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Abstract 

This master’s thesis examines attitudes towards the preservation of digital games in 

Malmö, Sweden. Malmö is one of Europe’s largest gaming hubs and is home to 

many game studios. Digital games are one of Sweden’s largest cultural exports but 

very little has been done in order to preserve this heritage. Through examining the 

relationship between two sectors as well as the attitudes towards games preservation 

in each sector, the aim is to clarify the current situation and build a base upon which 

further research can be conducted. 

 

The research is carried out by interviewing four representatives from the games 

industry and four archival institutions, as well as a representative from one museum. 

To help us understand the relationship between the two sectors (ALM and games 

industry) we apply Pierre Bourdieu’s field theory and Terry Cook’s archival 

paradigm theory. Our research shows that there is very little contact and interaction 

between gaming companies and archives. There are several reasons for this, the 

most prominent being that the companies do not see their own cultural value. This 

means that gaming companies do not seek to collaborate with the heritage sector. 

The heritage sector is working with limited resources – both temporal and 

monetary. Therefore it does not seek out the gaming companies. The game 

industry’s focus on future projects is another obstacle. As their main driving force 

is revenue, preserving games is at best an afterthought. However, all interviewees 

from both sectors had a positive attitude towards games and games preservation and 

recognized its cultural significance and importance.  
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1. Inledning 

Digitala spel och tillhörande spelkultur växer sig allt större i Europa och i Sverige. 

Enligt Tekniska museet (2019) ägnar sig fyra av fem svenskar åt datorspel, och 

datorspelsbranschen i Sverige omsätter så mycket som tre miljarder kronor per år. 

Malmö ses som en av Europas spelhuvudstäder; Staden har fler spelutvecklare per 

capita än i princip någon annan stad i Europa. Malmö hyser dessutom en av de mest 

prestigefyllda spelutvecklarskolorna i världen – The Game Assembly (TGA) 

(Eriksson 2019). Enligt skolan är: “ca sju % av alla som är aktiva i spelbranschen i 

Sverige idag, [...] utbildade på TGA i Malmö” (The Game Assembly 2021).  

 

Digitala spel är en relativt ny kulturyttring. Enligt Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith 

och Pajares Toscas bok Understanding Video Games: The Essential Introduction 

(2019) går det att urskilja en slags inbyggd skepsis i det kulturella värdet i nya 

former av media, och digitala spel är inget undantag. Radio, film och TV har alla 

fått slåss om att bli accepterade som kulturformer i västvärlden. Ju äldre 

kulturyttringen är desto högre värde tillägnas den och chansen att klassas som 

finkultur ökar. Därför värderas exempelvis litteratur, poesi och klassiska 

konstformer högt. I samhället gör vi en distinktion mellan den så kallade finkulturen 

och populärkulturen. Spel och andra medium som tilltalar den stora massan räknas 

som populärkultur och har inte samma status som finkulturen (Egenfeldt-Nielsen, 

Heide Smith & Pajares Tosca 2019, ss. 157-159). Genom tiderna har spelen även 

fått ta emot kritik på olika plan, till exempel att de är misogyna och våldsbejakande. 

Denna typ av kritik är dock något som tidigare medieformer också har fått utstå. 

Skepsisen mot det nya har funnits i samhället åtminstone sedan Platons tid 

(Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith & Pajares Tosca 2019, ss. 167-168).  

 

Generellt har spel setts som leksaker eller något som enbart konsumeras – inte något 

som har ett eget kulturellt värde. Allt eftersom att spelen får ta mer plats i samhället 

har har deras status höjts och de har börjat uppmärksammas som ett nutida 

kulturarv. Detta beror delvis på att kulturinstitutioner börjar validera spelens status 

genom att bevara och göra utställningar kring dem. Med institutionernas 

erkännande har spelens status lyfts som något av kulturell vikt (Barwick 2012, s. 

155; Eklund, Sjöblom & Prax 2019, ss. 445-446). 

 

För oss författare är digitala spel ett stort fritidsintresse, och bevarandet av spel och 

spelkultur är något av en hjärtefråga för oss. I samband med att vi skrev vår uppsats 
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annonserades nya utgåvor av äldre speltitlar (Mass Effect: Legendary Edition och 

World of Warcraft: The Burning Crusade). Vi menar att det indikerar på ett intresse 

för gamla framgångsrika spel. Av bland annat den anledningen  fokuserar vi på 

spelbevarande ur ett arkivperspektiv i vårt examensarbete; ett område som vi 

bedömer viktigt eftersom vi är medvetna om att väldigt lite bevarande har utförts. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning kring bevarande av digitala spel har i Sverige främst fokuserat 

på rent praktiska frågor: vad görs, av vem och hur. Vårt mål med den här studien är 

istället att undersöka synen på och attityder till bevaringsproblematiken. Syftet med 

uppsatsen är att konkretisera underliggande attityder och tankar om digitalt 

spelbevarande som finns såväl inom spelbranschen som arkivsektorn. Det vill säga 

hur de båda sektorerna ser på de utmaningar och möjligheter som bevarandet av 

spel innebär. För att uppnå syftet genomför vi intervjuer med de personer som utför, 

eller skulle kunna utföra, bevarandearbete. 

 

Frågeställningarna som ligger till grund för denna studie är: 

 

 Vilka attityder till spelbevarande kan urskiljas i ABM-sektorn respektive 

spelindustrin och vad har dessa sektorer för relation till varandra? 

 Varför samlas det in så lite material från spelindustrin inom ABM-sektorn? 

 Vilka utmaningar identifierar ABM-sektorn och spelföretagen för 

spelbevarandet? 

 

Avgränsningar är gjorda för Skåne med särskilt fokus på spelindustrin i Malmö 

eftersom det tidigare gjorts en liknande studie med Uppsala- och 

Stockholmsregionen som forskningsområde. Dessutom anser vi att Malmöregionen 

är ett bra geografiskt område att rikta in sig på gällande spelbevarande då staden 

tidigare benämnts som en av Europas spelhuvudstäder (Eriksson 2019) och blivit 

uppmärksammad för detta i media. 

 

Vi har valt att intervjua representanter från ABM-sektorn som inte tidigare 

intervjuats angående spelbevarande, med undantag av en nyckelfigur inom 

arkivsektorn. Skälet till detta är att vi vill undvika att vårt material blir alltför likt 

sådant som andra tidigare har forskat på. Studien fokuserar inte på så kallad 

“gambling”, det vill säga spel om pengar.  
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Vårt mål är inte att lösa bevaringsproblematiken eller att gå in i de tekniska 

aspekterna av spelbevarande. Vi berör dock ämnet kortfattat inom tidigare 

forskning då mycket forskning som gjorts på spelbevarande diskuterar de tekniska 

lösningarna och tillhörande problematik. Vi vill belysa relationen mellan ABM-

sektorn och spelbranschen för att underlätta framtida arbete och samarbete. 

Slutligen berör studien inte spelares roll i bevarandefrågan. 
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1.2 Begreppsförtydligande 

Nedan finns en ordlista för använda begrepp i denna studie för att undvika eventuell 

begreppsförvirring och underlätta för läsaren. 

 

Begrepp Definition 

ABM En förkortning för arkiv, bibliotek och museum som används 

inom kulturarvssektorn. 

Artefakt Ett föremål skapat av människor. För arkiv en bredare 

definition av handling som även innefattar föremål. 

Concept art Illustrationer som presenterar en idé, ett projekt eller ett verk. 

Används vid utvecklingen av digitala spel. 

Digitala spel Spel som är uppbyggda digitalt, riktade till PC, konsol och 

mobiler. De behöver inte finnas i fysiskt format. 

Emulering En digital bevarandestrategi som används flitigt i 

spelbevarandekretsar. Det innebär att den miljö som den 

digitala resursen skapades i återskapas för att kunna spela upp 

det digitala materialet igen. Det görs en kopia av ett gammalt 

system som sedan spelas upp på ett nyare. 

Enskilda arkiv Svenska arkiv som inte lyder under Arkivlagen och 

Offentlighetsprincipen. Exempelvis arkiv för näringslivet 

eller ideella föreningar och liknande. Kan förvaras inom ett 

större arkiv/arkivinstitution. 

Indieföretag Indie är en förkortning av engelskans “independent”. Ett 

indieföretag i spelbranschen är ett företag som skapar sina 

egna spel utan hjälp av en extern publicerare. Utvecklarna är 

ansvariga för spelet, marknadsföringen och allt annat som 

görs inför en publicering. 

IP Intellectual Property. Inom spelvärlden refererar det till 

spelets universum. Warcraft är ett exempel på ett IP likaså 

Elder Scrolls. 
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Begrepp Definition 

Konsol En typ av maskin som används för att spela spel. De kopplas 

oftast in i en TV-skärm. Exempel på moderna spelkonsoler är 

PlayStation, Xbox och Nintendo Switch. 

Machinima (eller 

game play video) 

En avfilmning av någon som spelar ett spel. Syftet med 

videon kan vara för att visa hur ett spel ska spelas, hur det 

fungerar eller liknande. 

Offentliga arkiv Svenska arkiv som lyder under Arkivlagen och 

Offentlighetsprincipen. Exempelvis stadsarkiv, 

kommunarkiv och liknande. 

Patch Uppdatering för ett datorprogram (i vårt fall ett digitalt spel). 

Patchen har som syfte att förändra, uppdatera eller förbättra 

programmet.  

Plattform En app eller hemsida som fungerar som bas från vilken man 

kan hämta tjänster. 

Pliktexemplar Ett exemplar av ett verk som enligt lag måste levereras till 

pliktbiblioteken. Dessa skall arkiveras för bland annat 

forskningsändamål. 

Remaster Att göra en ny version av något med bättre kvalitet. I 

spelvärlden innebär det att ett äldre spel förbättras med 

exempelvis bättre grafik och ljud. 

Re-release En återpublicering av ett gammalt spel, kommer ofta ihop 

med en remaster (se ovan). 

Single-player 

och multi-player 

Refererar till om ett spel spelas med andra människor eller 

inte. Single-player spel spelas ensam medan multi-player 

innebär att spelet spelas tillsammans med andra människor. 

Spelare Personer som spelar spel och är en del av spelkulturen. 

Spelföretag Företag som producerar spel. 
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1.3 Disposition 

Vår uppsats är disponerad på följande vis. I kapitel 1. Inledning presenteras syfte, 

frågeställningar och förtydligande av begrepp som förekommer i texten. I kapitel 2. 

Bakgrund ger vi en bakgrund till vårt forskningsämne. I bakgrunden förklarar vi 

vad vi i den här studien menar med digitala spel. Vi tar upp problematiken i digitalt 

bevarande samt spelbevarande ur ett ABM-perspektiv. Slutligen presenterar vi en 

lägesrapport för spelbevarandet i Sverige fram till idag. 

 

I kapitel 3. Tidigare forskning går vi djupare in på tidigare forskning som utförts 

inom vårt ämne, men även närliggande forskningsämnen av relevans. I kapitel 4. 

Teoretiska perspektiv presenterar vi de två teoretiska perspektiven som vi använder 

för att tolka vår empiri. Dessa perspektiv är Pierre Bourdieus teori om fält och 

kapital samt Terry Cooks teori om arkivparadigm.  

 

I kapitel 5. Metod och material presenterar vi att vi har valt att göra en kvalitativ 

undersökning med intervjuer som underlag. Vi motiverar vårt val och förklarar hur 

studien utförts. Här görs även en forskningsetisk reflektion. Därefter presenterar vi 

våra informanter i kapitel 6. Presentation av informanterna, och i kapitel 7. Resultat 

följer en presentation av de resultat vi fått från intervjuerna med informanterna. 

Dessa resultat är uppdelade efter de olika övergripande teman som vi kunnat se i 

materialet. 

 

I kapitel 8. Analys och diskussion gör vi en analys av resultaten och kopplar in de 

teoretiska perspektiven samt tidigare forskning. Vi för även en diskussion genom 

hela kapitlet. Vi avslutar uppsatsen med kapitel 9. Slutsatser, i vilket vi presenterar 

slutsatserna av studien samt svarar på våra frågeställningar. Vi ger även förslag på 

områden för framtida forskning. Därefter följer en litteraturförteckning samt 

bilagor. Bilagorna redovisar arbetsfördelningen under arbetet med uppsatsen, samt 

intervjufrågorna vi har ställt till informanterna.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitlet går vi igenom grundläggande bakgrundsinformation för vårt 

forskningsämne. Vi definierar vår tolkning av digitala spel och tillhörande 

bevaringsproblematik, och ger en översikt över spelbevarandet i Sverige idag ur ett 

ABM-perspektiv. 

2.1 Vad är digitala spel? 

Idag finns många olika typer av spel på marknaden. I vårt arbete fokuserar vi på 

digitala spel, eftersom dessa spel ur ett bevarandeperspektiv reser särskilda 

utmaningar. I det här avsnittet går vi igenom vår definition av vad är ett spel är och 

vad som skiljer det digitala spelet från andra typer av spel.  

 

Definitionen av vad som utgör ett spel skiljer sig åt beroende på vem som 

tillfrågas.  Enligt nationalencyklopedin är ett “spel” en: “benämning på tidsfördriv, 

vanligen i tävlingsform, för en eller flera personer, utövade efter vissa regler och 

vanligen med någon sorts hjälpmedel eller rekvisita” (Nationalencyklopedin u.å.b). 

Detta är en bred definition som gäller för alla typer av spel, fysiska som digitala, 

och den kan även appliceras på olika sporter. Enligt speldesignern och 

spelteoretikern Jesper Juul är ett spel ett regelbaserat system med växlande och 

kvantifierbart resultat beroende av olika variabler. Spelaren är aktiv i att påverka 

resultatet och är emotionellt engagerad i det (Barwick 2012, s. 15; Juul 2011, s. 

36).  

 

Raiford Guins som skrivit boken Game after: a cultural study of video game 

afterlife (2014) tar upp problematiken i att definiera digitala spel generellt, och 

menar att ett spel kan vara en mängd olika saker beroende på vilket perspektiv det 

ses ifrån. Han refererar till ett antal olika forskare med olika perspektiv på 

begreppet, men tar ingen egen ställning i frågan utöver att det inte går att separera 

spel från hårdvara och mjukvara (2014, ss. 31-33). 

 

Begreppet datorspel definieras i  Nationalencyklopedin på följande sätt: 

Spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer. Vanligen menar man spel till 

persondatorer, men även spel till spelmaskiner (spelkonsoler) för hemmets TV-apparater, 

bärbara spelapparater, mobiltelefoner och myntstyrda spelautomater kan inräknas.  

Nationalencyklopedin u.å.a 
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Begreppen datorspel (computer games) och videospel (video games) används 

generellt relativt synonymt, men Juul menar att videospel är ett något bredare 

begrepp än datorspel. I hans online-ordbok Half-Real: a dictionary of video game 

theory definieras datorspel som: “game played using computer power. Some times 

used to mean games played on a personal computer as opposed to on consoles” 

(Juul 2005). Videospel definieras som: “[...] a game played using computer power 

and a video display. Can be computer, cell phone, or console game. Sometimes used 

to describe console-based games only” (Juul 2005). 

 

Joanna Barwick som forskat inom informationsvetenskap, menar att digitala spel 

fungerar som en mycket mer inkluderande term för både datorspel och videospel. 

Anledningen är att termen tydliggör att digitala spel är mer än fysiska artefakter 

(Barwick 2012, s. 16). Med andra ord kan datorspel och videospel klassas som 

underkategorier till digitala spel. Hon menar att digitala spel är en icke-

mediespecifik term för ett fenomen med komplexa byggstenar. Det fysiska mediet 

(exempelvis datorn) är en av flera byggstenar som bygger upp ett digitalt spel, men 

det representerar inte hela spelet (Barwick 2012, s. 17). Det är i enlighet med 

Barwicks definition som denna uppsats ser på digitala spel, eftersom termen ger 

bredd och betonar komplexiteten i bevarandet av denna sortens spel. 

2.2 Problematiken med att bevara digitalt material 

För att förstå problematiken i att bevara digitala spel behöver vi gå igenom 

problematiken i bevarande av digitalt material i allmänhet. I dagens 

informationssamhälle genereras en otrolig mängd digitalt material varje dag. 

Privatpersoner, myndigheter och företag använder sig i allt större utsträckning av 

helt digitala (digitalfödda) dokument och medier. Arkiven och arkivarierna behöver 

förhålla sig till detta och ta hand om den digitala informationen på ett sätt som gör 

det tillgängligt i framtiden (Bountouri 2017, s. 38).  

 

Ett av de största problemen med digitala material är att de är instabila. Hårdvaran 

och mjukvaran som används för att läsa dokumenten snabbt blir föråldrad, vilket 

innebär att de inte nödvändigtvis kommer vara läsbara i framtiden (Kristiansson 

2002, ss. 192-195). I dagsläget är det lätt att skapa och uppdatera digitalt material, 

men svårt att bevara det långsiktigt (Bountouri 2017, s. 37). Det är omöjligt att veta 

vilka filformat som kommer användas och fortsätta vara hållbara långt in i 

framtiden. Det innebär att det är omöjligt att veta precis vilken typ av hård- eller 

mjukvara som behöver bevaras eller utvecklas. Dagens IT-system som bevarar 
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information kommer med tiden behöva bytas ut. Vid bytet är det viktigt att det finns 

en plan för hur den lagrade informationen ska tas omhand (Matsson 2011, s. 25). 

 

När ny media introduceras är det en utmaning för arkiven att reda ut hur den bäst 

tas om hand. Bevarandet av spel och spelindustrin är omgärdat av juridiska 

omständigheter och regelverk i form av rättighetstvister och copyright och innebär 

därför en stor utmaning för arkiven. En del forskare (se Barwick 2012 eller White 

2020) drar paralleller mellan bevarandet av material från den tidiga filmindustrin 

och spelindustrin. Eftersom det inte fanns något tydligt ramverk för hur 

filmmaterialet skulle tas om hand och vem som var ansvarig gick flera år av 

filmhistoria förlorad. Samma utveckling pågår avseende de tidiga digitala spelen; 

kod förfaller och fysiska kopior ruttnar samtidigt som det tvistas om vem som ska 

ta hand om materialet (White 2020, s. 571).  

 

På senare år har allt fler spel enbart släppts digitalt, på spelplattformar som Steam, 

Origin och App Store. På dessa plattformar kan användaren till exempel lagra, köpa 

och recensera spel. Digitala utgåvor utgör ytterligare en utmaning för arkiven då 

det inte finns någon fysisk kopia att bevara. Istället måste arkiv ta hand om stora 

mängder kod vilket kräver mycket serverkapacitet. Något som inte nödvändigtvis 

finns att tillgå på arkiv i allmänhet. Vilket i sig lyfter frågan om alla slags arkiv har 

kapacitet att ta hand om spelmaterialet, det krävs möjligtvis ett specialiserat arkiv 

för uppgiften. Eftersom spelvärlden utvecklas i snabb takt gäller det att arkivvärlden 

hänger med annars riskerar spelindustrins historiska eftermälde bli det samma som 

den tidiga filmindustrins – ingenting. 

