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Abstract  

The aim of this essay is to explore which preservation method is the most suitable to preserve 

digital games with focus on Minecraft. This essay will compare emulation, migration and 

conversion. This will be done through a comparative literature study. The material of this 

essay is therefore previous research on preservation of digital games and preservation of 

digital information. The result is that a combined method of emulation and migration is 

preferable when it comes to the preservation of digital games. 

Abstrakt  

Denna uppsats ämnar att undersöka vilken eller vilka bevarandemetoder som kan vara bäst 

lämpat för att bevara digitala spel med fokus på Minecraft. Denna uppsats kommer att 

jämföra emulering, migrering och konvertering. Detta kommer att ske genom en komparativ 

litteraturstudie. Materialet har således varit tidigare forskning kring bevarande av digitala 

spel samt bevarande av digital information. Resultatet är att en kombinerad metod av 

emulering och migrering är att föredra när det kommer till bevarande av digitala spel.  

Keywords:  

Preservation, Games, Digital Games, Archiving, Emulering, Emulation, Migration, 
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1. Inledning  
Digitala spel är ett kulturellt fenomen som funnits i hemmet sedan 1972 när Magnavox 

Odyssey (oldest.org) lanserades. Sedan dess har spelen och den hårdvara man använder för 

att ta del av dem utvecklats. Det finns olika sorters digitala spel idag, så som datorspel och 

TV-spel som spelas med hjälp av en konsol som man kopplar in på en tv-apparat. Det finns 

även andra sätt att ta del av digitala spel på till exempel portabla plattformar så som 

GameBoy och Nintendo 3Ds, PSP, samt spelen vi har på våra telefoner och surfplattor. Sedan 

2017 finns det en portabel konsol som heter Nintendo Switch, detta är en konsol som är 

portabel och kan spelas på en tv-apparat. 

Vad händer när man slutat spela sitt spel och lagt det åt sidan? Kan man fortsätta att spela det 

på en nyare tv och dator? Hur vill vi bevara spelen och varför? Vill vi spara hela upplevelsen 

och vad menas då med hela upplevelsen? Vissa kan vilja bevara känslan av att hålla ett NES, 

Nintendo Entertainment System, i handen och spela Mario på en tjock- tv för att få den 

ultimata upplevelsen av att spela som när det lanserades första gången. Vilket kan medföra 

problem i och med att tjock-tv inte längre finns att köpa förutom begagnat och kanske inte 

ens det. Ett annat problem är skörheten hos konsolen i sig, hur länge håller plasten, hur länge 

håller elektroniken? 

En annan aspekt är att vissa digitala spel skapades baserat på processorns hastighet. Om man 

ska spela spelet på en modern dator kommer spelet att visas hundra eller kanske tusen gånger 

snabbare då processorernas hastighet har utvecklas med tiden. Spellogiken går då på 

processorns klocka. Om man vill spela spelen i sin original miljö måste man begränsa 

tillgängliga resurser då dagens processorer är betydligt bättre. Techquickie påpekar dock i  

YouTube videon Why Don’t Old Games Work on New Computers? (2018) att man kan tvinga 

sin dator till att bara köra på en processor om det skulle behövas. Denna problematik 

förekommer även med vissa nya digital spel, då går spellogiken på bild per sekund istället för 

på processorns klocka. Andra kanske vill bevara spelet i sig och med det kan tänka sig att 

konvertera spelet till ett annat medium men då finns risken att man förlorar upplevelsen av 

spelet. I och med att man konverterar från ett medium till ett annat genomför man en gallring 

i sig enligt Riksarkivet. 
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Nina Heljeback och Bengt-Olof Ågetoft är inne på ett annat problem kring bevarande av spel, 

speciellt i Sverige. De uttryckte 2017 sin oro över Sveriges lagstiftning gällande 

pliktexemplar som KB lyder under. De skriver att ”lagen om pliktexemplar är tänkt att ge KB 

möjligheten att bevara ett exemplar av de storspel och andra interaktiva medier med svensk 

anknytning som framställs och ges ut i Sverige …alternativt framställs utomlands och 

importeras” (Heljeback & Ågetoft 2017, s.77). Med svensk anknytning menar de allt som på 

något sätt har svenska skapare, upphovsmän eller förpackningar som är skapade för Sverige. 

Vidare skriver de att lagen om pliktexemplar enbart gäller fysiska objekt och att KB tar in de 

spel som uppfyller de kriterierna. Problemet de ser med lagen som den är utformad nu är att 

den inte innefattar de spel som finns att ladda ner. Heljeback och Ågetoft menar att detta har 

lett till att ”KBs spelsamling under det senaste 7-8 åren [inte ger en] representativ bild av hur 

marknaden såg ut” (Heljeback & Ågetoft 2017, s.77). Detta har lett till att spel som på något 

vis är kopplade till Sverige inte har samlats in och bevarats på ett korrekt sätt de senaste 7-8 

åren (Heljeback & Ågetoft 2017, s.77). Vilket i sin tur har lett till en väldigt skev bild av hur 

spel Sverige ser ut. De menar alltså att de inte kan samla in spel som representerar hur 

spelmarknaden i Sverige ser ut. Ett annat problem Heljeback och Ågetoft ser är att lagen 

kring upphovsrätt hindrar KB från att bevara spelen på ett säkert och bra sätt. 

Det som gör bevarande av digitala spel krångligt är det faktum att det är mer än bara 

information i text, eller en bild, eller en film för sig. Ett spel är rörlig bild, ljud och en serie 

av val som kan påverka utgången av spelet. Detta gör att det är knepigare att bevara ett spel. I 

visa fall har spelet även specifika kontroller som påverkar upplevelsen av spelet. Hals 

beskriver att digitala spel är ”…spel som kan upplevas med hjälp av någon form av 

audivisuell apparatur. Det kan vara allt från mobiler och handhållna datorer till konsoler 

kopplade till TV:n och arkadmaskiner.” (Hals 2014, s.18). Minecraft passar väl i denna 

beskrivning av ett digitalt spel. James Newman skrev 2012 att ”one of the most significant 

challenges remains constant: videogames are hugely complex digital objects.” (Newman 

2012, s.136). Även om det är krångligt att bevara ett digitalt spel så måste vi agera nu om vi 

vill beskydda mediets historia skriver Jacob Brogan 2017 på nättidningen slate.com. 
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Denna uppsats ämnar således att undersöka vilket som är det mest passande sättet eller sätten 

att bevara ett digitalt spel, i detta fall Minecraft, på. Detta kommer ske genom att jämföra 

texter som rör bevarande av spel genom emulering, migrering och konvertering samt de 

projekt som har fokus på att bevara spel. Jag kommer även att jämföra de tre olika 

bevarandesätten med varandra. 

1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning 
1.2.1 Syfte och Frågeställning 
Kungliga Biblioteket ska enligt lagstadgad plikt bevara ett exemplar av varje spel som på 

något sätt har en koppling till Sverige och av den anledningen har jag valt att använda 

Minecraft som exempel. Ur ett arkivvetenskapligt perspektiv finns det olika områden att 

forska kring när det gäller digitala spel. Det kan till exempel handla om att bevara spelet i sig 

och om man ska bevara det genom emulering eller konvertering. 

Ett annat område man kan se ur ett arkivperspektiv är kulturen kring spelet, bland annat hur 

människor kommunicerat kring spel i till exempel forum. Den här uppsatsen kommer att 

jämföra emulering, migrering och konvertering för att se vilken metod som är den mest 

passande för att bevara digitala spel, exemplet i denna uppsats är Minecraft. Jag kommer 

således undersöka de olika möjligheterna och svårigheterna som kan komma att uppstå i 

bevarandet av digitala spel. Frågeställningarna för denna uppsats är således:  

1. Vilka är de positiva och de negativa aspekterna med emulering? 

2. Vilka är de positiva och de negativa aspekterna med migrering?  

3. Vilka är de positiva och de negativa aspekterna med konvertering? 

4. Vilka är skillnaderna mellan bevarandesätten?  

1.2.2 Avgränsningar  
Det finns många olika aspekter till när det kommer till att bevara digitala spel. Det kan handla 

om allt från att bevara kulturen kring spelet eller att bevara de konsoler som de släpptes med. 

