrat kulturen eller tekniken 
för att i den meningen vara värd att bevara.  

“Jag ser inte produkterna som ett bevis på vad vi har åstadkommit utan det ligger mycket vad 
vi åstakommit och hur vi förändrat kulturen, till exempel hur vi har fått folk att se på spel, vi 
har introducerat spel till folk som vanligtvis inte bryr sig om spel och så vidare [...] Jag ser det 
som att vissa spel tar pengar, energi eller någonting ifrån det som redan finns och ger inget 
nytt i kulturen och jag tycker det också är en skiljelinje för hur jag definierar vad som borde 
bevaras”.  

Balthier, Företag B 

Även Cain ansåg att spel som har påverkat kulturen bör bevaras men det är först 
efter att spelet är färdigutvecklat och har släppts till marknaden som det framgår 
om det är värt att bevara för framtiden. Dock uppmärksammade Cain lagliga pro-
blem som gör att bevarandet är möjligt först vid slutet av ett spels livscykel, när 
spelet inte är ekonomiskt gångbart längre. Detta blir ett moment 22 eftersom om 
processen ska bevaras behöver bevarandet påbörjas i ett tidigt stadium. Ett annat 
problem är att företag inte alltid ser det kulturella värdet deras spel har, Cain an-
såg att eftersom de spel hens företag har producerat var bara en liten del inom 
kulturen har de inte ett tillräckligt högt värde för att bevaras. Desmund ändrade på 
frågan till vad som inte är värt att bevara; verket eller tekniken bakom? Hen tror 
inte att källkoden är värd att bevara, dels på grund av att forskningsvärdet i det är 
oklart samt att det är en kommersiell produkt. Enligt Desmund skulle motfrågan 
bli varför källkoden skulle vara viktig.  

Vad säger spelföretagen att de bevarar?  
Efter att ha gått igenom vad spelföretagen säger bör bevaras av digitala spel 
kommer frågan vad spelföretagen själva säger att de bevarar av sina respektive 
spel.  

Förutom frågan över vad de bevarar uppkom även frågan över för vem de be-
varar (se bilaga 1). Under intervjuerna framgick det att företagen har olika tankar 
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kring vem de bevarar för. Cain var mycket tydlig med att hens företag bevarar för 
företagets skull. De gör så kallade post-mortem på sina spel för att se vad som 
gick bra, vad som gick mindre bra och vad de kan förbättra till nästa spel. Det 
finns även bevarat material utifrån nostalgiska skäl, på ett privat plan, exempelvis 
har de bevarat bilder på konstiga buggar. Det finns även ett mer konstnärligt, fi-
lantropiskt intresse att bevara deras spel för historien men hen ser inte riktigt före-
tagets spel som signifikanta nog. Cain sade att hens företag bevarar allt och kan 
starta de första versionerna av sina spel. Hen erkände att detta är mycket på grund 
av tekniska anledningar; de måste ha en fullständig historik när de utvecklar pat-
char till sina spel.  

“Jag gick tillbaka tre månader in i utvecklingen för att se hur spelet såg ut och det var till och 
med så att jag kunde starta spelet och spela det, vilket jag gjorde. Jag kunde se att på den här 
tiden hade vi inte de här grejerna och vi hade inte strategierna och fienderna var jättefarliga 
för att vi tänkte annorlunda”. 

Cain, Företag C 

Cain berättade att de försöker tänka på mediet, de försöker göra kompletta paket, 
men de bevarar inte operativsystem och annan mjukvara. De har även problemet 
att de använder mjukvara som företaget inte har utvecklat och där de ibland har 
använt temporära licensnycklar vilket har skapat problem längre fram. När det 
kommer till concept art och liknande har de inte varit lika noga. Fokus har legat 
på utvecklingsprocessen. Fanart har inte fått ett stort fokus eftersom det inte har 
varit relevant för företaget. Ett undantag är när de bevarade positiva kommentarer 
i samband med att ett spel släpptes men det var mer underhållande för spelutveck-
larna än av värde för företaget. 

Alistair beskrev att det de bevarar idag är för företagets skull. Efter att ha dis-
kuterat vad hen anser ska bevaras erkänner Alistair att bevarandet inte aktivt 
tänkts på. Däremot har de bevarat en del genom behovet av säkerhetskopiering 
genom användning av molntjänster som Dropbox där materialet laddas ner till 
olika datorer. Det som främst finns digitalt är källkoden men analoga pärmar med 
information om projekt finns också bevarat. Däremot kan de inte återskapa käll-
koden på det sätt att de kan öppna upp de första versionerna av deras spel. Alistair 
beskriver att vid utvecklingen av spel vid hens företag utgår de från två steg. Det 
behövs en ambition bakom spelet samt en undersökning av marknaden för det 
tilltänkta spelet. Antalet spelare undersöks samt om företaget kan tillföra ett nytt 
perspektiv till genren. Detta gör att företaget behöver information om marknaden 
för andra spel för att själva kunna producera spel.   

Balthiers företag beskrivs att bevara mer för kulturellt forskningsvärde än 
tekniskt. Det finns även här ett nostalgiskt värde bakom varför de bevarar en del 
material som exempelvis skisser. Balthier poängterade att de har försökt spara 
saker från processen dock främst analogt material. De har även haft användning 
av tidigare skisser vid utvecklandet av deras spelserie. Balthier hade ingen aning 
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om hur hens företag bevarar, det finns ingen dokumenterad plan på hur källkod 
ska bevaras och diskussionen om bevarande har inte dykt upp tidigare. Diskussion 
om bevarande av digitala spel var inte aktuell på andra företag där hen arbetat. 
Däremot finns det på hens nuvarande företag rutiner för backups och de har för-
sökt bevara saker från produktionsprocessen som exempelvis mötesskisser. De har 
noterat att de har haft användning av material från tidigare spel för utvecklingen 
av spel i samma spelserie. Precis som för Alistair kan inte Balthier göra tekniska 
förändringar i sitt första projekt.   

Enligt Desmund lagrar företaget allt idag vilket de inte gjorde i början av den 
orsaken att deras spel inte höll i fem år.  

“Nu lagrar vi ju allting, det är inte i första hand av en kulturgärning utan för att vi ska kunna 
fortsätta arbeta med spelet och ska ha möjligheten att kunna fortsätta arbete med ett spel, rent 
teoretiskt i alla fall. Även om utvecklarna försvinner, går under eller konkar”. 

Desmund, Företag D 

Alltså bevarar de för företaget, för att kunna underhålla sina spel. Behovet kom-
mer från erfarenheter med användning av tredjepartsmjukvara där det har uppstått 
problem när den tredje parten inte längre finns. Tekniskt sett kan de köra sina 
äldre spel men det skulle kräva mycket resurser och anses inte alltid vara ekono-
miskt hållbart.  

Var ligger ABM-institutionernas fokus? 
Kapitlet ovan utgick ifrån vad spelföretagen själva har sagt om vad som bör beva-
ras och vad de själva bevarar. För att få bredare insikt i spelföretagens praktik har 
även ABM-institutionernas erfarenheter av spelföretagen inkluderats vilket analy-
seras i detta kapitel. Först beskrivs ABM-institutionernas fokus för att sedan 
kunna sätta det i relation till spelföretagens praktik. 

Institutionernas fokus inkluderas för deras fokus påverkar vad för material de 
behöver och deras kontakt till företag. Schellenberg beskrev att fokus för institut-
ion 1 är brett. I början var fokus endast på kulturen kring digitala spel men det har 
utvecklats till att inkludera föreningar för brädspel, rollspel och berättelser kring 
detta. Därför ansåg Schellenberg att allt kring spelkultur är värt att bevara. Detta 
inkluderar även spel som inte ens blivit fullt utvecklade. Drömmen var att inklu-
dera allt detta men kontakten med spelföreningar utvecklades inte trots försök. 
Slutsatsen Schellenberg fick var att ABM-institutionerna måste få ett nytt tanke-
sätt angående bevarandet av spel. Bevarandet kan inte endast gälla det som kan 
bevaras, Schellenbergs attityd är att samla in allt institutionerna kan och se vad 
som går att rädda. 

Strindberg angav att institution 2:s officiella fokus är spelet som objekt på 
grund av att institutionen är en statlig verksamhet som styrs av lagar. Det är svårt 
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att täcka in allt och institutionen saknar vissa konsoler och det är inte ekonomiskt 
försvarbart att köpa in ny teknik. Däremot noterades det under intervjun att även 
spelkultur bevaras även om det inte är deras officiella fokus. Detta har gjorts ge-
nom att bevara machinimas från svenska Youtube-kanaler. Tankarna är att göra 
det till ett officiellt fokus men i dagsläget fokuserar de på att införskaffa svenska 
spel. De beskriver sitt fokus för spelbevarande som snäv eftersom bevarandet 
endast inkluderar spel utvecklade och riktade till den svenska marknaden. 

“Med tanke på hur snäv den här inriktningen är, det ska vara svensk utgivning som sagt, 
svenska som spelspråk är jätteovanligt och det är så mycket vi missar om man tänker på, till 
exempel, topplistan förra året över vad som såldes mest i Sverige så är det ju knappt hälften 
vi får in, kanske inte ens hälften”. 

Lindgren, Institution 2 

Lindgren och Strindberg kände att de inte fick en bra spelrepresentation av de spel 
som spelas i Sverige eftersom de flesta spel har utländsk bakgrund. Majoriteten av 
spel som släpps på svenska numera är barnspel. Forskningen kan bli påverkad av 
detta genom exempelvis en överrepresentation av sportspel på grund av att 
svenska lag inkluderas i dem. För forskningen om utgivningen skulle det därmed 
upplevas att svenskar endast spelade sportspel, vilket inte stämmer med verklig-
heten.  

Johansson förklarade att institution 3 utgår generellt från ett tekniskt perspek-
tiv då de har ett tekniskt fokus överlag. Senare har spelkulturen inkluderats i deras 
forskningsprojekt där kulturerna kring spel har fått fokus med andra ord den krea-
tivitet som finns kring spel. Detta eftersom det är spelkulturen som har gjort 
mycket för att driva tekniken framåt. De har även ambitioner att punktera myter 
kring spel, spelandet och spelare, bland annat den klassiska bilden av vilka som 
spelar. Deras spelutställningar har varit lyckade och dragit in mycket folk utöver 
deras vanliga besökare.  

“I princip alla under 50 idag har en relation till datorspel, så det är klart att. det finns dessu-
tom väldigt mycket nostalgi kring dataspel med hela retrovågen och sådär, vilket betyder att 
det finns väldigt många olika typer av människor som tycker att det här berör mig”. 

Johansson, Institution 3 

Relation mellan parter 
Efter att ha fått en grund i spelföretagens praktik och institutionernas fokus över-
går nu analysen till att beskriva spelföretagen relation till ABM-institutioner. 
Först diskuteras spelföretagens relation till spelanvändare och sedan spelföreta-
gens relation till ABM-institutionerna.  
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Spelföretag och spelanvändares relation 

Den tredje aktören i diskussionen om spelbevarande har satts i kontext med studi-
eobjekten. Spelarna är inte en aktör som har inkluderats i denna studie men de 
hjälper till att få en kontext till spelföretagens praktik.   

