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This research explores games as cultural heritage. The purpose of this study is to contribute with knowledge about 
how games as cultural heritage is made. The study seeks answers to which principal museum practices that are 
being carried out in the work with games as cultural heritage and what constitutes them. Furthermore this study 
explains how these practices influences the making of games as cultural heritage. The analysis has been carried 
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data was collected through semi-structured qualitative interviews with people working with the content of the 
exhibition and an place-based observation of the exhibition itself. The concept of ”anchoring practices” has been 
used as an analythic method to find and sort which principal practices that were carried out. 
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1. Inledning 

På senare år har det i den svenska kulturarvssektorn börjat samlas och göras utställ-

ningar om spel. Den aktör inom kulturarvssektorn som främst har jobbat med spel 

som kulturarv är Tekniska museet.1 Det har uppstått en relevans och medvetenhet 

om att spelande är en utbredd och viktig kulturell företeelse, både historiskt sett, för 

samtiden och inför framtiden.2 

Det råder inga tvivel om att spel och spelande är en stor del av många männi-

skors vardag. Det finns en hel del statistik som pekar på just detta. I Sverige spelar 

idag flera personer någon form av digitala spel än de som inte gör det, framför allt 

i unga åldrar där spelaktiviteten bland barn i åldersspannet 9–12 år uppgick till 98% 

år 2015.3 Det är däremot inte statistiken som motiverar en undersökning av spel 

som kulturarv. Statistiken är dessutom snabbföränderlig och skiftande, beroende på 

hur exempelvis ”spelare” definieras, vilka som har tillfrågats och var statistiken 

kommer ifrån.4 Det finns relevantare aspekter kring spel som objekt och framför 

allt arbetet kring spel som objekt i kulturarvssektorn. För det första är digitala spel 

ett komplicerat och svårhanterligt material. För det andra är det ett tämligen out-

forskat material utifrån ett kulturarvsperspektiv. För det tredje behövs förståelse för 

vad som händer när någonting blir betraktat som kulturarv, varför det händer och 

hur det sker – där spel inte är det enda exemplet, men ett relevant material för att 

analysera en sådan process. Den här undersökningen bidrar med förståelse för hur 

kulturarv skapas i en kulturarvskontext genom att analysera arbetet med spel i ett 

museum som en skapandeprocess. 

Det är relevant att studera hur spel har kommit att bli betraktat som kulturarv. 

Spel som material har undersökts tidigare, men främst inom spelforskningens om-

råde.5 Inom spelforskningen framkommer spel som en kulturell företeelse och en 

viktig del i många människors vardag. Däremot har lite forskning fokuserat på för-

ståelsen av spel som kulturell företeelse och hur denna förståelse skapas, speciellt i 

en kulturarvskontext. Inom kulturarvsforskningen har spel som material undersökts 

tidigare, men främst utifrån materialets komplexitet och svårigheterna att lösa spe-

lens bevaring.6 Det är alltså relevant att undersöka spel i kulturarvssektorn utifrån 

                                                 
1 Flera projekt har genomförts på Tekniska museet. Såsom Moddade datorer (2004), Dataspel (2008), Hjärta 

Spel (2013), Game On 2.0 (2013), Digital Revolution (2014) och Play Beyond Play (2018). Utöver utställnings-

projekten genomförs en extensiv kurs- och programverksamhet kring ämnet spel och en del dokumentations 

och insamlingsprojekt under tidiga 2000-talet. Se förord i: Du Rietz (red.) (2018), Dataspelens Världar.  
2 Se exempelvis Eklund (2012); Sköld (2018); Du Rietz (red.) (2018). 
3 Statens medieråd (2015), ”Ungar och medier 2015” https://statensmedierad.se/down-

load/18.7a953dba14fef1148cf3b32/1442841939189/Ungar-och-medier-2015.pdf, s. 10. 
4 Eklund (2012), s. 31. 
5 Shaw (2010), s. 95. 
6 Se Sköld (2018); Winget & Murray (2008). 

 

https://statensmedierad.se/download/18.7a953dba14fef1148cf3b32/1442841939189/Ungar-och-medier-2015.pdf
https://statensmedierad.se/download/18.7a953dba14fef1148cf3b32/1442841939189/Ungar-och-medier-2015.pdf
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ett konstruktivistiskt- och kunskapsbyggande perspektiv som tittar på andra 

aspekter än bevaringsproblematik. Därför analyserar den här undersökningen arbe-

tet med spel som kulturarv på ett museum utifrån praktikteori. Där praktiker utgör 

grundförståelsen för när och hur spel som kulturarv skapas.7 I den här studien un-

dersöks skapandet av en utställning kallad Play Beyond Play. 

Play Beyond Play är en permanent spelutställning på Tekniska museet i Stock-

holm. Utställningen handlar om spelkultur och digitala spel, alltså dator-, konsol- 

och mobilspel i relation till teknik-, IT, och industrihistoria. Eftersom digitala spel 

i allt högre grad blivit en del av det gemensamma kulturarvet är det en naturlig del 

Tekniska museets intresseområden. Utställningen har föregåtts av ett flerårigt doku-

mentations och forskningsprojekt kallat Dataspelens Världar som började redan 

2013. I utställningen konstateras att datorspel utgör en teknikburen kulturyttring 

som intresserar och engagerar många och därmed sätter sin prägel på vår kultur, 

vårt sätt att umgås, samt vårt sätt att tänka och betrakta världen.8 

När man undersöker praktiker kopplade till ett utställningsprojekt som Play 

Beyond Play behövs det läggas fokus på användandet av objekt, som utmynnat från 

dessa praktiker. Samtidigt krävs det en förståelse för spel som ett svårdefinierat 

objekt i sig. Sammantaget hur både kunskap kring vad spel är för något skapas och 

förmedlas. För att undersöka detta betraktar jag spel som förekomst och objekt i 

utställningen som gränsobjekt.9 

För att komma åt praktikerna och användningen av spel som gränsobjekt ge-

nomförs intervjuer med verksamma i arbetet med utställningen Play Beyond Play 

och observationer av den fysiska utställningen. Intervjuerna syftar främst till att 

komma åt vilka praktiker som genomförts, medan observationerna syftar till att se 

användningen av gränsobjekt i utställningen.10 

I ett bredare relevanssammanhang bidrar undersökningen förståelse för hur 

spel och spelande påverkar oss som människor och dels vad det faktiskt betyder att 

spelande på ganska kort tid har blivit kulturarv. Ytterligare kan förståelsen av spel 

och spelande som kulturarv bidra med förståelse för hur kulturarv skapas på museer 

utöver spel som fokuserat material. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att bidra med kunskap om hur spel som kul-

turarv skapas i kulturarvssektorn. Syftet uppfylls genom att undersöka hur spel ar-

betas med i kulturarvssektorn. Därför är jag intresserad av att närmare undersöka, 

förstå och förklara följande frågeställningar: 

                                                 
7 Se kapitel: ”Teoretiska utgångspunkter”. 
8 Du Rietz (red.) (2018), s. 13f. 
9 Se kapitel: ”Teoretiska utgångspunkter”. 
10 Se kapitel: ”Material och metod”. 
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- Vilka huvudsakliga kunskapsbyggande museipraktiker genomförs i arbetet 

med spel som kulturarv och vilka aktiviteter utgör dessa praktiker? 

- Hur påverkar dessa praktiker skapandet av spel som kulturarv? 

Frågeställningarna analyseras med tonvikt i en av två metodologiska och teoretiska 

utgångspunkter. Sökandet efter att besvara vilka huvudsakliga kunskapsbyggande 

museipraktiker som genomförs analyserar jag främst praktiker utifrån ett praktikte-

oretiskt perspektiv med utgångspunkt i undersökningens intervjumaterial. För att 

besvara den andra frågeställningen använder jag mig främst av gränsobjektsteorin 

med utgångspunkt i observationsmaterialet. Undersökningens teoretiska och meto-

dologiska verktyg används alltså tillsammans för att förstå och tolka materialet, 

men de har olika användningsområden i uppfyllandet av undersökningens syfte. 

Intervjuerna tolkas alltså främst som kunskapsproduktionen kring arbetet med ut-

gångspunkt i berättelser från individer som arbetade med utställningen, medan ob-

servationerna tolkas utifrån användandet av objekt eller tematik i utställningen. För-

enklat handlar det både om att analysera arbetet med spel som kulturarv som tanke 

(genom intervjuer) och produkt (genom observationer). 

Begreppsförklaringar 

Kulturarv är ett centralt begrepp i det här arbetet som behöver definieras. Jag an-

vänder begreppet för att visa på skillnaden mellan spel i samhället och spel i kul-

turarvssektorn (i det här fallet museer). Kulturarv skapas och används för att till-

skriva något nya värderingar utifrån dess kulturhistoriska relevans.11 Konkret i den 

här undersökning handlar det om att spel går från att vara ”vanliga objekt” till ut-

ställningsföremål och att spel därmed har fått en annan betydelse och status.12 

Ytterligare ett centralt begrepp är spel. Spel är ett svårdefinierat begrepp vilket 

jag kommer att återkomma till och diskutera senare i den här undersökningen. Att 

säga vad spel består av är en diskussion som den här undersökningen kommer att 

hålla sig utanför. Istället kommer jag att använda mig av de definitioner av spel som 

har legat i fokus för det material som undersöks.13 I Play Beyond Play är spel någon-

ting digitalt (digitala spel). Framför allt dator-, konsol-, eller mobilspel.14 Till spel-

begreppet hör också begrepp som spelande (praktiken att spela) och spelkultur (spe-

lens sociala och kulturella kontext). Alla dessa delar en del av spelbegreppet som 

jag kommer att använda mig av i den här undersökningen om jag inte närmare de-

finierar en annan användning utav begreppet. 

 

                                                 
11 Harrisson (2013), s. 14ff. 
12 Ronström (2008), s. 196ff. 
13 Vilket lyfts fram som ett lämpligt förhållningssätt att undersöka spel utifrån Malaby (2007). 
14 Du Rietz (red.) (2018), s. 13. 
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2. Tidigare forskning 

Undersökning rör sig mellan ett flertal olika forskningsfält. Både vad gäller förstå-

elsen av spel som förekomst, hur kulturarvsinstitutioner arbetar med spel som ob-

jekt och hur kulturarv skapas. Jag kommer att föra dialog med och mellan dessa fält 

och bidra med perspektiv på spel som förekomst i kulturarvssektorn och hur detta 

skapas i en kulturarvskontext. 

Spel som kultur 

Det är relevant att föra en tvärvetenskaplig debatt kring spel som kulturell före-

komst eftersom spel tar mer plats i människors vardagsliv och påverkar både kultu-

rellt och ekonomiskt. Inom spelforskningens område har det dessutom poängterats 

att spel i större utsträckning borde undersökas tvärvetenskapligt och utifrån per-

spektiv på spel som en kulturell företeelse.15 Många skulle nog säga att de vet vad 

spel är för något och att de har eller inte har någon form av relation till spel eller 

spelande. Spel och spelande är inte någon ny förekomst, utan det har alltid spelats 

spel och spelande i alla dess former har varit en del av hur människor har spenderat 

sina vardagsliv. Däremot har spel och spelande ofta betraktats som underhållning 

och lek och därför inte kommit att betraktas som någonting seriöst.16 Men detta kom 

senare att förändras i och med den digitala revolutionen som har fört med sig helt 

nya sätt att betrakta vad spel är för något. Spel var inte längre någonting enbart 

lekfullt och underhållande utan att spel kom att ha faktiska konsekvenser för män-

niskor utöver själva spelandet.17 Detta har skapat ett nytt behov att förstå spel och 

spelande i en digital värld. Eklund säger:  

In our new digital world, as games in all shapes and sizes have penetrated our culture, ideas of 
game and play are being rethought, and as games go digital they change the premises for their 
own existence. Games we could not have dreamed of 50 years ago are now commonplace and 
the study of games even has it’s own field of research – Game Studies.18 

En stor del av forskningen kring spel handlar om förhållandet mellan spel och kul-

tur,19 och vad spel är eller kan vara.20 En stor del av forskningen produceras i tid-

skriften Games and Culture. En internationell tidskrift som publicera forskningsar-

tiklar om spel och kultur inom interaktiv media. Ytterligare relevanta och bidrag 

                                                 
15 Shaw (2010), s. 404f; Malaby (2007), s. 102; Eklund (2012), s. 52. 
16 Eklund (2012), s. 3. 
17 Malaby (2007), s. 101. 
18 Eklund (2012), s. 3f. 
19 Se Shaw (2010); Malaby (2007),  
20 Se Stenros (2016); Gee (2006); Charsky (2010); Eklund (2012). 
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inom spelforskningens område är Game Studies och Simulation and gaming. För 

att förstå hur spel har kommit att bli kulturarv behöver det göras avstamp inom 

spelforskningen, eftersom spel som förekomst i sig inte är någon självklarhet och 

är under ständig debatt. 