2.3 Att bevara digitala spel 

Det är inte helt enkelt att veta vilka delar av digitala spel som ska bevaras. Är det 

spelet i sig, upplevelsen av att spela spelet eller bör kulturen kring spel finnas med 

i bevarandestrategin? Det är också svårt att veta vem som ska ansvara för 

bevarandet. Är det ansvar som faller på spelföretagen, spelare eller på 

kulturarvssektorn? Om ansvaret faller på kulturarvssektorn, vilken del och till 

vilken grad? 

 

Idag bevaras spel i hög grad av entusiaster genom emulering. Det vill säga att 

gammal mjuk- och hårdvara imiteras för att kunna spela ett spel på en ny plattform. 

Den här typen av bevarande presenterar flera potentiella problem. För det första är 

det enda som bevaras själva “spelbarheten” i spelet. Spelet som artefakt bevaras 

inte och ur bevaringssynpunkt är det kontroversiellt att ändra på en handling, vilket 
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emulering per definition gör. Vidare är faktumet att emuleringen till största del görs 

av entusiaster ett problem i sig. De äger inte upphovsrätten till spelet och 

emuleringen utgör därför en form av piratkopiering som i sin tur innebär rättsliga 

bekymmer i bevarandestrategin. Att initiativet är ideellt gör också att databaserna 

riskerar att försvinna om entusiasterna tappar sitt intresse. Med dem skulle i så fall 

en stor del av vår spelhistoria gå förlorad (Gooding & Terras 2008, ss. 22-23). 

 

I artikeln ”Technical properties of play: a technical analysis of significant properties 

for video game preservation” diskuterar Adriene Decker, Christopher Egert, 

Andrew Phelps och Jerome McDonough (2012) de tekniska aspekterna av 

bevarandet av digitala spel. Bevarandet av digitala handlingar är inget nytt område 

för forskning. Det finns över 20 år gamla studier inom området. Det är ett 

förhållandevis stort forskningsområde där flera olika strategier för bevarande 

diskuterats. Författarna menar att bevarandet av digitala spel är förhållandevis 

outforskat. De skriver att det inte går att rakt av applicera de strategier som används 

för bevarandet av andra digitala handlingar på digitala spel. Spelbevaring är 

komplext eftersom digitala spel är komplexa. De innehåller flera olika typer av 

information och är ofta beroende av olika plattformar. Att bevara spel på ett sätt 

som gör att upplevelsen av att spela spelet bevaras blir därför en utmaning för 

kulturarvssektorn. Det är också svårt att bedöma vilka aspekter av spelet som ska 

bevaras eftersom det är oerhört subjektivt vad man finner viktigast. Det är till 

exempel troligt att spelutvecklaren och spelaren har olika åsikt om vad som är 

viktigast att bevara (Decker, Egert, Phelps & McDonough 2012, s. 1). Författarna 

argumenterar för att spelbevarandet behöver göras i lager. Det betyder att den som 

bevarar ser på spelet och spelupplevelsen i olika lager. Ett lager kan vara koden och 

informationen som gör spelet spelbart, ett annat lager kan vara hårdvaran som spelet 

förvaras på så som CD-skivor, spelkassetter eller motsvarande. Med den här 

ingångsvinkeln menar författarna att det underlättar beslutsfattandet som leder till 

ett representativt bevarande av digitala spel där både upplevelsen av och spelet i sig 

bevaras. 

 

Ett digitalt spel är inte en traditionell handling i den mening att det är en statisk 

handling som är likadan hela sin livslängd. James Newman (2012) beskriver hur 

digitala spel är extremt komplexa ur ett bevarandeperspektiv. Inte bara för att det 

är svårt att bedöma vad som ska bevaras, utan också för att själva spelet är vad 

Newman kallar “instabilt” (Newman 2012, s. 136). Han skriver: 
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As media that are routinely ported (transferred and translated to different operating systems 

and platforms with differing hardware and software capabilities), and patched (updated to fix 

bugs or modify gameplay mechanics), videogames often exist across multiple systems in 

multiple incarnations. [...] as a game is ported from one system to another, it gains or loses 

features or may have modifications made to its operation. 

Newman 2012, s. 136 

Att patcha ett spel innebär i stort sett att spelet kontinuerligt uppdateras. Det kan 

medföra att spelets natur förändras märkbart över tid. Exempelvis kan det leda till 

att en spelare som spelar ett spel när det är helt nysläppt får en helt annan 

spelupplevelse än en person som spelar spelet ett år senare, när flera “patchar” har 

släppts och kanske förändrat spelet radikalt (Newman 2012, ss. 140-141).  

 

Gooding och Terras (2008) beskriver att det är helt orimligt att försöka bevara alla 

spel med tanke på hur mycket som årligen produceras och släpps. Däremot menar 

de att det behövs kunskap om vilka spel som är viktigast att bevara – att kunna göra 

ett bra urval med andra ord (s. 34). Glas och van Vugt utvecklar 

urvalsproblematiken i sin artikel “The politics of game canonization: Tales from 

the frontlines of creating a national history of games”. Båda författarna är 

spelforskare inom det akademiska forskningsämnet “game studies”. De blev 

inbjudna till att vara del av en panel med experter som skulle skapa en officiell 

spelkanon för Nederländerna. Arrangörerna var The Netherlands Institute for 

Sound and Vision, vilket är en av de största audiovisuella kulturarvsinstitutionerna 

i landet. Kanonbildning är långt ifrån neutral. De som deltar i framtagningsarbetet 

har olika värderingar, synpunkter och argument och förstärker ofta de dominanta 

sociala, politiska, ekonomiska och kulturella ideologierna och har lätt för att 

marginalisera andra (Glas & van Vugt 2019, s. 2). Trots att institutionen försökte 

skapa en expertpanel som hade stor inblick i och erfarenhet av spel utgjorde de en 

relativt homogen grupp: alla var vita män i 30-40-årsåldern, vilket förmodligen 

resulterar i ett urval som reflekterar ett redan privilegierat perspektiv inom 

spelkultur (Glas & van Vugt 2019, s. 9). Det kan dessutom vara ett problem att 

teamet som tar fram en kanon är spelforskare eller arbetar professionellt med spel. 

Deras syn reflekterar inte nödvändigtvis allmänhetens syn på vad som bör tillhöra 

en kanon (Glas & van Vugt 2019, s. 10). 

2.4 Spelbevarande i Sverige 

Den senaste rapporten från organisationen Dataspelsbranschen slår fast att var 

åttonde person på jorden spelat ett svenskt datorspel. År 2019 omsatte branschen 

24,5 miljarder kronor och sysselsatte drygt 9 000 personer. Under 2020 fanns det 

435 aktiva spelföretag i Sverige (Dataspelsbranschen 2020). Spelindustrin är 
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således en bransch som växer mycket snabbt och är en för Sverige viktig exportvara. 

Södra Sverige är efter Stockholmsregionen den för spelindustrin största 

arbetsgivaren i Sverige (Dataspelsbranschen 2020, s.23). Branschen växer också 

exponentiellt i området. De senaste sju åren har antalet anställda inom 

spelbranschen i Malmö årligen ökat med 15% (Gillberg 2021). Flera stora bolag 

har sina kontor i staden och en av de mest prestigefyllda spelutvecklingsskolorna, 

The Game Assembly, ligger i Malmö. 

 

I Sverige finns det idag inget arkiv som aktivt arbetar med spelbevarande, varken 

med spelen som huvudfokus eller med fokus på företagens dokumentation. Det 

största enskilda arkivet i Sverige som samlar in material från det svenska 

näringslivet har inga spelföretagsarkiv i sina listade samlingar (Centrum för 

näringslivshistoria 2021).  

 

Eftersom spelbranschen inte är en offentlig verksamhet innebär det att den inte 

faller under offentlighetsprincipen och inte producerar några allmänna handlingar. 

Det innebär att det idag inte finns något lagstöd för att samla in spelrelaterat material 

till arkiv. Den lag som skulle kunna omfatta spelbevarande är lagen om 

pliktexemplar av elektroniskt material (SFS 2012:492). Lagen saknar dock stöd för 

digitala spel eftersom de ses som programvaror och inte den typ av elektroniskt 

material som lagen avser (Heljeback & Ågetoft 2017, s. 78). Lagen identifierar 

elektroniskt material som: “en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning med 

text, ljud eller bild som har ett på förhandbestämt innehåll som är avsett att 

presenteras vid varje användning” (SFS 2012:492). Lagstiftningen släpar efter 

tekniken, vilket innebär att digitala spel faller mellan stolarna ur ett 

bevarandeperspektiv. Som respons på det allt mer komplexa digitala landskapet 

startades Pliktutredningen år 2019, i vilken en utredare skulle: “analysera 

regelverket för pliktexemplar och föreslå ett kostnadseffektivt och långsiktigt 

hållbart nytt regelverk för såväl fysiskt som elektroniskt pliktmaterial” 

(Kommittédirektiv 2019:84). Uppdraget skulle redovisas i slutet av 2020, men 

under arbetet med denna uppsats har vi inte kunnat få tag på någon redovisning. 

 

De kulturinstitutioner som bevarar spel i Sverige idag är Kungliga biblioteket eller 

ett fåtal museer med specialintresse. Kungliga biblioteket (härefter förkortat KB) 

har en stor samling datorspel, cirka 6 000 objekt enligt deras hemsida. Dock har de 

endast lagstöd att samla in spel i sin fysiska form som pliktexemplar, enligt lagen 

om pliktexemplar av dokument (SFS 1993:1392). Det innebär att spel som ges ut 

utomlands samt mobil- och onlinespel saknas i deras samling. I dagens digitala 
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landskap kan digitala spel vara nätdistribuerade och således sakna fysiska kopior 

(Konstenius 2017, s. 24; s. 42). Utöver att samla in spel jobbar KB med att spara så 

kallade avfilmningar av när en person spelar ett spel: game play videos eller 

machinima (se 1.2 Begreppsförtydligande). 1 KB menar att det är en av få sätt att 

bevara upplevelsen av ett spel (Kungliga biblioteket 2021). 

 

Inom arkivsektorn påbörjades år 2014 ett projekt av Henrik Erngren Othén. 

Projektet döps till till Spelarkivet. Henrik jobbade då som arkivarie på Malmö 

stadsarkiv efter att tidigare ha jobbat inom spelbranschen. Tanken var att skapa ett 

arkiv som kartlägger svensk spelhistoria. Främst var han intresserad av den 

dokumentation som uppkommit i processen på vägen mot en färdig produkt, mer 

än själva spelet i sig (Arnroth 2013). Det berodde delvis på att KB redan håller på 

med insamling av spel som artefakter, och dels hans intresse av vad som vad som 

händer med det material som spelföretag använt sig av i sin arbetsprocess. Framför 

allt företag som gått i konkurs eller av annan anledning lagt ner verksamheten - vad 

händer med deras material? Arbetet med Spelarkivet var dock ett motigt arbete, då 

spel inte anses ha särskilt stort kulturellt värde samt att det ständigt är knappt med 

resurser i ABM-sektorn (Arnroth 2013). Idag ligger Spelarkivet i vila, då de 

drivande krafterna bakom det har flyttat från staden i samband med nya jobb. 

Materialet de hann samla in finns dock kvar i arkivlokalerna. 

 

Under arbetet med denna masteruppsats presenterar den svenska företagsgruppen 

Embracer Group att de håller på att bygga ett spelarkiv. Detta görs i samband med 

deras vinstredovisning för tredje kvartalet. Arkivets främsta syfte kommer att vara 

bevarande av spel, men enbart i fysisk form eftersom de menar att digitalfött 

material kommer bli för svårt att ta hand om. Martin Lindell, rådgivare åt 

företagsgruppen, hoppas på samarbeten i projektet. De vill få fler spelutvecklare 

involverade för att lyckas arkivera en omfattande spelhistoria (Williams 2021). 

  

                                                 
1 Dock framgår det inte hur denna insamling görs eller vad KB gör för urval i detta bevarandet. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare genomförd spelbevarandeforskning. Kapitlet 

är uppdelat i två delar. I den första delen behandlar spel och digitalt bevarande ur 

ett ABM-perspektiv, och andra delen utgörs av forskning om spelföretags roll i 

spelbevarandefrågan. 

3.1 Spel och digitalt bevarande ur ABM-perspektiv 

Den forskning som hittills bedrivits kring digitalt spelbevarande är generellt 

fokuserad på förhållanden utanför Sverige och är relativt ny. Spelbevarande ur 

arkivvetenskapligt perspektiv uppkommer under början av 2000-talet. Vi tycker oss 

se två dominerande teman i forskningen om bevarande av spel; hur en slutprodukt 

ska bevaras (se digitalt bevarande generellt) respektive hur kulturen kring spel ska 

bevaras.  

 

Paul Gooding och Melissa Terras artikel “Grand Theft Archive: A Quantitative 

Analysis of the State of Computer Game Preservation” publiceras år 2008 i 

tidskriften International Journal of Digital Curation. I artikeln tar författarna upp 

problematiken kring att spel idag är en stor del av populärkulturen, men att dessa 

inte har samma status som exempelvis filmer, böcker och musik. Det leder till att 

de inte prioriteras vid bevarande. Författarna menar att spel är sköra och i behov av 

aktivt underhåll och bevarande.  

 

Gooding och Terras menar att väldigt lite hade hänt i bevarandefrågan vid artikelns 

skrivande. De diskuterar problematiken i att det är extremt svårt att veta hur många 

spel och tillhörande kultur som går förlorat över tid, men vill med sin undersökning 

göra ett försök att få fram en bild av hur spelbevarandet ser ut i Storbritannien. 

Författarna kommer fram till att läget för spelens bevarande är kritiskt och att 

mycket ser ut att ha försvunnit. Dock vill de påpeka att eftersom de använt sig av 

ett mindre omfattande underlag går det inte att ge mer än ett “snapshot” av hur 

bevarandeläget ser ut idag (Gooding & Terras 2008, s. 34). 

 

Året efter, 2009, publicerar IGDA (International Game Developers Association) en 

vitbok i American Journal of Play för att uppmärksamma vikten av att bevara spel. 

Den är främst riktad till spelutvecklare och de som arbetar inom spelindustrin. 

Texterna belyser hur bevarandet skulle kunna gå till samt vikten av att det går rätt 
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till för kulturen och framtida forskning inom området (Lowood 2009). Vitboken är 

inte akademiskt underbyggd, men den fungerar som ett underlag för diskussionen 

kring spelbevarandet eftersom den är bland de första att lyfta frågan (Barwick 2012, 

s. 96). 

 

År 2012 publiceras Joanna Barwicks avhandling Where have all the games gone? 

An exploratory study of digital game preservation inom informationsvetenskap vid 

Loughborough University i Storbritannien. Syftet med avhandlingen är att utforska 

de digitala spelens värde, deras betydelse i vår kultur och hur spelbevarandet ser ut. 

Avhandlingen tydliggör attityder till digitala spel och deras bevarande. Slutsatsen 

är att det behövs mer sammanhängande ansträngningar och samarbeten för att 

kunna säkra spelens långsiktiga bevarande och kulturarvsstatus (Barwick 2012). 

 

I Sverige publicerar Olle Sköld vid Uppsala universitet 2018 sin avhandling kring 

den kulturella gemenskapen i spelbevarandet. I Documenting Videogame 

Communities: A Study of Community Production of Information in Social-Media 

Environments and its Implications for Videogame Preservation undersöker han 

frågor kring dokumentationen av spelkultur som existerar “utanför koden”. Med 

detta menar han exempelvis diskussionsforum, wikis eller sociala medier. 

Avhandlingen bidrar till att skapa en överblick för den sociokulturella 

spelbevarandeforskningen. Vidare undersöker Sköld hur spelgemenskaper skapar 

information i sociala medier och vilken betydelse informationsskapandet har för 

gemenskaperna (Sköld 2018, s. 134). Studien bidrar med ett teoretiskt ramverk för 

att tolka sociala gemenskaper i förhållande till spelkultur (Sköld 2018, ss. 140-141). 

 

Det finns ett fåtal svenska masteruppsatser som undersöker spelbevarande ur ett 

arkiv- eller ABM-perspektiv. Maria Carlsson (2014) undersöker ABM-institutioner 

från ett digitalt spelbevarandeperspektiv. Uppsatsen utgörs av en litteraturanalys av 

akademiska texter som behandlar spelbevarande ur ett ABM-perspektiv. Carlssons 

slutsats är att det verkar finnas en viss övertro på att ABM-institutioner ska fungera 

som en övergripande ansvarstagare som både tar kontroll över och styr arbetet med 

spelbevarandet. Hon uppfattar att ABM-sektorn besitter kompetensen för att 

bevara, men att den förmodligen saknar resurserna att faktiskt kunna bevara 

materialet. Utöver detta verkar andra författare förutsätta att den digitala 

spelindustrin är intresserad av att vara involverad i ett gemensamt 

långtidsbevarande av deras spel (Carlsson 2014, s. 47).  
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Ludvig Hals (2014) skriver om hur kulturarvsinstitutioner resonerar i sitt arbete och 

sin roll i spelbevarandet. Efter ett antal kvalitativa intervjuer med 

kulturarvsinstitutioner som ägnar sig åt spelbevarande konstaterar han att 

spelbevarande är ett komplext arbete som svårligen kan överlämnas åt en aktör, 

särskilt mot bakgrund av att det är mycket resurskrävande. Han konstaterar att det 

kommer att behövas ett samarbete mellan institutioner, organisationer och 

privatpersoner i spelbevarandet. Utöver det menar han att lagarna kring bevarandet 

behöver förändras. Slutligen hävdar han att det krävs utökade resurser för att kunna 

bevara digitala spel som kulturyttring (Hals 2014, ss. 54-55).  

 

Utanför ABM-området har även “game studies” (spelstudier som akademiskt ämne) 

närmat sig frågor kring spelhistoria och spelbevarande. James Newman, professor 

i digitala medier vid Bath Spa University skriver mycket om spel och spelkultur. 

Newman är en av de mer tongivande och citerade forskarna inom området och hans 

publikationer har hjälpt till att uppmärksamma spelstudier som ett relevant område 

för forskning. I ett antal publikationer har han skrivit att det delvis beror på 

spelindustrin att spelbevarandet inte kommit så långt (Newman 2009; Newman & 

Simons 2009). Industrin har ett ständigt framtidsfokus där det bästa spelet alltid är 

nästa spel (Newman & Simons 2009, s. 2). Det är inte är så förvånande eftersom 

företag vill tjäna pengar. För spelföretagen kan det vara svårt att se värde i de äldre 

spelen då de oftast inte drar in lika mycket pengar som nya titlar. Det gör att äldre 

titlar blir ointressanta och reas ut. Industrin fokuserar istället på att producera nya 

titlar som kan dra in mer pengar. 

[...] the global videogames industry, games journalism and, in particular, advertising and 

marketing discourses, do a highly effective job of fixing audience’s attentions on the 

forthcoming release while attitudes towards backwards compatibility clearly communicate the 

irrelevance of a technologically limited past as new consoles not only usher unheralded levels 

of performance but also comprehensively sever links with those that they replace.  