Desmund ansåg att de aktiviteter spelanvändare utför för bevarandet av spel 
inte stör hens företag. Aktiviteterna har även hjälpt företaget ibland genom använ-
dargenererat material som spelare skapar och sprider genom sociala medier. Hen 
anser att detta hjälper spelen genom att förlänga spelens livscykel. Utifrån att ob-
servera spelares beteende kan de förbättra spelutvecklingen till spelarnas prefe-
rens. Allt detta utgår från ett företagsperspektiv med ett fokus på ekonomisk ut-
veckling. Värdet för dem är vad majoriteten av spelarna anser för att ha möjlighet 
att förbättra spelutvecklingen för båda parterna. Företaget har tagit bort ett par 
multiplayerspel från Steam därför att de inte kunde garantera en bra spelupple-
velse för spelarna eftersom många spelare slutade spela det. Vid dessa tillfällen 
har företaget gett de spelarna en ersättning. Illegal nedladdning och kopiering av 
företagets spel påverkar inte deras försäljning i alltför hög grad, särskilt gällande 
äldre spel eller spel som inte säljs i samma kvantitet. Vid förfrågan om utläm-
nande av dokumentation om spel svarar Desmund att de är relativt öppna med de 
spel de producerar själva samt att de spelen är utvecklade på ett sådant sätt att det 
ska vara lätt för spelare att modifiera spelen själva. Däremot är de försiktigare 
med spel som företaget inte har utvecklat samt spel där det finns en tredje ut-
ländsk part, på grund av rättigheter och liknande.  

Det finns en kontrast till företag B som inte har samma fokus på spelarna. 
Balthier kände inte till vad deras spelentusiaster har skapat för deras spel men hen 
beskriver företaget som lyhört till vad deras spelare tycker eftersom företagets 
ekonomi är beroende av dem. Däremot ansåg Balthier att spelare bör kräva mer av 
spelindustrin för att utveckla digitala spel som kultur. 

Alistair medgav att företag A har spelare i åtanke när de utvecklar och produ-
cerar nya spel. I dagens läge är kontakten inte utvecklad i den grad som hen skulle 
önska. Däremot uppskattar Alistair vad spelanvändare gör allmänt och deras pass-
ion för bevarandet av spel. 

Cain beskrev att spelanvändare har gjort mycket för hens företag och företaget 
är väl medvetna och positiva till det. De har fått förfrågningar om modeller och 
bilder, främst från spelare som vill cosplaya eller göra hobbyprojekt. Företaget 
försöker vara tillmötesgående till förfrågningar men på grund av rättigheter måste 
företaget vara försiktig med vad de lämnar ut. Cain beskrev att rätt mycket inom 
spelindustrin är hemligt och de måste ha detta i åtanke. Spelanvändarna har dessu-
tom dokumenterat fenomen i spel med en större detaljrikedom än företaget;  
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“[Ett av spelen] har en ganska stor wiki-sida som förklarar mer ingående än vad spelet förkla-
rar för spelaren vilka element som funkar i en galaktisk kampanj. Det är väldigt intressant; de 
har tagit steget längre än vad vi ens tog för att förklara för våra spelare och där har de sån de-
taljrikedom i liksom och dokumenterat spelet att vi t.o.m. refererar till de ibland”.  

Cain, företag C 

Spelföretag och ABM-institutionernas relation 
Nu kommer de två parterna i diskussionen om spelbevarande som har fått störst 
fokus i denna studie. För att studera den här relationen har det undersökts vad 
spelföretagen säger om en relation till ABM-institutionerna och även vad institut-
ionerna har för erfarenhet av ett samarbete med spelföretag.  

Vad spelföretag säger om relationen 
Spelföretagens relation till ABM-institutioner skiljer sig från deras relation till 
sina spelare. Balthier beskrev i början av intervjun att problemet är att spelindu-
strin är väldigt bred och det skulle vara problematisk att ta fram en gemensam 
metodik för överföring av material till institutioner;  

“Blandningen av att det är tekniskt, en produktutveckling och att det har en stark konstnärlig 
komponent gör att det är så himla svårt att sätta fingret på hur man skulle skapa en metodik 
för att göra det. Jag vet inte om det finns en metodik. Vad har vi gemensamt med DICE 
egentligen, förutom att vi råkar jobba i samma medium liksom? 

Balthier, Företag B 

Hen syftade på att metodiken kan skilja sig rejält mellan företag och det enda ge-
mensamma är det interaktiva digitala mediet. Senare i diskussionen uttryckte sig 
Balthier positivt till vad kulturinstitutionerna gör och anser att det enda sättet att 
bevara spel är om initiativet kommer från institutionerna och inte från spelindu-
strin. Institutionerna är de som kan få branschen att bygga upp en struktur. Däre-
mot om institutionerna utvecklar en standard måste standardens tröskel vara till-
räckligt låg att det är enkelt för företag att skicka in material.  

Alistair var väldigt positiv till relationen och vad institutionerna har gjort hit-
tills. Detta exemplifieras med utställningar som museum har producerat på temat 
spel. Hen blev väldigt glad och rörd av valideringen för spelindustrin som kommit 
genom institutionernas utställningar och hur många besökare som uppskattade det 
arbetet. Företaget uppfattar inga problem med att överlämna sitt material till en 
institution. Tvärtom ser de bara fördelar med institutionernas arbete att bevara 
digitala spel; 

“Alla former av media ska på något sätt sparas för att det är viktigt att kunna kolla tillbaka på 
sånt och se hur saker gjordes på den tiden, hur man tänkte på den tiden, hur världsbilden for-
made den typen av spel, sånt tror jag är viktigt”. 

Alistair, Företag A 

Ännu en fördel är att företag inte behöver ansvara för underhållet av spel. Däre-
mot ansåg Alistair att ansvaret att rädda material kring ett spel ligger på de som 
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skapat eller de som är involverade spelet. Grunden till detta är att de involverade 
oftast har rättigheterna till sin kreation. 

Cain var positiv till vad institutionerna gör men de har svårt att bidra med 
material eftersom företaget inte äger allt material själv. Om de hade suttit på alla 
rättigheterna till sina spel skulle situationen sett annorlunda ut för dem; 

“Ägde vi dem själva då hade det varit en annan sak, då hade man först internt kunnat säga 
‘Vill vi att detta ska vara bevarat för all framtid?’ höra på när chefen säger ‘Ja, det är klart!’ 
och sen så skicka iväg alla grejerna”.  

Cain, Företag C 

Problemen Cain beskrev med relationen till ABM-institutioner är att det finns 
mycket “hemlighetsmakeri” inom spelindustrin och upphovsrätt som försvårar 
bevarandeprocessen. Hen ansåg att företag C inte har de möjligheterna i dagsläget 
att föra över material till en ABM-institution. Detta beror på att företaget inte pub-
licerar sina egna spel och samarbetar med internationella spelföretag som har 
andra lagar och regler. En annan problematik som Cain nämnde är att det är svårt 
för spelföretag att ändra sitt arbetssätt för att implementera ett reguljärt bevarande 
i att det skulle innebär extra arbete som inte inkluderas i spelet som produkt. Cain 
har däremot en förhoppning om att i framtiden utforma initiativ eller överens-
kommelse om att bevara äldre spel. Detta inkluderar allt material och inte endast 
en spelbar form. Hen gav exempel på äldre utomstående spel där spelanvändare 
har efterfrågat en remake vilket inte varit möjligt eftersom spelen och företaget 
har gått förlorade. 

Desmund berättade att hens företag har en existerande relation med en in-
stitution dock skickar de endast kopior på spel till den institutionen, i och med 
detta ser hen inga problem med att företaget skickar kopior till andra institutioner;  

“Jag tror inte vi skulle ha några problem att skicka in något motsvarande pliktexemplar eller 
något sånt där. Det skulle vara oproblematiskt för oss så länge de kan hantera det digitala bi-
ten [...] Så länge vi inte är ansvariga för att [institutioner] ska kunna köra det om 20 år.”  

Desmund, Företag D 

Det viktiga enligt Desmund är att företaget inte behöver vara ansvariga för en 
fungerande teknologi för framtiden. Teknikskulden är det svåraste att hantera och 
företaget har haft äldre spel som varit svåra att underhålla på grund av teknik.  

Vad ABM-institutionerna säger om relationen till spelföretag 
Johansson beskrev sina erfarenheter till relationer med företag som blandad. Hen 
har träffat och utfört intervjuer på flera spelföretag och de ställer upp utan pro-
blem men Johansson beskrev att spelföretagen har bibehållit en kontroll över situ-
ationen på grund av sekretess. Exempelvis fick hens fotograf inte fotografera hur 
som helst och spelföretagen bestämde vilka personer de fick intervjua. Enligt Jo-
hansson finns det en medvetenhet om informationens känslighet och hen märkte 
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att spelutvecklarna som intervjuades hade fått direktiv på vad de fick uttala sig om 
och inte. Skillnaden mellan mindre indieföretag och större företag var märkbar 
genom dessa intervjuer. Johansson ansåg att det behövs en bra relation till spel-
branschen för att kunna se och bevara utvecklingsprocessen av ett spel. Dock no-
terade hen att sekretessbehovet inte är unikt för spelindustrin utan det finns i andra 
elektroniska branscher också. Vid diskussionen om upphovsrättsliga problem på-
pekade Johansson att, till skillnad från andra statliga institutioner, är hens institut-
ion en fristående stiftelse som har en annan relation till offentlighetsprincipen. Det 
skulle inte vara ett problem för institution 3 att bevara material från spelföretag 
om de vill ha sekretess på sitt material. Enligt Johansson är de rättsliga problemen 
mer mentala än faktiska. Det finns en rädsla för att använda spelföretagens 
material på ett olovligt sätt vilket kan leda till ett domstolsmål. Johansson berät-
tade att när institutionen har haft utställningar om spel har det alltid funnits ett 
långt förarbete angående rättigheter. 

Schellenberg har en bakgrund i spelutveckling och har erfarenhet av sekre-
tessbehovet bland företag. Erfarenheterna påminner om vad Johansson har upplevt 
men samarbetet underlättades på grund av Schellenbergs tidigare kontakter inom 
spelindustrin. Uppfattningen hen fick var att spelföretagen inte hade tänkt på be-
varandet överhuvudtaget, vare sig för deras spel eller för sin egen företagshistoria, 
innan frågan ställdes av utomstående. En viktig punkt som Schellenberg tar upp är 
att företag inte vet vad ABM-institutioner vill ha från dem.  

“Jag tror inte att spelföretagen själva förstod vikten av att bevara sin historia förrän jag var 
där och snackade med dem. Jag tyckte även det var intressant att föra diskussioner kring, spe-
ciellt med större företag, om att dela med sig av spel som aldrig gjordes klart eller kom vidare 
med, något de tycker är helt värdelöst men som är värdefullt för oss”. 

Schellenberg, Institution 1 

Enligt Schellenberg är det främst indieföretag som var intresserade i diskussionen 
om att lämna ut material till institutioner. Medan företagen ansåg att dessa spel 
var värdelösa kunde hen urskilja ett värde i dem. Schellenberg ansåg att det be-
hövs en tydligare kommunikation angående vad de olika parterna vill ha och be-
höver.  