Adrienne Shaw ställer frågan ”What is videogame culture?”.21 Shaw visar på 

att förståelsen av vad spelkultur är beror på hur man överhuvudtaget definierar kul-

tur, vilket i sin tur innehar ett oerhört brett forskningsfält. Eftersom att kultur kan 

definieras på många olika sätt är det också naturligt att spelkultur innehar samma 

svårighet. Shaw lyfter fram en del sätt hur spelkultur har definierats. Som en sub-

kultur, en konstform, en social praktik, en delad identitet/gemenskap eller som in-

dustri och utveckling.22 Dessa breda definitioner är inte bara någonting som existe-

rar mellan människor överlag utan dessa existerar också mellan forskare inom fältet 

och är i ständig förändring. Jaako Stenros skriver i artikeln ”The Game definition 

Game: A Review” om hur spel har kommit att definieras på olika sätt sedan 1930 

talet. Den första allmänt accepterade definitionen av spel menar Stenros togs fram 

av Clark C. år 1968. Spel definierades då som ”Any contest (play) among ad-

versaries (players) operating under constrains (rules) for an objective (winning, 

victory/pay-off)”.23 Den här definitionen var dock från 1968 och flera andra definit-

ioner har kommit att tagits fram genom åren. Stenros tar däremot fasta på 10 teman 

eller egenskaper som varit återkommande genom åren vad gäller definitionerna av 

vad spel är: Rules, Purpose and Function, Artifact or Activity, Separate yet Con-

nected, The Role of the Player, Un(Productivity), Competition and Conflict, Goals 

and End Conditions, Construction of the category, Coherence.24 Jag kommer inte 

att diskutera alla dessa teman här utan syftet är snarare att skapa en viss förståelse 

för vad spel har definierats som och vad det kan vara. Där flera av dessa teman eller 

egenskaper blir relevanta för arbetet med spel som kulturarv. En av Stenros stora 

slutsatser är att de som arbetar och forskar kring spel borde nämna dessa skillnader 

och klargöra vad de menar med ”spel”, åtminstone för dem själva. Frågor om vad 

regler är för något? Har spel en funktion? Är spel artefakter eller en aktivitet eller 

både och? Vad är spelare? Vad producerar spel? Vad spelar tävlandet för roll? Vilka 

är målen? Relevans? Men också nästan viktigast av allt – vad är definitionens 

syfte?25  

Fallstudien tittar närmare på arbetet med Play Beyond Play vilket handlar om 

någonting ”bortom spel”. Thomas M. Malaby pratar också om ”Beyond Play. A 

New Approach to Games”.26 Men vad betyder ”beyond play” för Malaby? Malaby 

menar att under åren som ledde fram till 2007 hade spel börjat inkräkta i populär-, 

                                                 
21 Shaw (2010). 
22 Shaw (2010), s. 405f.  
23 Stenros (2016), s. 449. 
24 Stenros (2016), s. 501–515. 
25 Stenros (2016), s. 515. 
26 Malaby (2007). 
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akademisk- och politisk medvetenhet i allt högre grad. Vilket har skapat möjligheter 

för framsteg inom förståelsen av förhållandet mellan spel och samhälle.27 ”Beyond 

Play” handlar om ett sätt att närma sig och förstå spel – att se spel som socialt skap-

ade artefakter med vissa gemensamma egenskaper, där fokus inte borde ligga på 

spelens regler eller andra formaliserade kategorier. Utan istället fokusera på spelens 

potential att generera nya praktiker och meningar.28 Jag delar Malabys approach i 

undersökningen av spel som kulturarv. Där spel just har potentialen att generera 

nya praktiker och meningar. Malaby diskuterar främst nya praktiker i form av hur 

man spelar själva spelet, men spel kan också i sin förekomst som någonting skapat 

utifrån mänskliga praktiker också ständigt om formateras och tillskrivas nya me-

ningar.29 Ett exempel på just detta är att spel kommit att betraktas som en del av 

människans kulturarv. 

För att ytterligare bygga på Malabys forskning vill jag också sammankoppla 

varför spel betraktas som ett gränsobjekt och var någonstans den här undersök-

ningen fyller en stor funktion och även finner en stor del av sin relevans. Malaby 

konstaterar att spel kan betraktas som ett gränsobjekt där själva gränsen blir intres-

sant för analys: 

[…] we should be interested in each case, empirically, in how that boundary is maintained, how 
it is violated, and so on. Similarly, we should also examine the practices and cultural represen-
tations (claims) about games’ safety and pleasurability (or otherwise) in every case.30 

Malaby argumenterar dessutom för att definitioner av spel borde utgå ifrån vad spel 

definieras som i empirin som analyseras: 

We do not need to begin our inquiry somewhere by wondering how to recognize what the 
games are; we can proceed from the cultural representations and see if they bear fruit when 
examined closely. Then we will no longer be concluding from categories, but reasoning from 
actual experience.31 

Som Malaby säger är en förutfattad mening av vad spel är svår att applicera på en 

empiri med en annan definition. Självklart krävs det en redogörelse för användning 

och innebörd av analytiska och empiriska begrepp, men den här undersökningen 

handlar inte om att ta reda på vad spel är för något, utan snarare hur kunskapen om 

vad spel är för någonting skapas i en kulturarvskontext. Därför utgår jag ifrån hur 

spel definieras i det empiriska materialet som utgångspunkt för vad spel är i den här 

undersökningen.32 

                                                 
27 Malaby (2007), s. 95. 
28 Malaby (2007), s. 102, 105. 
29 Malaby (2007), s. 102f. 
30 Malaby (2007), s. 110. 
31 Malaby (2007), s. 110. 
32 Se avsnitt: ”Begreppsförklaringar”. 
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Shaw belyser dessutom hur spel inom spelforskningen ofta betraktas ur ett spel-

forsknings-perspektiv. Det har skrivits mycket om spelkultur, men inte ifrån kul-

turforskningsperspektiv.33 Spelkultur är ett relativt nytt uttryck och det bör vidtas 

försiktighet när spelkultur definieras som något distinkt och separat. Shaw uttrycker 

det som: 

The legacy of cultural studies on which video game studies should draw is not to study culture 
in games, though that is useful as well, but to investigate how video game culture is constructed. 
This is a critical, not descriptive practice.34 

 

Där den här undersökning bygger delvis på de förhållningssätt och perspektiv som 

tidigare saknats inom studier av spel som förekomst. Undersökningen kommer att 

diskutera spel och kunskapen om spel i en kulturarvskontext där frågan om vad spel 

faktiskt är för något blir aktuell. I en sådan diskussion gäller det att vara reflexiv 

och förhålla sig till det Shaw, Malaby och Stenros har beskrivit. En sådan diskuss-

ion bidrar till förståelsen av vad spel är ur kulturarvssynpunkt, vilket är den kontext 

som spel betraktas i hos den här undersökningen. 

Spel som kulturarv  

Det har genomförts en del forskning av spel i en kulturarvskontext. En sådan studie 

är det forskningsprojekt som till stor del låg till grund för utställningen Play Beyond 

Play - rapporten Dataspelens Världar: Digitala spel som kultur och kulturarv. Rap-

porten är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt som genomfördes parallellt 

med utställningsprojektet Play Beyond Play. Inom forskningsprojektet tittade man 

delvis på hur spel tidigare hade använts på museet och drog lärdomar från tidigare 

utställningar. Rapporten poängterar att digitala spel är problematiska som kultur-

arvsobjekt och att det finns skillnader mellan den information om spel som presen-

teras på museet och vad som finns ute i samhället.35 Däremot görs det ingen djupare 

diskussion av hur Play Beyond Play påverkat förståelse av spel ur kulturarvssyn-

punkt. Den här underökningen bör betraktas som ytterligare ett steg i processen för 

förståelsen av spel som kulturarv – med ett konstruktivistiskt fokus. Dataspelens 

världar är alltså högst intressant eftersom rapporten har direkt anknytning till un-

derökningens empiri, men samtidigt kommer att användas för att analysera och för-

stå empirin. I det här avseendet är Play Beyond Play inte bara en utställning, utan 

en del av en större läro- och forskningsprocess om spel som kulturarv. Där resulta-

ten grundar sig i en empiri och kontext som nästan är så närliggande den här under-

sökningens empiri som någon tidigare forskning kan vara. 

                                                 
33 Shaw (2010), s. 404f. 
34 Shaw (2010), s. 418. 
35 Du Rietz (red.) (2018), s. 141. 
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Om spel ur bevarandesynpunkt har Megan. A Winget och Caitlyn Murray, samt 

Olle Sköld skrivit om spelens ytterligare dimensioner som är värda att bevara. De 

menar att spel som kulturarvsobjekt inte bara handlar om spelens fysiska eller digi-

tala dimensioner. Det finns andra aspekter som är viktiga att bevara. Framförallt 

spelens sociokulturella kontexter och praktiker.36 Jag använder mig av liknande syn 

på spelens olika dimensioner, både ur bevarande och förmedlande synpunkt. Sam-

tidigt som jag förhåller detta resonemang till praktiker kring spel som kulturarv. 

Skapande av kulturarv  

Skapande av kulturarv handlar om tillskrivande av kulturhistoriska värderingar till 

objekt som förändrar själva objektet.37 Ur ett sådant perspektiv är det alltså skillnad 

mellan spel i och utanför ett museum. En forskare som undersökt skapande av kul-

turarv är Ove Ronström. Han har däremot tittat på en helt annan typ av objekt i 

kulturarvssektorn, nämligen en stad. Mer precist världsarvsstaden Visby. I boken 

Kulturarvspolitk: Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon argumenterar 

Ronström för att Visby har ”kulturarvifierats”. När Visby blev kulturarv (senare 

världsarv) så förändrades Visby kraftigt. Exempelvis var inte längre Visby någon-

ting man skämdes för att komma ifrån, utan snarare något positivt som gärna lyftes 

fram.38 

Kulturarvifieringen av Visby sker genom något som Ronström kallar för kul-

turarvsproduktion. Ronström menar att ”de tydligaste tecknen på kulturarvspro-

duktion är förvandlingen av ”vanliga” objekt till utställningsföremål.”.39 Objekten 

får en annan innebörd och ett nytt syfte som kulturarvsföremål. Jag menar att 

samma process sker med spel när det betraktas som kulturarv. Därmed finns stora 

likheter, inte direkts mellan spel och Visby som stad, utan mellan alla objekt som 

blir kulturarv och den processen som ligger till grund för detta. Framför allt när det 

kommer till vilka konsekvenser en sådan process har för själva objektens värde och 

uppfattningen av dem. Ronström menar att kulturarv förutsätter, förändrar och för-

flyttar värden genom en förädling. Ytterligare menar Ronström att en sådan process 

förvandlar sina objekt genom att utradera just det som ska visas upp.40 Det fanns ett 

kulturhistoriskt intressant startkapital i Visby, men produkten handlar snarare om 

”Visby som kulturarv” än ”Visby som stad”. Ett perspektiv som behöver iakttas när 

en viss typ av objekt eller fenomen börjar betraktas och förstås som kulturarv. 

När det gäller digitala spel och spelande i förhållande till Ronströms forsk-

ningen har den här undersökningen ett liknande perspektiv. Utgångspunkten är att 

                                                 
36 Winget & Murray (2008), s. 7f; Sköld (2018), s. 143. 
37 Se avsnitt: ”Begreppsförklaringar”. 
38 Ronström (2008), s. 199. 
39 Ronström (2008), s. 196. 
40 Ronström (2008), s. 196f. 
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det finns en skillnad mellan digitala spel och spelande som samhällsfenomen och 

som kulturarvsfenomen. Där Ronström studerar en stadsmiljö som förvandlas till 

medeltidsikon studeras spel i den här undersökningen som ett vardagsföremål och 

en vardagssyssla som förflyttas (både fysiskt och idemässigt) in i en kulturarvskon-

text. Alltså både genom att bevaras och förmedlas inom en kulturarvsinstitutions 

väggar, men också hur man legitimerar och framhåller dess plats där. 

Rodney Harrisson har tittat kritiskt på kulturarv, vad det är och hur det blir till. 

I Heritage: Critical Approaches bidrar Harrisson med kritiska perspektiv på upp-

komsten av ”kulturarvsstudier överlag” men föreslår även olika sätt att knyta ihop 

vad som orsakar att någonting blir kulturarv. Harrisson menar att det uppstår en 

känsla av kris och osäkerhet för ett visst fenomen. Argumentationen för varför 

någonting ska betraktas och förstås som kulturarv grundar sig i att det finns en glo-

bal kulturell relevans.41 Harrisson problematiserar även definitionen av kulturarv. 