Newman & Simons 2009, ss. 2-3 

Som exempel på industrins framåtblickande lyfter Newman och Simons att nyare 

spelkonsoler saknar bakåtkompatibilitet för äldre spel. Dessutom slutar de gamla 

konsolerna säljas i nyproducerat skick. Plötsligt går det inte längre att spela äldre 

spel om man inte sedan tidigare äger de gamla konsolerna eller kan få tag på dem 

second hand (Newman & Simons 2009, s. 3). Under arbetet med denna uppsats 

uppmärksammade vi att det verkar som att företaget Sony har planer på att lägga 

ner onlinebutikerna som är kopplade till Playstation 3, PS Vita, och PSP. Blir det 

så innebär det att ägare till dessa konsoler inte längre kan köpa digitala utgåvor av 

spel till kompatibla med konsolerna (Zwiesen 2021). 
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3.2 Spelföretagens roll i bevarandefrågan 

I artikeln ”’Do You Want to Save Your Progress?’: The Role of Professional and 

Player Communities in Preserving Virtual Worlds” studerar och kartlägger Kari 

Kraus och Rachel Donahue (2012) spelindustrins och spelares bevarandepraktiker 

i USA. De använder sig av två enkäter i sin undersökning, en riktad till 

spelutvecklare och en till spelare. Syftet med enkätundersökningen är att ta reda på 

vad för slags bevarandeaktiviteter av digitala spel som utförs inom respektive 

grupp. Resultaten visar att spelarna är betydligt mer intresserade av bevarande än 

företagen, som inte är särskilt intresserade av vad som händer efter spelets livstid. 

 

Författarna menar att det går att se en relativt likgiltig attityd till bevarandet från 

utvecklarna. I frågan om företagen har övervägt att upprätta någon slags 

arkiveringsprogram är svaren mycket blandade och visar på väldigt oorganiserade 

bevarandeaktiviteter (Kraus & Donahue 2012).  

 

Enkätsvaren från spelarna skiljer sig märkbart från spelutvecklarnas svar. Antalet 

respondenter är betydligt högre än bland spelutvecklarna, både när det gäller 

mängden svar och hur många personer som slutförde hela enkäten. Ungefär hälften 

av de som svarar använder sig av emulatorer för att spela spel. Författarna menar 

att detta är något som man bör ha i åtanke för framtida forskning. Spelarnas 

erfarenhet av emulering är något som ABM-institutionerna kan dra nytta av. 

Spelarna får frågor om sina erfarenheter av och intresse för webbsidor dedikerade 

till spel. Dessa sidor är oftast drivna och modererade av spelets fans. Hemsidorna 

innehåller information om spel – så som releases, databaser och faktasidor om 

spelets olika aspekter. Utöver emulering är många av spelarna intresserade av 

webbplatser med information om spel. Författarna menar att dessa webbsidor i sin 

tur är en viktig del i spelbevarandet då de ger kontext och metadata på olika nivåer 

som normalt kan vara svår att nå. Dessutom menar författarna att dessa webbsidor 

i stort sett är expertgranskade eftersom välinformerade läsare besöker sajterna. 

Vissa sidor har dessutom modereringsverktyg för kvalitetskontroll (Kraus & 

Donahue 2012). 

 

Kraus och Donahues slutsats i studien är att intresset för bevarande av digitala spel 

skiljer sig märkbart mellan spelare och spelföretag. Spelarna är mer engagerade och 

har dessutom kunskap inom bevarandeformen emulering. För 

bevarandeinstitutioner är spelens instabilitet något som gör att de uppfattas som 

svåra att bevara. Spelarna upplever inte instabiliteten som något negativt. De finner 

lösningar runt problemet. Spelarnas flexibla förhållningssätt skiljer sig från 
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arkivens fokus på att stabilisera dokumentation och handlingar. Kraus och Donahue 

menar att ABM-institutioner bör ta inspiration från spelarnas förhållningssätt. 

Flexibilitet i bevarandestrategin gör det möjligt att säkerställa fler aspekter av 

spelet, vilket leder till en mer autentisk representation av spelet som helhet. Därför 

rekommenderar författarna att ABM-institutioner ska bli mer involverade i att 

skapa spelarkiv tillsammans med spelare. Dels för att få med spelarna i 

bevarandegemenskapen, men också för att spelarnas positiva attityder kan komma 

att påverka framtida arkivarier och deras syn på spelbevarande (Kraus & Donahue 

2012). 

 

I artikeln “Video Game Preservation in the UK: Independent Games Developers’ 

Records Management Practices” undersöker Alasdair Bachell och Matthew Barr 

(2014) attityder till spelbevarande inom indiespelbranschen i Storbritannien. De 

drar inspiration från Kraus och Donahues studie och använder sig av två metoder 

att samla in data; en enkätundersökning (online) riktad till spelutvecklare samt 

intervjuer med personer från spelindustrin. Anledningen till att de väljer att använda 

två metoder är för att först få ett brett dataunderlag via enkäterna och sedan använda 

intervjuerna för att utveckla kontext till svaren på enkäterna (Bachell & Barr 2014, 

s. 147). 

 

Enkätrespondenterna får frågor om sitt företags bevarandestrategier. Gällande 

dokumentation kring specifika spel så är marknadsföringsmaterial den typen av 

material som sparas minst, medan affärshandlingar bevaras mest. Alla respondenter 

svarar att de behåller både spelmaterialet (källkod och andra tillgångar) och 

illustrationer (som concept art). Bevarandepolicyer används bara av ett fåtal 

respondenter. Kommentarer gällande hur de går tillväga med att ta gallringsbeslut 

visar stor skillnad mellan respondenterna. Gemensamt är att strukturerade 

bevarandestrategier saknas.  

 

De flesta respondenterna behåller någon version av sina spel. Även spel som inte 

släppts på marknaden sparas av majoriteten av respondenterna. Majoriteten av 

respondenterna svarar att endast anställda får lov att ta del av deras handlingar. 

Övriga svarar att enbart anställda eller personer som fått tillstånd har tillgång till 

handlingar (enligt en respondent är det oftast personer som investerar i företaget). 

Några respondenter svarar att de funderat över eller skulle fundera över att lämna 

över handlingar till institutioner, men enbart om handlingarna skulle användas i 

icke-kommersiella syften eller i utbildningssyfte. Den sista delen av enkäten berör 

bevarande och arkiveringspraktik. Majoriteten av de tillfrågade har en praktik för 
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bevarande av sina filer. Resterande gör ingenting alls för att säkra filernas läsbarhet 

i framtiden (Bachell & Barr 2014, ss. 148-149).  

 

Sex intervjuer utförs i studien. Av de intervjuade är en student, tre är utvecklare 

(två av dessa har tidigare studerat spelutveckling) och två är utvecklare som håller 

föreläsningar på spelutvecklingsprogram. Den första frågan handlar om den 

intervjuade tycker att spel är ett medium som är värt att bevara, vilket alla är överens 

om att det är. Anledningarna kan delas in i tre kategorier:  

 

 spelens historiska värde 

 spelens kommersiella värde  

 spelens funktion som utbildningsverktyg 

 

Nästan alla de intervjuade tycker att två eller fler av dessa anledningarna var viktiga, 

men främst betonat var det historiska värdet. Det kommersiella värdet var något 

mer omstritt. Ett par intervjuade menar att det är viktigt att bevara spel eftersom det 

kan vara av finansiell fördel för företagen. Några andra respondenter menar att det 

inte nödvändigtvis är så att bevarandet genererar finansiell vinst för företagen, 

eftersom det tar tid och  kostar pengar att bevara spel.  

 

Värdet som undervisningsverktyg hänger ihop med att känna till var spel kommer 

ifrån, och hur man spelade förr. De intervjuade menar att det är ABM-

institutionerna och spelare som bör ansvara för bevarandet av spel. De menar också 

att även spelindustrin har en viss roll. Denna roll handlar om att ge tillstånd till att 

låta andra aktörer ta ansvar för bevarandet av spel – exempelvis genom att göra 

spelmaterial lättåtkomligt för bevararna. De sista frågorna som ställs rör huruvida 

de intervjuade som gått spelutvecklarutbildning lärt sig något om spelbevarande 

och arkivering i sin utbildning. Det har ingen av de intervjuade gjort. Däremot 

menar de att det nog borde tas upp i utbildningen eftersom det borde ge en bättre 

förståelse och praktik för företagen i sitt bevarande (Bachell & Barr 2014, ss. 150-

153). 

 

Avslutningsvis menar Bachell och Barr att eftersom studien har en begränsad 

datamängd att arbeta utifrån (21 enkätsvar och en liten mängd intervjuer) ger den 

inget helhetsperspektiv för spelbranschen i Storbritannien. Datan representerar 1% 

av spelbranschen i landet, men resultatet är ändå viktigt eftersom ingen liknande 

studie förutom Kraus och Donahues har utförts tidigare (Bachell & Barr 2014, ss. 

153-154).  
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Författarnas slutsats är att ett intresse för bevarandet finns i spelindustrin, men att 

anledningarna till intresset varierar. Bevarande prioriteras emellertid inte och 

författarna argumenterar för att det är på grund av intresset överlag trots allt inte är 

tillräckligt starkt. Spelarna har istället tagit ansvar för det bevarandearbete som 

görs. Dessvärre har spelarna problem med åtkomsten till materialet, vilket gör 

arbetet svårt. En sak som författarna tycker är positivt är att en stor del av 

respondenterna i enkätundersökningen är villiga att låta sitt material tas hand om 

av en ABM-institution. Det visar att det trots allt finns ett intresse av att bevara 

spelen (Bachell & Barr 2014, ss. 155-156). Slutligen menar Bachell och Barr att 

spelindustrin och ABM-institutionerna måste jobba tillsammans eftersom båda har 

värdefull expertis inom sina respektive områden som tillsammans kan skapa 

förutsättningar för ett framgångsrikt bevarande (Bachell & Barr 2014, ss. 156-157).  

 

Lina Risheim och Klara Smedsaas publicerar år 2017 masteruppsatsen Exit game? 

Any unsaved progress will be lost: En praktikteoretisk analys av relationen mellan 

svenska spelföretag och ABM-institutioner. De är inspirerade av Kraus och 

Donahues samt Bachell och Barrs studier. I uppsatsen granskar de ett antal svenska 

spelföretags praktik vid bevarande av digitala spel. Författarna undersöker också 

relationen mellan spelföretagen och tre nyckelinstitutioner inom ABM-sektorn. 

Studien är kvalitativ och underlaget utgörs av svar från sju intervjuer. Fyra 

intervjuer är med företrädare för spelföretag och tre med företrädare för ABM-

institutioner som ägnar sig åt spelbevarande i Sverige. Studiens slutsatser är att 

spelföretagen bevarar spel för företagets egen vinning och att ABM-institutionerna 

i studien menar att relationen mellan dem och spelföretagen behöver förbättras 

genom bättre kommunikation och tillit sinsemellan (Risheim & Smedsaas 2017, s. 

82).    

 

Nästan alla de intervjuade i Risheim och Smedsaas studie är baserade i 

Stockholmsregionen. Författarna menar att det är svårt att få en helhetsbild över hur 

det ser ut i Sverige baserat på ett litet antal intervjuer från enbart en region. De 

uttrycker att kompletterande studier över bland annat olika typer av företag och 

geografiska regioner behövs för att ge en mer täckande bild av spelbevarandet i 

Sverige (Risheim & Smedsaas 2017, s. 80). 
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4. Teoretiska perspektiv 

I det här kapitlet presenterar vi de teoretiska perspektiv som vår uppsats utgår från 

för att tolka och analysera vår empiri. Enligt Svensson (2015) kan en teori “fungera 

som ett par glasögon som gör att vissa aspekter av världen blir tydliga medan andra 

hålls i bakgrunden” (s. 208). Teorin kan bestå av en mängd idéer och begrepp, som 

kan hjälpa forskaren att se på världen med nya ögon och ställa frågor som inte 

tidigare ställts. Forskaren får tillgång till en ny analytisk blick som gör det möjligt 

att se saker som tidigare varit osynliga (Svensson 2015, s. 214).  

 

Vi har valt två teorier till vår undersökning. Den ena är sociologen Pierre Bourdieus 

teorier om fält och kapital, och den andra är arkivteoretikern Terry Cooks teori kring 

de fyra arkivparadigmen. Nedan följer en sammanfattning av dessa två teorier. 

4.1 Fält och kapital 

I vår studie kommer vi att applicera Pierre Bourdieus teorier om fält. Eftersom syftet 

med vår studie är att konkretisera arkivsektorns och spelindustrins syn på och 

attityder till bevaringsproblematiken kring digitala spel är det viktigt att förstå hur 

de olika sektorerna interagerar med varandra. För att göra det måste de olika 

maktdynamiker som råder inom och mellan respektive fält klargöras. Genom att 

applicera Bourdieus teorier om fält på arkiv- respektive spelsektorn, får vi en grund 

att stå på när vi tolkar vårt material. 

4.1.1 Habitus och kapital 

Innan vi presenterar begreppet fält måste vi definiera tre begrepp som Bourdieu 

använder när han diskuterar fält; symboliskt kapital, kulturellt kapital och habitus. 

 

Habitus är något som görs av vana. Bourdieu använder begreppet för att förklara 

skillnaden mellan medvetna och omedvetna handlingar. Bourdieu menar att de 

handlingar som vi gör omedvetet är mer fundamentala än de som hänvisar till 

medvetna avsikter (Broady 1989, s. 30). Det betyder att våra omedvetna handlingar 

är mer avgörande för vilka vi är än våra medvetna handlingar. 

 

Bourdieu använder begreppet habitus när han diskuterar sina teorier om fält och 

kapital. Han menar att kapital finns i kroppen i form av habitus. Habitus är ett 

grundbegrepp som måste förstås ifall man ska använda sig av Bourdieus övriga 
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teorier. Genom begreppen fält och symboliskt- och kulturellt kapital utvecklar 

Bourdieu redskap för att illustrera kapitalets existensformer och frilägga 

maktstrukturer (Broady 1989, s. 46). 

 

Symboliskt kapital är det som erkännes och igenkännes – det som avnjuter aktning, 

tilltro och respekt. Det är det som avgör att en examen anses finare än en annan, att 

vissa institutioner genererar mer respekt än andra och att olika kulturella fenomen 

värderas olika högt. Detta är inget som hänger på individens föreställningar, utan 

det är avhängigt gruppens gemensamma idéer och trosföreställningar. Broady, som 

i flera texter diskuterat Bourdieus olika begrepp, skriver att symboliskt kapital är 

det som sociala grupper igenkänner som värdefullt och tillerkännes värde (Broady 

1989, ss. 1-2). 

 

Kulturellt kapital kan ses som en vidareutveckling av det symboliska kapitalet 

(Broady 1989, s. 14). Symboliskt kapital är mer allmänt än det kulturella kapitalet, 

det kan finnas överallt i samhället. Broady använder exemplet att i en skolklass kan 

förmågan att uttala välgrundade omdömen om det lokala fotbollslaget vara en form 

av symboliskt kapital. Kulturellt kapital handlar istället om de 

dominansförhållanden som gäller i samhället och den form av symboliskt kapital 

som är knutna till dessa. Det kan vara sådant som ett visst språkbruk, examina från 

prestigefyllda utbildningar och sätt att föra sig på i sociala sammanhang. De som 

utfärdar bevis på kulturellt kapital såsom universitet och kulturinstitutioner  har 

därför makten att utse vem som har kulturellt kapital (Broady 1989, ss.17-18). 

Broady hävdar att: “sociala grupper (klasser, klassfraktioner, yrkeskårer) kan mer 

eller mindre monopolisera dessa objektivierade kulturella tillgångar genom att 

behärska sätten för deras tillägnande” (Broady 1989, s. 17). 

 

Ett högt mått av kulturellt kapital återfinns bland annat hos överklassen. Du behöver 

inte nödvändigtvis ha pengar men du vet hur du för dig för att bemötas med vördnad 

och respekt. Du har gått i rätt skolor och umgås i rätt kretsar. Motsatsen till detta 

kan ses hos någon som har tjänat väldigt mycket pengar men inte kommer från ”rätt 

bakgrund”. Dessa personer besitter ett stort mått av ekonomiskt kapital men inte 

nödvändigtvis kulturellt kapital (Broady 1998, ss. 6-7). 
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4.1.2 Fält 

Ett fält är enligt Bourdieu ”ett konstruerat system av relationer mellan positioner” 

(Broady 1989, s. 45). Ett fält kan till exempel vara en yrkesroll som advokat eller 

en institution såsom ett universitet. När Bourdieu studerar fält är han intresserad av 

hur människor inom olika fält interagerar med varandra och med andra fält (Broady 

1989, ss. 35-36). Bourdieus teorier vänder sig mot den socialpsykologiska 

tendensen att reducera sociala situationer till en fråga om kommunikation och 

interaktion. Han vill istället betona att sociala interaktioner sker i sammanhang som 

med förutbestämda strukturer. På så vis vill han uppmärksamma olika 

dominansförhållanden (Broady 1989, s. 47).  

 

En studie av fält går enligt Bourdieu ut på konstruktionen av det system av 

relationer som sammanlänkar positionerna. Därigenom kan dominerande positioner 

och vilka som innehar dem urskiljas. Vidare ska tillgångarna som är knutna till 

dessa positioner undersökas. Det görs genom att undersöka investeringar, insatser 

och strategier, banor och liknande som är tillgängliga för fältet. Sedan ska man 

undersöka hur fältet interagerar med andra fält. Alla sociala sammanhang är dock 

inte fält enligt Bourdieu. Ett fält uppstår enbart när människor strider om tillgångar, 

både symboliska och materiella (som är gemensamma för dem). Ett fält måste 

besitta en viss mån av autonomi, det vill säga att det ska vara någorlunda 

självständigt från andra fält. Ett exempel kan vara ett forskningsfält. För att en ny 

upptäckt ska få genomslag inom fältet krävs det att den auktoriseras av fältets 

makthavare. Dessa makthavare kan exempelvis vara högt uppsatta forskare och 

professorer. Aktörer från andra fält kan hjälpa till med exempelvis sponsring och 

medianärvaro men det är i slutändan inte de som avgör om teorin tas upp av fältet. 

Ett autonomt fält betyder alltså inte att det inte kan finnas inverkan från andra fält 

men denna inverkan kan inte vara avgörande. Fältet måste besitta sin egen logik 

och ha egna regler (Broady 1989, ss. 40-42). 

 

Ett exempel på en studie av ett fält skulle kunna vara att undersöka hur kontakten 

mellan en sjuksköterska och en doktor ser ut. Hur förhåller de sig till varandra? 

Bourdieu menar att de strukturer man verkar inom avgör hur man interagerar med 

varandra inom och utanför gruppen (Broady 1989, ss. 35-36). Ett fält kan också 

ingå i ett större övergripande fält. Ett exempel på detta är universitetsfältet, här ingår 

bland annat både studenter och professorer. Dessa har i sin tur egna fält med egna 

regler men de ingår i det större universitetsfältet. 
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Medvetenhet om det egna fältet och andra fält gör det gör det möjligt att bryta mot 

fältets normer och regler och inte endast att reproducera dem. Detta är mycket 

viktigt för exempelvis forskare att vara medvetna om (Broady 1989, s. 48). 