Denna uppsats kommer att undersöka om emulering, migrering eller konvertering är det bästa 
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sättet att bevara det digitala spelet Minecraft. För att avgränsa denna uppsats kommer jag att 

bortse från problematiken med upphovsrättslag, detta är ett område som nämns i sektionen 

för tidigare forskning. 

Uppsatsen kommer inte att gå in på de tekniska delarna av att bevara en server, till exempel 

när det kommer till kodning och programmering för att nämna två. Utan uppsatsen kommer 

enbart att titta på vilket som är det eller de mest passande sättet eller sätten att bevara 

Minecraft, detta genom emulering, migrering och konvertering. Detta är genomförbart då den 

tidigare forskningen som kommer användas i denna uppsats inte heller den har haft fokus på 

den tekniska biten av bevarande av spel, utan har gått igenom problem på ett övergripande 

sätt. 

Ytterligare en avgränsning är till vilket spel jag kommer att utgå ifrån, vilket är Minecraft 

som nämnts  i inledningen, syfte och frågeställnings-delen av uppsatsen. 

1.3 Bakgrund - Minecraft  
I boken Minecraft, får man följa skaparen Markus ”Notch” Persson och utvecklingen av 

spelet från en liten lägenhet på Söder i Stockholm fram till försäljningen av spelföretaget 

Mojang AB för 18 miljarder kronor (Karlsson 2018) till Microsoft 2015. Minecraft släpps 

den 18 november 2011 på Minecon, den första konferensen enbart för Minecraft (Goldberg & 

Larsson 2015). De som deltog på denna konferens var en salig blandning av människor i 

olika åldrar ”den yngsta gästen är 4 år gammal, den äldsta 77. Många är föräldrar. Vissa av 

dem har unnat sina barn den här resan och ser nu förundrat på en värld deras avkommor 

älskar, men som för dem är främmande. Andra är lika passionerade fans som sina 

barn.” (Goldberg & Larsson 2015, s.8). Strax efter att spelet hade släppts kunde tekniker 

rapportera att ”fyratusen personer nu loggar in för att spela Minecraft. I 

sekunden.” (Goldberg & Larsson 2015, s.15). 

Minecraft har även gjorts om för att man ska kunna lära ut i skolmiljö. Denna idé utvecklades 

efter att två lärare på olika sidor av jorden bestämde sig för att smyga in Minecraft i sin 

undervisning. Detta banade i sin tur väg för till skapandet av MinecraftEDU, detta tillåter 
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läraren att allsmäktig styra vad som händer i världen (Goldberg & Larsson 2015, s.175). Man 

har plockat bort vissa funktioner, så som att inga monster dyker upp och ur en pedagogiskt  

synvinkel sker detta för att läraren på något sätt ska kunna undervisa och styra i spelmiljön 

utan att det blir ”ovanligt underhållande lektioner för redan frälsta datorspelsbarn” (Goldberg 

& Larsson 2015, s.174). 

Minecraft har även använts för att skapa konceptet Mina Kvarter som men hjälp av Mojang 

AB lanserades av Svensk Byggtjänst 2011. De beskriver detta koncept på sin hemsida som ett 

”verktyg för dialog och visualisering vid nybyggnation och renovering av 

bostadsområden” (Svensk Byggtjänst). Detta koncept var riktat mot ungdomar för att kunna 

ta del av deras” idéer kring förnyelse av sina bostadsområden och att skapa förutsättningar 

för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara livsmiljöer” (Svensk Byggtjänst). 

1.3.1 Vad är Minecraft  
Denna uppsats ämnar att undersöka vilken eller vilka bevarandemetoder som är bäst lämpade 

för att bevara ett digitalt spel. Uppsatsen kommer att använda sig av det svenska spelet 

Minecraft, som enligt Goldberg och Larsson är ”…ett spel utvecklat av en enda person i 

Stockholm. Grafik så pixligt enkelt att den för tankarna till 1980-talet. En idé som om den 

hade lagts fram till en finansiär hade åkt i papperskorgen omedelbart, men som mot alla odds 

blev det kanske mest ikoniska om omtalade spelet sedan Tetris” (Goldberg & Larsson 2015, 

s.25).  

Minecraft är ett digitalt spel där det finns olika sätta att spela och ta del av spelet. ”Minecraft 

handlar om att bygga”(Goldberg & Larsson 2015, s.20). På Minecrafts egna hemsida kan 

man ta del av information som bland annat rör vad Minecraft är, vilka olika spelfunktioner 

som finns och vilka plattformar man kan spela på. De menar själva att det inte finns ett 

bestämt sätt att spela på, ”det är ett spel med öppet slut där spelarna själva bestämmer vad de 

vill göra” (Minecraft). 

Det finns tre sätt att spela Minecraft på, det är kreativtläge där spelaren får bygga vad den 

önskar med hur mycket resurser den behöver för sin skapelse. I detta läge kommer det heller 
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inte fiender under natten, eller i mörka utrymmen som det gör i överlevnadsläget. Zeemo, en 

person som skapar i Minecraft, publicerade 2016 en rad bilder av Gamla stan i Stockholm 

som hen hade skapat i just Minecrafts kreativa läge, se bild 1 för exempel. Goldberg och 

Larsson skriver att spelare har skapat allt från Eiffeltornet i Pars till hela jordklotet, 

visserligen har man inte byggt jordklotet enligt skala men det är tillräckligt stort för att en 

inbiten skapare i Minecraft ”ska dra efter andan”(Goldberg & Larsson 2015, s.22). 

!  
Bild 2. Stortorget, Gamla stan skapat i Minecraft 

Sedan är det överlevnadsläget, här ska spelaren hitta resurser för att kunna överleva mot 

spelet, men vill man utmana sig själv lite extra kan man självklart ge sig på att vara kreativ i 

detta länge med (Goldberg & Larsson 2015). Sedan finns det ett tredje sätt att spela på. Dock 

är det inte riktigt ett läge då spelaren själv skapar en värld till vilken spelaren (eller skaparen) 

kan bjuda in sina vänner. Detta kallas för Minecraft-Realms, världar som ”skapats av [deras] 

officiella partners - trevliga människor från Minecraft-communityt.” (Minecraft-Servrar). 

Dessa världar erbjuder olika spelmöjligheter som kan gå ut på att samarbeta med sina 

kompisar, eller så är det grupprum där man kan skriva med andra spelare och till sist 

"vidsträckta spelar-utvecklade världar att utforska.” (Minecraft-Servrar).  

Minecraft-Realms kan man spela på två olika plattformar. Dessa två plattformar är kopplade 

till olika hårdvaror man kan använda sig av för att kunna spela. Den första är Java-utgåvan 

för PC och Mac. Den andra utgåvan är till för att kunna spelas på smart devices, till exempel 

på en mobiltelefon, konsol och på Windows 10. Dock så är dessa versioner inte kompatibla 

med varandra (Minecraft). Vilket innebär att de man vill bjuda in för att spela i sin skapade 

värld måste använda sig av samma plattform. Minecraft-Realms är ett av sätten att spela 
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Minecraft på. Detta gör man genom att ha en prenumeration. Om man väljer att avsluta den 

kan man inte spela sina världar online men man kan ladda ner dem på sin dator. Vill man 

påbörja sin prenumeration igen så kommer världarna att ligga kvar (Minecraft). I stort så 

spelas de tre varianterna på samma sätt, det går ut på att skapa och dela med andra, för att 

man vill utmana sina vänner eller för att man vill se hur länge man kan överleva i 

survivalmode. 