Strindberg, Lindgren och Fröding har haft kontakt med företag vilka de defi-
nierar som små och medelstora. Enligt dem har institutionen deltagit under spele-
vents och där träffat spelutvecklare och skapat en direkt kontakt; 

“Innan så har det varit svårt att nå ut till folk också, när det bara skickas ett mejl från en stat-
lig myndighet och så kommer det en lång utläggning och folk bara 'vad är det här, vad vill de 
med våra grejer'. Det kan vara lite så här att man tänker att det är någon övervakningsgrej; 
man ska se vad de håller på med. Så är det ju för många av våra gamla leverantörer i alla 
fall”.  

Lindgren, Institution 2 
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Efter den direkta kontakten ansåg Lindgren att spelutvecklare blev betydligt mer 
intresserade av att bevara spel efter insikten att institution 2 har ett intresse i det. 
Det förekom diskussioner med spelutvecklare angående vikten av bevarandet av 
spel tillsammans med kulturarvet. Deras generella respons från spelföretag har 
varit en förfrågan efter en enkel, snabb och säker lösning till överlämnandet av 
material. Dock har Lindgren och Strindberg förundrats över att spelföretagen inte 
ser det som viktigt och tog exempel med paralleller från stumfilmsbranschen på 
20-talet. Enligt Strindberg arbetar institutionen med att utveckla en sådan lösning 
men lanseringen av detta kommer dröja. Lindberg kommenterade att de saknar en 
IT-kunskap och att de önskar att de har en spelprogrammerare eller liknande in-
kluderad i projektet som kan bistå med den kunskapen de saknar.  

Strindberg noterade att mindre företag var mer villiga att donera material me-
dan större hindras av juridiska svårigheter, särskilt om de har internationella sam-
arbeten. Lindgren spekulerade om att spelbranschens snabba tekniska utveckling 
ställer krav på spelföretagen som gör att spelföretag blir mer resultatinriktade och 
inte inkluderar bevarandet i sina rutiner.  
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Jämförande analys 

I det här kapitlet redovisas analysen från föregående kapitel. Dispositionen av 
kapitlet följer densamma som i föregående kapitel. För att lättare följa med i ana-
lysen har tre sammanställande tabeller gjorts där svaren från intervjuerna har jäm-
förts. En tabell går igenom datorspelsföretagens praktik, det vill säga vad de vad 
de säger att de bevarar idag samt varför. Nästa tabell jämför detta i relation till 
ABM-institutionernas fokus. Den sista tabellen tar upp positiva och negativa delar 
som förekommer i relationen mellan spelföretag och ABM-institutioner och vad 
för förutsättningar som behövs för att förbättra kommunikationen mellan de två 
aktörerna. 

Definition av spel 
Det finns skillnader och likheter mellan hur de olika studieobjekten definierar 
spel. Sammanfattningsvis ser alla tre institutioner digitala spel av värde att bevara 
även om fokus varierar mellan dem. Både institutioner och företag har nämnt digi-
tala spel som ett unikt medium i och med att det är interaktivt som inkluderar 
mycket teknik. Ett företag noterade att mediet är teknikberoende och en institution 
fortsatte detta med att tekniken bakom digitala spel har drivit samhällets utveckl-
ing framåt. Den interaktiva delen i spel har gjort att institutionerna även inklude-
rar spelkulturen i bevarandet eftersom spel ses som en upplevelse. Företagen ser 
spel som en interaktiv konstform vilket inkluderar flera discipliner. Däremot är 
konsten inte deras fokus för spel som medium. Oavsett inriktning kom alla företag 
fram till att i grund och botten är spel en produkt som skapas för att ge ekonomisk 
vinning. Detta eftersom de är företag och behöver ekonomi för att gå runt. Detta 
skiljer sig från institutioner eftersom de ser spel som ett kulturarv och inte som en 
produkt.  

Företagen ser spel som en viktig del av kulturen, oavsett om det ses som fin 
eller ful. Datorspelsindustrin har vuxit snabbt och representerar en bild av dagens 
samhälle i och med dess inkludering i vardagen. Ett företag anser däremot att 
marknaden måste mogna mer innan digitala spel kan utveckla sin roll inom kul-
turen. Men deras syn på spel som produkt påverkar spelens plats i kulturen. Detta 
utifrån att en segmentering inom spelindustrin har vuxit fram eftersom dess till-
växt gett möjlighet till företag att specialisera sig inom ämnet. 
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Datorspelsföretagens praktik 
Under denna rubrik sammanfattas de deltagande spelföretagens praktik vilket 
kommer sammanställas i tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Sammanfattning över vad intervjuade företag anser är värt att bevara och vad de säger 
att de bevarar samt motivation. 

 Vad de anser Vad de säger  

 är värt att bevara och varför att de bevarar att de bevarar för 

Företag 
A 

- processen för 
spelproduktion 
- spelkultur 
- spelteknik 

- intressant för forsk-
ning och företag 

- bevarar projekt-
material 

- för företaget 
 

Företag 
B 

- processen för 
spelproduktion 

- för forskning 
- bevara kulturella 
uttryck (indie) 
el tekniskt påverkat 

- analogt material 
ex skisser 

- för kulturelt 
forskningsvärde 
- för företaget 

Företag 
C 

- processen för 
spelproduktion 

- bevara spel som 
kulturellt påverkat  

- bevarar allt in-
klusive källkod 
- bevarar ej mjuk-
vara 
- bevarar ej spel-
kultur 

- för företaget 
 

Företag 
D 

- källkod ej värt 
- spelkultur 

- ser ej forsknings-
värdet 

- bevarar allt ex 
källkod 

- för företaget 

 

Kolumn två och tre visar vad företag anses ska bevaras och varför. Majoriteten av 
spelföretagen säger uttryckligen att processen vid spelproduktionen är viktig att 
bevara. Två företag ansåg detta för forskningssyfte och en av dem för skapandet 
av nya produkter för företag. Två argumenterade för bevarandet av utvecklings-
processen för spel som har kulturellt eller tekniskt påverkat samhället. Hälften 
ansåg även att spelkulturen var värt att bevara i forskningssyfte. Ett argument för 
detta var i forskningssyfte för företagen, för möjligheten att studera trender inom 
datorspelsmarknaden och utveckla den. Företagen hade olika syn på värdet av att 
bevara spelteknik. Ett företag ansåg att hårdvara och mjukvara var relevant att 
bevara medan ett annat inte såg forskningsvärdet i att exempelvis bevara källko-
der. Därmed anser företagen att utvecklingsprocessen ska bevaras, att detta ska 
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göras i forskningssyfte för företagen och dels att spelkulturen anses viktig att be-
vara.  

I kolumn fyra visas vad företagen säger att de bevarar. Alla företag bevarar 
någon form av material från sina respektive spel, en av de intervjuade var inte 
säker på hur företaget bevarade digitalt material men tog upp exempel på analogt 
material som skisser. De andra tre bevarade källkoder och två av dessa kan starta 
upp tidigare versioner av sina spel. Ett företag beskrev uttryckligen att de inte 
bevarar mjukvara eller spelkultur och de andra företagen nämnde inte att de beva-
rade dessa två. Ett företag beskrev att skälet till deras bevarande var kulturellt i 
syfte för forskning dock var den intervjuade osäker överlag på vad de faktiskt 
bevarar. Skälen till vad företagen bevarar var först och främst för företagens skull. 
Ett företag bevara i syfte att använda materialet i ett senare läge för att studera hur 
utvecklingen gått och vad som kan förbättras till nästa spelutveckling. Därmed 
bevarar företagen främst material i form av källkod och projektmaterial som skis-
ser och anteckningar. Spelkulturen är inte en uttrycklig del de prioriterar. Anled-
ningen till att de bevarar, vilket visas i kolumn 5, är för företagets skull och endast 
ett av företagen har nämnt att de bevarar med forskning i åtanke.  

ABM-institutioner och spelföretag 
Under denna rubrik jämförs spelföretagens praktik med ABM-institutionernas 
fokus som sammanställas i tabell 6.  

Tabell 6: Sammanfattning över vad företag anser och gör samt vad institutioner gör för att bevara 
digitala spel.  

Vad företag anser Vad företag gör Vad institutioner gör 

Bevara spelkultur Bevarar inte spelkultur Bevarar för spelkultur 

Bevara spels utvecklingsprocess Bevarar projektmaterial 
Bevarar inte  
utvecklingsprocess 

Bevara för företag Bevarar för företaget 
 Bevara för forskning Bevarar ej aktivt för forskning Bevarar för forskning 

 

Det som framgått under studien är att både spelföretag och institutioner tycker att 
spelkulturen är värd att bevara. Däremot bevarar inte företagen detta aktivt medan 
ABM-institutionerna lägger större vikt på att bevara spelkulturen. Alla intervjuade 
vid institutionerna har visat både intresse och exempel på hur de har påbörjat att 
bevara spelkulturen. Detta trots att två av dem inte officiellt har fokus på spelkul-
turen utan på spelobjekt respektive spelteknik. Företagen lägger däremot ett större 
fokus på utvecklingsprocessen av ett spel och åstadkommer detta genom bevaran-
det av projektmaterial. Institutionerna vill bevara utvecklingsprocessen, en in-
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stitution är intresserad av att bevara material från spel som ej blev färdigutveck-
lade. Däremot har de inte än börjat inkludera detta på grund av rättsliga skäl. Alla 
företag bevarar först och främst för sitt företag vilket de även anser ska göras. 
Institutionerna bevarar inte i första hand för företagen utan för bland annat forsk-
ning. Till skillnad från företagen har institutionerna även som mål och uppdrag att 
bevara för framtida forskning. Företagen tycker forskning är viktigt och intresset 
finns men detta görs inte aktivt.  

Spelföretagens relation till spelanvändare 
Överlag är de fyra företagen positiva till vad spelanvändare gör för bevarandet av 
digitala spel. Majoriteten av spelföretagen har en välutvecklad kontakt med sina 
spelanvändare. De flesta lyfter fram en ekonomisk motivering till detta. Spelan-
vändares arbete har hjälpt företagen att förlänga spelens livscykel samt spelan-
vändares respons har bidragit till hur företagen har vidareutvecklat sina spel. 
Därmed har företagen överseende för spelanvändares mer illegala delar vid beva-
randet av digitala spel. Två av dem försöker dessutom vara tillmötesgående angå-
ende överlämnandet av handlingar till deras spelanvändare. Dock förekommer det 
problem i relationen i och med rättigheter. Ett företag ansåg att datorspelsindustrin 
inte är tillräckligt mogen för att vara en del av kulturen. Hen argumenterade att 
det är spelare som kan frammana en förändring inom datorspelsindustrin och ut-
veckla spel som kultur.  

Relation mellan spelföretag och ABM-institutioner  
Under detta kapitel presenteras vad ABM-institutioner säger om deras erfarenhet-
er vid kommunikationen med svenska spelföretag och om vad studieobjekten sä-
ger om relationen till varandra. För att lättare förstå relationen har tabell 7 struktu-
reras efter vad de intervjuade säger är positivt, negativt och vad som behöver ut-
vecklas. Tabellen är uppdelad mellan en sammanställning av spelföretags svar och 
sedan en sammanställning av ABM-institutionernas svar.   
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Tabell 7: Sammanställning över relationen mellan intervjuade spelföretag och ABM-institutioner; 
det positiva, det negativa och vad som krävs för en förbättrad relation. 

