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Game Over, Play Again? 
Många av dagens och gårdagens digitala spel riskerar 
att falla i glömska 

Enligt en studie genomförd av Library of Congress 2013,1 finns endast 25 procent av 
amerikansk stumfilm producerad mellan 1912-1929 idag bevarad. Den största delen 
av stumfilmer saknas då – det på sin tid – inte ansågs värt att bevara, en hel del arki-
verades på felaktigt sätt och försvann i till exempel bränder.2 Håller samma sak på att 
hända datorspelen?

Den svenska spelbranschen omsätter lika 
mycket pengar som film- och musikbranschen 
tillsammans, och har ett stort kulturellt ge-
nomslag. Enligt Dataspelsbranschen har var 
tionde människa på jorden spelat ett svensk-
tutvecklat spel.3 

Trots det pratas det väldigt sällan om beva-
randefrågor då det gäller spel. Troliga orsaker 
är att det är en förhållandevis ny bransch, just 
som filmbranschen var på 1910- och 1920-ta-
let. Det är först under det senaste decenniet 
som det har börjat benämnas som kultur, ti-
digare sågs det ofta bara som leksaker eller 
rent av som något farligt. Sist men inte minst 
är bevarande av spel tekniskt komplicerat och 
lagstiftningen är inte på bevararnas sida.

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges 
nationalbibliotek och nationalarkiv för ljud 
och rörlig bild. De audiovisuella samlingarna 
består huvudsakligen av film, musik, video, 
radio, tv och spel. Vårt uppdrag är att samla 
in vårt kulturarv inom dessa medier och 
göra dem tillgängliga för forskning, dessa 
samlingar är sökbara i Svensk mediedatabas 
(SMDB).4

Lagen, termer och konsekvenser
Samlande och bevarande av multimedier ge-
nom ”Lag om pliktexemplar av dokument” 
såg dagens ljus 1994.5 Begreppet multime-
dier är idag ett föråldrat begrepp och har sitt 
ursprung i 1990-talets läromedel. 

Numera har KB landat i termerna ”dator-
spel och interaktiva medier”; en beskrivning 
som ligger en smula närmare verkligheten. 
Lagen är tänkt att ge KB möjligheten att be-
vara ett exemplar av de datorspel och andra 
interaktiva medier med svensk anknytning 
som framställs och ges ut i Sverige i minst 50 
exemplar, alternativt framställs utomlands och 
importerats till Sverige. 

Med svensk anknytning räknas svenskt tal 
eller svensk text, svenska medverkande, svens-
ka upphovsmän eller förpackning riktad mot 
svenska marknaden. Denna lag gäller alltså 
uteslutande fysiska objekt och KB samlar in 
de spel och interaktiva medier som uppfyller 
de ovanstående kriterierna. 

Alla med lite inblick i branschen förstår att 
det bara är en väldigt liten del av utgivningen 
som kvalificerar in sig där. KBs spelsamling 
under det senaste 7-8 åren ger alltså ingen 
representativ blid av hur marknaden såg ut; 
snarare av vilka utgivare som hade svensk text 
på baksidan av askarna.

Det finns ytterligare en lag som KB förhål-
ler sig till och det är ”Lag om pliktexemplar 
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av elektroniskt material”.6 Den började gälla 
för webbunikt material år 2015 men omfattar 
tyvärr inte onlinespel, spelappar eller ned-
laddningsbara spel. 

Det är med andra ord inte leveransplikt 
på nedladdningsbara spel eller onlinespel, då 
de dels ses som programvaror samt då de inte 
kvalificerar till att ses som en avgränsad enhet, 
med på förhand bestämt innehåll som är av-
sett att presenteras vid varje visning (hänvis-
ning 2 §). 

Spel som spelas i appar omfattas inte heller 
av e-pliktslagen. Detta innebär att spelinsam-
larna på KB har fått söka sig till nya vägar för 
att kunna dokumentera den svenska spelkul-
turen för eftervärlden. 

Lagstiftning behöver revidering
Dagens pliktexemplarlagstiftning har stora 
brister och behöver en revidering. KB har läm-
nat in studien Plikten under lupp! som visar att 
alltfler publikationstyper inte samlas in.7

Enligt svensk upphovrättslag har arkiv och 
bibliotek rätt att bevarandekopiera material 
som tryck, film och musik. Programvara och 
därigenom spel är inte medtaget i det undan-
taget. 