1.4 Teori 
Den här uppsatsen kommer använda sig av Terry Cooks teori om den fjärde vågen av 

värdering av handlingar. I sin text ”We are what we keep; we keep what we are” från 2011, 

skriver Cook att rollen som arkivarie har förändrats genom åren och att man nu går in en ny 

våg som han benämner det. Cook menar att fler delar av samhället har börjat få upp ögonen 

för bevarande av sin kultur och minnen, och att det som bevaras kommer att berätta vår tids 

historia i framtiden. Bevarandet av spel är att bevara en del av vår tids kultur. Anledningen 

till att den här teorin är relevant för den här uppsatsen är för att vi är vad vi bevarar och vi 

bevarar vad vi är, som Cook skriver. För att kunna bevara en kultur på ett korrekt och rättvist 

sätt behöver man ha en förståelse för den och det har börjat hända enligt Cook. Han anser att 

det är spännande att grupper ur samhället har fått upp ögonen för bevarande och att de aktivt 

gör försök till att bevara sina minnen och historia. Dessa röster som bevaras blir en del av ett 

mer ’autentiskt’ kulturarv i arkiven (Cook 2011, s.183). 

Världen går framåt och det behöver vi också gör i våra bedömningar i hur vi bevarar och 

arbetar. Cook skriver att ”perhaps we are ready to share that appraisal function with citizens, 

broadly defined, where we engage our expertise with theirs in a blend of coaching, 

mentoring, and partnering” (Cook 2011, s. 182), arkivarierna behöver alltså finns till som en 

guide i värderingsarbetet och hur man bemöter denna utmaning för att skapa ett arkiv som är 

mer inkluderande kan komma att avgöra hur arkivarieyrket kommer att utvecklas i den 

digitala eran påstår Cook (Cook 2011, s.1849). 

Fortsättningsvis påstår han att om vi kan anamma denna vision, bryta tystnaden, släppa vår 

makt över värdering av handlingar och lära oss att lära ut kunskap kommer det vi bevarar 
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ändras radikalt i framtiden. Om vi arkivarier kan acceptera att vi verkligen är ‘vad vi bevarar’ 

och ‘vi bevarar vad vi är’, då kommer vår professionella roll att förändras och det till 

samhällets fördel. Att genomföra en sådan förändring är en av utmaningarna för professionen 

och det är vårt första ansvar för värdering av information (Cook 2011, s.185) menar Cook.  

1.5 Metod, material och källkritik  
I denna del av uppsatsen redovisas metodval, hur material har sökts fram samt att 

problematiken kring forskning av bevarande av digitala spel tas upp 

1.5.1 Metod  
Alison Jane Pickard skriver i boken Research methods in information (2013) att ” ideally it is 

the question that should dictate the nature of the asking” (Pickard 2013, s.xvii). I och med att 

denna uppsats ämnar att undersöka vilken bevarande metod som är bäst lämpad för att bevara 

Minecraft kommer jag att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 

metoden är lämplig för denna uppsats eftersom jag vill undersöka ett litet område av 

bevarande. I och med att denna uppsats har en explorativ ansats och ämnar att förklara och 

tolka snarare än att genom kvantitativa metoder påvisa vilken/a bevarande metod/er som är 

bäst lämpad/e för att bevara ett spel som Minecraft. Jag kommer att läsa in mig på den 

tidigare forskningen kring bevarande av spel för att skapa mig en bild av vad som gjorts och 

vad som kan tänkas göras i framtiden. Jag har valt att göra en jämförande litteraturstudie för 

att besvara mina frågeställningar. 

Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod från 2009, beskriver komparation som en vanlig metod att 

använda sig av, även om den kan vara svår att tillämpa. Att den kan vara svår att tillämpa är 

på grund av att man tror att man jämför två saker som är relativt lika varandra men i själva 

verket jämför man något annat (Ejvegård 2009, s.44). Ejvegård listar fyra punkter man 

behöver tänka på när man genomför en komparativ studie. Den första är att man måste utgå 

från enheter man tror går att jämföra, i detta fall ska uppsatsen jämföra emulering med 

migrering och konvertering. Den andra är att man ”behöver generalisera de företeelser som 

skall gå att jämföras” (Ejvegård 2009, s.44). De tredje handlar om att ”för att en jämförelse 

ska kunna ske måste en sortförvandling ske” (Ejvegård 2009, s.44) detta innebär att det man 
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jämför måste vara likvärdigt. Den fjärde punkten Ejvegård tar upp är att likheter och olikheter 

måste beskrivas. 

Pickard skriver att det finns tre paradigm när det kommer till metoder för forskning inom 

informationsvetenskap. Hon skriver att positivism är fött ur naturvetenskapen och deras 

metoder och är kvantitativa. Det andra paradigmet är postpositivism eller mixed research 

method, det är en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder (Pickard, 2013). Det sista 

paradigmet är interpretivism är ett paradigm som använder sig av kvalitativa metoder. Jag 

anser att denna uppsats hamnar inom det interpretivistika paradigmet. Detta paradigm har 

enligt Pickard två inriktningar, den första är emperical interpretivism och den andra är critical 

theory. Emperical interpretivism går ut på att studera sociala fenomen i sin naturliga tillvaro. 

Medan critical theory utgår ifrån utredning som grundar sig i ideologi, den undersöker alltså 

nuvarande tankar och sociala strukturer (Pickard 2013, s.11). Denna uppsats hamnar inom 

emperical interpretivism då jag ämnar att undersöka hur bevarandet av en del av den 

spelkultur som utvecklas de senaste 70 åren är just det, ett socialt fenomen där flera personer 

med samma eller liknade intresse samlas för att diskutera sitt favoritspel.  

Jag har även använt mig av metoden litteraturstudie. Detta innebär att man använder sig av 

tidigare forskning inom samma område som man valt att efterforska, nämligen bevarande av 

digitala spel och digitalt bevarande. En litteraturstudie inleds med en litteratursökning, där 

man söker fram litteratur inom det område man ämnar att undersöka och med litteratur avses 

i stort sett tryckt material och även källor som går att ta del av på internet (Ejvegård 2009, s. 

47). I sektionen material beskriver jag hur dessa sökningar skett för denna uppsats. Ejvegård 

menar att en litteraturstudie är en översikt av hur forskningsområdet ser ut för tillfället och att 

detta är en bra metod för en uppsats på kandidatnivå (Ejvegård 2009, s.49). 

Jag har gjort bedömningen att genom litteraturstudier och genom att jämföra tre olika 

bevarandemetoder kommer jag att kunna besvara mina frågeställningar. 
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1.5.2 Material  

Materialet för denna uppsats är artiklar och uppsatser som rör bevarande av spel samt artiklar 

och andra texter kring bevarade i stort. Detta val av material har skett på grund av att denna 

uppsats ämnar att jämföra olika bevarandemetoder för att se vilken eller vilka metoder som är 

bäst lämpad/e för att bevara spelet Minecraft. Insamlingen av material har skett genom 

sökning på orden: Preservation, Games, Digital Games, Archiving, Emulering, Migration, 

Konvertering, Bevarande av spel, Archiving Games, Preservation through emulation - 

migration - conversion. Jag har även sökt fram ords betydelse för att kunna förklara och 

använda dem som centrala begrepp i denna uppsats. Dessa sökningar har börjat med ’vad är’ 

och ’what is’. Sökningarna har skett genom Googlescholar och genom Södertörns Högskolas 

bibliotek, Söderscholar. Där har jag fått många olika och bra träffar som jag har kunnat 

använda mig av för denna uppsats. 