 Positivt om den andra 
parten 

Negativt om den andra 
parten 

Vad som krävs för en förbätt-
rad relation 

Företag A - Företag ansvarar inte för 
underhåll av spel 
- Enda säkra sättet att be-
vara spel 
- Givit en validering för 
spelindustrin 
- Positivt till ett samarbete 

 - Insamling på företag 
- Underhåll på institutioner 

Företag B - Enda säkra sättet att be-
vara spel 
- Positivt till ett samarbete 

- Svårt att utforma en ge-
mensam metodik 

- Enkel struktur för överläm-
nande av material 
- Initiativ från institutioner 

Företag C - Positivt till ett samarbete - Svårt att bidra då inte alla 
rättigheter innehas 
- Svårt att ändra företags 
arbetssätt 

- Gemensamt samarbete för 
bevarande av äldre spel 

Företag D - Existerande samarbete  - Företag ej ansvariga för tek-
nologin 

Institution 
1 

- Intresset för bevarandet 
finns 

- Sekretess  
- Ej tänkt på bevarande 
- Ser ej värde i sina produk-
ter 

- Tydligare kommunikation 

Institution 
2 

- Intresset för bevarandet 
finns 

- Industri misstänksam 
- Upphovsrätt 
- Fokus på resultat 
- Ser ej värde i sina produk-
ter 

- Direkt kontakt 
- Förfrågan om enkel lösning 

Institution 
3 

- Intresset för bevarandet 
finns 

- Sekretess 
- Upphovsrätt 

- Tydligare kommunikation 

 

Sammanfattningsvis är alla fyra företagen positiva till vad ABM-institutionerna 
gör, vilket visas i kolumn två. Två anser att det är det säkraste sättet att bevara de 
digitala spelen. En ansåg även att ett samarbete är bra i den meningen att företa-
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gen inte behöver ha ansvar för underhållet av spelen. I och med att institutionerna 
börjat bevara spel ansåg samma företag att samarbetet ger en bekräftelse för spel-
industrins arbete. Ett annat företag har redan en existerande kontakt med en in-
stitution och var därmed positiva med ett samarbete. Institutionernas erfarenhet 
vid deras kontakt med företag inklusive studiens spelföretag visar att det finns ett 
intresse från företagens sida att bevara.  

Alla företag var positiva till ett samarbete med ABM-institutioner men som 
det visas i den tredje kolumnen diskuterar två av dem problematiken vid eventu-
ella samarbeten. En ansåg att det är svårt att utforma en gemensam metodik för 
alla företag vid överlämning av spelmaterial på grund av branschens bredd. Den 
andres hinder var att företaget inte har alla rättigheter för sina spel samt att hen 
ansåg det svårt att ändra företags arbetssätt för att inkludera bevarandet i det. Vad 
institutionerna ansåg problematiskt var främst sekretessen som finns vid företagen 
och upphovsrättsliga problem. Två institutioner häpnades över att företag inte ser 
ett kulturellt värde i sina egna produkter där en påpekade att spelindustrin är väl-
digt fokuserade på resultat och att det kulturella värdet faller bort. En institution 
beskrev även att deras arbete kan ses som någon form av övervakning på företa-
gen. Denna inställning fanns även bland denna studies företag, exempelvis ansåg 
inte Cain att företagets spel var av kulturellt värde. Detta på grund av bristen på 
kulturellt avtryck som genererats från deras spel. 

I kolumn fyra redovisas vad som krävs för ett samarbete där två företag ansåg 
att underhållet av spel och teknologin måste ligga på institutionerna. Ett av företa-
gen var dock inne på att insamlandet av materialet ligger på företagen. Dock me-
nade ett annat företag att initiativet måste komma från institutionerna. Ett företag 
ansåg att det krävs en enkel, snabb och säker lösning vilket stämmer överens med 
en av institutionernas erfarenheter. Alla institutionerna ansåg att det behövs en 
tydligare kommunikation varav en institutions erfarenhet var att direkt kontakt 
lämpar sig bäst. Ett företag önskade ett framtida samarbete för att rädda äldre spel. 
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Slutdiskussion 

Diskussionen i denna studie kommer främst utgå från forskningsfrågorna. För att 
helt besvara dessa kommer analysen tillsammans med tidigare forskning och med 
hjälp av studiens teori, praktikteori, diskuteras och tolkas. Under den inledande 
underrubriken kommer källkritiken diskuteras och vad för faktorer som kan ha 
påverkat resultatet. Utöver forskningsfrågorna kommer även olika teman som 
uppstod under intervjuerna att analyseras och diskuteras.  

Källkritik 
Denna studie utfördes med ett urval av företag utifrån tre kriterier. Resultatet för 
studien skulle kunna ha sett annorlunda ut om andra tillvägagångssätt, urvalskrite-
rier och frågor hade valts. Nedan kommer en del av dessa påverkande faktorer att 
nämnas.  

Teorin som valdes för denna studie var praktikteori där utgångspunkten var att 
praktik är både vad som sägs och vad som görs. På grund av problem som bland 
annat tidsbrist kunde inte observationer, vad som görs, inkluderas. Lösning för 
detta blev att undersöka vad som sägs bör bevaras, vad företag säger att de beva-
rar samt vad de tre institutionerna berättar om sin kontakt med olika företag. Det 
finns en medvetenhet att det företagen har berättat inte behöver vara helt korrekt. 
Det optimala skulle ha varit att även inkludera observationer av vad företag gör, 
vilket skulle säkerligen ha påverkat resultatet. Att inkludera observationer skulle 
inte endast bekräfta vad företagen säger men skulle även ha gett en annan insikt 
över hur arbetssätten ser ut inom spelindustrin. Balthier gjorde en beskrivning 
över hur många olika yrken som kan vara involverade i ett spelföretag. Det hade 
därmed varit intressant med en mer etnografisk studie över spelföretagen för att se 
deras arbetssätt och om det finns bevarande aktiviteter därigenom. Kraus och Do-
nahue (2012) beskriver vad för bevarandeaktiviteter spelanvändare genomför med 
exempelvis emulatorer. Spelföretagen kanske gör liknande bevarandeaktiviteter 
men eftersom de själva inte uppfattar aktiviteterna som det har de inte diskuterat 
detta på intervjuerna. I detta fall påverkar även vilka på spelföretagen som blev 
intervjuade. Hade det bara varit speldesigners eller bara spelproducenter skulle 
resultatet sett annorlunda ut. Bland annat genom att Balthier (speldesigner) inte 
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hade någon inblick i hur eller om spelföretag B bevarar digitala spel medan Des-
mund (produktionschef) hade en mycket större inblick för hens företag.  

Skälet till att praktikteori valdes för denna studie var för att få en förståelse 
för företagens agerande kring spelbevarande. Därmed har teorin assisterat i att 
visa bredden på vad en praktik innebär bland olika företag. Eftersom vi endast har 
primära källor på en del av praktiken, med andra ord vad spelföretagen säger att 
de gör, har det framställts en bild över vad de själva säger att de gör vid bevaran-
det av digitala spel. Med hjälp av att klarlägga deras självbild har det gett ett per-
spektiv på vad spelföretagen har för skillnader och likheter mellan varandras am-
bitioner. Därmed en början för att belysa spelföretagens praktik. 

Urvalet av spelföretag för studien baserades på tre kriterier; att företagen pro-
ducerar sina egna spel, att de producerar spel för konsoler och datorer samt att de 
ger ut sina spel på content delivery-systemet Steam. Det fanns ett fjärde krav som 
inkluderades i urvalet vilket var ett geografiskt kriterium. Denna studie fokuse-
rade på Stockholm-Uppsala och det är möjligt att detta resultat endast represente-
rar denna geografiska zon och att det ser annorlunda ut på andra håll i landet. Skä-
let till detta var att personliga möten var att föredra och därför kontaktades spelfö-
retag i Stockholm och Uppsala. Att inkludera fler eller att välja andra kriterier vid 
urvalet av spelföretag skulle även ha kunnat ändra resultatet. Ett exempel skulle 
vara att endast titta på vad för fokus på bevarandet som finns hos spelföretag som 
inte äger rättigheterna till sina spel. Ett annat exempel skulle vara att endast titta 
på spelföretag som utvecklar spelserier vilket gör att de kan ha ett större behov av 
att spara material. Kriteriet att företag gav ut spel på content delivery-systemet 
Steam valdes för det inte behöver finnas ett fysiskt exemplar av det digitala spelet, 
vilket kan i sig påverka hur och vad av spelet som bevaras.   

Med inspiration från Donahue och Kraus samt Bachell och Barr valdes det att 
ställa frågan om digitala spel ska ses som en konstform eller ett medium. Under 
bearbetningen av denna analys hade vi ett par problem med denna fråga innan den 
hamnade rätt under analysen och vi insåg att detta var både en svår och ledande 
fråga. Svår i att den ställde konstform och medium mot varandra och ledande i att 
det bara var de två alternativen. Svaren till denna fråga var i olika former att digi-
tala spel är både och men det skulle ha varit intressant att höra hur spelföretag 
själva beskrivit digitala spel. 

Denna studies metod var semistrukturerade intervjuer med motiveringen att 
kvantitativa undersökningar i form av enkäter redan har gjorts. Dock har inte 
kvantitativa undersökningar gjorts inom den svenska datorspelsbranchen. Ett 
större stickprov inom den svenska marknaden skulle kunna ändra eller styrka 
denna studies resultat, exempelvis synen på samarbetsviljan. Ifall enkäter använ-
des skulle även studien kunna ha med spelföretag från hela Sverige istället för 
bara Stockholm-Uppsala. Detta skulle exempelvis kunna visa på skillnader mellan 
spelföretag i större och mindre städer. 
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Under utförandet av intervjuerna uppmärksammades det kulturskillnader mel-
lan parterna. Detta genom att studien utfördes med ett akademiskt perspektiv samt 
med arkivkunskap som bakgrund. Arkivteoretiska ord användes i de tidiga inter-
vjuerna såsom långtidsbevarande med mera, senare blev det uppenbart att spelfö-
retagen inte hade samma tolkning på dessa ord. Efter denna insikt anpassades res-
terande intervjuer för att inkludera en mer förklarande bild från vår sida. På grund 
av att intervjumetoden utvecklades under gång fick inte alla studieobjekt exakt 
samma förutsättningar. Därmed har det funnits en påverkande intervjueffekt.  

Transkriberingen av materialet blev problematiskt i och med att inspelningen 
av intervjuerna inte alltid var av bra kvalité. Inspelningsmediet som användes var 
mobiltelefoner vid personliga möten och spel-dvr vid Skype-intervjuer. Detta 
ledde till vissa tolkningssvårigheter vid transkriberingen. Detta har påverkat stu-
dien i det att transkriberingarna har varit mer omständliga och tidskrävande. Oför-
ståeliga meningar har kompletterats med egna anteckningar från intervjuerna. 
Trots detta har inte ämnen uteslutits från diskussionen.  