4.2 Arkivparadigm 

Terry Cook var en kanadensisk arkivarie och är en av de mest namnkunniga inom 

den moderna och internationella arkivvetenskapliga forskningen. Hans mest 

berömda bidrag till forskningen rör utvecklingen av makrovärdering vilket är en 

metod för att bestämma vilken liten del av arkivmaterialet som ska bevaras medan 

merparten gallras (Nesmith 2015, ss. 207-209). I ett av sina sista bidrag till den 

arkivvetenskapliga forskningen skrev han om fyra så kallade paradigm som 

arkivarieyrket gått igenom historiskt. Det är från det fjärde paradigmet som vi 

kommer att utgå, men eftersom paradigmen både bygger på varandra och följer med 

varandra genom tiden beskriver vi samtliga i detta kapitlet. Genom att applicera 

Cooks arkivparadigm ämnar vi få ett arkivvetenskapligt perspektiv på vårt material, 

som komplement till Bourdieus sociologiska. 

4.2.1 Från det första till det tredje paradigmet 

Cook menar att arkivprofessionen från slutet av 1800-talet fram till idag har 

genomgått igenom fyra så kallade paradigmskiften som han valde att kalla för 

evidence, memory, identity och community.  

 

Efter den franska revolutionen börjar offentliga arkiv växa fram i Europa. De 

används främst av en forskarelit och det material som bevarades i dem är främst 

äldre handlingar av värde för staten. Under denna period är det inte arkivarien som 

gör urvalen, utan det är statliga administratörer. Gallring praktiseras inte alls. Under 

samma tid växer proveniensbegreppet och konceptet kring vikten av ursprunglig 

ordning fram. Dessa principer betonar vikten av att ordna arkivhandlingar i den 

ordning de uppkommit, istället för att ordna dem efter exempelvis ämne, plats eller 

tema som gjordes tidigare. På så vis blir det lättare att följa en kronologisk 

händelsekedja och därmed försvara handlingarnas värde för bevisning (Cook 2013, 

s. 106). Arkivarien ska fungera som en opartisk väktare av juridisk bevisbörda, och 

som en sanningens väktare.  

 

Evidence är således nyckelordet för det första paradigmet, och det dominerar den 

professionella diskursen fram till 1930-talet (Cook 2013, s. 107). Efter de två 

världskrigen och 30-talets depression har mängden statligt producerade handlingar 

fullkomligt exploderat. Detta tvingar fram en förändring av det första paradigmet. 
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Det går inte längre att bevara allt, utan nu behöver man värdera och välja ut vad 

som ska bevaras. Värderingsbegreppet blir ett nyckelord för det andra paradigmet. 

Arkivarien ska nu, istället för att enbart fungera som väktare, vara en tränad 

historiker som gör urval baserat på handlingarnas historiska värde. 

Handlingstyperna som bevaras blir fler. Nu är även allmänhetens handlingar 

intressanta. Arkivarien fattar aktiva beslut kring urvalet av handlingar istället för att 

enbart stå vid sidan om. Detta andra paradigmskifte kallar Cook för memory (Cook 

2013, ss. 107-109).  

 

På 1970-talet utvecklas den professionella arkivarien. Arkivvetenskap blir en egen 

disciplin och därmed utvecklar arkivarien sin egen roll, skild från historikern. Inom 

arkivvetenskapen dras lärdom från många olika discipliner och arkivarier blir 

experter på handlingarnas karaktär, arkiv och den kontext handlingarna upprättas 

inom. Urval och gallring baseras inte längre på historiska forskningstrender utan på 

samhällets funktioner och aktiviteter. Föreställningen att det inte längre finns en 

sanning att finna i arkiven utan många sanningar, många perspektiv och många 

historier utvecklas. Arkivens fokus på eliten som varit starkt i tidigare paradigm 

skiftar till önskan om att dokumentera ett bredare snitt av samhället (Cook 2013, 

ss. 109-110).  

 

Cook menar att handlingarnas karaktär skiftar på 70-talet. Samhället blir allt mer 

komplext med mindre byråkratier med regionala och kommunala kontor som är 

under ständig omvandling. Det innebär att en offentlig handling kan existera på 

flera olika ställen och under flera olika överhuvuden. Proveniensen för en handling 

blir således allt mer otydlig. Utöver detta börjar digitala verktyg utvecklas vilket 

betyder att en handling kan bli allt mer oklar ur ett traditionellt perspektiv. Detta 

utmanar arkivariernas sätt att tänka kring bevarande. Traditionella metoder såsom 

proveniensprincipen och ordnandestrukturer reflekterar inte längre 

dokumentskapandet (Cook 2013, s. 110). Detta tredje paradigm kallar Cook för 

identity (Cook 2013, s. 113). 

4.2.2 Det fjärde paradigmet 

I artikeln ”Electronic records, paper minds: The revolution in information 

management and archives in the post-custodial and post-modernist era” beskriver 

Terry Cook att både samhället och arkivarier haft svårt att ställa om sina tankar och 

anpassa sig till den digitala handlingen. Han är kritisk till att arkivarier försökt lösa 

problemen med att bevara digitala handlingar med hjälp av analoga koncept och så 

kallade papperstankar (paper minds). En digital handling kräver helt enkelt ett annat 
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förhållningssätt än en pappershandling. Digitala handlingar kan finnas i olika 

format och på flera ställen samtidigt, medan pappershandlingen oftast bara finns i 

den arkivbox i vilken den är ordnad och förtecknad (Cook 1994).  

 

Med detta digitala förhållningssätt står arkivarien idag inför ännu ett 

paradigmskifte, som Cook kallar för community. Med internet och nya sätt för 

människor att kommunicera med varandra kan alla bli arkivarier (eller författare, 

fotografer, musiker och så vidare). Alla bygger sina egna onlinearkiv, allt från 

privatpersoner till föreningar och företag. Aldrig förr har det funnits så mycket 

information och möjligheter att dokumentera individer och deras liv som idag 

(Cook 2013, s. 113). Den största svårigheten med så mycket information är själva 

kvantiteten i sig. Det finns hur mycket information som helst, och därmed blir det 

också svårt för en arkivarie att göra urval. Cook menar att den digitala handlingens 

status därför måste höjas, och det traditionella sättet att se en samling handlingar 

som ett arkiv enbart när de kommit innanför en institutions väggar måste släppas. 

Dessutom bör arkivarien ifrågasätta om det institutionella arkivet verkligen är rätt 

plats att arkivera en handling på (Cook 2013, s. 114).  

 

Det finns helt enkelt för mycket material för att de traditionella arkiven någonsin 

ska kunna hysa mer än ett litet fragment av all den information som finns och 

produceras i samhället och på internet. Därför menar en del arkivvetenskapliga 

forskare att arkivarier ska dela arkiveringsprocessen med samhällsgrupper (både i 

verkliga livet och på internet). Med detta menas att arkivarien bör gå från att vara 

en expert bakom institutionella väggar till att bli en mentor som delar sin expertis 

med olika samhällsgrupper. På detta sätt läggs vikten vid arkiverandet som en 

process som delas av många i samhället istället för att arkiven ska samla på sig 

slutprodukterna. Cook menar att arkivarien behöver ta ett steg tillbaka och ibland 

inta en lärlingsposition för att lyssna till olika samhällsgrupper och lära sig deras 

sätt att värdera, berätta och dokumentera som ofta skiljer sig från hur traditionell 

institutionell arkivering har gått till (Cook 2013, ss. 113-114). Dessutom menar 

Cook att man kan ge redan etablerade arkiv och samlingar mer kontext genom att 

låta arkivarien bjuda in privatpersoner till exempel genom onlinetaggning (Cook 

2013, s. 114). Kärnan i det fjärde paradigmet är att det institutionella arkivet och 

arkivarien blir en av många aktörer inblandade i arkiveringen, vilket enligt Cook 

bidrar till en demokratisering av dem (Cook 2013, ss. 115-116). 
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5. Metod och material 

I det här kapitlet presenterar och motiverar vi val av metod och material för vår 

undersökning. Vi beskriver också hur vi genomförde studien och hur vi gjort 

urvalet. En sektion med forskningsetiska reflektioner är också inkluderad. 

5.1 Metod 

Vi valde att hålla ett antal kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Målet med 

kvalitativa intervjuer är att förstå världen utifrån den intervjuades perspektiv. Det 

vill säga att skapa mening med utgångspunkt i deras erfarenheter och åsikter (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 17). Fördelen med kvalitativa intervjuer är att det går att 

anpassa frågorna efter situationen, på ett vis som exempelvis inte går med ett 

frågeformulär. Det går också att få en bredare bild och fler nyanser i svaren än vad 

standardiserade frågor i en enkät kan ge. Det går att komplettera 

med  standardiserade frågor om man exempelvis vill jämföra intervjusvaren med 

andra undersökningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38).  

 

En risk med intervjuer är att de av sin natur ger bilden av att vara lätta att genomföra. 

Vem som helst kan ge sig ut på stan med en diktafon och ställa frågor till personer. 

Problemet som kan uppstå är att utan någon form av ramverk och förberedelse så 

är det lätt att materialet blir svårtolkat och inte når något djup. Därför är det viktigt 

att den som utför intervjun, oavsett om den är strukturerad eller inte, förbereder sig 

så att hen kan följa upp de svar som ges och ställa följdfrågor till dessa. Att 

genomföra intervjuer är ett hantverk som kräver övning och förberedelse (Kvale & 

Brinkmann 2009, ss. 31-32). Slutligen vill vi påpeka att forskaren som utför 

intervjuer får utgå från att informanterna talar sanning och säger vad de faktiskt 

menar.  

5.2 Material och urval 

I Sverige har ett litet antal masteruppsatser tagit upp spelbevarande ur ett 

arkivvetenskapligt perspektiv. Risheim och Smedsaas (2017) genomförde en studie 

i vilken de granskade svenska spelföretags praktik vid bevarande av digitala spel, 

samt undersökte relationen mellan dessa företag och tre ABM-institutioner som 

ägnar sig åt spelbevarande. De använde sig av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Företagen som intervjuades är Stockholms- och Uppsalabaserade och de 

är få (fyra stycken totalt), vilket innebär att det är omöjligt att dra generella 
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slutsatser om förhållandena i Sverige med utgångspunkt från studien. Den ger 

endast en ögonblicksbild av förhållandena i Stockholmsregionen. ABM-

institutionerna som de intervjuade är etablerade institutioner som ägnar sig åt 

spelbevarande. Hals (2014) undersökte hur kulturarvsinstitutioner resonerar kring 

sin roll i spelbevarandet. Även denna studie använde kvalitativa intervjuer som 

metod, och de intervjuade institutionerna var även de etablerade som spelbevarare, 

i vissa fall institutioner som också kontaktats i Risheim och Smedsaas studie. Vi 

avgränsade vårt material till spelföretag och arkiv i Skåne med särskilt fokus på 

Malmö. Totalt kontaktade vi 15 olika spelföretag via mail. De kontaktade företagen 

har antingen sitt huvudkontor eller ett sidokontor i Malmö eller andra delar av 

Skåne. Företagen är av olika storlekar och har olika ägandeformer, och de 

producerar olika typer av digitala spel. 

 

I tidigare spelbevarandeforskning har det visat sig att det kan vara en utmaning att 

använda spelföretag som informanter, eftersom det kan vara svårt att få dem att 

besvara enkäter eller ställa upp på intervjuer. En låg svarsfrekvens gör det svårt att 

dra slutsatser från det material man får in (Bachell & Barr 2014, s. 153; Risheim & 

Smedsaas 2017, s. 37). Vi utgick från att det skulle vara enklare att få gehör från de 

mindre indieföretagen, eftersom de inte är lika styrda av sekretessbestämmelser 

som de stora och multinationella företagen. Det visade sig stämma men även större 

företag har varit intresserade och deltagit i studien. Tidigt förstod vi att det är viktigt 

att formulera sig så tydligt som möjligt vid den första kontakten med företagen. Vi 

var noga med att inte ge intryck av att vara ute efter att veta vad de arbetar med och 

producerar, eftersom det troligen är hårt styrt av sekretessbestämmelser. 

 

Vid urvalet av arkivrepresentanter kontaktade vi först en representant från ett 

offentligt arkiv som tidigare varit involverad i Spelarkivet i Malmö. Utöver denna 

representant valde vi grundaren till Spelarkivet, som nu arbetar inom IT-sektorn 

men fortfarande har värdefull erfarenhet av och insikt i spelbevarandefrågan ur ett 

arkivperspektiv. Utöver dessa två informanter hörde vi också av oss till en 

representant från ett stort offentligt arkiv eftersom det har hand om en del enskilda 

arkiv. Som komplement till denna offentliga institution intervjuade vi också en 

representant från ett enskilt arkiv. Slutligen valdes även en representant från ett 

kulturhistoriskt museum. Anledningen till det var att vi ville se om attityden till 

spelbevarandet skiljer sig mellan de två ABM-institutionerna. En av författarna till 

denna uppsatsen har arbetat vid en av institutionerna som intervjuades. 
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5.3 Forskningsetiska reflektioner 

Att utföra intervjustudier innebär att forskaren behöver göra flera etiska 

överväganden. Dessa kan se olika ut under arbetets olika faser (Kvale & Brinkmann 

2009, ss. 78-79). Här presenterar vi hur vi arbetade med forskningsetik. 

 

Under planeringsfasen började vi med att säkra ett informerat samtycke från våra 

intervjupersoner. Vi gjorde detta genom att redan i mailkontakten informera dem 

om studiens syfte, vilka vi är och var vi kommer från. Vi informerade även om 

intervjupersonernas rättigheter vad gäller avbrytande av medverkande, fingering av 

namn och vad som kommer att hända med det vid samtycke inspelade materialet. 

Eftersom vi inte kan garantera full anonymitet erbjöd vi enbart att fingera 

personnamn och i vissa fall även organisationens namn. Att tidigt informera 

intervjupersonerna om sina rättigheter och studiens syfte ger dem betänketid och 

möjlighet att göra ett informerat beslut om sin medverkan (Görman 2017, ss. 25-

26). 

 

Under intervjufasen informerade vi återigen om vilka vi är och studiens syfte samt 

försäkrade, och i vissa fall påminde, intervjupersonerna om deras rättigheter. Vi 

försäkrade oss också om att det är okej att vi spelar in intervjun. I intervjun med 

den institution som en av oss författare arbetat på höll sig denne i bakgrunden och 

agerade sekreterare. Under intervjuerna försökte vi hålla ett lugnt och avslappnat 

klimat och undvika stress för informanten. Vi lämnade därför utrymme för 

betänketid mellan frågorna och öppnade för möjligheten att ställa frågor även till 

oss. 

 

Under analys- och utskriftsfasen är det viktigt att författaren tänker på hur det hen 

väljer att ta med i själva uppsatsen kan komma att påverka intervjupersonen. Frågor 

man bör ställa sig är till exempel: 

 

 Är det som skrivs representativt för vad som sägs under intervjun?  

 Kan informationen i texten komma att skada personen i framtiden?  

 Har jag som författare möjlighet att minska risken för negativa 

konsekvenser utan att påverka studiens integritet? (Kvale & Brinkmann 

2009, ss. 89-90) 

 

För oss innebar svaren på dessa frågor att vi inte kommer att använda personnamn 

i studien. Namn på spelföretag och institutioner förekommer inte heller. Vi gör 

detta, inte för att studien egentligen tar upp ett särskilt kontroversiellt ämne, utan 
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på grund av att spelutvecklingsvärlden omfattas av en relativt sträng sekretess. 

Vidare tillför medverkan med person- och företagsnamn inget nämnvärt till studien. 

Potentiellt kan dock medverkan i undersökningen vara något som påverkar 

intervjupersonen om denne vill börja en anställning på en ny arbetsplats.  

 

För oss har det varit viktigt att i så hög grad som möjligt separera våra personliga 

åsikter om spel och spelkultur från vår analys. Samtidigt har vi, under intervjuerna, 

varit öppna med att vi spelar spel. Det var nödvändigt för att intervjupersonerna 

skulle kunna berätta om sitt material på ett sätt som gjorde att det var förståeligt för 

oss. Att vi var transparenta med att vi själva är spelare tror vi kan ha skapat en viss 

trygghet i intervjusituationen, eftersom det är tydligt att vi inte är där för att döma. 

Vårt spelande kan dock ha gett upphov till osäkerhet när vi intervjuade företrädare 

för kulturarvssektorn. Eftersom sektorn är medveten om att lite bevarande gjorts, 

kan det kännas som att man blir satt på plats när två spelentusiaster vill prata om 

spelbevarande. Samtidigt så skrivs uppsatsen inom ämnet ABM vilket i sig är en 

tydlig indikator på att vi har förståelse för hur den typen av organisationer fungerar 

och verkar. 

5.4 Genomförande 

På grund av pågående Covid-19-pandemi höll vi de flesta intervjuerna digitalt. Det 

är förmodligen bättre att utföra intervjuerna på plats på de olika företagen och 

institutionerna eftersom de intervjuade då befinner sig på en plats som de är vana 

vid och bekväma i. Eftersom de rådande rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten innebar att fysisk kontakt med personer utanför hushållet 

skulle begränsas, är majoriteten av intervjuerna digitalt genomförda. Två fördelar 

med detta är att det var enkelt att boka intervjutider och att restid inte behöver tas 

med i beräkningen av tidsåtgång. Å andra sidan kan digitala intervjuer medföra 

tekniska problem, eller att den intervjuade känner sig mindre avslappnad inför en 

kamera än vad hen gör i en fysisk intervju. Digitala intervjuer kan kännas betydligt 

mer formella för den intervjuade (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, ss. 43-44). 

 

Alla intervjuerna i denna studien utfördes med båda författarna närvarande. Rollen 

som intervjuare och sekreterare byttes vid varje intervju för att ge en jämn 

arbetsfördelning. Med intervjuare menas den av oss som framför allt ledde intervjun 

och ställde frågor. Med sekreterare menar vi den som förde anteckningar och ställer 

extra frågor när intervjuaren glömde något eller råkade komma av sig. På så vis 

kände vi att samtalet flöt på bättre och vi kunde föra anteckningar som var lättare 

att tyda efteråt. 
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De plattformar som användes vid intervjuerna varierade beroende på vem den 

intervjuade var. I så stor utsträckning som möjligt försökte vi använda den plattform 

som intervjupersonerna föreslog eller kände sig mest bekväm med. De digitala 

plattformar som vi använde var Zoom och Microsoft Teams. Därutöver utfördes en 

intervju på plats med intervjuare och informant fysiskt närvarande samtidigt. 

Samtliga intervjuer spelades in efter etablerat samtycke. Samtycket är antingen 

inspelat som del av intervjun, eller finns i form av ett mailsvar. För att säkra att det 

finns en kopia gjorde båda författarna var sin egen inspelning av intervjuerna. Vid 

intervjuer i Zoom användes inspelningsfunktionen av den författare som satte upp 

intervjun. Den andra författaren använde sig av strömnings- och 

inspelningsverktyget OBS Studio som backup. 