För information om Minecraft och dess skapelse har jag använt mig av information på 

Minecrafts egna hemsida samt att jag har läst boken Minecraft (Goldberg & Larsson 2015).  

1.5.3 Källkritik  
Området bevarande av spel är ett relativt nytt forskningsområde vilket leder till att många 

forskare och författare ofta hänvisar till sig själva. Denna problematik är något som Brown, 

Lowrance och Whited tar upp i sin uppsats Preservation Practices of Videogames in Archives 

2018. Detta är något även jag har noterar under insamlingen av data för denna uppsats och 

därför anser jag att det är viktigt att ta upp. Den tidigare forskningen blir således en del av 

min undersökning då, som tidigare nämnts, detta forskningsområde är relativt nytt och den 

information som finns är hänvisningar till forskares egna tidigare forskning eller hänvisningar 

till andra forskare. 

1.6 Disposition  
Inledningen i denna uppsats ämnar att kort förklara hur digitala spel utvecklats fram till idag. 

Efter det presenterats syfte och frågeställningar, avgränsning. Därefter kommer bakgrund till 

exempelspelet Minecraft som kommer användas i denna uppsats. Sedan följer teori, metod, 

material, källkritik och slutligen centrala begrepp och tidigare forskning. 
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Nästa del är undersökning, som syftar till att uppnå mitt syfte och sedan svara på 

frågeställningarna. Denna del av texten inleds med en kort förklaring till emulering, 

migrering och konvertering. Sedan fortsätter undersökningen indelad efter varje 

frågeställning. Hela kapitlet undersökning avslutas med en diskussion. 

Näst sista delen av denna uppsats är en sammanfattning där jag går igenom hela uppsatsen 

från början till slut, samt presenterar förslag på framtida forskning. Den sista delen är käll- 

och litteraturförteckning. 

1.7 Centrala begrepp 
Denna uppsats kommer att till stor del beröra TV-spel, datorspel och spel som spelas på 

mobiler och/eller surfplattor, specifikt digitala spel. Av denna anledning krävs det en 

genomgång av de termer som kan komma att dyka upp i denna uppsats framöver. 

Digitala spel  

TV-spel, datorspel samt spel som finns på mobiler och surfplattor i denna uppsats 'smart 

devices’, kommer att benämns som digitala spel. Digitala spel kan också vara Arkadspel och 

spel med ljus, men de kommer inte att diskuteras lika djupgående i denna uppsats och räknas 

därför inte med som digitala spel. 

Singleplayer spel 

I dessa spelar en ensam spelare ett digitalt spel. Dessa spel kan man köpa fysiskt eller ladda 

ner dem digitalt för att sedan spela på sin, som nämnt innan, konsol eller dator. Det vill säga 

att man spelar dessa spel ensam mot spelet. Innan har det enbart krävts att man har haft rätt 

konsol eller dator för att kunna spela. På senare tid krävs det i vissa fall en uppkoppling 

online för att kunna spela spelen, detta har skett för att skydda spelen från otillåten kopiering. 

Multiplayer spel 

I dessa spel spelar man med andra personer, detta gör man antigen genom att spela på samma 

konsol, dator eller på olika konsoler och datorer genom att vara uppkopplad online eller via 

LAN. Local Area Network förkortas LAN och innebär att man kopplar ihop datorerna lokalt 
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utan att behöva en uppkoppling online. Att spela ett multiplayer spel kräver att alla 

deltagande har samma version av spelet, detta betyder inte att det nödvändigtvis behöver vara 

den senaste versionen. 

Walkthrough 

En text eller video som förklarar och går igenom spelet i sin helhet eller delar av banor eller 

moment. 

Spelkultur  

Kulturen och gemenskapen som finns kring ett eller flera spel. Det kan handla om till 

exempel forum där man kan få tips och knep till spelet man spelar. Den kan även vara så 

enkelt som att man pratar om det på skolgården. 

Bitrot 

Eller på svenska bitröta är ”smygande förstörelse av lagrade data” (IT-ord.idg.se). Detta är en 

form av dataförlust och kan förbyggas genom att kopiera informationen med jämt mellanrum. 

Det kan också bero på att filformaten informationen ligger på blir föråldrade med tiden och 

blir därför oläsbara (IT-ord.idg.se). 

Server  

En server kan vara en dator, ett program eller en anordning vars uppgift är att hantera 

nätverksresurser. De hänvisas ofta till som dedikerade, då de inte utför några andra uppgifter 

förutom sina uppgifter som server (Thecopedia). En server kan även lagra information. 

Porting 

Porting är en process man använder sig av för att anpassa systemet för en ny miljö än den det 

skrevs för eller var avsedd att arbeta i. Man kan även använda begreppet när man hänvisar till 

ändringar som gjorts i hårdvaran när den behöver göras om så att den blir kompatibel med 

andra miljöer. Porting används också för att beskriva processen att konvertera ett digitalt spel 

så att det inte blir beroende av en plattform för att kunna spelas (Techopedia).  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Patching 

Patcher ändrar den befintliga programmeringskoden genom att modifiera den eller genom att 

ersätta den helt. Patching kallas också för mjukvaruuppdatering. Patcher sker i redan 

befintliga program och de kan vara tillfälliga uppdateringar innan en fullständig uppdatering 

av en mjukvara släpps. Dessa uppdateringar kan vara allt ifrån installering av nya drivrutiner 

till att fixa brister i säkerheten. Patcher har blivit extremt viktiga som uppdateringsmetod där 

säkerhetshot uppenbarar sig ofta, speciellt i onlinemiljöer. Dessa uppdateringar är vanligtvis 

tillgängliga att ladda ner via internet (Techopedia). 

Day one patch  

Det kan ta en till fyra månader för den fysiska utgåvan av ett spel att produceras. Detta ger 

spelutvecklarna ytterligare tid att utveckla spelet. Dessa uppdateringar eller patches släpps då 

i samband med att spelet släpps (Ismali 2016). 

1.8 Tidigare forskning kring bevarande av digitala spel  
I ”Emulation as a strategy for preservation of games: the KEEP project” (2009) menar 

Pinchbeck m.fl. att emulering är det bästa sättet att bevara ett spel på, men att det endast går 

att uppnå genom en öppen åtkomstarkitektur som är baserat i en virtuell maskin (Pinchbeck 

m.fl. 2009 s.5). Denna maskin är det enda som kommer att säkra spelen från samma cykel 

som de hade i sin original media (Pinchbeck m.fl. 2009, s.5). 

Dock så finns det fler aspekter till bevarande av digitala, James Newman skriver i sin artikel 

(Not) Playing Games: Player-Produced Walkthroughs as Archival Documents of Digital 

Gameplay från 2011 att ”walkthrough texts might be better able to capture and communicate 

the important qualities of games, as defined and understood by their players, than the 

playable games themselves” (Newman 2011, s.111). Alltså texter och inspelningar om hur 

man spelar spelet från start till slut kan vara ett bättre sätt att förklara spelets gång än att ha 

bara spelet bevarat i sig. Vidare menar han att walkthroughs är en viktig komponent till 

bevarande av spel och säger att ”…walkthroughs are among the most extensive and thorough 

pieces of critical game analysis presently available” (Newman 2011, s.121). 
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En annan anledning till att walkthroughs kan ses som viktiga när det kommer till bevarande 

av spel är att genom emulering kan man förlora den historiska kontext kring spelet, en aspekt 

som Ludvig Hals tar upp i sin uppsats ”Mer än bara dataspel” (Hals 2014, s.20). Denna 

uppsats har fokuserat på tre svenska kulturarvsinstitutioner, Spelarkivet, Tekniska museet och 

AVM på KB , och hur de ser på bevarande av spel och hur det ska tillgängliggöras. Den 1

uppsatsen är relevant för denna uppsats då den har ett nationellt perspektiv, medan de andra 

texterna och artiklarna har ett internationellt perspektiv. 