Företagens praktik 
Denna del av diskussionen kommer att utgå ifrån resultatet i tabell 6. Dessa resul-
tat kopplas samman med ämnen om spelföretagens praktik som uppkommit ge-
nom intervjuerna. Inledningsvis påbörjas diskussionen om företag ser digitala spel 
som kulturarv som leder vidare till företagens möjliga praktik för bevarandet av 
digitala spel. 

Intresset i spel som kulturarv; kultur eller teknik? 
Innan företagens åsikter diskuteras måste, utifrån studiens resultat, problematiken 
om spel som kulturarv förklaras och sedan diskuteras spelföretagens svar. Digitala 
spel beskrevs av flera spelföretag i studien som en digital upplevelse och ansåg att 
den interaktiva delen är det unika för mediet. Spelens inkluderande i kulturen har 
varit en självklarhet för samtliga studieobjekt däremot finns det olika uppfattning-
ar om spelens plats i kulturen och kulturarvet. Även en stor del av den tidigare 
forskningen visar att digitala spel är av värde att bevara utifrån en kulturarvsdis-
kussion. En åsikt från ett spelföretag var att spelindustrin inte är tillräckligt mogen 
för att inkluderas i kulturarvet, att industrin och spel måste utvecklas mer. Samti-
digt fanns det andra som ansåg att industrin blir mogen genom att spel anses vara 
en del av kulturarvet. Det är inte endast företagen som är oense om de digitala 
spelens plats inom kulturarvet. Barwick et al. nämnde att spel kan och har setts 
som underhållningsprodukter och att ABM-institutioner endast tar in material som 
har ett kulturellt värde. Erfarenheterna för ABM-institutioner i denna studie visar 
att intresset för bevarandet ökar från spelföretag när diskussionen om dess inklu-
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dering i kulturarvet har kommit upp. Detta visar att kulturarvet kan beskrivas som 
en del till varför spelföretag vill att digitala spel ska bevaras där ett skäl var hur de 
digitala spelen har och fortfarande påverkar kulturen. Det nämns att spelindustrin 
representerar en bild av hur vårt samhälle ser ut idag vilket tas upp av både in-
stitutioner och företag. Ett exempel från tidigare forskning var ett museum för 
modern konst som har påbörjat en samling för digitala spel. Spelföretag i denna 
studie har även beskrivit digitala spel som en konstform, till och med den ultimata 
konstformen, vilket gör att det känns rätt naturligt att ett museum för modern 
konst intresserar sig för det. Utöver digitala spels plats inom kulturarvet har även 
datorspelindustrin påverkat vårt samhälle. Företag är med och formar bilden över 
dagens kultur och industrins segmentering har gjort att ett företag kan påverka en 
hel spelgenre vilket i sig påverkar marknaden.  

Därmed anser spelföretag att det finns värde att bevara digitala spel för kul-
turarvet. Diskussionen med studieobjekten utvecklades till varför digitala spel ska 
bevaras. Det har främst diskuterats mellan den kulturella påverkan av digitala spel 
eller den tekniska utvecklingen som kommit med digitala spel. Balthier diskute-
rade denna indelning med utgångspunkt i vad hen anser ska bevaras vilket var för 
forskningen. Detta för att digitala spel inte endast har påverkat kulturen utan även 
den tekniska utvecklingen. Tidigare forskning visar att digitala spel har varit och 
är en stor drivande faktor inom utvecklingen av dagens teknik. Dock går det att 
argumentera för ett samspel mellan teknik och digitala spel. Genom teknik har 
digitala spel utvecklas och spelanvändare har senare utvecklat teknik för att rädda 
dessa spel. Resultatet visar att genom spelare har företagen utvecklat sin speltek-
nik. 

Trots intresset och viljan att spel ska klassas som kulturarv gör företagen inget 
för att bevara digitala spel som kultur. Denna studies teori var att praktik är det 
företag säger och det företag säger att de gör. Alltså har företagen i detta fall ingen 
praktik för att bevara digitala spel som kultur. Praktikteorin assisterade här med 
att tydlig utesluta att företag har en praktik för att kulturellt bevara digitala spel. 
Resultatet är inte unikt, Kraus och Donahues (2012) resultat visade en likgiltig 
attityd till bevarandet och att det saknas officiella riktlinjer överlag på spelföretag 
för bevarandet av deras material. Dock kan det vara möjligt att deras attityd upp-
levs som likgiltig utifrån ett ABM-perspektiv. Två av företagen som deltog i 
denna studie erkände att bevarandet inte hade varit ett perspektiv de aktivt tänkt 
på innan de fick frågan ställd. Detta kombinerat med de deltagande ABM-
institutionernas erfarenheter upplevs det mer som att företag inte har tänkt på det 
innan. Lindgren från institution 2 beskrev hur spelföretag de pratade med blev 
intresserade i och med institutionernas intresse och engagemang. En faktor som 
kan ha bidragit till bilden av företags likgiltighet är att spelföretag inte alltid ser 
det kulturella värdet i sina egna spel, vilket har noterats av två från ABM-
institutionerna i denna studie samt av Gooding och Terra. Även om intresset finns 
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är det inte alltid självklart att företaget kan bevara sitt material. I vissa fall är före-
tagen bakbundna på grund av att de inte sitter på alla rättigheter. Cain uttryckte ett 
intresse att skicka över material till ABM-institutioner men detta är inte möjligt 
eftersom företaget inte publicerar sina egna spel. Spelföretag kan inte ignorera de 
ekonomiska faktorerna. 

Spelkultur 
Digitala spel plats i kulturarvet stärks också genom att de skapar egna kulturer 
kring sig. Detta syns överallt på internet i form av att spelare uttrycker sig med 
egna språk, cosplays, fanfiction med mera. Kraus och Donahues resultat visar att 
spelanvändare är väldigt engagerade i bevarandet av spelkulturen samt att det är 
de som genererar det mesta av den kulturen. Även bland de företag som deltagit i 
studien har spelarnas engagemang visats i och med att de gett exempel på hur spe-
lanvändare har dokumenterat och beskrivit spelet mer ingående än spelföretaget. I 
resultatet visas att två företag lyfter fram spelkulturen specifikt som värd att be-
vara. Alistair studerar även spelkulturen på privat plan väldigt mycket och Cain 
hade många exempel på spelkulturen som uppstått kring hens företags spel. Det 
framgick tydligt att det är spelanvändare som mest bidrog till spelkulturen kring 
företagets spel, precis som det visats i Kraus och Donahues studie.  

Det har även framgått att det finns en diskussion om spelkulturen ska inklude-
ras i bevarandet av digitala spel eller ej. Newman, Björk och Lowood diskuterar 
detta i olika texter. Newman ansåg att eftersom digitala spel är ostabila behöver de 
en förklarande kontext som kommer med spelkulturen. Björk och Lowood ser mer 
värde i spelkulturen och ifrågasätter behovet av att bevara spelet som objekt. 
Björks exempel med schack där spelet finns kvar i olika versioner även om inte 
det ursprungliga analoga mediet finns bevarat. Lowood fortsätte detta med att 
spelupplevelsen inte behöver försvinna med mediet. Spelkulturen kan finnas kvar 
även om spelet spelas via emulatorer. Skillnaden ligger i om praktiken är att be-
vara spelet som objekt eller att bevara spelinnehåll inklusive spelkulturen. Detta 
diskuteras mer under nästa rubrik. 

Utifrån diskussionen ovan kan problematiken kring spelet som objekt mot 
spelkultur utvecklas. Är det själva spelupplevelsen som ska bevaras eller är det 
objektet spel? Ett sätt att se på det är att spelkulturen inte överlever utan objektet 
spel och vise versa. Spelkulturen överlever med hjälp av exempelvis emulering 
och spelobjektet behöver kontext som kommer i och med spelkulturen. Institution 
3 är ett bra exempel på detta eftersom de började bevara spelteknik men upptäckte 
att spelkulturen också behövdes och numera bevarar de båda. Praktikteori går att 
appliceras här. Schatzkis andra antagande att människors handlingar måste ha en 
kontext med praktiker och för digitala blir denna kontext spelkulturen. För att i en 
mening bevara praktiken kring spel är det nödvändigt att bevara kontexten; spel-
kulturen. Alltså, för att kunna bevara digitala spel som praktik måste, enligt 
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Schatzkiz antagande, spelkulturen inkluderas vilket har uppmärksammats av in-
stitutionerna i denna studie. Fokus för institution 1 var främst att bevara spelkul-
turen. De andra två som i början endast fokuserade på spelteknik och spelet som 
objekt inkluderar nu spelkulturen.  

Lowoods fråga om att spelupplevelsen behöver spelets ursprungliga teknik för 
att få kontext för framtiden är det som kan argumenteras emot detta samspel. Ett 
av hans förslag till hur ett datorspelsarkiv ska byggas upp är att ha ett mindre fo-
kus på att bevara spel som objekt och ett större på att bevara spelupplevelsen. 
Detta förslag har likheter med vad vissa spelanvändare gör och detta har setts po-
sitivt av både studiens företag samt Kraus och Donahues spelföretag. Det Lowood 
förespråkar, och vad spelare gör, är att skilja på objektet spel och spel som upple-
velse. Bevarandet av spelupplevelsen verkar inte anses av företag att vara lika 
riskfyllt till skillnad från bevarandet av objektet och materialet bakom. Institut-
ionernas erfarenhet har varit att sekretessen och hemlighetsmakeriet vid företag 
handlar just om tekniken bakom ett spel och inte spelupplevelsen. Som tidigare 
nämnt berättade Desmund att hens företag ser positivt på spelanvändares arbete 
med machinimas då det ger företaget fri reklam och därigenom ekonomisk vinst. 
Precis som att det finns en skillnad att bevara digitala spel för dess kulturella på-
verkar och dess tekniska påverkan kan det behovet finnas att göra en skillnad mel-
lan att bevara spelkultur och spel som objekt. Med Lowoods argument är detta 
inte omöjligt då bevarandet av emulering och machinimas inte kräver ett spels 
ursprungliga teknik. Problemet med att hitta ett säker filformat för emuleringar 
och machinimas kvarstår däremot men detta gäller för flera olika former av digital 
data.   

Alla företag har uttryckt någon form av uppskattning för spelkultur men inget 
företag säger att de gör någon form av bevarande av den. Detta faller helt på de 
två andra parterna; ABM-institutionerna och spelanvändare. Av dessa två kan 
endast kulturarvsinstitutioner använda sig av lagligt system. Däremot visar studi-
ens resultat att spelföretag har ett intresse för att bevara spelkultur. Anledningen 
bakom detta kan beskrivas utifrån spelföretagens definition av digitala spel. Re-
sultatet för studien visar att alla spelföretag ser digitala spel som en produkt som 
är menad att försörja företaget. Hittills har företag inte sett värdet att bevara spel-
kultur. Det är inte uppenbart hur spelkulturen ska gynna dem vilket gör att detta 
uttryckligen inte prioriterats av dem. Det har hänt att individuella spelutvecklare 
bevarar former av spelkultur men detta av nostalgiska skäl. Utifrån detta blir tolk-
ningen att spelföretagen inte har någon praktik för bevarandet av spelkulturen.  