 

Efter intervjuerna transkriberades de av författarna för att underlätta analysen av 

materialet. Att sköta transkriberingen själv är tidsödande men det underlättar 

samtidigt arbetet framöver, eftersom det är lättare för den som utfört intervjun att 

förstå vad som sagts med hjälp av sina stödanteckningar. Dessutom påbörjas redan 

under lyssnandet en bearbetning och analys av materialet (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 51). De första två intervjuerna transkriberades ord för ord och exakt 

som de sades i inspelningen. Vi insåg dock att denna typ av transkribering delvis 

kan göra det jobbigt att förstå materialet om den intervjuade är väldigt verbal. Vi 

valde därför att transkribera de följande intervjuerna mer läsvänligt, vilket också 

kan motarbeta att den intervjuade inte uppfattas på fel sätt. Vid citering av de 

intervjuade har således en lättare redigering gjorts för att underlätta läsbarheten i 

texten. Efter transkriberingen läste vi igenom intervjuerna ett flertal gånger 

tillsammans, och färgkodade materialet efter de teman vi upptäckte i materialet. 

Genom att göra detta tillsammans blev det blev lättare att upptäcka om vi inte höll 

med varandra i temaindelningen eller tolkade materialet olika. Då gick det snabbt 

att fånga upp och reflektera tillsammans. Vi diskuterade också materialet utifrån 

våra valda teorier och tidigare forskning. Allt arbete förutom en intervju har gjorts 

digitalt.  
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6. Presentation av informanterna 

I detta kapitel gör vi en kort presentation av våra informanter och vad de har för 

bakgrund. De intervjuade har fått fingerade namn av forskningsetiska skäl. Studien 

resulterade i nio intervjuer, varav fyra är med representanter från spelföretag. Fyra 

intervjuer utfördes med arkivarier och en intervju utfördes med en anställd på ett 

museum. Alla intervjuer utom en utfördes på svenska. Intervjun som inte utfördes 

på svenska var på engelska eftersom den intervjuade inte har svenska som 

modersmål. Nedan presenteras de intervjuade kortfattat inom respektive sektor för 

att läsaren ska få en uppfattning om vad de har för bakgrund och erfarenheter.  

6.1 Producenterna 

Vi kontaktade 15 spelföretag med anknytning till Malmö. Av dessa svarade totalt 

fem, och fyra tackade ja till att intervjuas. Svarsfrekvensen  stämmer överens med 

tidigare konstateranden att det kan vara svårt för utomstående att få kontakt med 

spelföretag. Alla spelutvecklarna fick samma intervjufrågor. Frågorna är kopplade 

till de tre forskningsfrågorna i uppsatsen och de återfinns i bilaga 3. 

6.1.1 Spelutvecklare 1 

Spelutvecklare 1 är grundare till och arbetar som IP- och kommunikationsansvarig 

på ett företag med ungefär 200 anställda. Hen har lång erfarenhet av spelbranschen 

och har tidigare arbetat för ett antal globala företag. Företaget hen nu jobbar på nu 

utvecklar för närvarande tre olika spelprojekt varav inget vid uppsatsens skrivande 

har publicerats. Spelutvecklare 1 spelar spel, både privat och i researchsyfte för 

jobbets skull. 

6.1.2 Spelutvecklare 2 

Spelutvecklare 2 är grundare till två mindre indiespelföretag. Det första startades 

för omkring tio år sedan och är inte aktivt längre. Företaget började som ett roligt 

projekt tillsammans med en vän. Efter att ha gett ut ett antal mobilspel kände de  för 

fyra år sedan att de uppnått det de velat åstadkomma. Nu har Spelutvecklare 2 

skapat ett nytt företag i vilket hen håller på med ett större projekt som är tänkt för 

PC och PlayStation. Hen har en anställd och har ett stort antal samarbetspartners. 

Spelutvecklare 2 spelar spel en gång i veckan tillsammans med vänner och upplever 

att det är svårt att få tid till mer. 
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6.1.3 Spelutvecklare 3 

Spelutvecklare 3 har jobbat på ett antal spelföretag av varierande storlek och har 

ungefär 10 års erfarenhet inom branschen. Hen tycker det är intressant hur man tar 

hand om och bevarar gamla spel. Spelutvecklare 3 spelar spel på sin fritid. 

6.1.4 Spelutvecklare 4 

Spelutvecklare 4 grundade, för några år sedan tillsammans med en vän, ett 

indiespelföretag som producerar datorspel. Hen har ingen tidigare erfarenhet från 

spelbranschen. Företaget har nyligen släppt sitt första spel och har ett varierande 

antal anställda beroende på var i produktionen de befinner sig. Spelutvecklare 4 

spelar spel på sin fritid, framför allt korta spel på grund av upplevd tidsbrist. 

6.2 Bevararna 

Samtliga arkivanställda och institutionerna som kontaktades svarade och tackade ja 

till att medverka i studien. Detsamma gäller museet. Arkivarierna fick olika frågor 

beroende på deras respektive bakgrund. Arkivarie 1 och Arkivarie 3 var exempelvis 

involverade i Spelarkivet så de har större kunskap om  problematiken kring 

spelbevarande än Arkivarie 2 och 4. Den Museianställde fick också frågor som 

skiljer sig från arkivariernas eftersom museet är en annan sorts institution med 

andra förutsättningar än arkiven. Alla intervjufrågorna till samtliga informanter är 

kopplade till forskningsfrågorna och finns i bilaga 2. 

6.2.1 Arkivarie 1 

Arkivarie 1 arbetar och har arbetat som arkivarie på offentliga arkiv med e-

arkivsfokus. Hen är utbildad inom ABM och informatik. Arkivarie 1 har även 

jobbat inom IT-sektorn med informationssäkerhet. Arkivarie 1 var engagerad i 

Spelarkivet när det startades, men är idag inte längre involverad utan arbetar med 

annat. Spel har alltid länge varit en stor del av Arkivarie 1:s liv och hen förknippar 

spelande med glädje. Arkivarie 1 associerar begreppet spel med främst TV-spel, 

vilket hen har spelat stora delar av sitt liv. Nuförtiden har hen dock inte så mycket 

tid att lägga på spelande, utan spelar mest brädspel med vänner.  

6.2.2 Arkivarie 2 

Arkivarie 2 är utbildad arkivarie och arbetar på ett enskilt arkiv som har 

näringslivsfokus. Hen har varit anställd på arkivet i drygt tio år. Innan 

arkivarieutbildningen arbetade Arkivarie 2 inom skolväsendet. Hen 

associerar  främst spel med datorspel, även om hen är medveten om att exempelvis 

brädspel också kan räknas in i begreppet. Arkivarie 2 spelar inte spel på sin fritid 
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eftersom hen upplever det som mycket tidskrävande. Däremot tycker hen att det är 

roligt att testa någon gång ibland.  

6.2.3 Arkivarie 3 

Arkivarie 3 är grundaren till Spelarkivet. Idag jobbar hen som IT-strateg, men har 

en bakgrund både i spelutvecklarbranschen och som arkivarie. Arkivarie 3 har 

arbetat inom offentlig sektor med bland annat e-arkiv. Hen förknippar termen spel 

med “kul” – allt från en bra story till ett lätt tidsfördriv. Arkivarie 3 likställer det 

med att titta på film eller läsa en bok. Spel är enligt hen allt från brädspel till 

datorspel. Arkivarie 3 spelar också flera olika typer av spel, men upplever tidsbrist 

som ett hinder. 

6.2.4 Arkivarie 4 

Arkivarie 4 jobbar som arkivarie på ett offentligt arkiv. Hen är utbildad kulturvetare 

och arkivarie. Arkivarie 4 spelar inga spel och säger sig inte vara insatt varken i 

spel eller e-arkiv. Arkivarie 4 förknippar termen “spel” med ett av de stora företagen 

i regionen och med TV-spel som hens barn spelar.  

6.2.5 Museianställd 

Museianställd har lång erfarenhet av museisektorn men har ingen akademisk 

utbildning inom ämnet. Idag arbetar hen på ett kulturhistoriskt museum med 

samlings- och arkivansvar. Hen är inte så spelintresserad men spelar spel någon 

gång ibland, exempelvis sällskapsspel eller spel med kombinerat utbildnings- och 

underhållningssyfte. Hen tycker begreppet spel är brett och svårdefinierat. 

Museianställd nämner bland annat att sociala-, underhållnings- och 

tävlingsaspekter kan inrymmas i begreppet spel.  

  



 

 39 

7. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultaten av våra kvalitativa intervjuer. Resultaten är 

uppdelade efter de teman som vi urskiljer i informanternas intervjusvar. Dessa 

teman är: 

 

 uppfattningar om spel 

 uppfattningar om egen sektor 

 uppfattning om andra sektorn 

 tankar om bevarande 

 ansvar för bevarande 

 

Under varje tema går vi först igenom respektive sektors svar, för att slutligen 

sammanfatta de båda. Vi kallar ABM-sektorn för bevararna och spelindustrin för 

producenterna. 

7.1 Uppfattningar om spel 

En av de första frågorna vi ställde till våra intervjupersoner handlar om hur de 

definierar spel och spelande. Vad är egentligen ett spel? Nedan presenterar vi de 

svar vi fick. 

 

Alla bevararna uttrycker att de tycker att spel är en del av vårt kulturarv. En 

intervjuperson uttrycker också att spel kan vara en sorts konst. Ett kriterium för att 

räknas som kulturarv är att det aktuella objektet speglar sin samtid och är en del av 

vardagslivet för många människor. Spelens underhållningsvärde är ett 

återkommande tema. En av de intervjuade likställer spelandet med att läsa en bok 

eller se på en film eller TV-serier. Tre av fem bevarare lyfter spelandets sociala 

aspekter och att spelande kan vara ett sätt att umgås med och få vänner på. Om 

spelandet är en social aktivitet eller inte är emellertid avhängigt på vilken typ av 

spel man väljer (single-player eller multi-player).  

 

De intervjuade producenterna svarar alla att spel antingen är eller kan vara en del 

av vårt kulturarv eller en form av konst. 

Jag vet inte riktigt, det där är en jättebra fråga jag kan tycka att så här det här bottnar lite i [...] 

den här springande frågan om... och det här är en jättevanlig fråga i vår bransch – är det 

spelkultur eller är det bara underhållning eller vad är det? Och jag kan tycka att det är en mix 

av bägge, samhället överlag har ju ett intresse av att skydda sin kultur över tid tycker jag. Precis 
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som man skyddar tavlor och statyer och vad vi nu än skyddar på museer, så tycker jag 

någonstans att det kan vara viktigt att man också har det tänket vad det gäller spel. För att 

någonstans tycker jag att någon samhällsfunktion har en skyldighet att skydda dessa, om vi nu 

också skyddar filmer och musik och böcker och vad det än må vara. Så att ja, jag tycker det ska 

väl inte behandlas annorlunda än film eller något annat egentligen. Och med det sagt så vill jag 

betona att varken jag eller mitt företag har någon jättebestämd åsikt i detta, utan detta är ju mer 

än reflektion att det bör ju behandlas på samma sätt som alla andra kulturyttringar för det borde 

inte vara någon skillnad. 

Spelutvecklare 1 

Två av respondenterna uttrycker dock tydligt att de anser att majoriteten av de spel 

som produceras idag inte kan räknas som konst. En av dem säger att: 

Jag tycker ju inte att Apex Legends är konst heller men det finns absolut en slags kultur kring 

det. Tycker jag, men jag vet inte. Vad är konst? Det är ju nästan en sån omöjlig sak att 

identifiera, det finns ju ingen bra definition.  

Spelutvecklare 2 

En av respondenterna uttrycker att hen anser att spel idag främst produceras för att 

säljas i så stor mängd som möjligt. Hen menar att om spelföretag enbart producerar 

“konstspel” blir de inte långvariga i branschen, eftersom lönsamheten generellt är 

låg för den typen av spel. Hen menar att det i slutändan handlar om man kan sälja 

produkten eller inte. 

I used to think that games are art. But nowadays, it’s more like a product. In modern times 

[pause] you can create art games but you won’t be able to do it for a long time if people cannot 

or do not want to buy it. So you still need to... you can develop art games. But. It’s more 

important for you to be able to sell your game after that. [...] 

Spelutvecklare 3 

En av spelutvecklarna uttrycker att spel är en kombination av flera konstformer som 

musik, film och berättande. Hen menar att detta tillsammans med spelens 

interaktivitet gör spel till en modern konstform.  

Jag tycker ju att spel är egentligen en slags... i grund och botten en kulturupplevelse. Jag kan 

jämföra spel med nästan alla andra kulturmedier, jag har själv jobbat lite med musik innan på 

personligt inte professionellt plan men, skrivit en del musik sådär och jag kan se likheter där. 

Så det handlar väl på något sätt om en slags upplevelse som man inte riktigt kan få genom det 

verkliga livet om man ska säga så. Det ger ju möjlighet att uppleva världar och uppleva historier 

på ett mer interaktivt sätt än till exempel kanske då film, om man ska jämföra med ett sånt 

medium. Och det är väl en väldigt unik konstform. [...] i grund och botten är det där någonstans 

man landar tycker jag.  

Spelutvecklare 4 

Alla de intervjuade är överens om att spel antingen är eller kan vara en del av vårt 

kulturarv. Från kulturarvssektorn lyfts spelens underhållningsvärde och spelandet 

jämförs med annan form av kulturkonsumtion som att läsa böcker eller se på film. 

De sociala aspekterna av spelande och att spel speglar sin samtid nämns också. Från 
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spelsektorn lyfts spelindustrins ekonomiska drivkraft. En del menar att 

vinstintresset gör att spelen knappast kan ses som konst. 

7.2 Uppfattningar om egen sektor 

Det här avsnittet behandlar respektive sektors tankar om sig själva. 

 

Flera av bevararna uttrycker att kulturarvssektorn fortfarande är förhållandevis 

analog. Både vad gäller den teknologiska kapaciteten, men också avseende vilken 

typ av handlingar som värdesätts inom sektorn. 

Jag tror att man fortfarande lever kvar i… vad är det, Emil Hildebrand och hela den där 

kulturen. Att det analoga arkivet är bäst.  

Arkivarie 3 

[...] att det var kul nu med stadsbiblioteket, att de lånar ut TV-spel. Och då blev man ju helt 

sågad [skratt]. Väldigt mycket konservativa folk som inte tyckte att det hörde hemma på ett 

bibliotek.  

Arkivarie 1 

Bevararna upplever också att det är svårt för arkiven att hänga med när tekniken 

utvecklas i den snabba takt som den gör idag. 

Tekniken ändras ju snabbt [...] och man ska då ändra och uppdatera väldigt stora volymer och 

samlingar. Så där är ju en utmaning som gäller hela arkivsektorn och allting i stort sett – allt 

som ska digitaliseras är det ju problem med. Och det gäller väl då inte minst spel naturligtvis.  

Arkivarie 2 

Det uttrycks också att det behövs en viss förförståelse för spel för att kunna ta hand 

om spelsektorns arv. Arkivarien behöver kunna sålla ut vad som inte är värt att 

bevara, förstå de tekniska aspekterna av spelbevarandet och kommunicera med 

spelföretagen på ett sätt som får dem intresserade av att lämna över material. Det 

uttrycks dock att kompetensen troligtvis finns runtom i landet; men att kompetensen 

i dag saknas på de flesta arkiv. 

Hur man gör urvalet eftersom det finns så många [spel]. Kräver nästan en specialist som har 

insyn i teknik kring spel och så vidare.  

Arkivarie 4 

Vad gäller uppsökande verksamhet svarar en av bevararna att det är svårt att få tid 

att söka upp verksamheter om bevarande av deras material. Flera av bevararna 

uttrycker också att det är svårt att få organisationer att vilja lämna sitt material. 

 

Majoriteten av producenterna uttrycker att bevarande i kulturarvssyfte är lite av en 

ickefråga inom spelbranschen. Material sparas visserligen men det är i första hand 

för att säkra att spelet ska fungera så man inte råkar radera någon viktig komponent.  



 

 42 

Men utöver den diskussionen har jag aldrig under mina snart 20 år i spelbranschen varit med 

om någon annan diskussion relaterad till detta. Så jag tror inte det finns en branschdiskussion 

kring det här, isåfall har jag lyckats missa den. Däremot tror jag många enskilda företag tänker 

på hur de ska backa upp sina produkter. Då främst med fokus på att skydda sin produkt och 

kanske inte just med arkivet som huvudsyfte på det viset, utan där finns en annan 

bakomliggande anledning igen. 

Spelutvecklare 1 

Eftersom jag inte haft någon anställning i spelbranschen så kan det vara lite svårt att säga, men 

jag känner ju många i branschen nu och jag skulle bli väldigt förvånad om inte allting sparades 

väldigt noga. Jag tänker särskilt större företag måste ju vara otroligt försiktiga med all kod och 

concept art och sånt. De måste ju finnas noggrant arkiverade. Men jag spekulerar bara.  

Spelutvecklare 2 

Flera av producenterna uttrycker också att den ekonomiska faktorn kan vara en stor 

motivation för företagen. De senaste åren har flera spelföretag släppt re-releases av 

sina gamla spel. Producenterna menar att detta nog är en trend som kommer leva 

kvar. Detta förhållande motiverar företagen att omsorgsfullt spara spelkomponenter 

och tillhörande dokumentation. 

Ja precis - det är för deras egen skull och kanske, dels kan det ju finnas en affärsnytta om ett 

företag vill sälja ett IP till exempel eller om de vill utveckla uppföljare till ett spel. [...] Det 

finns ju fortfarande spel som har utvecklats i någon slags serie sedan tidigt 80-tal så som Super 

Mario och Final Fantasy [...]. Det känns som att de kan ju säkert finnas en 20 år till, kanske.  

Spelutvecklare 2 

And there is a company’s perspective when they want to re-use or re-release the game. Let’s 

say the game has been successful [...] in the future I might want to sell it again [laugh]. So I 

need to preserve everything somehow. 

Spelutvecklare 3 

Samtidigt säger de flesta av producenterna att dokumentation inte är spelindustrins 

starka sida. Det råder ett sådant framtidsfokus att dokumentation och bevarande inte 

prioriteras.  

Det är liksom ingenting som man pratar om när man pratar med folk. [...] att detta dyker upp 

som en stor grej, utan det är väldigt mycket här och nu, tyvärr. Men det kanske kan ändras när 

man ser värdet i att gamla spel kan göras funktionella [...]  

Spelutvecklare 4 

Informanterna inom kulturarvssektorn menar att de har svårt att hänga med i den 

teknologiska utvecklingen och att verksamheten fortfarande är förhållandevis 

analog. De lyfter också att det troligtvis krävs specialkompetens för att 

spelbevarandet ska gå rätt till. En av bevarana tar upp tidsbrist som ett problem vad 

gäller uppsökande arbete. Majoriteten av spelproducenterna lyfter att 

spelbevarande i kulturarvssyfte är något av en ickefråga inom spelindustrin. Det 

bevarande som görs är främst för att säkerställa att spelet fungerar som det ska. Det 

är emellertid flera som hävdar att detta kan förändras i och med att marknaden för 
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re-releases är lovande. Branschens framtidsfokus ses dock som ett hinder. Det är 

svårt att prioritera dokumentation när fokuset är så framtidsfixerat. 

7.3 Uppfattning om andra sektorn 

Det här avsnittet berör hur respektive sektor ser på varandra. 

 

Gemensamt för bevararna är att alla uttryckte att det finns ett gap mellan 

arkivsektorn och företag i allmänhet. Flera uttryckte dessutom att folk i allmänhet 

har dålig kunskap om vad kulturinstitutioner som arkiv har för funktion. 