Joanna Barwick, Adrienne Muir och James Dearnley skrev Where have all the games gone? 

Explorations on the cultural significance of digital games and preservation (2009) som 

handlade om hur TV-spel är en del av vår tids kultur. De har fokuserat på fem områden, TV-

spelsindustrins styrkor och storlek; den negativa attityden mot digitala spel; meningen med 

kulturarv och bevarande; tillväxten av intresse från den akademiska världen för studier av och 

bevarande av spel (Barwick, Muir & Dearnley 2009). 

De tar även upp problematiken kring upphovsrättslagar som kan sätta stopp för emulering 

eller migrering av spel vilket även Newman och Hals tar upp i sina texter. Ytterligare ett 

problem som finns för bevarande av spel i Sverige är lagen om pliktexemplar som dikterar att 

KB endast får bevara spel med svensk koppling i sin originalform (Hals 2014, s.54). 

I jämförelse med Hals undersökning, som har intervjuat bevarandeinstitutioner, har Alasdair 

Bachell och Matthew Barr i artikeln Video Game Preservation in the UK: Independent 

Games Developers’ Records Management Practices från 2014, genomfört intervjuer med 

personer som jobbar med att utveckla spel. De har ställt frågor kring deras vanor och 

inställning kring bevarande av spel. Svaren de fick är varierade där vissa sparar alla versioner 

av spelet medan andra enbart sparar den slutgiltiga produkten (Bachell & Barr 2014, s.149). 

En annan del i deras undersökning rörde bevarandeaktiviteter hos spelutvecklarna och även 

där fick de väldigt blandade svar (Bachell & Barr 2014 s.149). 

 Audiovisuella medier på Kungliga Biblioteket1
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Den tidigare forskningen går ofta in på KEEP . En satsning att bygga en plattform för att 2

bevara digitala objekt, med en inriktning på digitala spel (Pinchbeck m.fl 2009, s.4). Detta är 

tänkt att ske genom emulering. KEEP är tänkt att ha en del där bevarande av spelmiljön ingår, 

man ska alltså emulera det system som spelet ligger på. Även om det kan antas vara det mer 

populära sättet att bevara spel på, så har KEEP alltså haft ett fokus på att emulera det system 

som spel körs på. Med system menas konsoler och datorer (Carta 2017, s.5). Paul Gooding 

och Melissa Terras skriver i ’Grand theft Archive’: A quantitative Analysis of the State of 

Computer Game Preservation (2008) att det inom spelvärlden finns entusiaster som emulerar 

spel även om detta sker olagligt, detta kan kopplas till Terry Cooks teori om den fjärde vågen 

av bevarande där arkivarien behöver ta ett steg tillbaka och finnas med som stöd till de som 

önskar att bevara sin kultur och sina minnen. 

2. Undersökning  
Denna uppsats ämnar att undersöka vilken eller vilka bevarande metoder som är de mest bäst 

lämpade för att bevara det digitala spelet Minecraft. Som nämnt innan är Minecraft ett digitalt 

spel, dessa skiljer sig från vanliga fysiska spel, eftersom hårdvaran, alltså datorn eller tv:n, 

gör det möjligt att skapa mer komplexa världar vilket fysiska spel inte har samma möjlighet 

till (Hals, 2014, s.16). När det kommer till Minecraft skulle man kunna tro att det är ett 

ganska enkelt digitalt spel, men i själva verket är det ett komplext spel på grund av att man 

kan spela på olika plattformar men också på grund av de olika lägena man kan spela i. 

Minecraft har fortfarande regler som behöver följas för att spelet ska kunna köras. Det 

behöver också ha regler för vad som händer när man gör enkla saker som att knacka loss sten 

ur marken och koder för vad som ska hända och när. 

I denna uppsats kommer tre bevarandesätt för att att bevara spel tas upp. Den första är 

emulering och de två andra är migrering och konvertering. Emulering innebär att man härmar 

ett system med ett nytt program där systemet kan köras. Ofta så sker detta när hårdvaran blir 

för gammal eller när det inte längre går att hitta reservdelar (IT-ord.idg.se). Detta gäller även 

när det kommer till gamla datorer eller konsoler, då skaps en emulator som kan köras på 

nyare datorer (IT-ord.idg.se). 

 Keep Emulation Environments Portable2
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Det andra sättet ett bevara på är migrering. Lars Wiktorin förklarade 2003 att ”Migrering är 

en begränsad form av omstrukturering som innebär att system överförs eller anpassas till en 

ny teknisk miljö. Detta är en vanlig form av modernisering” (Wiktorin 2003, s.237). Han 

påstår även att ”en vanlig term for teknikanpassning är migrering.” (s.230). IT-ord.idg.se 

skriver att migrering innebär byte av plattform för ett system. Man bevarar datan och i vissa 

fall även programmen. De skriver också att migrering kan ”innebära byte av hårdvara, till 

exempel från stordator-system till persondatorer i nätverk, byte av operativsystem eller byte 

av databashanterare” (IT-ord.idg.se). De skriver också att det krävs att man konverterar data 

och anpassar eller skriver om programmen (IT-ord.idg.se). 

Det tredje sättet är konvertering. På IT-ord.idg.se kan man läsa sig till att konvertering 

innebär att man omvandlar filer från ett format till ett annat, detta kan även appliceras på 

konvertering från analogt till digitalt (IT-ord.idg.se). Wiktorin ger en lite mer detaljerad 

förklaring och menar att man även kan göra mer komplexa konverteringar som innebär både 

byte av program och den miljö som informationen ligger på till exempel ”från IBM och 

Cobol till Unix och OO eller till en komponentbaserad miljö” (Wiktorin 2003, s.230).  

2.1.1 Vilka är de positiva kontra de negativa aspekterna med emulering? 

Eva Toller skriver 2009 i Planering och genomförande av leverans till e-arkiv, att emulering 

har många användningsområden och man har på detta vis räddat operativsystem samt tidigare 

digitala spel (Toller 2009, s.103) Toller skriver även att emulering av äldre digitala spel ofta 

drivs av entusiaster och på en ideell basis (Toller 2009 s.103). På senare tid har även nyare 

spel sparats åt eftervärlden. Men det som Toller skriver här stämmer bra överens med vad 

Cook menar med fjärde vågen av värdering. Här är det entusiasterna som på eget bevåg har 

valt att bevara sina favoritspel, i vissa fall till eftervärlden men ofta för att återuppleva en 

nostalgitripp men det är Arkivariens uppdrag att bistå med kunskapen kring bevarande. 

Med hjälp av emulering kan man göra sig av med den gamla hårdvaran som spelet legat på då 

man med emulering härmar systemet det har använt. Det nya programmet härmar alltså det 

gamla programmet så att det kommer fungera och se ut som det gjorde innan, Toller tillägger 
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dock att det kan ”gå lite snabbare eftersom man kör på nya maskiner med högre 

prestanda” (Toller 2009, s.113.) Toller tar även upp kostnadsfrågan av emuleringsprogram 

och påstår att när man ska ta fram emuleringsprogramvara professionellt så kommer man inte 

ifrån kostnaderna. Dessa program kommer även att behövas skrivas om när de ”… 

programmeringsspråk som de skrivna i blir så gamla att det inte går att använda längre. 

Likaså måste programmen då och då flyttas till nya datorer” (Toller 2009, s.103-104). 