Bevara spelprocess 
Majoriteten av spelföretagen som deltog i studien nämnde att utvecklingen av ett 
spel bör dokumenteras och bevaras. Anledningarna var underhåll och utveckling 
av digitala spel för att företaget i sig ska kunna utvecklas. På så sätt är moti-
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veringarna ekonomiskt grundade. Även Bachell och Barrs undersökning kom 
fram till att spelföretag kunde motiveras till att bevara digitala spel ifall det fanns 
ekonomisk vinst. Under deras studie diskuterades historiskt- och underhållnings-
värden men dessa utgick ifrån ett affärsperspektiv. Denna studies resultat visade 
tydligt att bevarandet av processen vid spelutveckling var främst av värde ef-
tersom tre spelföretag beskrev detta. I tidigare forskning beskrevs Gooding och 
Terras resultat att spelföretag har en oro över lönsamhet och tekniska svårigheter. 
Detta kan vara orsak till deras vilja att bevara utvecklingsprocessen vid ett spel 
och det kan vara denna oro som har motiverat denna studies företag. Två spelföre-
tag uttryckte att utvecklingsprocessen kan vara värt att bevara för forskningen. 
Det finns ett uttryckt intresse av detta hos institution 1. Schellenberg ville bland 
annat se varför vissa spel gjordes och varför andra inte blev färdigutvecklade. 
Detta är dock utifrån olika värdegrunder. Schellenberg för kulturellt forsknings-
värde medan företagen mer såg det som ett forskningsvärde till hjälp för spelföre-
tagen. Det ska dock påpekas att det endast var en institution som nämnde vikten 
av att bevara spelutvecklingen för ett spel. Trots intresset hos en säger ingen av 
ABM-institutioner att de bevarar utvecklingsprocessen av digitala spel. Ett skäl 
kan beskrivas utifrån ABM-institutionernas erfarenheter med spelföretagen om 
sekretess och hemlighetsmakeri där material om spel är väldigt skyddade. Då ett 
spels utvecklingsprocess kan visa en detaljerad dokumentation över ett spels inne-
håll och uppbyggnad är det inte förvånande att spelföretag är beskyddande över 
den. Datorspelsindustrin är konkurrenskraftig och det är förståeligt att företag inte 
vill delge för mycket information till andra företag. Förståelsen kommer ifrån att 
datorspelsindustrin i Sverige är en växande bransch som dessutom står för stor del 
av svensk export. Skulle för mycket information komma ut för tidigt skulle före-
tagets ekonomi hotas.  

Det ekonomiska värdet är vad som problematiserar bevarandet av digitala 
spel. Spelföretag är i grund och botten företag och de digitala spelen är deras pro-
dukt. Att de bevarar utvecklingsprocessen av ett spel är av ekonomiska orsaker. 
Även om det finns ett uttryckt intresse att bevara processen för forskning är det 
främst för företaget och sekundärt för utomstående forskare. En annan orsak är för 
att företaget tekniskt ska kunna underhålla sina spel. Denna process har både ett 
kulturellt värde i hur den kan inspirera andra och ett forskningsvärde, vilket åt-
minstone en institution har uttryckt ett intresse för. Främst för spelföretag har pro-
cessen huvudsakligen ett ekonomiskt värde. Det är först efter att det ekonomiska 
värdet har sjunkit för företag, möjligen genom att spelet har blivit för gammalt 
eller efter att ett företag har lagts ner som institutioner kan få detta material.   

Spelföretagen anser att utvecklingsprocessen borde bevaras och de säger att 
de bevarar den. Alla fyra företagen som deltagit i studien har berättat att de beva-
rar utvecklingsprocessen för sina spel. Två av dem beskrev att de bevarar allt, 
exempelvis källkod, med motivationen att de måste ha all tidigare information för 
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att kunna underhålla och uppdatera sina spel. En av företagen kunde till och med 
gå tillbaka tre månader i utvecklingsprocessen och starta en tidigare version av 
spelet. De andra två företagen berättade att de bevarande analogt material men 
även en av dessa nämnde att de bevarade källkoden. Källkoden beskrevs under 
Kraus och Donahues studie som en av de större kategorierna att bevara bland de-
ras företag. Resultatet från deras studie visade även att källkoden var det enda de 
egentligen var intresserade av att bevara. Dock påpekade Desmund att källkoden 
är en kommersiell produkt och förstod därmed inte forskningsvärdet av att bevara 
källkoder förutom för spelföretagets skull. Förutom källkoden beskrevs det att 
utvecklingsprocessen bevaras analogt i och med projektmaterial. Det finns ett 
intresse från ABM-institutionernas sida om att bevara utvecklingsprocessen däre-
mot görs det inte idag utifrån studiens kulturarvsinstitutioner. Utvecklingsproces-
sen är inte endast av värde för underhåll av digitala spel, de har även ett värde för 
utveckling av framtida spel, både inom och utanför företaget. Ett av spelföretagen 
i denna studie uttryckte ett intresse att studera hur äldre spel utvecklas och även 
för att se trender inom marknaden.  

Enligt denna studies definition av praktik har spelföretagen en utvecklad prak-
tik för processen vid utvecklingen av ett spel; de både anser att processen ska be-
varas och de säger att det gör det. Alla deltagande företag bevarade i syfte för sina 
företags skull, även om anledningarna kunde skilja sig åt. Då detta är vad de har 
skapat och det som hjälper dem att underhålla sina produkter är det förståeligt att 
de lägger värde och energi på att spara denna process. 

Praktiken 
Resultatet för denna studie visar att företag bevarar för företagets skull. Alla var 
eniga om att deras verksamheter är företagsinriktade och producerar produkter för 
ekonomisk vinning. Alla former av spelbevarande utförda med företaget i åtanke; 
bevarandet av äldre versioner av spel, analogt material som skisser. Även deras 
relation till spelare grundar sig i behovet av att underhålla och utveckla sina spel. 
Digitala spel är en produkt företag skapat och den är skild från vad de anser ska 
bevaras vilket är spelkulturen.  

Det ska påpekas att även om företag inte har en aktiv praktik för att bevara 
sina spel ur ett kulturellt perspektiv betyder det inte att de inte ser eller inte bryr 
sig om det. Detta syns i denna studies resultat och även i Bachell och Barrs studie 
(2012). Företagen i båda studierna anser att digitala spel är en del av vårt kultur-
arv och att digitala spel är en konstform. Dock måste det göras en skillnad mellan 
spel som kultur och spel som objekt. Spelföretag vill bevara spel som kultur me-
dan objektet är en produkt för dem som de producerar och säljer.    
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Relationen 
Utifrån tidigare forskning uppkom det tre parter som beskrivs vara involverade i 
diskussionen om att bevara digitala spel; spelindustri, ABM-institutioner och spe-
lanvändare. Det framkom från flera olika håll att det krävs ett bra samarbete mel-
lan alla dessa parter för att lyckas med att bevara digitala spel. Det är endast två 
parter som har varit en del av den här studien. Spelanvändare diskuteras men detta 
utifrån vad spelföretagen och kulturarvsinstitutionerna säger. Det finns en medve-
tenhet att spelanvändarnas och kulturarvsinstitutionernas praktik inte har analyse-
rats. Därav kan diskussionen om parternas relation framställas som ensidig från 
spelföretagens sida.  

I resultatet visas relationen utifrån vad studieobjektens parter säger om 
varandra (se tabell 7). Detta inkluderar en positiv och negativ beskrivning av den 
andra parten för att bevara digitala spel. Det finns även med en kolumn där studi-
eobjekten beskriver vad som behöver göras för att förbättra relationen mellan de 
två parterna.  

Det resultatet främst visar är att det finns en vilja från spelföretagens sida till 
ett samarbete vilket även Bachell och Barrs studie kom fram till. Intresset för ett 
samarbete framkom i deras studie då en tredjedel av deras deltagare kunde tänka 
sig dela sina handlingar med ABM-institutioner. ABM-institutionerna har genom 
sina erfarenheter uppfattat att det finns en vilja från spelföretagen att bevara sina 
spel. Däremot har institutionerna noterat behovet av en enkel och säker lösning 
vid överföring av data. Det som spelföretagen uttrycker som positivt med att ha 
kulturarvsinstitutionerna delaktiga med att bevara deras spel är att de anser det 
vara den säkraste metoden att bevara digitala spel. ABM-institutionernas involve-
rande i spelbevarandet kan bidra till utvecklandet av en standard som för närva-
rande saknas samt den säkra metoden vid dataöverföring som efterfrågas. En an-
nan positiv effekt nämndes av Alistair; validering som digitala spel får från ABM-
institutionernas inblandning i att bevara dem. Denna validering kan öka spelföre-
tagens självkänsla och digitala spels plats i kulturarvet.  

Hinder 
Trots att viljan finns hos spelföretagen framkommer det en del hinder för att par-
terna ska kunna börja utforma ett samarbete. Spelföretagen nämnde att arbetssättet 
kan bli ett hinder. Dels genom svårigheten att skapa en gemensam metodik som 
kan innebära att spelföretagen behöver ändra sitt arbetssätt. Däremot ansåg Schel-
lenberg att ABM-institutioner behöver tänka om sitt tankesätt för att bevara digi-
tala spel. Hen menade att allt kring digitala spel ska samlas in av institutioner för 
att sedan se vad som kan räddas. Både Carlsson och Barwick et al diskuterade att 
arbetssättet och strategier för ABM-institutioner behöver förändras. Detta kan bli 
problematiskt i det avseende att kulturarvsinstitutionerna har väldigt etablerade 
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strategier. Carlsson menade däremot att detta redan håller på att förändras med att 
minnesinstitutionerna anpassar sig efter allt annat digitalt material. Barwick et al 
beskriver att ABM-institutionerna kommer ändra dessa strategier i motivation att 
digitala spel klassas som kulturarv.  

De juridiska problemen är bland de mer kända hindren för bevarandet av digi-
tala spel. Utöver den existerande lagen om pliktexemplar är det svårt att införa 
andra lagar på spelföretagen utan att hämma marknaden. Den etablerade sekre-
tesskulturen som finns inom industrin har onekligen vuxit fram utifrån ett behov. 
Det finns även skillnader i förutsättningar bland spelföretag. Det är inte en själv-
klarhet att alla har resurser att lägga på bevarandet. Det är inte ens självklart att de 
har rättigheterna till att bevara sina egna spel, som i företag C:s fall. Både spelfö-
retagen och ABM-institutionerna i denna studie har diskuterat upphovsrätten i 
någon form. Institutionerna har berättat hur de har hanterat och kan hantera spel-
företagens krav, exempelvis hur institution 3 kan lägga sekretess på material ifall 
spelföretagen skulle vilja det. Oavsett hur institutionerna har hanterat upphovsrät-
ten ändå där och kan försvåra på flera sätt, exempelvis som i företag C:s fall.  

Ett möjligt hinder i diskussionen är att de ABM-institutionerna som har in-
tresserat sig för bevarandet av digitala spel har haft olika fokus. De tre som deltog 
i denna studie har i grunden olika fokus även om alla nu inkluderar spelkulturen; 
Institution 1 fokuserar på spelkultur, Institution 2 fokuserade i början på objektet 
spel och Institution 3 började med spelteknik. Bachell och Barr (2014) skrev om 
att Museum of Modern Art i New York hade påbörjat en spelsamling med fokus 
på det estetiska i de digitala spelen. Med andra ord; fyra olika ABM-institutioner 
och fyra olika fokus. 