Harrisson menar att det är ett brett och halt begrepp. Att kulturarv kan användas för 

att beskriva vad som helst. Centralt i definitionen är att kulturarv oftast innehar en 

positiv konnotation och används i många sammanhang utanför kultarvssektorn. 

Kulturarv säljer och skapar status på flera olika nivåer.42 Därav anledningen till det 

Harrisson kallar ”heritage everywhere”.43 Allt är inte kulturarv, men allt kan vara 

kulturarv. 

Vad händer när man betraktar spel med en sådan förståelse av kulturarv? Är 

trenden med spel och spelandes inträdande i kulturarvssektorn bara ett exempel på 

ett fenomen som gått från att kunna vara kulturarv – till att bli kulturarv. Det finns 

en hel del som pekar på det. Inte minst är det ett snabbt föränderligt-, lättflyktigt- 

och globalt integrerat fenomen.44 Det finns en känsla av kris och osäkerhet, samt en 

aktiv argumentation för dess globala kulturella relevans – från flera olika håll. Om 

spel är en del av ”heritage everywhere” så handlar det om urval, där spel paradoxalt 

nog är tillräckligt vardagligt och unikt för att betraktas som kulturarv. Det handlar 

bara om att rätt personer, på rätt positioner tycker det. Med det sagt använder jag 

Harrissons forskning som ett sätt att kritiskt diskutera spel som kulturarv. Där fokus 

ligger på en medvetenhet om att kulturarv är ett urval som grundar sig i någon form 

av värdering. Där spel befinner sig i en process av att bli ett etablerat och accepterat 

kulturarvsobjekt, både inom- och utanför kulturarvssektorns väggar. 

Både Harrisson och Ronström delar ett konstruktivistiskt perspektiv på vad kul-

turarv är, vilket Karin Gustavsson fördjupat genom att ytterligare undersöka detta 

som en skapandeprocess. Gustavsson menar att vad som kallas kulturarv alltid kon-

strueras genom ett urval där det finns regler som påverkar urvalet.45 I den här 

                                                 
41 Harrisson (2013), s. 3. 
42 Harrisson (2013), s. 5. 
43 Harrisson (2013), s. 1ff. 
44 Eklund (2012), s. 3, 5; Gee (2006), s. 58; Malaby (2007), s. 95; Se även: Du Rietz (red.) (2018). 
45 Gustavsson (2001), s. 4. 
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undersökningen betraktar jag detta urval och dessa regler som en del praktikerna 

kopplade till spel som kulturarv. I Kulturarvsfabrikens produktionslinjer beskriver 

Gustavsson denna process som ett ”konstruktionsschema” där det finns ”produkt-

ionslinjer”.46 Detta är enligt mig att hårdra den praktik som genomförs på ett mu-

seum. Däremot sker det en produktion som är viktig att betrakta som en process. 

Detta gäller inte enbart den enskilda utställningen Play Beyond Play, utan den här 

processen är en del av andra tidigare- och framtida arbeten med spel som kulturarv. 

Jag betraktar alltså spel som kulturarv på Tekniska museet som något skapat av 

verksammas praktiker vid den enskilda institutionen. Där skapelsen av spel som 

kulturarvsobjekt är en lång process som inte enbart pågår i Play Beyond Play, utan 

har pågått under en längre period, eftersom en stor del av praktikerna kopplade till 

utställningen bygger på lärdomar från tidigare projekt med spel på museet.47 

Jag tog tidigare upp att spel som objekt har sina problematiska egenskaper både 

materiellt, immateriellt och digitalt, där uppfattningen av vad spel är i hög grad 

påverkas av dessa breda egenskaper. Mottagaren av informationen som förmedlas 

är inte fri från institutionella- eller strukturella påverkningar.48 Detta är värdefullt 

när man ska undersöka hur en kulturarvsinstitution hanterar ett visst objekt, feno-

men eller ämne, eftersom de som arbetar där också på många sätt är betraktare. Det 

finns en process, där val görs, både individuellt och gemensamt som påverkar kun-

skap, uppfattning och förståelse för vad spel som kulturarv är för något. Denna pro-

cess är central och grundar sig i den kunskap som de yrkesverksamma vill förmedla 

i sin specifika kontext.49 

Genom att analysera hur arbetet på kulturarvsinstitutionerna går till utifrån 

praktiker utökas dessutom kunskapen och förståelsen för vad kulturarv är och hur 

det skapas. Spel som kulturarv betraktas därför som en produktion, vars produktion 

består av en mängd olika praktiker. Ett konstruktivistiskt perspektiv där kunskap 

om spel som kulturarv skapas utifrån hur man arbetar med det. I den här undersök-

ningen handlar det både om arbetet bakom en utställning och vad som förmedlas 

genom utställningen. 

                                                 
46 Gustavsson (2001), s. 4. 
47 Du Rietz (red.) (2018), s. 7. 
48 Huvila (2013), s. 1. 
49 Corradi, Gherardi & Verzelloni (2010), s. 274. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Praktikteori som konstruktivistiskt perspektiv 

För att studera skapandeprocessen av spel som kulturarv används ett praktikteore-

tiskt perspektiv. En av de viktigaste frågorna som behöver besvaras när praktiker 

studeras är ”Vad är en praktik?”. Enligt Ortner kan praktiker i princip innebära vad 

som helst som människor gör. Det går däremot att urskilja praktiker som handlingar 

av medvetna eller omedvetna politiska implikationer, vilket Ortner ytterligare me-

nar kan betyda i princip allt människor gör, både som individer och i gruppkonstel-

lationer.50 Gherardi poängterar att praktikteorier inte betraktar praktiker som någon-

ting deskriptivt, utan hur praktiker kollektivt påverkar människors sociala verklig-

het.51 Ortner diskuterar problem med att inte betrakta praktiker som kollektiva hand-

lingar och menar att det kan vara lätt att fastna i att betrakta mänskligt agerande 

som enbart agerande och utförande av regler och normer. Det är dessutom inte till-

räckligt att betrakta praktiker med en betoning på individens frihet och möjlighet 

till egen uppfinningsrikedom.52 Praktiker befinner sig någonstans mellan dessa två 

perspektiv på mänskligt görande. 

Eftersom att det finns många olika sätt att definiera praktiker behövs det en 

diskussion kring vad praktiker kan vara, utifrån olika praktikteoretiska perspektiv. 

Överenskommet är att en praktik är en organiserad uppsättning förkroppsligade ak-

tiviteter som utförs av olika människor, där distinktionerna utgörs i vad man kallar 

dessa olika organiserade uppsättningar. Det kan handla om ”configurations”, ”ar-

rays” eller ”nexuses”.53 Konkret handlar det om att flera aktiviteter utgör en praktik 

som i sin tur är organiserad. Praktiker innehar också en vardaglig aspekt och utförs 

ofta rutinmässigt.54 Vilket också är en ytterligare anledning till varför praktiker är 

viktiga att studera, eftersom de sällan hamnar i centrum för analys och alltför ofta 

tas för givna, trots sin uppenbara påverkan i flera sammanhang. 

Enligt Schatzki är praktiker mer specifikt än endast ”ett flertal aktiviteter”. 

Schatzki menar att praktiker utgörs av ”byggnadsblock” som han kallar för ”sayings 

and doings”.55 ”Sayings and doings” innefattar aktiviteter såsom diskursivt pra-

tande, skrivande, samt mentala aktiviteter såsom tankegångar och analyser.56 Det 

handlar alltså inte bara om att genomföra en fysisk aktivitet, utan förståelsen av vad 

                                                 
50 Ortner (1984), s. 149. 
51 Gherardi (2012). 
52 Ortner (1984), s. 150. 
53 Sköld (2018), s. 71. 
54 Sköld (2018), s. 71. 
55 Schatzki (2002), s. 73. 
56 Schatzki (2002), s. 73; Schatzki (2016). 
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praktiker är sker bredare och mer kontextuellt. Praktiker handlar både om vad män-

niskor som utför aktiviteter gör och tänker. Men denna iakttagelse skapar samtidigt 

ytterligare frågetecken – gällande varför vissa praktiker utförs. 

Påverkan på vilka praktiker som utförs och hur de utförs måste också ges hän-

syn till vem/vilka det är som utför praktiken och vad den/dem kan. Utövare av en 

viss praktik bär på förståelser om praktikens målsättningar och syften, men också 

en förståelse för hur själva aktiviteterna knutna till praktiken ska utföras.57 På 

samma sätt som praktiker ofta förhandlas av dess aktörer finns det alltid en möjlig-

het för nya praktiker att uppstå.58 Som inte motsäger att praktiker handlar om rutin-

mässigt arbete, utan snarare att det kan uppstå nya former av rutinmässigt arbete. 

En ytterligare aspekt som belyser varför en viss praktik utförs är kopplat till hur 

praktiker, som tidigare berörts, existerar någonstans mellan regler och frihet. Nico-

lini preciserar denna dynamik som att aktiviteter inte enbart utförs av rationella, 

sociala- eller strukturella påtryckningar.59 Kombinationen av denna dynamik i sam-

band med att dess utövare dessutom är beroende av varandra skapar utrymme och 

möjlighet för reflektion, motstånd och förändring.60 Alltså kan praktiker vara en 

mängd aktiviteter som löpande förhandlas och formateras i en viss gemenskap. Ex-

empelvis mellan museianställda som arbetar med spel som kulturarv. 

Att förstå skapandet av spel som kulturarv genom praktiker 

Hur förstås då praktiker i den här undersökningen? Praktiker sker överallt mellan 

människor i en mängd olika sammanhang hela tiden. Föregående diskussion poäng-

terar komplexiteten men skapar samtidigt ett sorts ramverk för att upptäcka dessa 

praktiker och hur man kan förstå dem. Men mängden praktiker som påverkar män-

niskors agerande och tänkande kan inte helt och hållet täckas in. Det är inte heller 

rationellt att tänka sig att alla möjliga praktiker som pågår, i det här fallet kopplat 

till människor som arbetar med spel i ett museum, kan ha lika stor inverkan stor 

inverkan på hur spel skapas som kulturarv. Jag utgår ifrån att olika praktiker påver-

kar olika mycket och är olika mycket betydelsefulla, än mindre olika svåra att få 

syn på. Ann Swidler har undersökt om det existerar någon form av hierarki i förstå-

elsen av kultur som praktiker. Hierarkin handlar enligt Swidler om huruvida prak-

tiker kan organisera eller begränsa varandra, och hur detta i sådana fall sker.61 Om 

man betraktar praktiker utifrån ett hierarkiskt perspektiv uppenbarar sig skillnader 

mellan olika praktiker. Vissa praktiker är mer rotade, grundläggande och 

                                                 
57 Sköld (2018), s. 73. 
58 Shove m.fl. (2012). 
59 Nicolini (2013), s. 173. 
60 Nicolini & Monteiro (2016). 
61 Swidler (2001), s. 83. 
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kraftfullare än andra. Dessa praktiker är ofta mer uthålliga, genomgripande och in-

flytelserika i att forma och begränsa aktiviteter.62 Swidler kallar dessa för ”ancho-

ring practices”.63 Alltså specifika praktiker som förankrar vissa regler: 

Anchoring practices operate as enactments of ’constitutive rules’, aquiring their power to 
structure related discourses and patterns of activity because they implicitly define the basic 
entities or agents in the relevant domain of social action.64 

I den här undersökning kommer därför förankrade praktiker (anchoring practices), 

utifrån dess egenskaper, att fungera som ett urval för vilka praktiker som identifie-

ras och analyseras i skapandet av spel som kulturarv.65 

Praktiker som empiri och perspektiv 

Det går att studera praktiker på många olika sätt och i många olika syften. Dessutom 

har det förekommit en viss tradition och förändring i hur man från akademiskt håll 

förhållit sig till studier av praktiker. Sköld beskriver det som ”the practice of study-

ing practices”.66 Att studera praktiker är i sig en praktik. För att närmare diskutera 

själva angreppssättet kommer jag att utgå ifrån Corradi, Gherardi och Verzellonis 

forskningsöverblick ”Through the practice lens: Where is the bandwagon of 

practice-based studies heading” (2010). I överblicken beskrivs återkomsten av 

praktik-koncept i studier av organisation, kunskap och vetande under de senaste 20 

åren. Där praktiker som ramverk för nya tolkningar har kommit att utformas på 

olika sätt, med sina olika likheter och skillnader emellan.67 

Enligt Corradi, Gherardi och Verzelloni finns det två huvudsakliga linjer att 

tänka kring praktiker i praktikbaserade studier. Praktiker som ett empiriskt objekt 

eller praktiker som ”a way of seeing”.68 Som empiriskt objekt är praktiker någonting 

som går att studera genom att undersöka de aktiviteter som praktiken ifråga består 

av och dess utövare, medan ”a way of seeing” i bredare bemärkelse handlar om ett 

perspektiv på betydelsen av praktiker. Ett sådant praktikbaserat perspektiv beskri-

ver och förklarar hur människors görande och kunskapsproducerande som någon-

ting utvecklat i en specifik arbetssituation.69 Metaforiskt sägs det att praktiker stu-

deras genom en lins. Ett sätt att betrakta en kontext och därmed också dess kun-

skapsorganisation. Praktiker som perspektiv används ofta för att förstå 

                                                 
62 Swidler (2001), s. 90. 
63 Swidler (2001), s. 95. 
64 Swidler (2001), s. 95. 
65 Se kapitel: ”Analytisk metod och disposition”. 
66 Sköld (2018), s. 75. 
67 Corradi, Gherardi & Verzelloni (2010), s. 265. 
68 Corradi, Gherardi & Verzelloni (2010), s. 273. 
69 Corradi, Gherardi & Verzelloni (2010), s. 276. 
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kontextbaserat praktiska resonemang och den oförutsägbara naturen av organisato-

risk rationalitet.70 Det handlar om olika sätt att använda sig av praktiker som objekt 

eller perspektiv. 