David Anderson, Janet Delve och Dan Pinchbeck menar att även om emulering är den bättre 

metoden så är den fortfarande en digital lösning som kan komma att behövas emuleras igen 

när tekniken ändras. För emulering är i grund och botten ett digitalt objekt (Anderson, Delve 

& Pinchbeck 2010, s.115). Det är inte bara den tekniska aspekten som spelar roll när man ska 

emulera ett spel menar Anderson, Delve och Pinchbeck, man måste även ha kunskapen om 

spelet och och dess hårdvara i åtanke när man ska genomföra en emulering då man kan tappa 

mycket av spelet när man gör detta (Anderson, Delve & Pinchbeck 2010, s.115). 

Pinchbeck m.fl. skrev 2009 att flera problemområden har uppdagats med att ha emulering 

som kärnmetod för bevarande. De menar att komplexiteten bakom emulerade spel är ett stort 

problem speciellt för personer som kanske inte besitter den tekniska kunskapen för att ta sig 

igenom det system vilket emulationen ligger på. Vidare tar de upp problemet kring behovet 

av specifika program för emulationen, som också åldras, risken finns att man skapar 

emulationer för det redan emulerade spelet. I teorin är det möjligt att emulera en emulation 

men i och med att man inte testat om detta skulle fungera medför det risker menar Pinchbeck 

m.fl. (Pinchbeck m.fl. 2009, s.3). 

Den största negativa aspekten när det kommer till emulering som bevarandemetod är 

åldrandet, ett problem som Pinchbeck m.fl. också tar upp. De tar också upp problemet med 

att varje spel som emuleras ofta har sin egna plattform den ligger på. Giovanni Carta menar 

emellertid att ”emulation does not focus on the digital object, but on the hard- and software 

environment in which the object is rendered” (Carta 2017 s.2). Frågan blir då om man kan 

emulera en tidigare emulation och man ska skapa en emulering för det system som den 

nuvarande emuleringen ligger på. 
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2.1.2 Vilka är de positiva kontra de negativa aspekterna med migrering? 

Toller menar att migrering är den vanligaste metoden för långtidsbevarande av information 

samt att det är den metod som är rekommenderad av Statens arkiv (Toller 2009, s.104). Toller 

påstår att ”migrering innebär att … i takt med den tekniska utvecklingen, kopierar 

informationen till format som man räknar med ska kunna användas mycket länge” (Toller 

2009, s.104), och att detta inte innebär att informationen ligger säkert i det valda formatet 

(Toller 2009, s.104). Detta innebär för Minecraft att man måste hitta ett bra sätt att migrera 

spelet på men att man måste ha i åtanke att man ska kunna ha tillgång till spelet i framtiden 

också. Hårdvaran som spelet lever i kanske inte finns kvar senare och då blir det ett problem. 

Även om man räknar med att informationen kommer finnas kvar och vara läsbar så är detta 

inte en garanti på att spelet kommer att kunna köras då tekniken kommer att utvecklas. 

Pinchbeck m.fl. menar att migrering historiskt sett har varit vägen att gå när det gäller 

bevarande av digitala spel. Men, migrering påskyndar bitrot, eller bitröta som sker varje gång 

man behöver migrera ett digitalt objekt, Pinchbeck m.fl. menar även på att migrering är 

ineffektivt då man behöver migrera varje objekt var för sig (Pinchbeck m.fl. 2009, s.3). 

Toller trycker även på viken av metadata till det man vill bevara. Hon menar att det är viktigt 

”att framställa riklig dokumentation så att man även långt efteråt ska kunna tolka innehållet i 

arkivet” (Toller 2009 s.104). Fortsättningsvis skriver Toller att det gäller allt från 

beskrivningar av hur informationen användes till detaljerade beskrivningar av 

’databitarna’ (Toller 2009 s.104). Denna information är viktig för de som ska ta del av 

Minecraft senare, när de som spelar nu inte finns kvar och deras kunskap försvunnit. De 

språk man använde i spelet kan vara oförståeligt när kunskapen försvinner. Cooks teori om att 

arkivarien bör ta ett steg tillbaka och låta samhället göra sin egen värdering av vad som ska 

bevaras blir aktuell här. För att metadatan ska kunna förstås måste de som spelat och skapat i 

Minecraft vara med och beskriva den, då det är de som sitter på kunskapen. På detta sätt 

skulle man även kunna bevara minnena och kulturen kring Minecraft, men det är, som nämnt 

innan, Minecraft-communityt som bäst kan beskriva sin kultur. 
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I inledningen av denna uppsats nämns vilka områden man kan se som bevarande av spel, där 

tas det upp bevarande av spelkulturen. Detta som Toller pratar om skulle kunna vara 

applicerbart på att bevara gameplay och walkthroughs, då de beskriver hur spelet fungerat 

och hur det har spelats och på så sätt bevarar man informationen kring Minecraft och dess 

spelområden. Anderson, Delve och Pinchbeck är inne på samma bana och skriver följande 

”migration purports to concentrate on the information content of the digital object itself, thus, 

preserving future access to that content despite constantly changing technology” (Anderson, 

Delve & Pinchbeck 2010, s.116). Detta skulle kunna tolkas som att migration av information 

är till för att beskriva det digitala objekt man önskar att bevara. Vilket är användbart i 

situationen där man vill bevara information kring Minecraft så som kulturen, lektioner där 

MinecraftEDU använts som redskap och där man använt sig av plattformen för att ta in 

åsikter och idéer från medborgare när det gäller nybyggen. 

Hals beskriver skillnad på migrering och emulering på följde sätt ”…att migrering fokuserar 

på att konvertera själva spelet medan i arbetet med emulering så ligger fokus på att återskapa 

den teknologiska miljön som krävs för att spela spelet” (Hals 2014, s.26). Även om det är 

skillnad på vilket fokus varje bevarandesätt har så är de lika viktiga. Om man ska kunna spela 

ett spel i framtiden måste man ha i åtanke att man måste kunna spela spelet men också att 

man har tillgång systemet som man ska spela spelet på. 

Giovanni Carta skriver i sin text Metadata and video games emulation: an effective bond to 

achieve authentic preservation? från 2017 att migration är en mycket effektiv metod när det 

kommer till att bevara enkla data så som textfiler eller bilder. Ibland kan det även handla om 

att man vill bevara stora mängder data. Men han observerar att när komplexa objekt såsom 

spel ska bevaras genom migration så kan det vara väldigt tidskrävande (Carta 2017, s.2). 

2.1.3 Vilka är de positiva kontra de negativa aspekterna med konvertering? 

Som nämnts innan innebär konvertering att man gör om formatet i vilket information finns 

på. Fredrik Samson skriver i De funktionella komponenterna i ett e-arkiv enligt OAIS (2009) 

att det ”… handlar om konvertering av filer mellan filformat från tiff till pdf/a eller från en 

version av tiff till en annan” (Samson 2009 s.181). När det kommer till Minecraft så är den 
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spontana känslan att detta kanske inte är det bästa sättet att bevara ett spel på. En anledning är 

att man ämnar att hålla spelet körbart i en originalform för att inte tappa känslan av spelet. 

En annan anledning, som Samson tar upp, är att ”de tekniska format som finns att tillgå för 

lagring av information, inte kan förväntas ha samma tidshorisont som bevarandeperspektivet 

för arkivet” (Samson 2009, s.181). Att man behöver ha tidshorisonten för formatet man väljer 

att bevara i har även nämnts innan i passagen om migrering och är förövrigt även ett problem 

för bevarande genom emulering. Samson skriver även att konvertering innebär att en fil ”i 

något avseende ändrar sitt tekniska format” (Samson 2009, s.181). Konvertering som 

bevarandesätt för Minecraft kan vara svårt då man, som nämnts innan, ändrar filens format 

till ett annat. 

2.1.4 Vilka är skillnaderna mellan bevarandesätten? 

I den tidigare forskningen, som nämnt innan, så har många författare tagit upp den negativa 

biten av migrering och konvertering som är bit-rot. Bitrot, eller bitröta som förklarats innan, 

innebär det att datan försvinner lite i taget varje gång man gör en konvertering eller migrerar. 