Nej, det är tufft och det är svårt med arkiv och sådär. Det är ju speciellt som ni vet. Det är ju 

inte så många som vet vad det är, riktigt. 

Arkivarie 1 

De menar att detta leder till att det är svårt att få företag och organisationer att vilja 

lämna material till arkiv. Två av bevararna, som tidigare haft kontakt med 

spelföretag, uttrycker att det blir extra tydligt när det gäller större spelföretag. De 

vill inte lämna över material då de är rädda att företagshemligheter ska läcka ut. Det 

finns ingen medvetenhet om att arkiv kan beläggas med villkor för utlämnande. Det 

är med andra ord viktigt att arkiven presenterar sin verksamhet på ett sätt som gör 

att spelföretagen inte känner att deras företagshemligheter hotas, om de överlämnar 

material. Därför blir det oerhört viktigt för arkiven att presentera sig på ett för 

spelföretagen ofarligt sätt. 

[...] ju större företagen blev desto mer märkte man att det här är ju affärshemligheter. Man kan 

ju fortfarande bevara ett arkiv och hålla det hemligt.  

Arkivarie 3 

En utmaning som flera bevarare belyser är att organisationer och företag ofta har 

svårt att se varför just deras material ska bevaras. Det leder till att de själva inte 

söker upp bevarandeinstitutioner. 

Det spelar ingen roll vem vi tar kontakt med men så får man ju alltid en… “men är ni 

intresserade av det här? [...] Ni är ju ett museum?” Ja, men vad tror du vi gör på ett museum? 

Vi förhåller oss till det som händer i vår samtid och i vår historia. Allt möjligt helt enkelt. Det 

blir liksom oftast en sån här… en inledning med en pedagogisk skildring av vår verksamhet. 

Och varför vi gör det vi gör. Och då är det ju självklart sen. 

Museianställd 

 

De mindre företagen var intresserade, absolut. Och det var nästan som att de var “men varför 

vill ni... varför vill du bevara det här? “Det är väl ingenting att spara” ungefär. “Vad ska du 

med det till?” 

Arkivarie 3 
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En av bevarana uttrycker att hen tror att framtidsfokuset i spelbranschen gjort att 

det kan ses som lite fult att se tillbaka på det som producerats tidigare. Bevarande 

blir därför väldigt sekundärt och i de flesta fallen bortprioriterat av företagen. Hen 

uttrycker också att den internationella ägandestrukturen kan göra det svårt att 

motivera varför företagen ska lägga ner resurser på att bevara den svenska delen av 

sin historia. 

Och det har ju varit lite fult att se tillbaka. [...] för när man har företag ska man ju se framåt, 

man ska se framtiden och man ska ha visioner. Det här med att se tillbaka på något som har 

hänt, det anses ibland vara lite gammalt och dammigt och det tillhör historien och… Och har 

man utländsk ägare som många företag också så kanske de inte är så intresserade av svenska 

bakgrunden. 

Arkivarie 2 

Flera av producenterna uttrycker att de tror att det som spelvärlden producerar inte 

är något som kulturarvssektorn är intresserad av. Det är inte är tillräckligt fint, eller 

likt de kulturmedium som normalt sätt bevaras av kulturarvssektorn. 

Det Massive gör och kanske det King2 gör. Det är ju inget dåligt men det… Det är liksom en 

avgrund där mellan dem kanske och kultursektorn som den ser ut annars.  

Spelutvecklare 2 

[...] jag upplever väl det lite som att det finns en ganska stor glipa mellan traditionella 

kulturmedium och spel för att det är lite nytt och jag tror inte riktigt alla fattar det, förstår grejen. 

Och det har kanske – det har inte lika status på samma sätt [...] 

Spelutvecklare 4 

Flera producenter säger dock att de tror att det attityderna kommer att förändras i 

framtiden. Bland annat nämner de spelindustrins storlek och status som en av 

Sveriges största kulturella exportvaror som en anledning till sektorns bevarande. 

[...] det händer ju så otroligt mycket nu med tanke på... Jag läste någonstans att  Sveriges största 

kulturexport tre år i rad är datorspel eller spel och, man kan ju inte hålla på och ignorera det för 

alltid. Så jag tror det kommer hända mycket, men det är ju fortfarande... [...] Det känns inte 

riktigt som det är helt accepterat på samma sätt, på det viset att det har den kulturella statusen 

om man ska säga så. Och det kan ju vara så att det också sprider sig ut till de här arkivinstituten. 

Det vet jag inte riktigt, men jag hoppas och jag tror att det kommer förändras och tas mer på 

allvar.  

Spelutvecklare 4 

En annan producent menar att spelens kulturella status troligen kommer att höjas 

när yngre personer som växt upp med spel börjar arbeta på institutionerna, eftersom 

de förstår spel och spelande: 

So older people, they are not really into it. But more and more younger people who have grown 

up in the 80s and 90s start working in all of these institutions, including parliament nowadays. 

And they've grown up with games. It's a normal thing for them, and these people have a 

                                                 
2 Massive Entertainment och King är två av de största spelföretagen belägna i Malmöregionen. Massive 

producerar stora konsol- och PC-spel, och King producerar mobilspel. 
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different point of view on these things. As more of these younger people work in these 

institutions, the more interest those institutions have towards archiving and game preservation. 

Spelutvecklare 3 

Den enda producenten som har haft kontakt med kulturarvssektorn i sin yrkesroll 

upplever att kommunikationen från sektorn är väldigt “myndighetig”. 

Jag tror det är en statlig myndighet eller någonting som har ansvar för att arkivera filmer och 

musik och liknande grejer. [...] Och dom kontaktade oss för att höra hur vi arkiverade våra spel, 

och det var där jag var i en kort diskussion med dom. [...] de kändes väldigt officiella och 

“myndighetiga” i sin kommunikation. 

Spelutvecklare 1 

Gemensamt för bevararna är att de alla upplever att det finns ett gap mellan 

kulturarvssektorn och vanliga företag. I allmänhet har folk dålig kunskap om vad 

som görs inom ABM-sektorerna. Det gör att sektorn har svårt att motivera varför 

företag ska lämna över sina handlingar till kulturarvsinstitutioner. Företags 

framtidsfokus och internationella ägandestruktur ses också som ett hinder för 

bevarande. Från producenternas håll upplevs det att det som produceras inte anses 

lika fint som andra kulturmedier. Detta kan däremot komma att förändras i och med 

att fler unga som växt upp med spel börjar arbeta inom kulturarvssektorn. Att spel 

är en av Sveriges största kulturella exportvaror ses också som en anledning till att 

spelens status troligen kommer att öka. 

7.4 Tankar om bevarande 

När de intervjuade får frågor som rör svårigheter och möjligheter med 

spelbevarande ger de flera svar. Nedan presenteras dessa. 

 

Arkivarie 1 säger att hen under sitt arbete med Spelarkivet uppfattade kontakten 

med större spelföretag som en av de största utmaningarna för arkiven. De små 

indieföretagen är betydligt lättare att komma i kontakt med än de större, men det 

sker mycket uppköp i branschen. När ett litet företag blir uppköpt av ett större 

företag blir det svårt att komma i kontakt med dem, och företagets handlingar blir 

affärshemligheter. Arkivarie 1 förmodar att om ett spelföretag är tillräckligt stort 

har det förmodligen resurser till att inrätta arkiv och bevara sina handlingar, och har 

därför svårt att förstå varför ett institutionellt arkiv skulle göra det. Ett annat 

problem enligt samma informant är den stora klyftan mellan kulturarvssektorn och 

spelföretagen, som presenteras ovan under rubriken 7.3 Uppfattning om andra 

sektorn. Arkivarie 3 som också arbetat med Spelarkivet säger att hen tror att den 

generella utmaningen för arkivsektorn är att de inte har tid till att produktifiera arkiv 
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och göra dem intressanta. Hen nämner kontakten med större företag som svår, men 

inte som den största utmaningen. 

 

En svårighet som lyfts av majoriteten av bevararna är finansiering. En av 

arkivarierna förklarar exempelvis att kulturarvsfrågor sällan prioriteras när det 

kommer till finansieringsfrågor av offentliga arkiv. Den enskilda arkivsektorn är 

beroende av att få betalt för sina insatser för sin överlevnad. Museianställd säger att 

museum aldrig kommer att kunna få resurser till att bevara spel, eftersom de redan 

har problem med att förklara varför de behöver så stora serverutrymmen för att 

bevara nuvarande samlingar i digitaliserat format. Hen tillägger att hen tycker att 

bevarandet av digitala spel är en arkivfråga eftersom det handlar om hur man ska 

bevara elektronisk information. 

 

Ett tredje problem som lyfts från bevararna är problematiken kring digitalisering i 

arkivsektorn. Den hänger delvis ihop med resursfrågan, men också bristen på 

kompetenserna som krävs för att arbeta med digitalt material. Arkivarie 1 

poängterar att problematiken kring bevarandet av digitala spel påminner väldigt 

mycket om dagens problematik kring e-arkiv som innebär att arkivarier måste 

samarbeta med programmerare. I den enskilda arkivsektorn är digitaliseringsfrågan 

ett ännu större problem. Som exempel säger Arkivarie 2 att hens arkiv saknar 

möjlighet att alls ta hand om digitalt material. Arkivet har endast fokus på att 

hantera pappershandlingar från äldre företag. 

 

Endast Arkivarie 4 tar upp urvalsfrågan som en av de svåraste utmaningarna med 

att bevara spel. Det går inte att spara på allt som produceras. Av den anledningen 

behöver arkiven som skulle kunna ägna sig åt spelbevarande  förhålla sig till vilka 

spel som är viktigast att bevara för framtiden. Ansvaret för spelbevarandet ses som 

ett stort problem och en viktig fråga generellt för en av arkivarierna. Frågan är vem 

som ska driva frågan och vem det är som ska sköta bevarandet. Vi går närmare in 

på ansvarsfrågan under rubriken 7.5 Ansvar för bevarande. 

 

Arkivarie 3 menar att arkiven skulle kunna dra väldigt stor nytta av att bevara spel 

hos sig, eftersom de då kan locka till sig en ny målgrupp. Hen säger: 

[...] om man tänker möjlighet så tror jag nog att det skulle kunna fånga in en ny publik. Jag vet 

inte om man fortfarande har en uppfattning om arkiv att där är det ju mycket släktforskare. 

Eller äldre personer som tycker om att gräva i gamla bouppteckningar och... Man skulle kunna 

göra många mer ungdoms- och barninriktade event. En ganska så styvmoderligt behandlad 

genre inom arkiv är ju pedagogiken. Arkivpedagogik som jag tycker är otroligt viktig för 

arkivens överlevnad. Och med sånt här material så borde det ju kunna locka både unga och 

äldre rävar som en själv. Man skulle kunna ha temakvällar. [...] Det är ett sätt att kunna hylla 
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erkända, men även okända utvecklare. Och på sätt och vis kanske göra arkiven ännu mer 

relevanta. Annars tror jag att man har en historia att man är historiens bevarare. Man tar hand 

om det gamla. Men jag kan tycka att det är lika intressant att förmedla det som pågår nu också. 

Arkivarie 3 

Samtliga producenter tar upp att en av företagens största svårigheter med 

spelbevarande är att arkivering inte är en prioriterad fråga för spelföretag. 

Spelutvecklare 3 säger exempelvis att en person som jobbar på ett spelföretag inte 

har som huvudarbetsuppgift att arkivera, utan det blir en extra arbetsuppgift som tar 

väldigt mycket tid. Fördelen med arkiveringsarbetet kan inte ses förrän om många 

år, och då kanske den som gjort arkiveringsarbetet inte ens jobbar kvar på företaget. 

Spelutvecklare 4 poängterar att branschen är så fokuserad på nuet och framtiden att 

arkivering inte prioriteras och den saknar kompetens kring vad som är viktigt att 

bevara. 

 

Samtliga informanter verksamma inom spelsektorn säger att deras företag bevarar 

material i någon form av eget arkiv. Däremot framkommer det att sparandet och 

arkiverandet i tre av de fyra informanternas företag ofta sker utan någon 

genomtänkt plan. Spelutvecklare 1 säger att det nästan är slumpen som avgör vad 

som bevaras på hens företag. Tankarna bakom företagets bevarande ligger i att de 

vill kunna komma åt sitt eget gamla material och ha det säkert förvarat ur IT-

synpunkt. Spelutvecklare 2 säger att hens företag sparar allt sitt material och 

“stoppar ju det på nån extern hårddisk någonstans”, och en tredje säger att de också 

bevarar sitt material, men utan någon form av struktur eller ordning. Långsiktiga 

bevarandemål saknas i samtliga informanters företagsarkivering. Bevarandet sker 

uttryckligen i åtminstone en av informanternas företag för företagets monetära 

egennytta. Till exempel för att företaget ska kunna utveckla uppföljare till eller ge 

ut remasters (1.2 Begreppsförtydligande) av sina spel. 

The goal is to keep it as long as possible but like… immediate benefits yes, re-releases. 

Spelutvecklare 3 

Spelutvecklare 2 tar upp kortsiktigheten i branschen som den absolut största 

svårigheten med spelbevarandet. När hen och hens kollega släppte sina första spel 

tänkte de att spelen skulle hålla i några månader, men nu har det gått nästan tio år 

och spelen spelas fortfarande. Spelutvecklare 1 nämner att onlinespel och 

bevarandet av servrarna kan ses som en stor utmaning, och hårdvaran generellt 

eftersom tekniken går så snabbt framåt. Som exempel lyfter hen att det inte går att 

få tag i gamla spelkonsoler efter ett tag. Tidigare har emulatorer löst problemet med 

att spela upp äldre spel. Två andra informanter säger att även om de sparat alla sina 

gamla dokument och filer så kan det komma en dag då det inte längre går att öppna 

dem. Att få dokumentationen att hålla genom tiden är en stor utmaning.  
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Slutligen säger Spelutvecklare 4 att ett argument för spelbranschen när det gäller 

spelbevarande är att det ger förutsättningar att lära sig av vad som gjorts förut. Hur 

man tänkt under utvecklingen av tidigare spel kan vara till stor nytta för företagens 

framtida produktion. 

 

Bland bevararna uppfattas svårigheterna för spelbevarandet delvis som bristen på 

kontakt mellan institutionen och företaget. Detta innefattar uppköp, 

företagshemligheter och svårigheten att se varför en institution är bättre lämpad för 

att ta hand om deras arkiv än de själva. Finansiering, digitalisering och teknisk 

kompetens är också ett problem. Även frågan kring vem som ska ha ansvar och hur 

urval görs ses som problem. 

 

Som kontrast till bevararnas upplevda problematik upplever producenterna att 

svårigheterna delvis ligger i att arkiveringsarbete inte är en prioritetsfråga i 

branschen. En försvårande omständighet är att bevarandet i många fall sker 

slumpmässigt och utan större eftertanke. Branschens kortsiktighet och teknikens 

snabba utveckling upplevs också som ett problem ur ett 

långtidsbevarandeperspektiv för företagen. 

7.5 Ansvar för bevarande 

Frågan kring ansvar och vem som ska bevara spelen är ett ständigt återkommande 

tema i våra intervjuer, och den dyker även upp som ett problem för 

bevarandefrågan. Vem har möjlighet att bevara de digitala spelen, och vem bör göra 

det? Här presenteras huvuddragen bland de tankar och reflektioner kring ansvar 

våra informanter gett oss. 

 

Båda arkivarierna som varit engagerade i Spelarkivet säger att de tycker att arkiv 

bör ta fasta på dokumentationen kring spelen snarare än spelen som artefakt. 

Särskilt mot bakgrund av att KB redan samlar på pliktexemplar av spelen; 

Spelarkivet ville inte konkurrera med detta arbetet. Arkivarie 2 säger, med glimten 

i ögat, att hen tycker arkiven borde spara på allt: både spelen och dokumentationen 

runt omkring dem. Hen menar att materialet runt spelen kan lära oss hur spelen 

framställdes förr, och att det därför är viktigt att bevara. Arkivarie 4 säger att hen 

tycker att innehållet och tekniken i spelet är det viktigaste att bevara. Hen uttrycker 

att det är innehållet som är intressant för arkiv generellt.  
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Gällande var spelbevarandet ska utföras säger Arkivarie 2 att det bör gå att bevara 

spel på vilket arkiv som helst och säger sig inte ha en bestämd åsikt om något 

specifikt arkiv som borde ägna sig spelbevarande. Arkivarie 4 har heller ingen 

bestämd åsikt i frågan, men tillägger att det kanske borde vara ett specialarkiv. 

Delvis på grund av att hens egen arbetsplats inte skulle kunna ta hand om 

bevarandet. Undantaget skulle kunna vara om företaget som producerar spelen 

ligger i samma kommun som arkivet, och således berättar något om stadens historia. 

 

Museianställd säger att museerna inte har möjlighet att sköta spelbevarandet. Delvis 

beror det på bristande resurser men också på grund av att de fokuserar på väldigt 

bred kulturhistoria och inte kan gå in på djupet i en viss typ av kultur. Hen uttrycker 

att kulturinstitutioner i Sverige borde lyfta fram hur pass stora spelexportörer vårt 

land är, ungefär som de tidigare har lyft fram svensk musikindustri. Museianställd 

menar vidare att Riksarkivet bör kunna utveckla metoder för långtidsbevarande och 

insamling av spel, eftersom de gjort samma sak för rörlig bild och ljud. Hen säger 

sig vara väldigt skeptisk till att privata aktörer skulle sköta spelbevarandefrågan och 

säger: 

Man kan ju prata om privata aktörer. Privata arkiv och så. [...] Jag tror inte riktigt på det på sikt. 

Jag har sett privata aktörer “åh det är jätteviktigt, det är superviktigt det här!” i 10-15 år. Sen 

plötsligt så finns det inte, liksom engagemanget kvar längre. Det bara upphör. Och då har 

människor vänt sig till dem och överlämnat material och som sen inte längre finns. Som bara 

antingen går upp i intet eller hittas på loppisar eller vad det nu är för någonting.  

Museianställd 

Arkivarie 1 och 3 säger att de tycker att ett specialarkiv i form av ett spelarkiv vore 

bästa plats för spelbevarandet. Båda tycker att det är märkligt att det finns musik- 

och filmarkiv, men inga spelarkiv. Detta är särskilt märkligt eftersom spelbranschen 

nu är en större sektor än musik- och filmbranscherna. Arkivarie 1 reflekterar över 

om enskilda arkiv med ansvar för näringslivet, såsom Centrum för 

näringslivshistoria, kan passa som spelbevarare men tycker ändå att ett eget 

spelarkiv är en bättre idé. Särskilt mot bakgrund av att det finns filmarkiv. Risken 

med att överlåta bevarandet av spel till den stad eller kommun som spelföretaget är 

beläget i gör att materialet blir väldigt utspritt. Det försvårar framtida forskning 

eftersom det blir svårt att få en övergripande bild av spelmaterialet som finns 

bevarat. Hen tycker dock ändå att detta är ett bättre alternativ än att inga spel eller 

spelföretags dokumentation bevaras alls. 