Lag (1960:729) om upphovsrätt säger föl-
jande:

16 § De arkiv och bibliotek som avses i 
tredje och fjärde styckena har rätt att 
framställa exemplar av verk, dock inte 
datorprogram, för bevarande-, komplet-
terings- eller forskningsändamål.8

Detta innebär att material i arkivet med tiden 
blir ospelbart. 

KB kan, och har gjort, avtal med vissa utgi-
vare för att kunna bevarandekopiera material 
från dem. I längden är det ju förstås en omöj-
lig uppgift att kontakta alla utgivare som ge-
nom åren levererat material till samlingarna. 
Många bolag existerar inte ens längre. 

KB arbetar för att få med spel i undantaget 
så det ses som likvärdigt som film och musik. 
Till exempel Danmark har ett undantag för 
just datorspel i sin upphovsrättslag: 

§ 16. Offentlige arkiver, offentlige biblio-
teker og andre biblioteker, der helt eller 
delvis finansieres af det offentlige, samt 
statslige museer og museer, der er god-
kendt efter museumloven, må gengive og 
sprede eksemplarer av værker til brug 
i deres virksomhed i overensstemmelse 
med bestemmelserne i stk. 2-6, såfremt 
det ikke sker i erhvervsøjemed [kommer-
siella ändamål]. Dette gælder dog ikke for 
edb-programmer [datorprogram] i digital 
form bortset fra computerspil.9

Från Barbie till lönnmördare – en bit av utgivningen 1997 i Kungliga bibliotekets arkiv. Spelen Blinky Bill och Perfect 
Assassin kanske inte lämnade så stort avtryck i spelhistorien men de lever kvar – 10 meter under Karlavägen. 
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Kort om samlingarna – då och nu
De tidigaste verken i våra magasin är bekanta 
exempel som Cinemania och andra uppslags-
verk som numera ligger ute på nätet. Dessa 
gavs ut på CD-rom och en hel del av det som 
togs in då var just sådana objekt så kallade 
”multimedier”. 

I arkivet trängs närmare 40 olika format på 
spelen, det spänner från Macintosh Power PC 
till Xbox One. Under ett tio-årsspann samlade 
KB in mängder av interaktiva läromedel för 
barn, utbildningar inom diverse branscher, 
klassiska barnspel samt datorspel som helt 
unika på det sättet att de endast nått en liten 
krets. 

Det finns fall där spelutvecklaren i fråga 
inte har kvar ett exemplar men att den är 
tryggt förvar i KBs katakomber. Arbetet un-
der 1990-talet bestod till stor del av att leta på 
nätet såväl som att gå i butiker för att se vilket 
utbud som fanns, då inga branschregister gav 
någon sammanställning av utgivna spel. 

Hur KB arbetar
En direkt konsekvens av lagstiftningen är att 
mängden fysiskt utgivna spel kraftigt blivit 
färre för KB att bevara med lagstöd. 

KB anstränger sig för att hitta spel med 
svensk utvecklare eller spelstudio involverad, 
och vi behöver finkamma nätet för att hitta de 
utgivningar som är aktuella att få in. Enheten 
för film, musik och spel bedriver utbud- och 
omvärldsbevakning för att ha koll på bran-
schen och åt vilket håll exempelvis den teknis-
ka utvecklingen går. Vi besöker även mässor, 
högskolor med spelutbildningar. 

Målet är att knyta kontakter med personer 
i branschen. Vi letar ”manuellt” efter spel och 
utbildningsprogram; vi tittar t ex på spelbola-
gens hemsidor, releaselistor och spelsajter. När 
vi vet vilka spel som vi ska kräva in och vem 
som är leveranspliktig gör vi utskick. Arbetet 
kräver en känsla för detektivarbete. 

Att exempelvis kunna hitta och ta in 
Assassin’s Creed, då spelet har ett soundtrack 
framfört av Malmö symfoniorkester, är en 
tillfredställande del av jobbet. Om ett spel 
kommer ut på flera olika konsoler tar vi in 

samtliga. När pliktexemplaren kommer in ka-
talogiseras de i Svensk mediedatabas.

Bevarande
Ytterligare ett stort problem är hur spel och 
appar – där mycket av innehållet är online 
– ska bevaras. Äldre spel hade ofta hela inne-
hållet på en fysisk bärare eller i en fil. I dag 
hämtas ofta själva innehållet från en server vid 
installationen, dessutom krävs det ofta ständig 
uppkoppling för att spelet överhuvudtaget ska 
fungera. 