I en undersökning av praktiker som förståelse för skapandet av spel som kul-

turarv är det lämpligt att ta hänsyn till både praktiker som empiriskt objekt (utifrån 

intervjuer) och som ett analytiskt perspektiv (teoretiskt). Praktiker studeras alltså 

som olika aktiviteter som utförs av dess utövare. Den empiriska kärnan i den här 

undersökning tar avstamp i detta påstående. Men detta betraktas utifrån ett praktba-

serat perspektiv. Som Corradi, Gherardi och Verzelloni mer specifikt definierar 

som ett synsätt som möjliggör belysningar av kunskap som något rotat i kontextu-

ella arbetspraktiker.71 Denna definition blir extra värdefull att iaktta när det kommer 

till studier av praktiker i en specifik kontext, kopplat till ett specifikt objekt, eller 

en specifik förekomst. Som spel i ett museum befinner sig i. Därför används prak-

tiker kopplade till spel som kulturarv i den här undersökningen både som ett empi-

riskt objekt och ett perspektiv. Att praktiker är någonting möjligt att studera utifrån 

dess aktiviteter och utövare, men också att praktiker påverkar den kunskap som 

skapas och kommuniceras kring spel. 

I förlängningen av kunskap som något rotat i arbetspraktiker har Law och 

Lynch visat hur betydelsefulla praktiker är för individens förståelse och kunskap. I 

artikeln ”Lists, Field Guides, and the Descriptive Organisation of Seeing: 

Birdwatching as an Exemplary Observational Activity” (1988) menar Law och 

Lynch att hur individer skapar sig en uppfattning- och kunskap kring ett fenomen 

beror på flera olika aspekter. Specifikt hur en etablerad taxonomi, ramverk, regler 

och infrastruktur påverkar hur praktiker- och dess aktiviteter ser ut.72 Law och Lynch 

argumenterar för att objektivt tänkande kan behandlas som en social konstruktion, 

att det som betraktas trivialt också genomgår denna process, samt att den kunskap 

och information som skapas är starkt beroende av den eller de som utför praktikens 

aktiviteter.73 Där kunskap inte bara bevaras och förmedlas utan även skapas genom 

en mängd olika praktiker.74 Därför analyseras praktiker som en komplex och viktig 

del utav kunskapsbyggandet kring spel som kulturarv. 

Att studera praktiker genom intervjuer skapar ett annat material och en annan 

kunskap om praktikerna som utförs än exempelvis deltagande observationer.75 För 

att återgå till Ortners breda definition kring att praktiker kan vara i princip allt som 

sägs och görs,76 blir praktiker som empiriskt objekt genom intervjuer främst en fråga 

om vad som har gjorts och hur man har tänkt. Intervjusituationen blir ett berättande 

                                                 
70 Corradi, Gherardi & Verzelloni (2010), s. 268. 
71 Corradi, Gherardi & Verzelloni (2010), s. 275. 
72 Law & Lynch (1988), s. 297.  
73 Law & Lynch (1988), s. 299.  
74 Huvila (2013), s. 13f.  
75 Se kapitel. ”Material och metod”. 
76 Ortner (1984), s. 149. 
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om ett arbete som har genomförts. I intervjuerna pratas det inte uttalat om att vissa 

praktiker har genomförts, utan det handlar snarare om de aktiviteter som utgör prak-

tikerna och varför dessa aktiviteter har genomförts. Praktiker är inte specifika hän-

delser eller event, utan återkommande, utförda, kontextuella aktivitetssystem som 

på ett eller annat sätt kan betraktas som rutinmässiga.77 Intervjuer är ett lämpligt 

metodologiskt verktyg för att upptäcka- och förstå praktiker genom att fråga hur 

personerna som arbetat med forskningsprojektet och utställningen har tänkt. Kom-

binationen av intervjuer med verksamma och observationer av utställningen bidrar 

till en helhetsbild av de huvudsakliga praktiker som genomförts. Hur man har tänkt, 

hur det sägs att man har arbetat och resultatet av det arbetet. 

Gränsobjekt 

Reflektion över gränsobjekt som teoretisk modell 

Gränsobjekt har under de senaste decennierna kommit att bli ett populärt och välan-

vänt teoretiskt angreppssätt för att förstå hur objekt används i samband med prakti-

ker.78 Första gången som begreppet anlades var år 1989 av Susan Leigh Star och 

James R. Griesemer. De undersökte hur olika aktörer vid ett museum samarbetade 

för att lösa problematik inom vetenskapligt arbete. Att det krävs en mängd olika 

aktörer med olika perspektiv och samarbete mellan dessa. I Leigh Star och Griese-

mers fallstudie visade de att två huvudsakliga aktiviteter möjliggjorde detta samar-

bete: Standardisering av metoder och utveckling av gränsobjekt. Gränsobjekt var 

objekt som kunde anpassa sig till olika perspektiv, men samtidigt tillräckligt struk-

turerade för att bibehålla sin identitet mellan perspektiv.79 Alfredo Jornet och Rolf 

Steier säger övergripande att dessa objekt har olika betydelser, men en gemensam 

struktur.80 Att ge sig in i en diskussion om definitionen av gränsobjekt kräver kun-

skap om hur användningen av gränsobjekt som teoretisk modell har utvecklats. Där 

användningsområden och appliceringar av modellen med tiden utökats och rört sig 

längre och längre ifrån Leigh Star och Griesemers ursprungliga definition.81 Kritik 

har riktats mot gränsobjekt som en förenkling att visa på hur vissa artefakter rör på 

sig mellan olika sociala världar: 

The concept of boundary objects retains it’s popularity partially because it has a powerful in-
tuitive appeal but also because it has been a useful placeholder for explaining that artifacts 
”live” in the space between collaborating communities of practice.”82 

                                                 
77 Nicolini & Monteiro (2016). 
78 Lee (2007), s. 308. 
79 Leigh Star & Griesemer (1989), s. 387.  
80 Jornet & Steier (2015), s. 131. 
81 Leigh Star (2010). 
82 Lee (2007), s. 314. 
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Användbarheten i gränsobjekt som koncept har öppnat upp för att nästan allt kan 

betraktas som gränsobjekt. I respons till explosionen av konceptets nya applice-

ringar och förklaringar gjorde Leigh Star en klargörelse av vad det ursprungliga 

konceptet syftade till i ”This is not a Boundary Object: Reflections on the Origin of 

a Concept” (2010). I artikeln menar Leigh Star att vad som inte är ett gränsobjekt 

borde bestämmas utifrån hur användbart konceptet är för att förstå objektet i fråga 

och användes ursprungligen i motivationen att analysera förekomsten av samarbete 

i avsaknaden av konsensus.83 Leigh Star exemplifierar användbarheten genom att 

prata om den amerikanska flaggan som gränsobjekt och varför detta inte är intres-

sant i sammanhanget: 

I think it would be more interesting to study people making, advertising, and distributing Ame-
rican flags, and their work arrangements and heterogenity than to simply say that many people 
have different interpretations of the American flag. While this is true, it does not get us very 
far analytically in understanding both the materiality and infrastructural properties of this flag.84 

Att använda sig av gränsobjekt som teoretisk modell i en undersökning av praktiker 

kring skapandet av spel som kulturarv kan däremot uppfylla den användbarhet och 

intressenivå Star Leigh söker. Genom att analysera spel som kulturarv i samspel 

med ett praktikteoretiskt perspektiv utökas förståelsen av materialitet och infra-

struktur för spel i en sådan kontext. Det finns oundvikligt ett behov av samarbete 

och sökande efter konsensus mellan olika perspektiv i arbetet med spel som kultur-

arv.85 

Gränsobjekt som verktyg för att förstå praktiker 

I den här undersökningen kommer gränsobjekt som teoretisk modell användas för 

att förstå praktiker. Detta sker på två huvudsakliga sätt, med utgångspunkt i Leigh 

Stars och Griesemers ursprungliga definition om att gränsobjekt rör sig mellan olika 

intersektionella sociala världar och söker tillfredsställa informationskraven av 

dessa.86 De olika intersektionella sociala världarna som Leigh Star och Griesmer 

pratar om existerar i kontexten av den här undersökningen på två olika sätt i arbetet 

med spel som kulturarv. För det första mellan de som arbetar med projektet, de som 

i någon bemärkelse utför aktiviteterna som utgör praktikerna i fråga. För det andra 

sker det även mellan mottagare av den kunskap som producerats genom prakti-

kerna. Alltså i användningen av gränsobjekt som ett sätt att bygga- och förmedla 

kunskap i en fysisk utställning. Den här undersökningen fokuserar på praktiker som 

empiriskt material, men lånar även perspektiv på praktiker som ”a way of seeing” 

när det handlar om förståelsen av dessa praktiker och användningen av objekt. 

                                                 
83 Leigh Star (2010), s. 604, 612f. 
84 Leigh Star (2010), s. 613. 
85 Se diskussion i avsnitt: ”Spel som kultur”. 
86 Leigh Star & Griesemer (1989), s. 393. 
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Sköld säger att praktiker som ”a way of seeing” kan användas för att förstå ”how 

the social features of interest were routinely produced and re-produced by emodied 

coordinated bodily activity and use of obects”.87 Med utgångspunkt i att praktiker 

och objekt påverkar varandra och i många sammanhang existerar och används till-

sammans skapas det ett behov i en undersökning av spel som kulturarv att betrakta 

praktiker och objekt i ett symbiotiskt förhållande. Speciellt i kontexten av en kun-

skapsorganisation,88 såsom ett museum, där föremål och objekt både används som 

grund för kunskap och förmedling av densamma.  

Som tidigare diskuterats har användningen av gränsobjekt som teoretisk modell 

expanderat över tid. Det har skapats nya sätt att betrakta objekt, vilket i sin tur ut-

mynnat i en mängd nya gränsobjekt. Jornet och Steier betraktar exempelvis själva 

museirummet som ett gränsobjekt.89 De argumenterar för att: 

The notion of ”boundary object” adresses the question of how participants belonging to diffe-
rent social worlds achieve cooperation despite their different views, methods, and systems of 
classifications.”90 

Gränsobjekt är byggstenar för kunskap och förmedling av densamma. Jag lutar mig 

mot Leigh Star och Griesemers definition där ”boundary objects refers to artifacts 

doing the crossing by fulfilling a bridging function”.91 Med en betoning på gräns-

objekt som artefakter tolkar jag Play Beyond Play som en utställning bestående av 

en mängd olika gränsobjekt som kommunicerar och representerar kunskap om spel 

som kulturarv till besökare av utställningen. 