 

Arkivarie 3 berättar att hen dessutom tänker sig ett utökat spelarkiv där det går att 

ta ett bredare grepp om all den kultur som uppstått runt spelen. Inte nödvändigtvis 
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bara företagsdokumentationen och spelen utan även vad spelarna gör och skapar. 

Hen reflekterar också över om spelarkivet måste vara ett traditionellt fysiskt arkiv: 

Sen så funderar jag faktiskt på om... Kanske det inte heller behöver vara på ett arkiv-arkiv, 

själva bevarandet. Om ni förstår hur jag menar. [...] Man kan ju publicera och göra det [...] 

tillgängligt på många andra sätt. Måste det vara en fysisk plats? 

 

Arkivarie 3 

Vid frågan om spelföretagen har förmåga att sköta spelbevarandet svarar en av 

informanterna: 

Det ärliga svaret där är att vissa har, men långt ifrån alla. Det är väl lite som att be en enskild 

författare, fotograf eller konstnär bevara sina alster. Vissa har förmågan och resurserna att göra 

det, men inte alla. Vissa kommer att göra det på ett jättebra sätt, jättesystematiskt och jättebra 

medan några inte kommer att göra det. Så i princip ja, men i praktik nej – inte alla.  

Spelutvecklare 1 

Hen säger också att finansieringsfrågan av spelbevarandet spelar stor roll för 

företagen. Mindre företag som kämpar för att få verksamheten att gå runt lär 

exempelvis inte prioritera spelbevarande och arkivering över att till exempel ge sina 

anställda sina löner. Spelutvecklare 1 reflekterar också över att samhället nog borde 

ha en viss skyldighet att bevara delar av spelkulturen, precis som man gör med 

filmer, musik och böcker. Särskilt sett till omsättning, i vilket spelbranschen gått 

om dessa sektorer. Hen betonar dock att hen inte har en bestämd åsikt i frågan. 

 

Spelutvecklare 4 uttrycker samma sak som föregående informant gällande 

finansiering av spelbevarandet, särskilt när det gäller mindre företag. Rent 

kompetensmässigt menar hen däremot att spelföretagen har möjligheten att bevara 

sina spel eftersom de är vana vid att arbeta med IT-frågor och tekniken bakom dem. 

Spelutvecklare 4 tycker att företagen nog bör tänka lite mer på frågan generellt då 

den sällan lyfts. När Spelutvecklare 4 får veta att det finns musik- och filmarkiv 

säger hen att hen tycker att det i så fall borde finnas något liknande för spel. 

Åtminstone som en stödjande funktion för företagen som de kan konsultera 

angående frågor om hur de bör tänka kring långtidsbevaring. Hen tror de flesta i 

branschen är så fokuserade på vad som händer just nu att de inte tänker på 

framtiden.  

 

Spelutvecklare 2 säger att hen tycker att det borde finnas en slags icke-vinstgivande 

organisation som tar hand om spelbevarandet. Samtidigt funderar hen på att det blir 

lite konstigt att en så ekonomiskt stark sektor som spelsektorn ska låta någon annan 

ta ansvar för dess bevarande. Hen säger att hen tror att välmående företag säkert har 

möjligheten att bevara sina spel och sitt material, åtminstone på kort sikt. Om det 
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plötsligt börjar gå dåligt för företaget eller om de blir uppköpta alternativt lägger 

ned sin verksamhet tror hen att risken är stor att mycket värdefull information skulle 

gå förlorad. 

 

Spelutvecklare 3 uttrycker att den som bör sköta spelbevarandet varierar beroende 

på vad syftet med bevarandet är. Är bevarandet tänkt ur kulturhistoriskt syfte säger 

hen att kanske museum eller något liknande skulle kunna passa. Men gäller 

bevarandet att bygga upp en slags portfolio så säger hen att spelföretagen är bättre 

lämpade. 

 

Bland de intervjuade bevararna uttrycker alla att spelbevarandet bör skötas av 

någon form av arkiv. Åsikterna om vilken typ av arkiv som är mest lämpad går 

emellertid isär. Antingen föreslås ett specialarkiv (ett Spelarkiv) eller att ansvaret 

för bevarandet sprids ut på olika typer av arkiv. Museianställd uttrycker att museer 

inte är rätt bevarandeinstitution, utan säger att arkiven bör sköta bevarandet. 

 

Bland producenterna går det inte att urskilja en bestämd åsikt om vem som ska ägna 

sig åt spelbevarande. De menar att välmående företag säkert har möjligheten att 

göra det, men att de inte prioriterar bevarande över andra delar av verksamheten. 

Ett par av informanterna har funderingar kring om någon sorts institution eller 

organisation skulle kunna sköta bevarandet, alternativt stödja företagen. De 

uttrycker dock inte någon bestämd åsikt i frågan om vilken institution som är bäst 

lämpad att ansvara för ett bevarande. En av informanterna tycker att 

spelbevarandeansvaret bör fördelas efter vad syftet med bevarandet är. 
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8. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyserar vi resultaten från förra kapitlet och kopplar in våra 

teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Vi för även en diskussion genom hela 

kapitlet och analysen. 

8.1 Fält, kapital och egenvärde 

Här definierar vi fälten vi har identifierat i vår undersökning i enlighet med 

Bourdieus teori om fält och kapital, som beskrivs i kapitel 4. Utöver det belyser vi 

uppfattningen från spelsektorn om att dess material inte upplevs som tillräckligt fint 

för att bevaras av ABM-sektorn. De fält vi har identifierat utifrån vårt material är 

kulturarvssektorn och digitala spelsektorn. Fälten har olika mängder och typer av 

kapital. 

 

Kulturarvssektorn 

Kulturarvssektorn, i vilken arkiven och museet i vår studie hamnar, är ett fält med 

vad Bourdieu kallar ett stort kulturellt kapital. Det i sin tur är en vidareutveckling 

av symboliskt kapital, som är: “det som av sociala grupper erkännes som värdefullt 

och tillerkännes värde” (Broady 1989, s. 2). Det kulturella kapitalet är: “den form 

av symboliskt kapital som dominerar i samhällen där skrivkonsten och 

utbildningssystemen vunnit utbredning” (Broady 1989, s. 2), och det hör samman 

med så kallad finkultur. Man tillskansar sig ett högt mått av kulturellt kapital genom 

att gå i “de rätta” skolorna och genom att lära sig hur man för sig (Broady 1998, ss. 

6-7).  

 

Kulturarvsfältet är erkänt av andra fält med stort kulturellt kapital som till exempel 

universitetsfältet och forskarfältet. Båda dessa fält använder kulturarvssektorn för 

att bedriva sin egen verksamhet. Erkännandet stärker på så vis kulturarvssektorns 

kulturella kapital. Kulturarvsfältet har i sin tur ett visst inflytande över andra 

sektorers kulturella kapital. Eftersom kulturarvssektorn kan presentera och ställa ut 

andra fält inom sina institutioner kan kulturarvssektorn dela med sig av den 

kredibilitet som det egna fältet innehar. Det skulle till exempel kunna vara att en 

kulturarvsinstitution har en utställning om spelkultur. Att institutionen tar upp fältet 

inom sitt eget blir då ett bevis på att fältet är något som är värt att ta på allvar, det 

styrker dess kulturella kapital. Till skillnad från spelfältet har kulturarvssektorn 

generellt inte något stort ekonomiskt kapital (Broady 1998, ss. 6-7); majoriteten av 
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verksamheten inom fältet är beroende av bidrag och subventioner från staten eller 

allmänheten. 

 

Den digitala spelsektorn  

Spelsektorn – eller mer specifikt den digitala spelsektorn – har ett stort ekonomiskt 

kapital (Broady 1998, s. 3). Inom detta fält inordnar vi spelföretagen som deltagit i 

studien. Spel är idag en av Sveriges största kulturella exportvaror och branschen 

växer. Vi upplever, av egen erfarenhet och av de svar vi fått av våra informanter att 

det pågår en statusförskjutning inom fältet. När vi växte upp på kring 

millennieskiftet var spelande något som ansågs nördigt och lite pinsamt, medan det 

idag är förhållandevis normaliserat och det utgör en stor del av många människors 

liv. Det är numer en erkänd hobby och inget som nödvändigtvis smygs med. En av 

de intervjuade arkivarierna tar upp detta förhållande som ett exempel på varför hen 

tycker det är viktigt med spelbevarande: spelen är en del av vår samtid. En 

anledning till att spelhobbyn blivit mer normaliserad är troligtvis att allt fler spelar, 

unga som vuxna och äldre. Spelens “institutionalisering” har sannolikt också 

påverkat deras värde – det vill säga att kulturinstitutioner börjat ge spelsektorn 

legitimitet genom att göra utställningar kring dem (Eklund, Sjöblom & Prax 2019, 

ss. 445-446).  

 

Idag går det att studera speldesign på flera universitet och högskolor. Att vara 

spelutvecklare är en legitim yrkesroll, inte bara en hobby. Spel har blivit 

accepterade som kulturform av kulturarvssektorn, vilket exempelvis speglas i den 

uppfattning som samtliga bevarare ger uttryck för i intervjuerna. Inte någon av dem 

anser att spel inte kan vara kulturarv eller inte borde finnas på arkiv eller andra 

bevarandeinstitutioner. Arkivarie 1 har dock varit med om det motsatta tidigt i sin 

karriär då hen arbetade på ett bibliotek, där närvaron av spel som lånades ut till 

besökarna ifrågasattes bland kollegorna. 

 

Fältens samspel 

Trots värdeförändringen inom fältet och i relation till andra fält definieras digitala 

spel inte som finkultur än – det vill säga de har inget stort kulturellt kapital (Broady 

1989, ss. 2-3). Detta speglas också i flertalet av de intervjuer vi genomfört med 

företrädare för spelföretagen. Det upplevs att de spel som produceras nu är så 

ekonomiskt drivna och kortsiktiga att det är svårt att motivera varför de ska bevaras. 

Denna låga självkänsla kan bli ett hinder för spelbevarandet. Det är inte troligt att 

spelbranschen kommer att lyfta frågan om digitala spels bevarande om den inte 

själv tror att det den producerar är något som är värt att ta vara på. 
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Intressant är att det finns en uppfattning bland spelföretagsinformanterna om att 

kulturarvsinstitutioner enbart ägnar sig åt bevarande av så kallad finkultur. Så är 

inte fallet. Uppdraget är betydligt bredare än så. Tanken är att kulturarvssektorn ska 

spegla sin samtid, säger Museianställd. Det betyder att den ska belysa olika delar 

av samhället oavsett grad av upplevd finhet. Att detta förhållande inte 

kommuniceras till allmänheten och företagen är bekymmersamt. Om inte 

allmänheten känner sig representerade eller välkomna till kulturarvsinstitutionerna 

har de då uppfyllt hela sitt syfte? 

  

Som vi tidigare nämnde kan upptagandet av en sektor inom kulturarvsfältet ge den 

upptagna sektorn en högre grad av kulturellt kapital (Broady 1989, ss. 17-18). Det 

vill säga att oavsett om det som belyses inom kulturarvssektorn anses vara fint eller 

inte, kan det efter att det synts inom sektorn ha fått en högre status och ökat 

kulturellt kapital. Om föremålet eller området ansetts vara fint från början blir 

därför i detta sammanhang mindre intressant. 

 

Det kulturella kapitalet skymmer kulturarvsvärdet. Som nämnt leder 

spelbranschens upplevt låga kulturella självkänsla till att den tycks ha svårt att se 

sitt kulturarvsvärde. Spelbranschen ser inte hur viktig den är för den kulturella 

historien eftersom den inte ser på sina spel som finkultur, vilket flera av våra 

informanter uttrycker. Spelutvecklare 2 och Spelutvecklare 4 säger båda att det 

finns en glipa mellan den traditionella kulturindustrin och det som spelföretagen 

producerar.  

 

Uppfattningen kan bli problematisk ur ett bevarandeperspektiv då insamling av 

spelrelaterad dokumentation till stor del är beroende av donationer. Det saknas 

lagstöd för att kräva att privata aktörer bevarar eller lämnar material för bevarande 

och kulturarvssektorn har begränsade möjligheter till uppsökande verksamhet. Om 

inte spelutvecklarna ser värdet i sitt material är risken därför att inget bevarande 

görs. Det ska tilläggas att ett par spelutvecklare tror att spel så småningom kommer 

att få en högre status. Det kommer att ske, menar de, när nu unga som växt upp med 

spel blir äldre och börjar arbeta inom kulturarvssektorn. Detta visar på en viss grad 

av medvetenhet kring ett kulturellt värde. Spelutvecklare 4 tar exempelvis upp hur 

datorspel är Sveriges största kulturexport  de senaste åren, och hoppas att spel 

kommer få en högre status i framtiden. Spelutvecklare 1 reflekterar över hur spelen 

bör behandlas på samma sätt som andra kulturyttringar, speciellt med tanke på att 

spel är en stor del av många svenskars vardag.  
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Trots upplevelsen av ett lågt kulturellt värde tycker de flesta av informanterna på 

spelföretagen att digitala spel är värda att bevara. Alla de intervjuade menar att 

deras företag sparar på dokumentation – även om det sker slumpmässigt och 

oorganiserat ibland. Detta upplever vi som en kontrast till vad Kraus och Donahue 

kom fram till i sin studie i USA. Deras studie påvisar stort ointresse från spelsektorn 

för vad som händer med spelet och dess dokumentation efter dess livstid (Kraus & 

Donahue 2012). Våra informanter är intresserade av frågan, men uttrycker att ett av 

de största problemen med spelbevarandet är branschens framtidsfokus och bristen 

på långsiktighet. Framtidsfokuset i branschen identifierade även Newman och 

Simons (2009, s. 2) samt Kraus och Donahue (2012) som ett stort problem för 

spelbevarandet. I Bachell och Barrs studie tyckte alla de intervjuade 

spelutvecklarna att spel är värda att bevara. Samtidigt menar författarna att det finns 

ett bristande bevarandeintresse i branschen – ett argument som grundar sig i att 

spelföretagen inte tyckte att de själva ska ha huvudansvaret i frågan (Bachell & Barr 

2014, s. 153). Vi menar att bara för att spelföretagen inte anser att de bör ansvara 

för bevarandet behöver det inte betyda att de är ointresserade – vilket speglas i det 

faktum att vissa spelföretag var öppna för att stötta bevarandeinstitutioner. Bland 

informanterna i vår studie urskiljer vi en mer varierad inställning till vem som bör 

utföra bevarandet än i Bachell och Barrs studie. Gemensamt är dock att 

kulturarvsinstitutioner bör vara involverade på ett eller annat vis. 

8.2 Relationen och ansvaret 

I vår undersökning går det att konstatera att spelbranschen och ABM-sektorn är två 

väldigt olika sektorer, med vad en av de intervjuade kallar en “avgrund” mellan sig 

(Spelutvecklare 2). Den ena sektorn har ett fokus på vinstmaximering medan den 

andra inte har det. Den ena har ett framtidsfokus medan den andra ägnar sig åt 

historia. Utomståendes avsaknad av förståelse för vad arkiv och ABM-sektorn gör 

återspeglas tydligt av de intervjuade bevararna. Arkivarie 1 säger att de flesta i 

samhället inte riktigt vet vad arkiv är. Arkivarie 3 förklarar att för spelföretagen är 

arkiv något som lätt ses som ett hot mot företagshemligheter, eftersom de inte har 

kunskap om att arkiv kan sekretessbeläggas. Hen säger vidare att mindre 

spelföretag är mer öppna för att lämna sitt material till arkiv, men att de har svårt 

att förstå varför deras material ska bevaras. Museianställd har liknande erfarenhet 

och förklarar att hens institution ofta får inleda med en pedagogisk presentation av 

verksamheten vid insamlingsarbete. 
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Majoriteten av de intervjuade bevararna uttrycker att arkiv är något diffusa och 

hemliga, framför allt för yngre människor som kanske inte hör till arkivens vanliga 

besökare. Yngre människor är oftast mer involverade i spelbranschen, vilket verkar 

göra det så kallade “gapet” eller “avgrunden” större (Arkivarie 1). 

 

I det fjärde arkivparadigmet menar Terry Cook att arkiven och arkivarierna ska 

kunna fungera som en slags mentorer gentemot icke-traditionella arkiv (Cook 2013, 

s. 114). Ska arkivarier fungera som arkivmentorer måste sektorerna kommunicera 

med varandra. Risheim och Smedsaas kom fram till att relationen mellan ABM-

sektorn och spelföretag behöver förbättras genom bättre kommunikation och tillit 

dem emellan (Risheim & Smedsaas 2017, s. 82). Denna slutsats överrensstämmer 

med de resultat vi fått i vår studie. Av de fyra intervjuade från spelindustrin är det 

bara Spelutvecklare 1 som i sin profession varit i kontakt med kultursektorn 

angående bevarandefrågan. Hen uttryckte att kommunikationen upplevdes som 

väldigt “myndighetig”. 

 

Det är beklämmande att det tycks finnas en syn på kulturarvsinstitutioner som en 

dömande sektor. Carlssons (2014, s. 47) studie kommer fram till att det från 

forskningen inom ABM finns en uppfattning om att spelbranschen per automatik 

skulle vara intresserad av att vara involverad i ett gemensamt långtidsbevarande 

med ABM-sektorn. Upplever spelindustrin att kulturarvssektorn är dömande och 

att det som produceras inte är av “kulturellt värde” är det troligtvis svårt att från 

spelindustrins håll öppna upp för samarbete. 

 

Om kontakten eller relationen mellan sektorerna är obefintlig kan man fråga sig hur 

bevarandet ska kunna fungera. Bristen på riktlinjer och antalet inblandade aktörer 

gör att det kan bli otydligt för vem som ska bevara vad och hur. Producenterna 

menar att spelbevarande ur ett kulturarvsperspektiv är en icke-fråga inom sektorn. 

Företagen bevarar sitt material för sin egen skull och inte med allmänheten i åtanke 

– något som även konstateras i ett flertal andra studier (se Bachell & Barr 2014; 

Risheim & Smedsaas 2017 m.fl.). Intresset inom arkivsektorn för att bevara spel 

upplevs enligt Arkivarie 3 som relativt svalt. Det i kombination med att så få av 

spelföretagen i sin profession varit i kontakt med en kulturarvsinstitution menar vi 

visar på att frågan inte prioriteras från något håll. 
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In this new digital, political, and pluralistic universe, professional archivists need to transform 

themselves from elite experts behind institutional walls to becoming mentors, facilitators, 

coaches, who work in the community to encourage archiving as a participatory process shared 

with many in society, rather than necessarily acquiring all the archival products in our 

established archives. 

Cook 2013, s. 114 

Ovan citat kommer ur artikeln Evidence, memory, identity, and community: four 

shifting archival paradigms av Terry Cook (2013). Citatet kan tolkas som att dagens 

offentliga arkiv och arkivarier behöver kunna samarbeta med små privata arkiv. 

Utifrån vår uppsats skulle ett sådant privat arkiv kunna tillhöra ett spelföretag. De 

ABM-anställda i vår undersökning ser brist på resurser, avsaknad av digital 

kompetens och obefintlig kontakt med företagen som stora utmaningar för 

bevarandet av spel och tillhörande dokumentation. De traditionella arkiven bör 

kanske inte vara huvudförvaringsplats för spelbevarandet, särskilt mot bakgrund av 

att de saknar de monetära resurser som krävs. Större spelföretag kan ha pengarna 

till att bevara sina spel och dokumentation men saknar en arkivaries bevarande- och 

värderandeexpertis. Ett samarbete verkar därför vara att föredra. 