För att komplicera bevarandefrågan yt-
terligare uppdateras spelen mer eller mindre 
regelbundet. I många fall är det så pass mycket 
skillnad mellan version 1 och version 4 att det 
är som ett helt annat spel. 

Ett typiskt PC-spel idag kräver uppkopp-
ling till en plattform för digital distributions, 
som exempelvis Steam, där filerna lagras och 
uppdateringar skickas ut.10 Eftersom vi som 
bevarandeinstitution inte kan veta om Steam 
existerar om 50-100 år står vi inför ännu ett 
problem. Vi kan alltid hoppas på en ny upp-
daterad pliktexemplarslag där utgivaren ska 
deponera en upplåst fullständig produkt, men 
det dröjer nog ett tag innan vi är där. 

Många typer av spel som till exempel mul-
tiplayer onlinespel kan inte bevaras på tradi-
tionellt sätt. Visst, man kan bevara mjukvaran, 
men eftersom upplevelsen består i att flera 
spelare samtidigt interagerar i realtid skulle 
nog kontexten vara borta om 50 år. Till exem-
pel skulle Pokemon Go bara vara en karta med 
konstigt gränssnitt utan spelare. Spelgruppen 
på KB försöker bevara sådana spel genom att 
samla in filmer, till exempel gameplay-videos. 
Gameplay är en datorspelterm som innefattar 
alla spelarens upplevelser under interaktio-
nen med ett datorspel. Även andra aspekter 
av spelkulturen samlas in. Till exempel Youtu-
bers med stort genomslag. Mest känd i den 
kategorin är PewDiePie vars YouTube-kanal 
som i dagsläget har 57 miljoner följare. Det 
är fler tittare än alla svenska TV-kanaler sam-
manlagt. 

Enheten för film, musik och spel har de 
senaste åren – utöver att nätverka och sam-
arbeta med branschen – även påbörjat egna 
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mindre insatser för att spara spel som en kul-
turyttring. 

I en väldigt liten skala har vi även hämtat 
hem gratisspel som finns online. Möjligheterna 
till emulering är små men en väg att gå fram-
över. Just nu visas inget av det ovanstående 
upp i SMDB då vi saknar stöd för det i lagen. 

Dagens medielandskap är komplicerat och 
vi försöker lyfta blicken och se utanför vår 
värld för att hitta vägar att säkra ett kultur-
arv och framtida forskningsmaterial. Vi har 
börjat skissa på tekniska lösningar till att ta 
emot spel och metadata som donationer via 
en webbingest och börjat etablerat kontakter 
med dataspelsbranschen. 

Internationellt
Sverige och KB är naturligtvis inte det enda 
land som bevarar datorspel. För att nämna 
några exempel har Danmark, Finland och 
Frankrike liknande pliktlagstiftning som Sve-
rige. 

I länder som Tyskland och Storbritannien, 
som saknar pliktlagstiftning för spel, bevarar 
museum och arkiv spelen. Initiativ till nätverk 
mellan de bevarande institutionerna finns. I 
Europa har på initiativ av Computerspiele-

I magasinen under Karlavägen i Stockholm trängs spel och interaktiva medier tillsammans med videofilmer på 
VHS, LP-skivor och lokalradiosändningar från 1980-talet. Materialet samlas in enligt lagen om pliktexemplar. 

museum i Berlin bildats EFGAMP (European 
Federation of Game Archives, Museums and 
Preservation Projects).11 

EFGAMP arbetar för att belysa bevarandet 
av det digitala kulturarvet. Naturligtvis är KB 
medlem. 

Mediekonvergens
En intressant aspekt är hur mediekonvergen-
sen tar ytterligare ett steg, man kan tänka sig 
att institutioner – på grund av lagstiftningar 
– förväntar sig kulturyttringar i ett visst flö-
de. En barnbok blir en biofilm, som ges ut på 
DVD, som sedan sänds på TV och slutligen 
blir ett datorspel. Detta kretslopp har dock 
börjats luckra upp, exempelvis blev datorspe-
let Tomb Raider en långfilm. 