Att betrakta ting som gränsobjekt leder mig in på vikten av att undersöka dess 

”översättande” funktion. Gränsobjekt kan även fungera som ett verktyg för delta-

gare inom praktiker att kommunicera med varandra, även när det kan finns olika 

åsikter.92 Kommunikation är i sig ett medel för samordning, men ger också gräns-

objekt en medierande funktion. Att förmedla konceptet spel till mottagare från olika 

sociala världar och göra detta begripligt och accepterat för alla parter. Ofta görs 

detta med utgångspunkt i att starta en dialog mellan olika mottagare.93 Akkerman 

och Bakker menar att kärnan i användningen av gränsobjekt ligger i förståelsen av 

begreppet gräns. Objekt skapar inte en dialog mellan olika intersektionella sociala 

världar sig, utan det krävs gränser. Där jag i den här undersökningen utgår jag ifrån 

att förståelsen av vad spel är skapar en mängd olika gränser som försöker överträdas 

och förenas med hjälp av gränsobjekt. Akkerman och Bakker bidrar dock med en 

                                                 
87 Sköld (2018), s. 75. 
88 Huvila (2013), s. 13f. 
89 Jornet & Steier (2015), s. 130. 
90 Jornet & Steier (2015), s. 131. 
91 Leigh Star & Griesemer (1989); Akkerman & Bakker (2011), s. 133. 
92 Carr m.fl. (2012), s. 59. 
93 Akkerman & Bakker (2011), s. 142. 
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viktig insikt om hur dialogen över gränserna inte kan betraktas som ett sätt att 

”sudda ut gränserna”: 

Dialogical engagement at the boundary does not mean a fusion of the intersecting social worlds 
or a dissolving of the boundary. […] rather as a process of establishing continuity in a situation 
of sociocultural difference”.94 

Gränserna finns alltså fortfarande kvar, men det skapas en förståelse av det som ett 

objekt representerar – över gränserna. Vilket återkopplar till Leight Stars ursprung-

liga intention att undersöka ”cooperative work in the absence of consensus”.95 Leigh 

Star påvisar att konsensus sällan nåddes, men att samarbete fortsatte trots allt.96 Ett 

sätt att komma överens om att man inte är överens och att det existerar olika per-

spektiv. Något man kan diskutera och arbeta med utifrån gränsobjekt. 

För att sammanfatta användningen av gränsobjekt i den här undersökningen 

menar jag att gränsobjekt i den här undersökningen förekommer i två olika former. 

För det första i en mer abstrakt bemärkelse mellan de som arbetat med projektet, 

som ett verktyg att definiera förekomsten av spel, vad utställningen ska innehålla 

och hur man kommer överens om detta. För det andra i en mer konkret bemärkelse 

mellan utställningsobjekt och besökare, för att förmedla utställningens innehåll. 

I användningen av gränsobjekt på dessa två sätt finns det två huvudsakliga grän-

ser som försöker överskridas. För det första: gränsen mellan olika kompetenser och 

uppfattningar om vad spel är för något. För det andra: gränsen mellan vad som är 

kulturarv och inte. Både besökare och de som arbetat med utställningen kommer i 

kontakt med dessa gränsdragningar när de planerar och interagerar med utställ-

ningen och innehållet i utställningen manifesterar och rör sig över gränserna. 

                                                 
94 Akkerman & Bakker (2011), s. 152. 
95 Leigh Star (2010), s. 604. 
96 Leigh Star (2010), s. 604. 
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4. Material och metod  

Den här undersökningen empiriska material utgörs av fyra kvalitativa semistruktu-

rerade intervjuer med personer som arbetat med utställningen Play Beyond Play på 

Tekniska museet och en observation av själva utställningen. Intervjuerna var semi-

strukturerade utifrån samtalspunkter eller teman, snarare än tydligt formulerade frå-

gor till intervjupersonerna.97 Observationen genomfördes vid ett tillfälle där bilder 

togs av texter och föremål i utställningen. Tillsammans utgör de genomförda inter-

vjuerna och observationen två olika typer av empiriskt material, som på olika sätt 

blir fokus för analys utifrån undersökningens teoretiska utgångspunkter. Där inter-

vjuerna främst används för att upptäcka och förstå praktiker och vad de består av, 

medan observationen används för att se hur dessa praktiker kommuniceras genom 

gränsobjekt.98 

Reflektion över kvalitativ intervju som metod 

Intervjuer är en kvalitativ metod som lämpar sig bra för den här undersökningen av 

följande skäl. Kvale & Brinkmann skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att 

”den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningsperso-

nernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld 

som den var före de vetenskapliga förklaringarna”.99 Det handlar om att låta inter-

vjupersonen tala om sina egna tankar och erfarenheter utifrån dem själva. Därför 

har intervjuerna haft en öppen struktur som snarare kan liknas vid ett samtal. För 

att intervjuerna ska kunna vara fruktbara krävs dock en viss struktur och framför 

allt en medvetenhet om vad man som intervjuperson vill ha reda på. Ett användbart 

sätt att göra detta på i den här undersökningen utgår ifrån Kvale & Brinkmanns 

argument för att ställa följdfrågor och knyta an till vissa utav svaren man får från 

intervjupersonen. Att genomföra detta i praktiken kan vara svårare än det låter och 

det krävs ett aktivt lyssnande, samt en känsla och kunskap om intervjuämnet från 

den som intervjuar.100 Spel är ett personligt intresse och jag har en del kunskap om 

ämnet i fråga men jag behövde något att luta mig mot för att veta vad jag skulle leta 

efter. I fallet med intervjuerna valde jag att förhålla mig till hur praktiker definieras 

ur ett praktikteoretiskt perspektiv med fokus på de praktiker som intervjupersonen 

såg som extra viktiga praktiker (anchoring practices).101 

                                                 
97 Kvale & Brinkmann (2014), s. 99. 
98 För närmare diskussion av hur det empiriska materialet analyseras utifrån teoretiska utgångspunkter se av-

snitten: ”Praktiker som empiri och perspektiv” och ”Gränsobjekt som verktyg för att förstå praktiker”. 
99 Kvale & Brinkmann (2014), s. 17. 
100 Kvale & Brinkmann (2014), s. 180. 
101 Swidler (2001), s. 95. 
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Med utgångspunkt i ett praktikteoretiskt perspektiv var jag främst ute efter hur 

intervjupersonerna hade arbetat och tänkt kring själva utställningen, samt vad den 

skulle innehålla och förmedla. Kvale & Brinkmann argumenterar dock för att den 

kvalitativa intervjun kan vara värdefull utöver att den sätter intervjupersonen i cent-

rum. Själva intervjusituationen skapar dessutom olika typer av kunskap som kan 

vara värdefulla: 

- Producerad kunskap 

- Relationell kunskap 

- Samtalsmässig kunskap 

- Kontextuell kunskap 

- Språkmässig kunskap 

- Narrativ kunskap 

- Pragmatisk kunskap 

I den här undersökningen använder jag vissa av dessa olika kunskapstyper för att 

dels förstå hur kunskap har skapats i min undersökning, men också som ett reflexivt 

verktyg för att problematisera min egen materialinsamling. Några av dessa kun-

skapsformer som blivit relevanta i den här undersökningen och som i störst mån 

kan ha påverkat materialinsamlingen är producerad kunskap, Relationell kunskap, 

Narrativ kunskap och Pragmatisk kunskap. Därför går jag kort igenom vad dessa 

innebär och på vilket sätt det är viktigt att vara medveten om dessa kunskapsformer 

i den här undersökningen. 

Producerad kunskap innebär att intervjusituationen inte enbart betraktas som 

en insamling av material, utan snarare som en kunskapsproduktion mellan intervju-

are och intervjuperson. Där den mening som konstrueras i interaktionen senare re-

konstrueras i analysen av intervjun.102 Alltså betraktas intervjuerna som kunskaps-

producerande i sig där jag som deltagande intervjuare också bidrar till detta. Inter-

vjupersonens ord betraktas inte som något som enbart senare analyseras, utan den 

processen startar redan under intervjun. Det görs tolkningar, antagande, skapas för-

ståelser och dras lärdomar. Detta är relevant i undersökningen med tanke på att jag 

på förhand söker efter huvudsakliga praktiker i intervjuerna.103 Själva intervjusitu-

ation skapar kunskap om vilka dessa praktiker är och vad de består, endast genom 

själva samtalet. 

Relationell kunskap visar på att relationen mellan intervjuns parter spelar roll. 

Olika konstellationer resulterar i olika kunskapsprodukter.104 Det sker en anpassning 

                                                 
102 Kvale & Brinkmann (2014), s. 360. 
103 Se avsnitt: ”Analytisk metod och disposition”. 
104 Kvale & Brinkmann (2014), s. 361. 
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till vem ens samtalspartner är. I den här studiens intervjuer har jag kunnat dra nytta 

av detta för att förstå att den kunskap som producerades i intervjuerna kan ha sett 

olika ut eftersom jag i högre eller mindre grad delade vissa av intervjupersonernas 

intressen, åsikter eller förkunskaper. Att jag som intervjuare har ett intresse för spel 

och har förkunskaper om vad spel är påverkar vad intervjupersonerna ifråga berät-

tar. Samtalet hade sett olika ut om jag inte hade haft någon kunskap om spel, både 

vad gäller språkanvändning och möjligheten för intervjupersonerna att göra sig för-

stådda. Dessutom spelade det roll att intervjupersonerna ifråga kände varandra och 

visste om att jag hade genomfört intervjuer med andra personer i projektet. Främst 

genom att intervjupersonerna ibland pratade och diskuterade vad andra personer i 

projektet hade tänkt och gjort. 

Narrativ kunskap handlar om att historier inte bör betraktas som en subjektiv 

förvrängning av objektiva fakta. Utan som ett värdefullt sätt återge sin synvinkel, 

sina erfarenheter och sin levda värld.105 Många kvalitativa intervjuer övergår ibland 

i berättande av historier. Så blir lätt fallet med en öppen intervjustruktur där inter-

vjupersonen ges mycket utrymme att själv tala ostört. I undersökningen bortser jag 

inte ifrån narrativa berättelser som någonting subjektivt och oanvändbart, utan det 

viktiga är inte vad intervjupersonen berättar för berättelse, utan snarare vad den 

berättelsen betyder.  

Pragmatisk kunskap innebär att man lär sig genom att göra.106 Det är sällan den 

första intervjun känns som den bäst genomförda, utan man lär sig med tiden, ju mer 

man genomför något. Det skapas dels mer kunskap om intervjusituationen som 

praktik och dels mer kunskap om hur man är en bra intervjuare. Men det finns också 

ett större kunskapsunderlag och en kunskap om vad tidigare intervjupersoner har 

sagt. Något som också kan påverka vilka frågor som ställs och hur man förhåller 

sig till vad intervjupersonen säger. Här gäller det att vara försiktig med att inte skapa 

olika förutsättningar i olika intervjusituationer, i alla fall i så lång utsträckning det 

är möjligt. Ett exempel på hur denna pragmatiska kunskapsform kan ha påverkat 

den här undersökningens intervjumaterial är just att de blir lättare för mig som in-

tervjuperson att dra paralleller, göra tolkningar och se mönster ju fler intervjuer som 

genomförs. En annan mer praktisk aspekt som kan ha påverkat intervjusvaren är 

mängden tid som intervjupersonerna hade möjlighet att samtala. Det fanns ingen 

direkt gräns för intervjuernas längd, utan det fick ta den tid det tog utifrån vad in-

tervjupersonerna hade tid med och ville berätta. Vilket resulterade i att vissa inter-

vjuer blev längre än andra och vissa hade mer att säga än andra. 

De olika kunskapstyperna i den kvalitativa intervjusituationen påverkar ound-

vikligt materialet på ett eller annat sätt. Det verkar utifrån den här genomgången 

omöjligt att kunna betrakta intervjusituationerna som en oberoende homogen 

materialinsamling. I den här undersökningen har det handlat om att försöka sträva 

                                                 
105 Kvale & Brinkmann (2014), s. 363, s. 17. 
106 Kvale & Brinkmann (2014), s. 363. 
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mot idealet för en likvärdig intervjusituation för alla inblandade. Det finns olikheter 

och påverkningar som har gjort att olika intervjuer har sett olika ut, men det är också 

just olikheten och påverkningarna som genererar olika kunskap.107 Det handlar åter-

igen om att jag som forskare behöver visa på en medvetenhet kring olikheten och 

argumentera utifrån den medvetenheten och jobba för en likvärdig tolkning av in-

tervjumaterialet för alla intervjupersoner. 

Intervjumaterialet 

Insamlingen av material har gjorts både i form av intervjuer och observationer. In-

tervjuerna har genomförts med fyra verksamma personer vid Tekniska museet som 

varit delaktiga i arbetet med utställningen Play Beyond Play. Intervjuerna genom-

fördes vid fyra olika tillfällen, både på och utanför själva museet. Intervjuerna va-

rierade i längd mellan 40–75 minuter och var av semistrukturerad kvalitativ karak-

tär. Vilket innebär att intervjuerna inte handlade om direkta frågor och svar, utan 

snarare om vissa vägledande samtalspunkter,108 där intervjupersonerna själva pra-

tade om deras arbete med utställningen. Den huvudsakliga samtalspunkten hand-

lade om hur arbetet med utställningen hade gått till, både i fråga om planering och 

utförande. Utifrån detta berättade intervjupersonerna mycket själva, men några 

samtalsämnen som berördes var viktiga saker att tänka på när man arbetar med spel 

på museum, syftet med utställningen, hur museets målgrupp påverkat utställnings-

arbetet och vilka svårigheter eller utmaningar som uppstått i arbetet med utställ-

ningen. 