Ansvar 
De spelföretag som deltagit i denna studie anser att digitala spel är kultur och ska 
därför bevaras men problemet är att de inte kan bevara sina spel för kulturarvet. 
Utifrån denna studies definition av praktik är det endast utvecklingsprocessen för 
ett spel som har en praktik för bevarande. Som visats i resultatet och tidigare i 
diskussionen är detta det enda som har ett värde för företaget. Under Bachell och 
Barrs studie (2014) fick författarna frågan varför spelindustrin skulle aktivt bevara 
när både ABM-institutioner och spelanvändare gör det. Denna fråga är inte helt 
omotiverad då det är dessa två, främst ABM-institutionerna, som ansvarar för att 
bevara kulturarvet, vilket Barwick et al (2008) påpekade. Bachell och Barr disku-
terade att främst spelanvändare blev engagerade i bevarandet på grund av spelin-
dustrins bristande intresse men det går att argumentera att ansvaret inte ligger på 
företagen. Att företag inte bevarar för det kulturella värdet i sina egna spel samt 
de ekonomiska hindren för företagen går även att se i kontrasten mellan vad före-
tag säger att de gör och de andra två parterna, spelanvändare och ABM-
institutioner. De två senare har ett kulturellt bevarandeperspektiv och kan lägga 
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ner mer tid på det, ABM-institutioner har i uppdrag att bevara kulturen. Individu-
ella spelutvecklare kan och har sparat material av nostalgiska skäl, vilket inte är 
helt olikt vad spelanvändare har gjort men de har inte det som uppgift. 

Istället för att lägga bevarandet av digitala spel på spelföretag kan det vara 
bättre för alla att låta ansvaret ligga på ABM-institutionerna. Detta betyder inte att 
inget kan krävas från spelföretagen, lagligt sätt kan inte mycket krävas, men kra-
ven kan modifieras. Det går att dra likheter mellan datorspelsindustrin och bokin-
dustrin; kräver vi att bokförlag bevarar sina böcker för kulturarvet? Det räcker att 
ett bokexemplar skickas över för bevarande och sen vilar ansvaret på institutionen 
som tar emot exemplaret. Skillnaden är visserligen att bokförlag inte nödvändigt-
vis sitter på allt material som författaren har genererat om en bok eller bokserie. 
Det finns fler skillnader men liknelsen är av relevans; ansvaret ligger inte på 
skaparen utan på den som ser värdet i det.  

Förutsättningar för bevarande av digitala spel 
De deltagande spelföretagen hade lite olika åsikter om vad som behövde göras 
eller vad som krävdes för ett samarbete mellan spelföretag och ABM-institutioner. 
Som visas i tabell 7 ansåg hälften av företagen att det behövdes ett samarbete för 
att bevara digitala spel. Åsikterna var att arbetet skulle ligga på institutionerna, 
exempelvis ansåg Desmund att spelföretagen inte kan vara ansvariga för den tek-
nologiska delen. Alistair däremot föreslog kompromissen att insamlingen låg på 
företagen medan underhållet låg på ABM-institutionerna. Detta är en bra kom-
promiss utifrån bevarandet av spelteknik då företagen har mycket av detta materi-
al. För att detta ska lyckas ansåg två av spelföretagen att det behövs ett bra sätt att 
överföra materialet, vilket institution 2 också fått höra. En snabb, enkel och säker 
lösning var önskemålet. Dock är materialet som sparas vid företag, enligt studiens 
resultat, främst processer för utvecklingen av spel och denna kompromiss förut-
sätter att spelföretagen engagerar sig i att bevara. Cain var misstänksam mot 
denna del, hen ansåg det svårt att få spelutvecklare att ändra sitt arbetssätt och 
särskilt att få dem att lägga ner tid och energi på ett arbete som inte tillför till spe-
let som produkt.   

Juridiska problem finns och kan fortsätta att finnas men dessa går att lösa med 
en tydligare kommunikation och genom att tilliten ökar. Institutionerna måste vara 
tydliga med vad de behöver från företag och främst måste de vara tydliga med hur 
bevarandet av digitala spel kan främja spelföretag. I Bachell och Barrs (2014) 
studie rekommenderade författarna att just att lyfta fram de kommersiella förde-
larna för företagen av att bevara digitala spel. Ett sätt att undgå de juridiska pro-
blemen är att istället för att prata om att bevara objektet spel kan ABM-
institutionerna utgå ifrån att bevara spelkulturen och upplevelsen av digitala spel. 
Spelföretagen i denna studie var tydliga med att spelanvändares aktiviteter för att 
bevara spelkultur inte stör dem, snarare uppskattar spelföretagen dessa aktiviteter 
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plus att företagen får bland annat gratis reklam samt tillgång till ett större material 
för egen forskning genom dessa aktiviteter. ABM-institutioner måste marknads-
föra sig på ett liknande sätt som spelanvändare. Lindgren vid institution 2 berät-
tade hur spelföretag kunde bli misstänksamma när institutionen kontaktade dem 
vilket är ett tydligt exempel på bristen i kommunikationen. Att lägga fokus på 
spelkulturen, på upplevelsen att använda spel, skulle kunna underlätta bevarandet 
då detta inte kräver arbete av spelföretag i samma utsträckning. När denna tillit 
sedan byggts upp mer kan diskussionen inkludera andra delar som utvecklings-
processen av ett spel eller spelteknik. Som nämnts ovan var även Schellenberg 
inne på att ABM-institutioner måste ändra sitt arbetssätt vid bevarandet av digitala 
spel.    

Spelföretag i denna studie har, vid diskussioner om samarbete med ABM-
institutioner, önskat en enkel lösning för överföring av material. Detta har även 
institutioner fått höra från de företag de har haft kontakt med. Detta är onekligen 
en punkt som krävs för att kunna bevara företagens digitala spel. Cains beskriv-
ning om motvilligheten bland spelutvecklare till extraarbete som inte inkluderar 
utvecklandet på deras spel styrker detta. Utöver en snabb och enkel lösning har 
företagen dessutom efterfrågat en säker lösning. Institution 3 berättade som sagt 
att de kunde sätta sekretess på material som spelföretag lämnar över om företaget 
önskar. Men både extraarbetet och även behovet av sekretess gäller främst materi-
al som spelföretagen sitter på och som redan diskuterat är det materialet bara en 
del av digitala spel. 

Att företag är återhållsamma med tillgång till sin spelteknik är förståeligt och 
just därför är det av stor vikt att ABM-institutionerna är tydliga med vad de behö-
ver från företagen. Det kan vara att de inte behöver material eller resurser från 
företagen, särskilt i frågan om spelkultur vilket genereras i stor mängd från spe-
lare. Under tidigare forskning diskuterades om originella tekniken för ett spel är 
nödvändigt för dess bevarande och dess spelupplevelse. Om tekniken inte är det 
nödvändigaste blir det inte en lika stor press som sätts på spelföretagen.   

I anknytning till tillit måste ABM-institutionerna ändra sitt arbetssätt gente-
mot bevarandet av digitala spel. ABM-institutioner måste argumentera för beva-
randet av digitala spel på ett sådant sätt att de ekonomiska fördelarna blir tydliga 
för företagen. Cain från företag C ansåg att det skulle vara svårt att få spelföretag 
att ändra sitt arbetssätt eller lägga till arbetsuppgifter som inte berör utvecklingen 
av deras spel. Alltså behöver ABM-institutioner ge spelföretag mer information, 
både om vad institutionerna gör i bevarandet av digitala spel och om vad deras 
arbete kan innebära för företagen. 

I inledningen till denna uppsats användes ett citat från spelet Elder Scrolls V: 
Skyrim. Citatets syfte var att visa hur många olika faktorer behövs för att hålla ett 
fenomen vid liv, vilket i denna studie var digitala spel. Under studiens gång har 
det undersökts och med hjälp av tidigare forskning diskuterat vad som behövs för 



 77 

detta fenomen. Under diskussionen har olika faktorer analyserats. Allt från spel 
som kulturarv till spelkultur, från utvecklingen av spel till praktikerna men precis 
som citatet säger behövs alla dessa faktorer för att kunna bevara digitala spel för 
framtiden. Ansvaret ligger på aktörerna som kan påverka hur dessa faktorer sam-
spelar. Precis som faktorerna behöver även aktörerna samspela för att tillsammans 
kunna skapa en gemensam praktik. 
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Slutsats 

Syftena för studien var att undersöka svenska spelföretags praktik vid bevarande 
av digitala spel samt undersöka relationen mellan tre nyckelinstitutioner inom 
ABM. En annan del av syftet var även att utveckla ett tredje steg inom forsk-
ningsämnet spelbevarande med två tidigare studier som föregående steg. Utifrån 
syftena utformades tre forskningsfrågor; vilka aspekter av digitala spel menar eller 
säger svenska spelföretag bör bevaras, vad svenska spelföretag bevarar av sina 
digitala spel samt vad säger ABM-institutioner om relationen med svenska spelfö-
retag.  

Problematiken vid bevarandet av digitala spel introducerades i början av 
denna studie. Diskussionen om det är objektet spel eller spelkulturen som ska be-
varas var en del av detta. Under denna studie har relationen mellan dessa två dis-
kuterats och ifrågasatts då objektet behöver en kontext medan kulturen kan över-
leva objektet med rätt teknik. Det studien har kommit fram till är att de deltagande 
spelföretag lägger ett större värde på att digitala spel ska bevaras för framtiden 
som fenomen. Det vill säga spelkulturen och spelteknik är enligt företagen av 
värde för framtiden men som företag lägger de istället större värde i spelet som 
produkt eller objekt eftersom det är vad företagen livnär sig på. Alltså behövs det 
en skiljelinje mellan digitala spel som objekt och som fenomen. ABM-
institutioner måste även göra ett val i hur de väljer att bevara digitala spel; för 
dess kultur eller för dess teknik. Som visats i detta resultat och med tidigare 
forskning är spelkulturen av störst värde för de digitala spelen då den ger de digi-
tala spelen sin kontext. 

Vilka aspekter av digitala spel bör bevaras? 
Spelkulturen och spelteknik är utan tvekan viktiga delar vid bevarandet av spel 
och, som deltagande företag i denna studie påpekat, påverkar spelkultur och spel-
teknik perspektiv vid bevarandet av digitala spel. Det finns skillnader i att bevara 
digitala spelen utifrån ett kulturellt perspektiv eller utifrån ett tekniskt, exempelvis 
spelkulturen eller hur digitala spel har påverkat kulturen eller tekniken. Med spel-
kulturen ligger intresset i att den skapas av de människor som använder sig av 
digitala spel och är, som tidigare nämnt, det som ger kontext till spel; den visar 
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hur spel har använts, vad för kulturer som vuxit fram kring spel. För spelteknik är 
intresset bland annat i hur den har hjälpt till att utveckla vårt samhälles teknologi. 
Både spelkulturen och speltekniken är en del av det som på många sätt är kärnan 
för digitala spel; den interaktiva delen.  