Ett exempel på det är när man gör om en pdf-fil till jpeg. När man flyttar från pdf så förlorar 

man sökbarheten i den då jpeg enbart är pixlar. Om man skulle konvertera en värld i 

Minecraft skulle men förlora för mycket av spelbarheten för att det skulle ses som en metod 

som är säker. Därför är emulering en bättre metod även om den också kan ses som ett digitalt 

objekt som även det måste bevaras på ett korrekt sätt, men man kan göra en emulering av 

emulering. Risken med detta kan vara att det blir som i ett fysiskt arkiv, en hänvisning till en 

hänvisning som leder till en tredje. 

Carta menar att ”with migration the digital object changes somehow to be recognised by a 

newer or different system. Emulation, instead of modifying the object, alters the environment 

where the objects work” (Carta 2017, s.2). Pinchbeck m.fl. menar att ”… migration is of 

limited value in digital preservation generally, and of extremely limited value in the 

preservation of games” (Pinchbeck m. fl. 2009, s.3). Migrering av programvara sker i och 

med att man kan spela Minecraft på olika plattformar, porting. I och med att man flyttar 

koderna från en plattform till en annan. Dock så är de inte spelbara på olika utan har man 
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versionen för Mac och PC då är det där man får spela samma skakar häller från windows 10 

och Xbox.  

2.2 Diskussion  
Denna uppsats har ämnat att undersöka vilket som kan vara det bästa sättet att bevara det 

digitala spelet Minecraft på. Den har jämfört emulering, migrering och konvertering som 

bevarandesätt. 

Vad som är tydligt i den redovisade undersökningen ovan är att emulering är ett av de bättre 

lämpade bevarandesätten för Minecraft. Anledningen är att de härmar det hårdvara som 

mjukvaran huserade i från början. Minecraft är både ett singleplayer- och ett multiplayerspel. 

Minecraft singleplayer spellägen är kreativt- och överlevnadsläge när man laddat ner spelet 

till sin dator och därigenom kan spela det när man vill. Multiplayerspel är som nämnts innan 

en speltyp som behöver en uppkoppling online för att man ska kunna vara med och spela. 

Denna typ av spel kan vara svårare att bevara då de ofta finns på en server som behöver 

hållas vid liv. I Minecrafts fall framgår det att det finns möjlighet att ladda ner sin Realm om 

man väljer att avsluta sitt abonnemang. På detta sätt kan man välja själv hur man vill bevara 

sin Realm på sin dator. Minecraft skriver även att om man väljer att återuppta sitt 

abonnemang så kommer ens Realm att finnas kvar och vara tillgänglig till de personer man 

väljer att dela med igen.  

Det finns flera aspekter till varför emulering kan vara det bäst lämpade sättet att bevara 

Minecraft på. En aspekt är att om man kan se spelet i sin originalmiljö kan ta lärdom av hur 

koden var uppbyggd och hur den fungerade i den miljö den var skapad för. Emulering tillåter 

att originalkoden som Minecraft använder sig av i sitt skapade bevaras i sitt originalläge, 

vilket i sin tur skulle kunna tillåta nya spelkreatörer att dra lärdom av den kodning som 

användes. Bachell och Barr menar att ”the industry also stands to benefit from supporting 

emulation as an educational tool, allowing future up-and-coming game developers and 

designers to examine and learn from the medium’s rich heritage, resulting in better, 

potentially more commercially successful products in the future, so that they might become 

all the more successful” (Bachell & Barr 2014, s.143). 
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En annan aspekt som tas upp i den tidigare forskningen, är att företag som på något sätt 

bevarar sina spel kan återanvända dem. ”Ensuring backwards compatibility through 

emulation makes sound financial sense as it extends the shelf-life of intellectual property and 

it seems likely that this policy will continue” (Pinchbeck m. fl. 2009, s.3) Pinchbeck m.fl. 

menar att man genom emulering kan försäkra att man kan spela gamla spel på nya konsoler 

och datorer, vilket man skulle kunna säga är tanken bakom bevarande av spel. Detta öppnar 

även upp för spridning av spelkultur då man har tillgång till spelet ännu en gång. Samhället i 

stort men även spelsamhället med dess kultur har möjlighet att låta en yngre generation 

återuppleva Minecraft genom att ägarna av spelet ser till att det är körbart även på nya 

konsoler, datorer, mobiler och surfplattor eller nya och ännu ej uppfunna plattformar. 

Att Minecraft programmerats om för att kunna vara en del i undervisningen har skapat ett 

läge där bevarandet måste tas in på en annan nivå. Då man kan vilja ta del av hur 

undervisningen gick till i spelet. Byggföretag har öppnat upp för medborgare att bygga om 

sina områden i Minecraft, idéer som senare kan lämnas in till kommuners bygglovsenheter. 

Att man då behöver man finna ett passade sätt för att bevara hur dessa versioner av Minecraft 

då de har betydelse för hur samhället från vår tid speglas. Då man har tagit hjälp av nya 

hjälpmedel som använts inom områden som de först inte var tänkta att finnas i. Att bevara 

spel kan öppna upp för spelskapare att sälja sina spel igen men det skapar också ett tillfälle 

för den yngre generationen att ta del av de spel som banade väg för de spel vi kan ta del av 

idag. Och i MinecraftEDUs fall öppnar det upp för att visa hur undervisningen kunde gå till. 

Carta tar också upp företag som skapar spel använder sig av migrering genom porting för att 

försäkra sig om att spelet går att spela på andra plattformar (Carta 2017, s.2). Detta är något 

som Minecraft har gjort då det går att spela spelet på fler olika plattformar så som datorer, 

konsoler och smart devices. I och med att man kan ladda ner sin Realm på datorn, om man 

väljer att avsluta sitt abonnemang, så ökar det möjligheten att bevara den värld man skapat. 

Att Minecraft skulle kunna bevaras på flera av sina original plattformar skulle innebära att 

flera personer skulle kunna bevara sina världar. Arkivarien kommer alltid behöva bistå med 
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sin expertis kring bevarande, man ska vara en guide i bevarande oavsett hur duktiga skaparna 

av världarna är. 

Här är det tillfälle att låta Cook komma in igen med sin fjärde våg av bevarande. Att fler har 

möjlighet att bevara sina världar och skapelser genom emulering eller migrering ger arkiven 

en möjlighet till att fånga in mer av kulturarvet och på så sätt göra bilden av samhället mer 

komplett, men det är upp till skaparna och brukarna att ha viljan att bevara sin kultur. 

En aspekt som porting medför tar Newman upp. Han menar att ”…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). När man flyttar ett spel som Minecraft från en plattform 

till en annan kan den komma att förlora sin spelbarhet med de knep som spelarna har hittat 

själva. Newman skriver att ”…as the game is revised, or ‘patched’, over time, its contours 

necessarily change perhaps leaving successful playing techniques impossible to execute and 

necessitating the development of new strategies and tactics” (Newman 2012, s.136). Med 

detta i åtanke måste det tydligt framgå i metadatan vilken version av Minecraft man har 

bevarat. 

Trots det som har presenterats med migrering och konvertering med deras positiva aspekter 

och negativa aspekter. Kan emulering ses som det bäst lämpade sättet att bevara Minecraft 

på. Detta stämmer till viss del överens med den tidigare forskning som presenteras i denna 

uppsats. Men Anderson, Delve & Pinchbeck är inte helt överens med andra, de säger så här 

”a future in which emulation completely displaces migration is not one that we take 

seriously” (Anderson, Delve & Pinchbeck 2010, s.116). En kombination av emulering och 

migrering kan vara att föredra. Vad jag menar med detta är att bara för att man använder 

emulering i bevarandesyfte av spel så utesluter inte det migrering, man kan komma att 

behöva migrera den emulation som spelet kan köras i. Men man skulle också kunna 

kombinera de två. Man kan använda emulering för att bevara spelet i sig, medan 

användningen av migrering och konvertering kan ske för att bevara beskrivningar av vad 

Minecraft är och var samt hur man spelade de olika versionerna av spelet. Man skulle även 
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kunna använda konvertering för att bevara bilder på de många och olika skapelserna som 

görs i Minecraft som till exempel bilderna från Gamla stan.  