Anledningen till varför det har genomförts fyra intervjuer är att undersökningen 

vill fånga olika perspektiv, kunskaper och olika erfarenheter kring arbetet med spel 

som kulturarv. Hur kom jag då fram till just fyra personer? Jag använde mig av det 

som Kvale & Brinkmann säger om hur många individer som behöver intervjuas: 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det du behöver veta”.109 

Detta är förstås lättare sagt än gjort i praktiken och hur vet man dessutom vad man 

behöver veta? Återigen återgick jag till mina sju punkter kring vad jag letade efter 

i intervjuerna utifrån praktikteoretiska definitioner av praktiker. Där jag kom fram 

till att de här fyra individerna kunde belysa detta i den kontext jag undersökte. I det 

här fallet Play Beyond Play på Tekniska museet och arbetet med spel i anknytning 

till detta. Alla har på ett eller annat sätt haft en betydande roll i projektets process 

och bidrar därför med sina egna perspektiv på arbetet. 

Det är också många personer och kompetenser som inte har intervjuats och 

kunnat delge sina perspektiv på projektets arbete. Detta beror både på praktiska och 
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relevanta skäl. I exempelvis utställningsbyggandet finns det en mängd aktörer som 

bidragit med sina kompetenser i vissa stadier av byggnation. Såsom snickare, gra-

fiska formgivare, arkitekter, tekniker med flera.110 Men jag har valt att fokusera på 

de personer i projekt som främst varit involverade i utformandet av kunskapsinne-

hållet eller haft en ledande roll i arbetet. En snickare fyller självfallet en viktig 

funktion i arbetet och genomför exempelvis en sorts praktik i byggandet av en ut-

ställning. Den här typen av arbete spelar roll i skapandet av spel som kulturarv, men 

är inte lika relevant som arbetet med den kunskap som ska förmedlas och hur den 

kommuniceras, eftersom analysen söker huvudsakliga praktiker, vad de består av 

och hur de påverkar vad spel som kulturarv är. 

Observationen 

En observation har gjorts av spelutställningen Play Beyond Play. Observationerna 

kompletterar intervjuerna genom att de berör ett resultat, snarare än processer. Det 

som besökaren möter och den kunskap som förmedlas, inte hur den kunskapen 

kommit till eller arbetet bakom utställningen. Med utgångspunkt i skillnaden 

Reckwitz gör mellan praktiker som aktiviteter och utföranden,111 fokuserar obser-

vationerna på spel som själva praktikernas utförande genom gränsobjekt. I likhet 

med Margret Carr betraktar jag spel i observationerna av utställningen som kon-

kreta gränsobjekt. Alltså spel som ting eller representationer av ting.112 Där syftet är 

att kommunicera kunskap och möjliggöra förståelse i en mer konkret pedagogisk 

bemärkelse. Objekt betyder i den här undersökningen inte enbart föremål utan även 

tillhörande texter och teman som återfinns i utställningen. 

Observationen av utställningen var platsbaserad, med själva platsen där utställ-

ningen befann sig som avgränsning.113 Det hade varit intressant att genomföra ob-

servationer av andra utställningar på museet, eller observera hur besökare förde sig 

i och interagerade med själva utställningen. Både som en del av en komparativ stu-

die av de praktiker som genomförs på Tekniska museet mellan olika utställningar 

och dels hur själva kunskapsförmedlingen ser ut när besökaren rör sig utställningen. 

Den här undersökningens syfte är däremot inte att göra en komparativ studie eller 

för den delen undersöka interaktionen mellan besökare och utställning, när den väl 

händer om detta inte direkt bidrar till att svara på utställningens forskningsfrågor. 

Vilket observationen av olika besökares interaktion i en viss situation har gjort. Men 

huvudfokus för observationerna har legat på vad utställningen består av i form av 

föremål, texter och teman. Sammantaget ger observationen av utställningen 

                                                 
110 Intervjuperson 1. 
111 Reckwitz (2002), s. 251. 
112 Carr m.fl. (2012), s. 56f. 
113 Pripp & Öhlander (2014), s. 116, 120. 
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möjligheter att urskilja likheter och skillnader i vad intervjupersonerna säger att de 

har gjort och tänkt och hur detta kommit till uttryck i utställningen,114 genom an-

vändningen utav föremål, texter och teman. 

Analytisk metod och disposition 

Undersökningens empiriska material har samlats in och undersökts analytiskt på 

olika sätt. Intervjuerna genomfördes individuellt vid olika tillfällen där de spelades 

in och transkriberades. Observationen genomfördes vid ett tillfälle på Tekniska Mu-

seet där utställningens utbud togs del av och bilder togs av utställningens texter, 

föremål och utformning. Som tidigare används både dessa metoder för att komma 

åt praktiker kopplade till hur spel blir kulturarv i arbetet med utställningen Play 

Beyond Play. Förekommande mönster i intervjumaterialet kopplat till arbetet med 

utställningen utgör dispositionen för undersökningens analys och de huvudsakliga 

praktikerna som påverkar det kunskapsbyggande arbetet med spel som kulturarv. 

Dessa praktiker kallas för ”anchoring practices”,115 som inte bara är tolkningar av 

förekommande mönster i intervjumaterialet, utan även aktiviteter som intervjuper-

sonen i fråga själv identifierat och mönster som återkommer i observationen av ut-

ställningen. 

Empiriska materialets urval och begränsningar 

Vilken undersökning som helst kräver ett urval och varje gång ett urval görs skapas 

det möjligheter för analys, men också begränsningar. Det är inte heller alltid detta 

urval blir som man tänkt sig. Ett problem som uppstod vid insamlingen av material 

i den här undersökning var att kontakten med tillfrågade intervjupersoner fungerade 

dåligt i många fall. Tanken med undersökningen från början var att undersöka flera 

spelutställningar och prata med personer som arbetade med spel på museer på andra 

institutioner än Tekniska museet. Dessa museer var ganska få och inbjudan av del-

tagande till intervju om deras arbete fick jag inget svar på, förutom ifrån personer 

verksamma vid Tekniska museet. Detta smalnade av undersökningens urval som då 

istället fokuserade på ett museum med en utställning. Då uppstod problematik kring 

hur underbyggt det kan vara att dra generella slutsatser om spel som kulturarv uti-

från en studie av en utställning, på ett museum. För att återgå till Kvale & Brink-

mann så lutar jag mig här emot att urvalet och de personer som intervjuas ska vara 

tillräckligt för att kunna svara på det man söker svar på.116 Tekniska museet är en 

stor och etablerad institution som har en historia av att arbeta med spel, där 

                                                 
114 Pripp & Öhlander (2014), s. 115. 
115 Swidler (2001), s. 95; Se även avsnitt: ”Att förstå skapandet av spel utifrån praktiker”. 
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utställningen som undersöks är stor, välbesökt och till viss del bygger på tidigare 

utställningar. Play Beyond Play är alltså inte bara en spelutställning i mängden, utan 

en omfattande sådan som även gör anspråk på att spel är kulturarv och någonting 

viktigt att bevara på grund av det.117 Tekniska museet är den ledande institutionen 

för spel i kulturarvssektorn och den här utställningen är delvis ett resultat av en lång 

process med spelutställningar som har skapats på museet. Med det sagt finns det 

fortfarande en relevans och grund i att generalisera hur spel blir kulturarv, genom 

att visa medvetenhet om den specifika kontexten som detta skapas. 

För att återknyta till urvalet av personer för intervjuer så gjordes urvalet utifrån 

de personer som hade arbetat med utställningens innehåll ur en kunskapsbyggande 

aspekt. Det hade kunnat genomförts intervjuer med alla inblandade i projektet, men 

det var inte den typen av praktiker som undersökningen fokuserade på. Utan under-

sökningen fokuserar på kunskapsbyggande praktiker. Där arbetet som exempelvis 

IT-tekniker, formgivare, snickare, arkitekter eller fotografer gör självklart är viktigt 

och en del av utställningsarbetet, men ej i fokus för den här undersökning på grund 

av de forskningsfrågor undersökningen söker svar på. Det har alltså medvetet gjorts 

en del systematiska fel,118 för att kunna svara på undersökningens frågeställningar 

och uppfylla dess syfte.  

Etiska övervägningar 

Etik är läran om moral, som handlar om vad som är goda- och rätta handlingar, samt 

hur man borde bete sig. Forskning är en praktik som egentligen inte skiljer sig 

mycket från annan yrkesutövning. Jag som forskare i en undersökning har ansvar 

för vad jag gör och hur jag agerar. Särskilt gentemot mina intervjupersoner och mitt 

material.119 Forskningsetik utgår ifrån etiska principer. Några viktiga etiska princi-

per att ta fasta på är att tala sanning, granska och öppet redovisa utgångspunkter, 

metoder och resultat, samt att vara rättvis i sin användning och bedömning av and-

ras forskning.120 

Undersökningen har strävat efter att följa de forskningsetiska reglerna genom 

att informera alla personer som är berörda av min undersökning om vad som gäller 

för dem. Vilka villkor som gäller för deras deltagande och vad de har för uppgift i 

undersökningen.121 Information har gått ut om de personer som deltar i undersök-

ningen själva bestämmer över sin medverkan. Ett samtycke om vilken medverkan 

personen deltar i och möjligheten att avbryta sin medverkan.122 Ytterligare förvaras 

                                                 
117 Du Rietz (red.) (2018), s. 7. 
118 Lindstedt (2017), s. 116. 
119 Lindstedt (2017), s. 49. 
120 Lindstedt (2017), s. 50. 
121 Lindstedt (2017), s. 51. 
122 Lindstedt (2017), s. 52. 
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de uppgifter som lämnats av deltagare i undersökningen på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av informationen. Att den information som delges hanteras på 

ett säkert sätt.123 Slutligen används enbart den information (materialet) enbart för 

forskningsändamål i just den här undersökningen.124 I den här undersökningen an-

svarar jag som forskare i den här undersökningen för att alla deltagare informerats 

och deras uppgifter hanterats utifrån de forskningsetiska regler jag diskuterat och 

belyst i det här avsnittet.  

                                                 
123 Lindstedt (2017), s. 52f. 
124 Lindstedt (2017), s. 55. 
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5. Undersökning och analys 

Följande kapitel kommer att gå igenom och analysera praktiker som varit uthålliga, 

genomgripande och inflytelserika,125 i arbetet med spel i Play Beyond Play. Dessa 

praktiker beskrivs som extra viktiga och är tydligt förekommande i själva utställ-

ningen. Analysen kommer att undersöka sex stycken ”anchoring practices” som 

framkommit genom återkommande mönster i det empiriska materialet, både genom 

intervjuerna och genom observationen. 

Först kommer spel att undersökas i förhållande till teknik och teknisk utveckl-

ing, där spelens tekniska egenskaper, historiska sammanhang och placering på Tek-

niska museet analyseras. I anknytning till spelens koppling till teknisk utveckling 

undersöks spelens användning i museirummet med fokus spelbarhet. Alltså vilken 

roll spelbarheten fyller och hur spelandet av spel påverkar kunskapsförmedlingen 

på museet. Efteråt följer en analys av hur kritiska perspektiv på spel och spelande 

används och vilken roll sådana perspektiv fyller i utställningen. I analysens fjärde 

avsnitt analyseras aktiviteter som har och göra med praktiska begränsningar. Svå-

righeter i arbetet med spel i en museikontext som begränsar vad som är möjligt att 

göra. I analysens näst sista avsnitt undersöks det forskningsprojekt som löpt paral-

lellt och till viss del legat till grund för utställningen. Vad forskningsprojektet har 

betytt för kunskapsproduktionen kring spel och hur forskningsprojektet betyder för 

spel som kulturarv. Avslutande avsnitt i analysen fokuserar på hur spel legitimeras 

som kulturarv. Alltså hur det argumenteras för att spel är relevant att undersöka och 

ställa ut på ett museum och hur denna argumentation sedan används i utställningen. 