Det vi kan se i de sociala medierna nu är 
ytterligare en uppluckring. YouTube är lika 
mycket en utgångspunkt för den yngre ge-
nerationen som en bok eller till och med ett 
bibliotek. Det viktiga är att få tag på vad man 
söker, mindre viktigt var eller hur. De som 
influerar och skapar spel idag letar ständigt 
efter kanaler att synas i, och knyter ihop olika 
medier för att nå maximal effekt. Ett hop-
pande mellan dessa uttryck är inte ens något 
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branschen tänker på. KB vill gärna försöka 
fånga in dessa uttryck och ”erkänna” dem för 
vad de är, samt att de påverkar samhället och 
vårt kulturarv, men det ställer höga krav på 
exempelvis bevarande.

Hur går vi vidare?
Om någon missat så har datorspelen tagit ett 
enormt kliv från att vara en smal hobby till en 
kulturyttring som breder ut sig till ett tidsför-
driv för olika åldrar och intressen. Spel är ett 
växande forskningsområde, det är omöjligt att 
förutse var den står om 10 år. 

Kommunikation och samarbete med om-

världen – branschen, andra institutioner 
samt media – är A och O för att KB ska kun-
na visa upp en representativ bild av dagens 
spel- och spelkultur. På Twitter12 och Insta-
gram13 finns kontot @bevaraspel, något som 
lett till donationer av fysiska spel från bland 
annat folkbibliotek. 

Utöver det så har spelgruppen på enhe-
ten för film, musik och spel både anordnat 
och deltagit på seminarium kring bevarande 
av datorspel. Några exempel är ”Save Game! 
Symposium om bevarande av dataspel”14 i 
samarbete med Tekniska museet, ”Digikult 
2015”15 samt ”Computer Games as Cultural 
Artifacts”16 i Berlin 2017. 

Noter
 1. Library of Congress (2013).
 2. En av de största eldsvådorna i ett filmarkiv var 

”Fox vault fire 1937” då större delen av Fox stum-
filmer producerade före 1932 försvann, se https://
en.wikipedia.org/wiki/1937_Fox_vault_fire.

 3. Dataspelsbranschen (2017, 8). 
 4. Databasen finns på https://smdb.kb.se/.
 5. Lag (1993:1392) om pliktexemplar av doku-

ment, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
19931392-om-pliktexemplar-av-dokument_sfs-
1993-1392.

 6. Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt 
material, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2012492-om-pliktexemplar-av-elektroniskt_sfs-
2012-492.

 7. Rapporten finns att läsa på KBs hemsida: http://
www.kb.se/aktuellt/nyheter/2017/Pliktlagstiftning-
en-har-stora-brister-och-behover-revideras/.

 8. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk, https://www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings-
samling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-littera-
ra-och_sfs-1960-729.

 9. Ophavsretsloven § 16, https://www.retsinforma-
tion.dk/forms/r0710.aspx?id=164796#Kap2.

 10. Steam (datorspelsteknik), se https://sv.wikipedia.
org/wiki/Steam_(datorspelsteknik).

 11. http://www.efgamp.eu/
 12. https://twitter.com/bevaraspel
 13. https://www.instagram.com/bevaraspel/

 14. Kungliga biblioteket (2015).
 15. Digikult (2015).
 16. Computerspielemuseum (2017).

Referenser
Computerspielemuseum (2017). Kulturgut Computer-

spiel… Computer Games as Cultural Artifacts. Ber-
lin: Computerspielemuseum. [Online.] Available 
at <http://www.computerspielemuseum.de/1498_
SotG_conference.htm>. [Accessed 2 November 
2017.]

Dataspelsbranschen (2017). Spelutvecklarindex 2017. 
Stockholm: Dataspelsbranschen. [Online.] Av-
ailable at <http://www.dataspelsbranschen.se/
media/157331/spelutvecklarindex%202017.pdf>. 
[Accessed 2 November 2017.]

Digikult (2015). Digikult: digitalt kulturarv i prakti-
ken. [Online.] Available at <http://media.digikult.
se/2015/01/program-digikult-2015.pdf>. [Accessed 
2 November 2017.]

Kungliga biblioteket (2015). Save Game! Symposium 
om bevarande av dataspel. [Online.] Available at 
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLZVkE-
ICvA5-EpKIAtMEpAKZPsxAEohyi1>. [Accessed 2 
November 2017.]

Library of Congress (2013). Library Reports on Amer-
ica’s Endangered Silent-Film Heritage: First-ev-
er Database Tracks Existing Films Worldwide. 
December 4, 2013. Washington, D.C.: Library of 
Congress. [Online.] Available at <https://www.loc.
gov/item/prn-13-209/endangered-silent-film-her-
itage/2013-12-04/>. [Accessed 2 November 2017.]