Enligt de fyra spelföretagen är det spelkulturen som ska bevaras för framti-
den. De ser forskningsvärdet i processen för spelproduktion, kulturuttryck i spel, 
spelkultur och spelteknik. Motivationen är framtida intresse för både forskning 
och företag.  

De aspekter av digitala spel som ABM-institutionerna fokuserar på är spelkul-
tur eftersom det ger kontext till spelen. Trots att två institutioner hade spelteknik 
och spelobjekt som fokus från början, inkluderar även de nu spelkulturen. Detta 
gör att det av digitala spel som spelföretagen vill bevara för framtiden är det som 
ABM-institutionerna fokuserar på. 

Vad bevarar svenska spelföretag från sina digitala spel? 
Enligt spelföretagen bevarar de projektmaterial, analogt material exempelvis skis-
ser samt källkod. De bevarar detta för företagets skull, för underhåll och utveckl-
ing av pågående och framtida spel. Däremot bevarar de inte mjukvara eller spel-
kultur eftersom de inte gynnar företaget. Det kan skilja sig mellan olika spelut-
vecklare och andra aspekter som nostalgi eller artistiskt värde men det rör inte 
företaget. Det finns inga rutiner eller riktlinjer på spelföretagen om vad eller hur 
digitala spel ska bevaras. Med studiens definition av praktik, vilket är vad spelfö-
retag säger att de gör, blir praktiken för svenska spelföretag vid bevarandet av 
digitala spel blir alltså att de bevarar för företaget. Därmed bevaras inte spelkultur 
vilket de anser ska bevaras utan praktiken är att bevara objektet spel för företagets 
behov. 

Vad säger ABM-institutioner om kontakten? 
Ett av de större problemen inom bevarandet av digitala spel är tilliten mellan par-
terna. Som nämnt under resultat beskrev en av de deltagande institutionerna hur 
de har bemötts av spelföretag och hur spelutvecklare reagerat när de väl förstod 
vad denna institution ville. ABM-institutionerna anser att det behövs mer tillit 
mellan dem och spelföretag. De hinder som har upptäckts är främst sekretessen 
som finns inom svensk spelindustri vilket för att industrin upplevs misstänksam. 
ABM-institutionerna upplever även att inte alla spelföretag ser värdet i sina pro-
dukter vilket kan resultera i att bevarandet inte aktivt har tänkts på. Istället upp-
levs det att fokus endast ligger på att få fram ett resultat det vill säga en funge-
rande och ekonomisk givande produkt. Dock har de noterat en positiv reaktion för 
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deras arbete vid bevarandet av digitala spel från spelföretag. Vad som krävs för en 
bättre relation är, enligt institutionerna, en tydligare och mer direkt kommunikat-
ion. Det företagen har bett av institutionerna är en enkel och smidigt lösning vid 
överföring av digital information om spel.    

Förslag på vidare forskning 
Denna studie har använt sig av semistrukturerade intervjuer på grund av att det 
har gjorts kvantitativa studier tidigare. Dock utfördes dessa inte i hela Sverige 
vilket skulle behövas för att få en övergripande bild. Att få en helhetsbild över den 
svenska spelindustrin kan vara komplicerat men genom att komplettera med flera 
studier, denna och tidigare nämnda studier, över olika delar inom industrin; indie-
företag, geografiska regioner med mera går det att få fram en klarare helhetsbild.  

De spelföretag som har valts för denna studie utvecklar så kallade fullprisspel 
vilket är spel för PC och konsoler som var och är populära för fysisk försäljning. 
Alltså har exempelvis inte mobilspel inkluderats, en form av spel som används av 
många i dagens samhälle. Detta skulle vara ett intressant ämne för en annan studie 
att se hur olika speltyper skiljer sig.  

En annan form att av spel att studera mer är det som Schellenberg diskuterade 
under hens intervju; spelföreningar. Institution 3 påpekade problemen med beva-
randet av onlinespel, som liknas vid en händelse, och beroendet av spelare kan 
vara större hos både spelföreningar och onlinespel än med andra spel. Det behövs 
en djupare studie i hur spelarna kan inkluderas i bevarandet av digitala spel i Sve-
rige. Det är spelarna som ger denna spelform en kontext på ett annat sätt än vad 
spelföretagen gör.  

Som nämnt under källkritik inkluderades inte observationer i denna studie på 
grund av flera faktorer. Att inkludera och utföra observationer över företagens 
praktik över bevarandet av deras spel skulle vara intressant att se, särskilt i even-
tuell kontrast mellan vad företag säger och vad de gör. Det denna studie har visat 
är vad företagen säger att de gör men en studie som visar på hur spelföretagen 
faktiskt agerar skulle kunna komplettera med en bredare syn på spelföretagens 
praktik. 
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Sammanfattning 

Syftena med denna uppsats är att undersöka vad för praktik som finns hos svenska 
spelföretag vid bevarande av digitala spel samt undersöka relationen mellan spel-
företag och ABM-institutioner. Då denna studie är baserad på två tidigare studier 
är syftet även att utveckla ett tredje steg inom forskningsämnet spelbevarande. 
Med fokus på digitala spel har denna studie intervjuat spelföretag och ABM-
institutioner för att besvara forskningsfrågorna; vilka aspekter av digitala spel bör 
bevaras, vad spelföretag gör för att bevara sina spel och vad ABM-institutioner 
säger om sina erfarenheter med spelföretag. Två av problemen vid bevarandet 
diskuteras i studien; bevarandet av digitala spel i sig och kommunikationen mel-
lan två av de involverade parterna. Det första problemet, bevarandet, kommer ur 
att digitala spel är bundet till teknik, ett medium som ständigt utvecklas och upp-
dateras. Det har även uppstått kulturer kring digitala spel med egna grupper och 
sociala strukturer. Detta ger mer kontext till de digitala spelen men precis som 
med spelen i sig är det ännu inte uppenbart hur detta ska bevaras. Det andra pro-
blemet var kommunikationen mellan de parter som är involverade i spelbevaran-
det; spelföretag, spelanvändare och ABM-institutioner. ABM-institutioner har 
projekt för att bevara spel men det finns en diskussion om vem som har ansvaret 
för att bevara de digitala spelen.  

Denna studiens analys utgick ifrån ett praktikteoretiskt perspektiv utifrån de 
tre antaganden att praktik är vad som sägs göras på de svenska spelföretagen, att 
människors handlingar måste ha en kontext med praktiker där spelföretagen blir 
den sociala kontexten där praktiken utövas och att praktiker innefattar både fy-
siska och mentala aktiviteter. Alltså granskas vad för praktiker som utförs på stu-
dieobjekten samt vad studieobjekten har för uppfattning om bevarandet av spel. 

Studien är en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer och 
har två tidigare studier som inspiration; en amerikansk undersökning från 2012 
som granskar spelanvändares handlingar för bevarandet av spel och en brittisk 
studie från 2014 som undersöker brittiska spelföretags attityder till spelbevaran-
det. I denna studie intervjuades fyra spelföretag och tre ABM-institutioner. Spel-
företagen valdes utifrån tre huvudsakliga kriterier; att företagen utvecklar sina 
egna spel för en större chans att de har tillgång till allt material, att företagen gör 
så kallade fullprisspel vilket innebär spel som var och är populära för fysisk för-
säljning till PC och konsoler samt att företagen även ger ut sina spel på content 
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delivery-systemet Steam då detta gör att det inte behöver finnas en fysisk kopia. 
De fyra företagen uppfyller alla tre kriterier men det finns även olikheter mellan 
dem, exempelvis i vad för spel de utvecklar och vad för typ av företag de klassas 
som av utomstående. För de tre ABM-institutionerna valdes en för var inriktning; 
ett arkiv, ett bibliotek och ett museum. Studien har haft begränsningar; studien 
undersöker inte de tekniska aspekterna av bevarandet av digitala spel dock är detta 
ett viktigt problem i diskussionen. Studien är endast ett stickprov då enbart fyra 
svenska spelföretag intervjuades. ABM-institutionerna intervjuades även för att 
komplettera de deltagande företagens praktik i och med att institutionerna har haft 
kontakt med fler företag.  

Analysen går igenom de olika teman som intervjuerna med studieobjekten har 
berört där de olika svaren ställs mot varandra. För att ge läsarens en strukturerad 
överblick har analysens resulterat i tre tabeller som visar företagens praktik, före-
tagens praktik mot ABM-institutionernas arbete och avslutningsvis en samman-
ställning av studieobjektens relation.   

Slutsatserna för studien visar att bland spelföretag läggs det mer värde i att 
bevara digitala spel för framtiden som fenomen där värdet ligger i spelkulturen 
och speltekniken. Dock ligger värdet för företagen på spelet som produkt. Därmed 
behövs det skiljas på spel som objekt och spel som fenomen. Spelföretagens prak-
tik är att bevara objektet spel för företagets behov. ABM-institutionerna anser att 
relationen kan förbättras genom mer tillit och bättre kommunikation mellan dem 
och spelföretagen.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till svenska spelföretag 

• Hur ser ni på spel? Är det en konstform eller ett medium? Är det värt 
att bevara långsiktigt?  

 
• Hur anser ni att spel ska bevaras? Vad tycker ni man bör spara? Bara 

själva spelet eller saker runt spelet som concept art, uppdateringar, 
patchar, protokoll eller andra handlingar?  

 
• För vem tycker ni man ska bevara och varför? Exempelvis ska man 

spara för framtida forskning? Ska man bry sig om fanart och liknande? 
När tycker ni att man ska börja tänka på bevarandet? Under spelets ut-
veckling eller efter att det släppts?  

 
• Hur bevarar ni spelen ni tillverkar idag? Tänker ni på vad för medie de 

ska bevaras på? Hårddisk, server eller liknande? Har ni någon priori-
tetsordning? 

 
• Hur påverkas era val angående bevarandet av era spel på utomstående 

faktorer som; exempelvis initiativ från era spelare som wikisidor och 
liknande eller KBs insamling av spel? 

 
• Använder ni eller skulle ni kunna tänker att ta hjälp av en tredje part 

vid bevarandet? Exempelvis för rådgivning eller lagring. Ser ni några 
fördelar och/eller nackdelar med att överföra spel/data/information till 
institutioner för bevarande som arkiv och museum?  
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Bilaga 2: Intervjufrågor till ABM-institutioner 

• Hur definierar/ser ni på spel? Exempelvis är det konst, endast under-
hållning, representativt för vårt samhälle? Är det värt att bevara lång-
siktigt? Varför/Varför inte? 

 
• Hur bevarar ni spel? Vad fokuserar ni på? Bara själva spelet eller sa-

ker runt spelet som concept art, uppdateringar, patchar, protokoll eller 
andra handlingar? Påverkar mediet ert bevarande? 

 
• Vem är målgruppen för ert bevarande? Exempelvis forskare, allmän-

het eller för bevarandets skull? Varför? 
 

• När tycker ni att man ska börja tänka på bevarandet? Under spelets ut-
veckling eller efter att det släppts?  

 
• Har ni kontakt med spelföretag och hur är den kontakten i så fall? Har 

det förekommit problem i frågan om bevarandet? Kan ni tänka er att 
utveckla kontakten med företag exempelvis för rådgivning eller lag-
ring? 

 
 