Spel som teknisk utveckling 

Dataspel är en teknisk medieform som engagerar och påverkar många människor. Inte minst 
unga. Den bidrar till att prägla vårt kulturarv i stort, vårt sätt att umgås, vårt sätt att tänka och 
betrakta världen. Spel spelar roll både i samhället i stort och i människors vardagsliv.126 

Så här säger Peter Shogh som är museidirektör på Tekniska museet i förordet till 

boken Dataspelens Världar, vilket är den rapport som projektet Play Beyond Play 

till stor del bygger på. I det här citatet framgår det vad spel är och i stora drag varför 

spel är viktigt att belysa och undersöka. Spel har under en lång tid spelat en stor roll 

i samhället och för många människors liv, men har på senare år hamnat i nya 
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sammanhang.127 Främst har spel och spelande gått från att vara betraktad som en 

subkultur till att betraktas mera som en mainstreamkultur.128 

Att säga att spel endast på senare år har kommit att betraktas som mainstream-

kultur har däremot inte hindrat spel från att befinna på museer. Tekniska museet har 

under en relativt lång period arbetat med dataspel i en eller annan bemärkelse. Re-

dan 2004 genomfördes projektet Moddade datorer där dataspel var ett inslag.129 Det 

har dessutom genomförts flera projekt som utöver utställningarna handlat om doku-

mentation och insamling kring spel.130 Play Beyond Play är det senaste tillskottet i 

arbetet med spel på Tekniska museet. Det finns alltså en ganska lång historia av 

arbete med spel på Tekniska museet som tillsammans visar att spel faktiskt under 

en lång period var ett värdefullt objekt att sprida kunskap om på museet. Men hur 

kommer det sig att just Tekniska museet har blivit det museum som har drivit ut-

vecklingen av spel som kulturarv framåt? 

Tekniska museet har under lång tid dokumenterat och forskat kring svensk IT-

historia. Delvis i form av ett omfattande forskningsprojekt år 2006 i samarbete med 

KTH och Dataföreningen i Sverige då undersökte just svensk IT-historia under åren 

1950–1980. Det projektet hade egentligen ingen direkt anknytning till det som se-

nare kom att blir en rad projekt kring dataspel, men i det projektet genomfördes ett 

mindre seminarium om just dataspel. Efter projektet var slut ville man göra ett upp-

följningsprojekt som utforskade tiden inom svensk IT-historia efter 1980. Proble-

met här var att det ganska snabbt blev uppenbart att det inte gick att genomföra en 

sådan heltäckande dokumentation om svensk IT-historia efter 1980, eftersom IT-

samhället efter 1980 är så ofantligt stort. Det behövdes göras ett urval, ett mindre 

område som Tekniska museet kunde fokusera på för att fortfarande kunna utforska 

och dokumentera tiden efter 1980. Detta urvalet utmynnade i att man skulle titta på 

dataspel. Som samtidigt under det tidiga 2000-talet hade blivit allt större i och med 

att onlinespel hade börjat slå igenom på riktigt. Svenska spel spreds mer, en industri 

hade vuxit fram och det omsattes mer och mer pengar. Tekniska museet är ju både 

ett tekniskt- och industrihistoriskt museum så det passade väldigt bra och det bör-

jade skissas på hur man skulle kunna titta närmare på just dataspel.131 Så idéen om 

att titta närmare och utforska dataspel ifrån Tekniska museets håll grundar sig delvis 

i en tanke om att utforska mer ”modern” svensk IT-historia, men också eftersom 

spel och spelande hade vuxit och blivit mer relevant att undersöka. Som Eklund 

poängterar har människor alltid spelat spel. Däremot har den tekniska utvecklingen 

möjliggjort för en ny dominant spelgenre som handlar om digitala spel. ”Digital 

games have entered spheres in which we are active and are prime examples of the 

use of digital and internet technology”.132 Spel och IT har alltså börjat existerar 
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tillsammans i större utsträckning. Där utvecklingen mellan dessa ofta följt varandra 

och drivit varandra framåt, inte minst när det handlar om spelandets tekniska 

aspekter. 

Från början var det inte självklart att arbetet med dataspel skulle utmynna i en 

renodlad dataspelutställningen. Utan det lades fram förslag om att dataspel skulle 

vara en del av en mer övergripande informationsteknologisk utställning. Det vägde 

sedan fram och tillbaka om vad som egentligen skulle ske, men det blev senare 

tydligt att det skulle utmynna i en utställning med spel som huvudfokus i samband 

med att projektet tillknöts ett större forskningsprojekt.133 Samtidigt som ansökning-

arna om pengar för forskningsprojektet genomfördes hade nyligen en annan spelut-

ställning vid namn Game On 2.0 stått på Tekniska museet och hade gjort publikre-

kord.134 Game On 2.0 hade varit en väldigt framgångsrik utställningen men en hade 

sina för- och nackdelar som forskningsprojektet delvis arbetade utifrån i framtagan-

det av den nya utställningen Play Beyond Play. Game On 2.0 var inte producerad 

av Tekniska Museet utan av den brittiska producenten Barbican,135 och man ville nu 

dra lärdom av både den utställningens stora lyckande, men också fundera på hur 

man skulle kunna göra en spelutställning bättre när det handlade om en egenprodu-

cerad permanent utställning. Det fanns alltså en klar idé om att spel var det skulle 

stå i fokus, men den idén hade vuxit fram ur ett behov som delvis skulle bidra med 

kunskap om svensk IT- historia men också om svensk spelindustri. 

Att det skulle bli en utställning om spel stod alltså klart efter Game On 2.0s 

framgång och det etablerade forskningsprojektet. Vad en sådan utställning skulle 

innehålla var däremot inte helt klart. Det hade tidigare funnits tankar inom museet 

att lyfta fram dataspel mera som en konstform med fokus på det kreativa i spelen 

eller vad de uttryckte.136 Denna tanke drevs ett tag i projektets början men blev se-

nare oformaterat i samband med att nya personer började driva projektet. Det är 

däremot inte första gången som spel i museer betraktas som en konstform.137 På 

Tekniska museet hade det också genomförts en mindre preliminär utställning pro-

ducerad av Barbican år 2014 som hette Digital Revolution där spels kreativa, artist-

iska och interaktiva egenskaper var i fokus.138 Det är inte heller bara spel som konst-

form som hamnat i fokus för diskussion när det handlar om vad spel är, speciellt 

när spel har kommit att behandlas av kulturarvsinstitutioner. Att definiera vad spel 

är kan vid första åtanke kännas simpelt. Men när det har undersökts hur man har 

definierat spel och vilka egenskaper man har tillskrivit spel finns både aspekter 

såsom teknik, industri, kreativitet, konst och interaktivitet med, bland många andra 
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egenskaper.139 För att återknyta till Stenros forskning om speldefinitioner finns det 

egentligen inget rätt eller fel i att exempelvis definiera spel som någonting tekniskt 

eller artistiskt, eller både och för den delen. Det viktiga är att den som definierar 

spel är medveten om att det finns olika sätt att definiera spel på och att det ska vara 

tydligt för en själv vad man menar med sin egen definition och hur det kommer sig 

att spel definieras på det sättet.140 Det urval som gjordes att använda dataspel som 

ett sätt att belysa svensk industri och IT-historia medförde i sin tur urval i hur Tek-

niska museet valde att definiera spel.  

Spelens tekniska egenskaper står inte i fokus för kritiskt tänkande. Att inta ett 

sådant förhållningssätt skulle dessutom vara svårt eftersom utställning är produce-

rad av och befinner sig på Tekniska museet. Tekniska museet är teknikoptimistiskt 

och ser ofta tekniska innovationer och teknisk utveckling som någonting positivt.141 

Ett sådant perspektiv är ingenting som uttalat framgår i Play Beyond Play, utan som 

tidigare diskuterats en central utgångspunkt i vad spel är för något. Det som framgår 

genom observationerna av utställningen är att spelens tekniska egenskaper lyfts 

fram genom hur man använder fysiska objekt i utställningen. De tydligaste exemp-

len på spelens tekniska egenskaper framgår genom att berätta hur spel kan spelas 

på en mängd olika, tekniska och innovativa sätt.142 Men det handlar också om vilken 

typ av objekt man använder för att symbolisera spelens utveckling. Spel som arte-

fakter på Tekniska museet handlar i stor utsträckning om spel som hårdvara och 

mjukvara, eftersom spel i Play Beyond Play är en teknikburen kulturyttring.143 Med 

hårdvara menas själva datorerna eller ”spelmaskinerna”, medan mjukvara innebär 

det som faktiskt spelas. Utifrån bevarandesynpunkt samlar däremot Tekniska mu-

seet inte på mjukvara, utan bara hårdvara. Detta på grund av att det finns ett inoffi-

ciellt samarbete med Kungliga Biblioteket, som mera fokuserar på insamlandet och 

bevarandet av spel som mjukvara.144 Men i en spelutställning behövs både delarna 

för att berätta och låta besökarna förstå vad spel är för något. 

Användningen av spel som tekniska artefakter är alltså centralt i Play Beyond 

Play. Detta görs delvis genom att genomgående visa på hur spel och teknik hör 

ihop. Berättelser om den första VR-maskinen, hemdatorn, spelkontroller, arkadma-

skiner, den första superdatorn, hur man animerar rörelser i spel, hur spelljud skapas, 

                                                 
139 Se Stenros (2016). 
140 Stenros (2016), s. 515. 
141 Intervjuperson 3; Intervjuperson 4. 
142 Mer om spelens spelbarhet i avsnittet: ”Den oundvikliga spelbarheten”. 
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hur grafiken förbättras och hur vi idag har tillgång till att spela var vi än befinner 

oss genom våra mobiltelefoner.145 

 

                                                 
145 Observationsanteckningar, 120419. Detta är en sammanställning av några berättelser om teknisk utveckling 

och tekniska innovationer som tydligt anknyter till spel i Play Beyond Play. 

Figur 1: Den första VR-maskinen (Bild 
från observation 120419). 

Figur 2: Hemdatorer med tillhörande spel 
(Bild från observation 120419). 

Figur 3: Olika spelkontroller (Bild från 
observation 120419). 

Figur 4: Hur rörelser animeras (Bild från 
observation 120419). 



 36 

Dessa berättelser sker som sagt främst inte genom texter i utställningen, utan genom 

användningen av objekt. Som Stenros poängterat existerar definitioner av spel både 

som artefakt och aktivitet. Det är däremot sällan spel definieras både som artefakt 

och aktivitet på samma gång.146 I Play Beyond Play handlar däremot både spel som 

artefakt och aktivitet om teknik. Vad man spelar på och hur man spelar det beror på 

spelens tekniska egenskaper. Detta kan tyckas självklart, men det knyter an till spel-

utställningens ursprungliga idé – där spel skulle kunna används för att belysa svensk 

IT-historia.147 Denna tekniska definition och användande av spels tekniska egen-

skaper som artefakter och aktiviteter används sedan som diskussionsunderlag och 

motiverar i förlängningen själva utställningens relevans på Tekniska museet: 

Genom att fokusera på digitala spel, det vill säga dator-, konsol-, och mobilspel, kan vi disku-
tera hur användare relaterar till teknik, påverkas av den och interagerar med och igenom den. 
Vi kan förstå spelkulturer och deras koppling till modern IT- och teknikhistoria, såväl som 
framväxten av både svensk och global spelindustri. Digitala spel är också i allt högre grad en 
del av vårt gemensamma kulturarv, och därmed en naturlig del av Tekniska museets intresse-
område.148 

Den oundvikliga spelbarheten 

Det går liksom inte att ha en dataspelsutställning utan att man ska kunna spela någonting, men 
det är en utmaning.149 

Det kan verka naturligt att spela i en spelutställning. Spel är till för att spelas. I en 

utställning om dataspel kan möjligheten för besökare att spela spelen bidra med 

kunskap om spel och spelande som inte hade varit möjligt med andra typer av mu-

seiobjekt.150 Genom att spela spel hamnar besökaren både i en situation där man 

faktiskt använder sig av objektet och samtidigt lär sig hur man spelar eller hur man 

har spelat förut. Därför har många spelutställningar som genomförts bestått i hu-

vudsak av spelbara spel. Såsom olika arkadmaskiner, datorer och konsoler. Exem-

pelvis gick Game On 2.0 till stor del ut på att spela en mängd olika spel.151 Spelbar-

heten i Game On 2.0 var något som uppskattades av många och lockade mycket 

besökare. Samtidigt var det också en av de stora lärdomarna man drog i samband 

med utvecklingen av Play Beyond Play att det kanske var för stort fokus på att bara 

spela spel: 
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I en spelutställning så vill ju folk spela. Det där är ju en väldigt stor utmaning. Hur gör man en 
spelutställning där vi vill berätta någonting och vi vill att besökarna ska lära sig någonting om 
spel, spelhistoria, spelkultur… men vi ska även ge dem möjlighet att kunna spela spel och de 
ska inte bara fastna i det. Det är inte helt lätt och jag tycker inte att Game on 2.0 som vi hade 
innan riktigt hittade lösningen på det. Det blev för mycket spel.152 

Spelbarhetens närvarande i Game On 2.0 bidrog till att det skulle tänkas om i Play 

Beyond Play. Det handlade inte om att helt och hållet ta bort möjligheten att spela, 

utan snarare att hitta en balans mellan spelande och andra sätt att ta till sig inform-

ation i en utställning.153 

Spel och spelande är två begrepp som hänger ihop. På svenska är det uppenbart 

eftersom spel och spela nästan är samma ord. På engelska heter det game och play. 