 

Två av de intervjuade arkivarierna, som har erfarenhet av att jobba med spelföretag 

i samband med Spelarkivet, tycker att arkiv bör bevara dokumentation och det som 

finns “runt omkring” spel. Delvis mot bakgrund av att arkiv framför allt bevarar 

dokumentation, men också för att undvika konkurrens inom ABM-sektorn, KB 

samlar på spelen som objekt. En av arkivarierna reflekterar till och med över om ett 

eventuellt spelarkiv över huvud taget behöver vara ett traditionellt arkiv. Här går 

det att dra en parallell till det fjärde paradigmet, i vilket arkivarien bör reflektera 

över om en handling bör bevaras och vårdas i ett institutionellt arkiv (Cook 2013, 

s. 114). De arkivarier som inte tidigare varit i kontakt med spelindustrin eller 

spelade själva har en annan syn på vilka delar av spelen och tillhörande dokument 

som ska samlas in. Troligen beror det på att insyn i spelvärlden leder till en större 

förståelse för spel och de gemenskaper som uppstår i deras sammanhang, vilket 

påverkar bilden av vad som är viktigt att samla in för bevarande.  

 

Ett par spelutvecklare funderar på om en icke-vinstgivande institution kanske skulle 

kunna sköta spelbevarandet. Eller, som en av informanterna uttrycker, åtminstone 

kunna stötta företagen i sitt bevarande och hjälpa dem med hur de ska tänka för en 

långsiktig bevaring. I Bachell och Barrs undersökning tyckte spelutvecklarna att 

ABM-institutioner skulle sköta bevarandet med stöd från företagen (Bachell & Barr 

2014, s. 150-153). Det påminner om det våra informanter säger och vad Cook menar 

att arkivarierna också bör göra framöver. 
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Rather than taking such records away from their communities, the new model suggests 

empowering communities to look after their own records, especially their digital records, by 

partnering professional archival expertise and archival digital infrastructures with 

communities’ deep sense of commitment and pride in their own heritage and identity. 

Cook 2013, s. 116 

Citatet ovan är visserligen riktat till minoritetsarkiv men kan också användas i 

förhållande till privata företagsarkiv. Arkivarien i Cooks fjärde paradigm är en av 

många aktörer i bevarandefrågan. Även Hals diskuterar hur komplext 

spelbevarande är, och hur det för en aktör nästan är omöjligt att sköta (Hals 2014). 

Han menar bland annat att institutioner, organisationer och privatpersoner bör vara 

delansvariga för bevarandet eftersom ingen ensam aktör har möjlighet att ta hela 

ansvaret. Återigen tydliggör Cooks fjärde paradigm hur det framtida ansvaret för 

spelbevarandet bör se ut.  

 

Alla intervjuade ABM-anställda i vår undersökning uttrycker att spelbevarandet bör 

utföras inom arkivsektorn. Samtliga belyser den problematik som kan uppstå med 

att bevara spelrelaterad dokumentation men ingen av dem uttrycker att spelföretag 

bör ta på sig en del av ansvaret. Museianställd säger till exempel att hen inte alls 

tror att privata aktörer kan sköta frågan på sikt. Hen tycker istället att Riksarkivet 

bör ta fram bevarandestrategier för spelrelaterat material. Speciellt då de tidigare 

gjort liknande för rörlig bild och ljud. Bevararna uttrycker också att det är svårt att 

få organisationer att vilja lämna ifrån sig sitt material. Vi tycker att detta är 

intressant, eftersom det indikerats i tidigare forskning att det finns en övertro på 

ABM-institutionerna som ansvarstagare för bevarandet (se Carlsson 2014). Vad vi 

kan se bland de intervjuade bevararna så finns det ingen arkivinstitution, förutom 

Spelarkivet som nu inte längre är aktivt, som aktivt tagit ansvar för spelbevarande. 

Carlssons uppfattning är att ABM-sektorn förmodligen besitter kunskapen för 

bevarandet, men saknar de monetära resurserna. Detta framkom också i våra 

intervjuer – problemen att få pengarna att räcka till. Vår uppfattning är att arkiven 

i enlighet med Cooks teorier bör släppa efter något på sin auktoritära position som 

ensam förvaltare av kulturhistoria (Cook 2013, s. 113). Det går inte att bevara all 

dagens dokumentation i arkiv eftersom det som produceras är för omfattande. 

Anpassar sig inte arkiven efter samhällsförändringarna och ett allt mer digitalt 

landskap finns det risk att arkivsektorn stagnerar och blir irrelevant (Cook 2013, s. 

118).   
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9. Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen är att konkretisera underliggande attityder och tankar 

om digitalt spelbevarande som finns såväl inom spelbranschen som arkivsektorn. 

Vi har utfört en kvalitativ intervjuundersökning med nio informanter – fem ur 

ABM-sektorn och fyra ur spelbranschen. För att kunna tolka vårt material används 

Pierre Bourdieus teori om fält och kapital och Terry Cooks teori om 

arkivparadigmsskiften. Forskningsfrågorna som ställs är följande: 

 

 Vilka attityder till spelbevarande kan urskiljas i ABM-sektorn respektive 

spelindustrin och vad har dessa sektorer för relation till varandra? 

 Varför samlas det in så lite material från spelindustrin inom ABM-sektorn? 

 Vilka utmaningar identifierar ABM-sektorn och spelföretagen för 

spelbevarandet? 

 

Efter att ha utfört intervjuer med ABM-sektorn och spelindustrin kan vi konstatera 

att relationen mellan ABM-sektorn och spelindustrin är extremt begränsad – det 

finns ingen relation att tala om. ABM-sektorn är medveten om spelens 

kulturhistoriska värde, men saknar tid och incitament för att samla in och hantera 

spel och speldokumentation. Spelföretagen uppfattar att ABM-sektorn enbart ägnar 

sig åt vad som uppfattas som finkultur. Företagen har i majoritet inte sett något visat 

intresse från ABM-sektorns håll gällande bevarande av deras spelmaterial. Detta 

resulterar i att spelbevarande inte diskuteras, och ansvaret för bevarandearbetet är 

otydligt. Samtliga informanter är dock relativt positivt inställda till spelbevarande. 

 

Relationen, eller bristen på denna, ligger också till grund för svaret på den andra 

forskningsfrågan. Utan relation parterna emellan är det svårt för spelföretagen att 

veta att det finns en möjlighet att lämna ifrån sig sitt material till någon form av 

bevarandeinstitution. Eftersom arkiven upplever att de inte har tid att arbeta 

uppsökande blir detta ett stort problem. Spelsektorn är inte medveten om 

kulturarvssektorns arbete, och kulturarvssektorn har inte tid att upplysa spelsektorn 

om möjligheterna för bevarande på exempelvis arkiv. Detta blir i sin tur ett problem 

när spelsektorn inte är medveten om att dess material är intressant att bevara. 

Incitament att lämna från sig sitt material saknas. 

 

ABM-sektorn uppfattar att de största utmaningarna med spelbevarandet är 

kontakten mellan institutionen och företaget. De menar också att finansiering, 
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digitalisering, urval och bristen på teknisk kompetens i deras sektor är ett problem. 

Spelindustrin upplever att de största utmaningarna är att branschen är väldigt 

kortsiktig och inte prioriterar arkiveringsarbete. De ser även den mänskliga faktorn 

som en risk; varierande kompetens och intresse är ett potentiellt problem vid 

bevarande. Trots detta bevarar företagen idag mycket material för eget bruk, om än 

slumpmässigt och utan eftertanke. 

 

Avslutningsvis identifierar vi bristen på kommunikation mellan sektorerna som ett 

av de största problemen för det digitala spelbevarandet idag. Detta gäller även den 

framtoning som kulturarvssektorn projicerar av att enbart intressera sig av finkultur. 

Vad gäller den digitala problematiken behövs mer forskning på ämnet, både inom 

ABM-fältet och tvärvetenskaplig forskning med andra discipliner.  

9.1 Vidare forskning 

Den här masteruppsatsen belyser den digitala spelbevarandefrågan ur ett 

arkivvetenskapligt perspektiv med fokus på Skåne. Uppsatsen fyller en lucka i 

den  tidigare forskning genom att bredda det geografiska forskningsområdet och 

lyfta frågan om attityder till spelbevarande, både inom ABM-sektorn och 

spelsektorn. Tillsammans med tidigare utförda studier lägger den en bredare grund 

för fortsatt forskningsarbete inom spelbevarande. Vi ser möjligheter för vidare 

studier både inom ABM-fältet och en bredare forskning som involverar andra 

discipliner såsom systemvetenskap, game studies och informatik. Ett skäl är att vi 

anser att det behövs göras tvärvetenskaplig forskning som tar upp både de tekniska 

delarna och de mer traditionellt arkivvetenskapliga delarna av 

bevarandeproblematiken. Det skulle behöva tas fram en strategi för bevarandet av 

den här typen av interaktiva medier, förslagsvis av Riksarkivet. 

 

Något som är intressant för vidare forskning är spelarnas förhållande till 

spelbevarande i Sverige, vilket inte gjorts i någon större utsträckning än. Vi har 

medvetet valt bort spelarna i vår uppsats på grund av den begränsade tid vi haft till 

förfogande. Eftersom mycket av tidigt spelbevarande utförts av spelare är det dock 

definitivt intressant att undersöka gruppen. 

 

Vi efterlyser en undersökning som fokuserar på stora, väletablerade spelföretag och 

deras bevarandepraktik. I vår undersökning fick vi främst respons ifrån mindre och 

medelstora företag. Risheim och Smedsaas (2017) undersökning hade ett liknande 

underlag och även de hade haft svårt att få svar från de större spelaktörerna. Det 

skulle därför behövas en undersökning liknande vår som inriktar sig på stora, 
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väletablerade företag. Det kan vara så att attityder och praktiker påverkas av 

företagens storlek och ägandeformer. Ytterligare forskning på ämnet behövs.  
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Bilaga 1: Arbetsfördelning 

I arbetet med denna uppsats har vi lagt mycket tid på att diskutera och hålla 

kontinuerliga avstämningsmöten liksom att löpande diskutera frågor som dykt upp.  

 

Inledningsvis gjordes insamlandet av tidigare forskning av Kajsa-Stina men under 

uppsatsens gång har mer material lagts till av båda författarna. Arbetet har fördelats 

jämnt, men i vissa kapitel har olika författare haft huvudansvar. Kapitel 3. Tidigare 

forskning är skrivet av Ida. I Kapitel 4. Teoretiska perspektiv har Kajsa-Stina skrivit 

delen om fält och kapital, och Ida delen om arkivparadigm. Kapitel 5. Metod och 

material har till störst del skrivits av Kajsa-Stina. Korrekturläsning har gjorts 

tillsammans, och mycket skrivande har också gjorts gemensamt. 

 

Under arbetets gång har vi använt Google drive och skapat en mapp i vilken vi 

sparat alla dokument vi behövt, som litteratur, transkriberingar, anteckningar och 

liknande. På så sätt har vi båda kunnat komma åt dem när som helst. Vi har också 

skrivit arbetet i Google docs vilket inneburit att vi båda kunnat skriva samtidigt och 

följa varandra i realtid.  
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Bilaga 2: Intervjufrågor till ABM-sektorn 

Följande mall användes till intervjuerna som utfördes med ABM-sektorn. Dock 

skall tilläggas att följdfrågor och liknande inte finns med här då de skiljer sig från 

intervju till intervju beroende på vad den intervjuade hade att säga samt vad de 

arbetade på för typ av institution. 

Frågor till Arkivarie 1 & 3 

 

Presentation av oss och vårt arbete, och därefter ber vi den intervjuade att 

presentera sig själv och vad för typ av tjänst hen har samt utbildnings- och 

yrkesbakgrund. 

 Vad är ett spel enligt dig? 

 Spelar du några spel på fritiden? Det kan vara vilken typ av spel som helst. 

Digitala spel, mobila spel, konsolspel, brädspel och så vidare. 

 Tycker du spel är en typ av konstform eller kulturarv? Varför? Varför inte? 

 

Vi vet att du varit lite involverad i Spelarkivet i Malmö – kan du berätta lite 

om det?  

 

Hur ser du på arkivens roll när det gäller spelbevarande? 

 Är det något arkiven bör ägna sig åt? Alla arkiv, eller bara några? 

 Vad tycker du är de största utmaningarna respektive möjligheterna för 

arkivsektorn när det gäller spelbevarande? 

 Vad tycker du arkiven ska bevara från spelsektorn? Spelen som artefakt eller 

processen i sig? Skisser, dokumentation? 

 Tycker du det är någon skillnad på bevarande av digitala spel vs t.ex. 

brädspel? Är det ena mer viktigt än det andra? 

 Ser du någon skillnad i vad man är kapabel att bevara, krävs det mer 

kompetens för olika sorters spel? Hur ska man göra? Kan man prioritera 

dem olika? 

 Hur uppfattar du att engagemanget ser ut från spelvärlden i 

bevarandefrågan? Har de kännedom om att de kan lämna in sitt material till 

arkiv? 
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Frågor till Arkivarie 2 & 4 

 

Presentation av oss och vårt arbete, och därefter ber vi den intervjuade att 

presentera sig själv och vad för typ av tjänst hen har samt utbildnings- och 

yrkesbakgrund. 

 Vad är ett spel enligt dig? 

 Spelar du några spel på fritiden? Det kan vara vilken typ av spel som helst. 

Digitala spel, mobila spel, konsolspel, brädspel och så vidare. 

 Tycker du spel är en typ av konstform eller kulturarv? Varför? Varför inte? 

 

Hur ser du på arkivens roll när det gäller spelbevarande? 

 Är det något arkiven bör ägna sig åt? Alla arkiv, eller bara några? 

 Vad tycker du är de största utmaningarna respektive möjligheterna för 

arkivsektorn när det gäller spelbevarande? 

 Vad tycker du arkiven ska bevara från spelsektorn? Spelen som artefakt eller 

processen i sig? Skisser, dokumentation? 

 Tycker du det är någon skillnad på bevarande av digitala spel vs t.ex. 

brädspel? Är det ena mer viktigt än det andra? 

 Ser du någon skillnad i vad man är kapabel att bevara, krävs det mer 

kompetens för olika sorters spel? Hur ska man göra? Kan man prioritera 

dem olika? 

 Har ni någon gång haft kontakt med något spelföretag i avsikt att bevara 

deras material? 

 

Hur gör ni med insamling av enskilda arkiv/företagsarkiv?  

 Gör ni uppsökande arbete eller är det dem som får ta kontakt med er? 

 Hur hade ni ställt er till att ta emot material från ett spelföretag? 
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Frågor till Museianställd 

 

Presentation av oss och vårt arbete, och därefter ber vi den intervjuade att 

presentera sig själv och vad för typ av tjänst hen har samt utbildnings- och 

yrkesbakgrund. 

 Vad är ett spel enligt dig? 

 Spelar du några spel på fritiden? Det kan vara vilken typ av spel som helst. 

Digitala spel, mobila spel, konsolspel, brädspel och så vidare. 

 Tycker du spel är en typ av konstform eller kulturarv? Varför? Varför inte? 

 

Vi ser att ni haft en vandrande spelutställning hos er för ett par år sedan: 

“Hjärta spel”. Vad ser ni som er egen roll i spelbevarandet?  

 Är det något museum bör ägna sig åt? 

 Malmö är en av Europas mest spelutvecklartäta städer – är detta något ni 

tycker att kulturarvsinstitutioner behöver lyfta? 

 Vad för typ av material från spelsektorn är museum intresserade av i sina 

utställningar? Är det själva artefakterna eller dokumentation kring 

spelutvecklarprocessen? Hur tänker man? 

 Ser du någon skillnad i vad man är kapabel att bevara? Krävs det mer 

kompetens för olika sorters spel? är det någon skillnad i vad museum kan 

tänka sig vilja bevara. Digitalt kontra analogt tex. Brädspel eller onlinespel 

som WoW? Kan man prioritera dem olika? 

 Intresserar sig museisektorn för långtidsbevarande av spel eller ser ni det 

mer som någon typ av samtidsdokumentation? 

 I egenskap av museiarbetare, tycker du att de olika kulturarvsinstitutionerna 

har olika ansvarsområden vad gäller bevarande av exempelvis 

spel/spelföretag?  

 Vad tycker du är de största utmaningarna respektive möjligheterna för 

museisektorn när det gäller spelbevarande? 

 Vi har läst i några gamla nyhetsartiklar från 2016 att det funnits funderingar 

på att skapa ett spelmuseum i Malmö. Vet du något om det? Det verkar varit 

lite tyst om det på senare år. 

 

Hur gör ni med insamling av museiföremål?  

 Söker ni upp det eller är det dem som får ta kontakt med er? 

 Hur hade ni som museum ställt er till att ta emot material eller 

dokumentation från ett spelföretag? 
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 Hur uppfattar du att engagemanget ser ut från spelvärlden? Har ni någonsin 

haft kontakt med något spelföretag? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till spelbranschen 

Följande mall användes till intervjuerna som utfördes med representanter från 

spelbranschen.  

 

Presentation av oss och vårt arbete, och därefter ber vi den intervjuade att 

presentera sig själv och vad för typ av tjänst hen har på företaget samt 

utbildnings- och yrkesbakgrund. 

 Vad är ett spel enligt dig? 

 Spelar du några spel på fritiden? Det kan vara vilken typ av spel som helst. 

Digitala spel, mobila spel, konsolspel, brädspel och så vidare. 

 Tycker du spel är en typ av konstform eller kulturarv? Varför? Varför inte? 

 

Vet du/ni vad långtidsbevarande innebär? Kan du beskriva för oss vad det 

betyder för dig/er? 

 

Vad tror du/ni är de största utmaningarna och möjligheterna med att bevara 

material och dokumentation från spelindustrin? 

 Hur ser ert företag på långtidsbevarande av sina spel? Är det något ni tycker 

är viktigt för exempelvis dokumentation av er egen historia eller är det inget 

som prioriteras?  

 Bevarar ni någon dokumentation kring era spel? Om ja, hur länge och hur? 

Om nej, varför inte? Hur menar du att ni inte bevarar?  

 Har ni något eget (internt) arkiv? Hur fungerar det? Vem har organiserat 

det? Vad är det tänkt för? Långtidsbevarande, för framtida produktion eller 

kortsiktigt för pågående projekt? 

 Hur ser du som har en inblick i spelutvecklarvärlden på bevaringen av spel? 

Är det något som en extern aktör som exempelvis arkiv, spelentusiaster eller 

museum bör ta ansvar för eller tycker du att spelföretagen själva ska sköta 

det? Har spelföretagen möjlighet att bevara spel och dokumentation 

däromkring på ett sätt som gör det tillgängligt i framtiden? 

 

Har ni någon relation till arkiv-, biblioteks- eller museisektorn? Om ja, vad 

för typ av relation? Om nej, är det något ni skulle vilja ha? (Kan t.ex. vara 

samarbeten.) 

 Hur tror du att kulturarvssektorn ser på spel som kulturyttring? 

 