Om det skulle gå att kombinera de två metoderna, kanske man skulle kunna migrera det 

emulerade spelet. Dock så kvarstår problemet med bit-rot om man skulle välja att göra på 

detta sätt. I vissa delar kan det vara en fördel att bevara genom konvertering, men i 

situationen att bevara spel är det kanske inte den bästa metoden, då det är många 

komponenter som behöver bevaras. Till skillnad från en pdf eller en jpeg. 

Pinchbeck m.fl. som argumenterat för att migration av digitala spel är en bevarandemetod 

som är av begränsad karaktär, menar ändå att emulering inte är den magiska lösningen på 

problematiken kring bevarande av spel. De menar istället att ”it is clear that emulation is 

certainly not a ‘magic bullet’ solution, as Bearman caricatures Rothman’s approach. 

However, the notion of migrating games, even without considering the general problems with 

migration, is clearly not feasible” (Pinchbeck m.fl. 2009, s.3). KEEP är, som nämnts innan, 

ett projekt där man ämnar att emulera program som spel körs på till en plattform som är 

byggd på ett sådant sätt att det inte kommer behövas emuleras, migreras eller konverteras när 

hårdvaran som plattformen ligger på blir gammal. 

I fallet Minecraft så är systemet en viktig aspekt då spelet går att ta del av på datorn (både 

MAC och PC), smart devices, samt på vissa konsoler som man kopplar in till tv:n. Anderson, 

Devle och Pinchbeck menar dock att det finns en professionell uppfattning och myt om att 

emulering och migrering är två bevarandemetoder som tävlar emot varandra men att 

professionen ”… ignores the fact that emulators are, intrinsically, digital objects. When a 

hardware paradigm shift occurs there are just two strategies that an emulation-based digital 

preservation approach can follow:  

1. Produce from scratch a new emulator (or emulators) to run on the latest hardware to 

provide access to digital objects dependent on previous platforms; or  

2. Migrate the existing emulators” (Anderson, Delve & Pinchbeck 2010, s.115).  

  Sida !  av !24 32



Anledningen  till  att  frågeställningen  gällande  konvertering  är  så  kort  är  för  att  just 

konvertering inte verkar vara ett område som utforskats som bevarandestrategi för spel. Det 

som  kan  vara  anledningen  till  att  man  inte  gjort  det  kan  vara  att  konvertering  flyttar 

informationen från en fil till en annan. Anledningen till att den finns som strategi att titta på i 

denna uppsats är för att det är en strategi som ofta användas i arkiven idag. Med det menar 

jag att man gör om till exempel informationsbärare från pdf till pdf/a eller jpeg och tiff. En 

annan anledning till att denna frågeställning inte har kunnat besvaras är för att jag inte har 

funnit någon tidigare forskning om att bevara spel genom konvertering. 

Att bevara de olika versionerna av Minecraft är även att bevara en del av vår samtid. 

Minecraft är inte enbart ett digitala spel som spelas av 74 miljoner människor 

(tekniksmart.se), det har utvecklats till ett undervisningsverktyg och som en plattform där 

företag kan få in kunders input genom att skapa kreativt. 

Det man kan säga sammanfattningsvis om bevarande av digitala spel, och speciellt bevarande 

av Minecraft, är att en kombination av emulering och migrering är det bättre sättet. Dock har 

emulering och migrering sina problem, så som tidshorisonten, åldrandet av maskiner och 

programvara. Konvertering är kanske inte det bäst lämpade sättet att bevara ett spel på, detta 

på grund av att konvertering inte verkar kunna inkludera hela spelet, men det är viktigt att 

poängtera här att konvertering av filer som har information om spelet och dess kultur inte är 

en dålig idé. Det är bara inte det mest passade för att bevara spelet i sig. 

Frågan är i grund och botten om man är villig att offra hårdvaran genom en emulation för att 

kunna bevara Minecraft eller om man vill tappa lite av spelbarheten för att kunna migrera 

spelet. Som nämnts tidigare så har Minecraft migrerats genom porting innan för att man ska 

kunna ta del av spelet på flera plattformar. Hur man än gör så kan man komma att på något 

sätt förlora något oavsett vilken bevarandemetod eller kombination man väljer för att bevara 

spel och för denna uppsats Minecraft, då bitrot, eller bitröta, är det största hotet för bevarande 

av digitalaobjekt. 
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3. Avslutning/Sammanfattning  
Denna uppsats undersökt vilken eller vilka bevarandemetoder som är bäst lämpade för att 

bevara ett digitalt spel. Frågeställningarna har varit: vilka är de positiva kontra de negativa 

aspekterna med emulering, migrering och konvertering samt vilka är skillnaderna mellan 

bevarandesätten. Jag har valt att ha det digitala spelet Minecraft som utgångspunkt. Detta spel 

är skapat i Sverige av Markus ”Notch” Persson. Minecraft går att spela på tre sätt, ett kreativt 

och ett överlevnadsläge samt ett läge som kallas Realms där man får skapa sin egen värld och 

bjuda in sina kompisar. MinecraftEDU är en version av Minecraft där pedagoger kan styra 

över världen som skapats för att kunna leda en lektion. 

Terry Cooks teori om den fjärde vågen av bevarande har funnits i bakgrunden genom hela 

uppsatsen då bevarande av digitala spel är bevarande av en gemenskap och en kultur som har 

växt sig större och större de senaste 20 åren. I och med att Minecraft finns på flera 

plattformar och används inom olika områden finns det flera parter som kan dra nytta av att 

spelet bevaras på rätt sätt. Till exempel skolor där man använt Minecraft som pedagogiskt 

redskap. Eller där byggföretag använt sig av spelet för att få befolkningens idéer och tankar 

kring nybyggen. Som diskuterat i mina avgränsningar kan man forska om bevarande av 

spelkultur, alltså kulturen kring spel så som forum och walkthroughs och så vidare. Och där 

kan det kanske vara mer passande att bevara vissa delar genom konvertering.  

I och med att denna uppsats har många tekniska termer har jag presenterat dem under centrala 

begrepp för att läsaren lätt ska kunna ta del av uppsatsen. Jag har förklarat vad emulering, 

migrering och konvertering är samt att jag har jämfört deras positiva och negativa egenskaper 

när det kommer till bevarande av Minecraft. I diskussionen har jag kommit fram till att en 

kombination emulering och migrering kan anses vara det bäst lämpande sättet för att bevara 

Minecraft. Då man på så sätt kan undvika bitrot som kan komma med konvertering samt att 

en emulering är en kopia av hårdvaran till en mjukvara vilket leder till att man kan härmar 

originalplattformen. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett emulerat system är ett digitalt 

objekt som även det åldras och kommer någon gång i framtiden behövas migreras eller 

emuleras igen. 
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3.1 Framtida forskning  

Framtida forskning skulle kunna rikta in sig på lagar kring upphovsrätt, bevarande av de 

konsoler som spel körs på, bevarande av den gemenskap och kultur som olika spel skapar. 

För framtida forskning skulle det vara intressant att se hur bevarande av spelkulturen skulle 

kunna  vara  ett  bra  komplement  till  bevarande  av  spelet,  och  där  skulle  migrering  och 

konvertering av information vara passande. Denna information skulle då kunna vara filmer, 

bilder och texter.
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