Även fast begreppet gaming även börjat användas flitigt. Enligt Malaby har begrep-

pet spel en lång och djup tradition av att associeras med begreppet spela.154 Spel är 

till för att spelas, vilket gör spelande till ett naturligt sätt för en spelare att interagera 

med spelet. Ur ett kritiskt- eller immateriellt perspektiv på kulturarv är det aldrig 

objektet i sig som är mest relevant. Det är den kulturella miljön, de mänskliga be-

rättelser eller samhälleliga konsekvenser som objektet är en del av. På den här punk-

ten är inte spel så annorlunda från andra typer av objekt i kulturarvssektorn, förutom 

att spel tvingar fram ett sådant perspektiv. Känslan av att det gås miste om kontext 

kring spel blir väldigt uppenbart när det inte ges utrymme att spela spelen i fråga. 

Samtidigt går det att vända på argumentet och se möjligheten att spela som otill-

räcklig, eftersom den interaktionen bara berättar en liten del av den kontext som 

berör spel som kulturarv i stort.155 

En annan paradoxal för- och nackdel med spelbarhet är hur spelen faktiskt in-

terageras med i utställningen. Hur undgår man att spelen bara spelas utan att ge 

kunskap om spelets kontext? Detta kan som tidigare påvisats göras genom andra 

informationsmedier, men når i sådana fall den informationen fram? När jag vand-

rade runt i utställningen undgicks det inte att observera barn och vuxna som rörde 

sig i och interagerade med utställningen. Däremot handlade det mest om att barnen 

och ungdomarna satt och spelade medan de vuxna i större utsträckning gick runt 

och läste skyltar och kollade på föremål. Alltså finns det en skillnad mellan vilken 

information som förmedlas till olika besökare utifrån hur besökaren interagerar med 

utställningen. Denna skillnad kan förstås bero på flera saker, exempelvis intresse. 

Men också något som man jobbat mycket med i Play Beyond Play – svårigheten att 

förstå och sätta sig in i hur spelen spelas.156 Det har försökts gjort väldigt tydligt hur 

spelen spelas, men man kommer bara en liten bit genom att ge instruktioner. Det 

krävs en låg ingångsnivå och spelen behöver vara lättspelade. Vilket i sin tur spelar 

roll för urval av spel, hur de spelas och vad man lär sig av att spela dem. 

                                                 
152 Intervjuperson 1. 
153 Intervjuperson 2. 
154 Malaby (2007), s. 96. 
155 Intervjuperson 4; Se även Sköld (2018). 
156 Intervjuperson 2; Intervjuperson 3. 
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Spelbarhetens balans spelar alltså roll för hur besökare interagerar och tar del av 

informationen i utställningen. Svårigheten i att kontextualisera när det handlar om 

spelbarhet kvarstår när möjligheten att ta del av hela det informationsutbudet som 

en dataspelutställning kan ge inte tas del av. Ett problem som kanske inte går att 

lösa helt och hållet, men som man måste handskas med när man bygger vilken ut-

ställningen som helst. Framför allt i en dataspelsutställning där interaktiviteten är 

inneboende i själva objektet.157 

 

Spelbarhet är centralt i Play Beyond Play. Vid en analys av utställningen och arbetet 

med den skapas förståelse kring hur spelbarhet manifesteras och användas som 

verktyg. Det finns många ”stationer” där man kan spela i utställningen, men an-

vändningen av spelbarhet i utställningen är mer fokuserad på hur man spelar- eller 

har spelat spel. Hur man spelar vissa spel kopplas till teknisk utveckling genom att 

belysa hur spel har spelats genom exempelvis olika sätt att manövrera i spelen ge-

nom olika plattformar, kontroller eller andra verktyg. Så här säger en museitext i 

Play Beyond Play om hur spel spelas: 

För att kunna spela dataspel behövs någon form av spelkontroll. De första spelkontrollerna på 
1970-talet kunde bara göra förflyttningar i två riktningar. Idag är däremot behoven större och 
det finns möjlighet att styra spel med ögonen, dina hjärnvågor eller genom kroppsrörelser. De 
många olika former av styrsätt som finns idag möjliggör också för människor med olika funkt-
ionsnedsättningar att ta del av spelen. Spelens styrteknik har också förändrat hur du kan kom-
municera med datorn och moderna spelkontroller används även i andra sammanhang, bland 
annat inom militären.158 

                                                 
157 Intervjuperson 4. 
158 Observationsanteckningar 120419, (Textavsnitt i utställningen). 

Figur 5: Spel som styrs med rösten (Bild 
från observation 120419). 
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Hur spelbarheten kommer till uttryck går alltså att koppla till en teknikhistorisk 

utveckling där dataspelsteknik har kommit att betytt mycket, även i andra samman-

hang som inte alls har med dataspel att göra. Spelbarheten manifesteras i det här 

fallet utifrån olika plattformar, kontroller eller verktyg som tekniska föremål, vilket 

jag förklarat koppling för i föregående kapitel. Malaby pratar om hur man bör hålla 

fast vid spelen som artefakter, eftersom de i slutändan är skapade av människor och 

konstruerade att vara skiljbara från andra vardagsaktiviteter.159 Problemet med ett 

sådant förhållningssätt blir aktuellt när man som Stenros börjar prata om spel som 

både artefakt och aktivitet. Om spel både är artefakter och aktiviteter handlar spel 

inte bara om teknologi, utan om även om spelare, produktion, konsumtion, intent-

ioner, kroppar, gemenskaper, juridiska strukturer, andra praktiker, historier, värde-

ringar med mera.160 Spelbarhet handlar därmed inte bara om teknologi i Play Beyond 

Play, men när spelbarhet används som en egenskap hos spel för att belysa tekniska 

framsteg hamnar fokus ofta på spelandets tekniska egenskaper.  

En av de inledande insikterna i det här kapitlet handlade om att spel inte går att 

ställa ut utan göra dem spelbara, men att det fanns en stor medvetenhet om att spel-

barhet i sin tur medför svårigheter och begränsningar.161 ”Spelande kan inte i sig 

erbjuda tillräcklig kulturhistorisk relevans”.162 Denna brist motverkas genom att för-

söka kontextualisera kunskapen kring spel och inte enbart fokusera på spelens tek-

niska egenskaper och själva spelandet som praktik. Men då återstår frågan om det 

överhuvudtaget är möjligt att nå fram med den kunskapen så länge spelbarhet fort-

farande utgör en stor del av utställningen. Antingen är spelbarhet för roligt eller 

svårförståeligt, där det finns en risk att spelbarheten ignoreras av besökaren, eller 

där spelbarheten blir det enda besökaren upplever. 

Att tänka kritiskt 

Det som vi bidrog med var liksom en kritisk blick på vårt eget objekt.163 

Play Beyond Play handlar till stor del om att bygga vidare på lärdomar från tidigare 

arbeten med spel på museet, men också tänka kritiskt kring spel som kultur. Det 

handlar inte bara om att kontextualisera spel och spelande, utan i bredare bemär-

kelse försöka undvika att försköna spelkulturen och lyfta upp problematiska 

aspekter med spel och spelande.164 Att förhålla sig kritiskt till spel hör ihop med 

                                                 
159 Malaby (2007), s. 110. 
160 Stenros (2016), s. 504f. 
161 Intervjuperson 1. 
162 Du Rietz (red.) (2018), s. 141. 
163 Intervjuperson 3. 
164 Intervjuperson 2. 
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tidigare analys av spelbarhetens fokus. På grund av att spelen tidigare i första hand 

var till för att spelas var det väldigt mycket om spel och spelkultur som inte kom att 

diskuteras eller problematiseras i utställningen:  

Vi ville berätta mer. Vi ville få med någonting runtikring… någonting annat. Vi ville proble-
matisera och visa på olika aspekter kring spel. Visa på den oro som har funnits kring spel, för 
det berättar ju också någonting om spelen och spelhistorien.165 

Att lyfta fram och diskutera orosmoment kopplade till spel är en central praktik i 

Play Beyond Play. Utställningen har en hel avdelning där man som besökare får ta 

del av denna oro. Avdelningen handlar om hur spel påverkar oss, taskiga attityder 

online, genusproblematik och dataspelsberoende och man kan dessutom testa om 

man spelar för mycket. Exempelvis kommuniceras kortfattat kunskapen om taskiga 

attityder och tjejers utsatthet i spelmiljöerna på följande vis i utställningen: 

Med internet och onlinespel kom även en känsla av anonymitet i samspelet med andra spelare. 
Nybörjarmisstag kunde straffas hårt med förolämpningar. […] Kvinnliga spelare har länge varit 
i minoritet och många har fått möta sexualiserande kränkningar i samband med onlinespelande. 
Det svenska spelhobyförbundet Sverok arbetar idag aktivt med normer, attityder och beteenden 
inom onlinespel och e-sport.166 

I en andra delar av utställningen diskuteras det även hur spel i många fall även 

fungerar som normerande och objektifierande i en negativ bemärkelse och det lyfts 

fram individuella berättelser från personer som varit med om beroende eller kränk-

ningar i anknytning till spel och spelande.167 Att synliggöra detta och lyfta upp den 

här typen av problematik och diskutera den är en del utav utställningens syften, men 

det blir också ett sätt att skapa en debatt som inte bara de som är ”spelare” kan ta 

del av och förstå. 

När det handlar om att tillgängliggöra kunskapen om spel och bjuda in besöka-

ren till att se spelen i sin kontext, både som något problematiskt men också någon-

ting produktivt och socialt.168 Som Eklund poängterar är det viktigt att dels lyfta upp 

och diskutera problematiska aspekter kring spelande, men också viktigt se spel och 

spelande som en social praktik, även utanför själva spelsituationen.169 Ett talande 

exempel för hur detta görs i utställningen är berättelsen om ”cosplay” som en kul-

turell och social praktik: 

Cosplay är en växande kultur i Sverige. Ordet är förkortning av ”costume play” och ursprunget 
hittar vi i Japan. Cosplayare uppträder eller klär sig i dräkter för att föreställa en karaktär från 

                                                 
165 Intervjuperson 1. 
166 Observationsanteckningar, 120419. 
167 Observationsanteckningar, 120419. 
168 Intervjuperson 2. 
169 Eklund (2012), s. 31, 56. 

 



 41 

tecknad film eller spel. Svenska Närcon arrangerar nordens största spel och cosplayfestival. 
[…]170  

Cosplay fungerar i utställningen delvis som ett försök att bidra till balansen mellan 

spelbarhet och annan form av kunskapsförmedling som var en av målsättningarna 

man skapade utifrån analys av Game on 2.0.171 Men cosplay fyller också en tillgäng-

lighetsfunktion som gränsobjekt för spelkulturen som en social praktik frånkopplad 

själva spelsituationen. För den invigde, kunniga och aktiva spelaren kanske det är 

självklart att spelkultur inte enbart handlar om att spela spel tillsammans. Utan det 

handlar också om konsekvenser av spelande som praktik i andra sammanhang. 

Främst i anknytning till sociala relationer och gemenskaper som existerar på grund 

av spelen.172 Interaktionen med andra spelare förstås också online, men kan vara 

svår att förstå eller ta till sig om man inte själv spelar. Här blir cosplay ett sätt att 

bortkoppla spel från själva spelandet, ett sätt att översätta spelkulturen och dess 

sociala praktiker till någonting förståeligt för alla. Cosplay fungerar i det här fallet 

som ett gränsobjekt mellan de som är insatta i spelkulturen och de som inte är det 

genom att tillfredsställa informationskraven hos båda grupperna.173 Det ska vara lät-

tillgängligt och förståeligt utifrån personens förkunskaper. 

 

                                                 
170 Observationsanteckningar 120419. 
171 Intervjuperson 1; Intervjuperson 2. 
172 Eklund (2012), s. 27f. 
173 Akkerman & Bakker (2011), s. 142. 

 

Figur 6: En av de cosplay-kostymer som 
visas i utställningen (Bild från observation 
120419) 
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Ronström har diskuterat egenskaperna hos kulturarv och hur kulturarv appliceras. 

Med utgångspunkt i hur cosplay pratas om och vilken funktion cosplay fyller i ut-

ställningen vill man lyfta fram spel som något vars kunskap kräver specialiserade 

kompetenser, men samtidigt att det handlar om bildning i en mer allmän bemär-

kelse.174 Man vill göra spelkulturen och den kontext som spel och spelande befinner 

sig i tillgänglig. Ett sådant resonemang handlar om kritiska perspektiv på hur man 

faktiskt konkret bygger en utställning och förmedlar kunskap. Alltså handlar kri-

tiska perspektiv både om kunskapsförmedlande och uppmuntrande till diskussion 

genom användingen av gränsobjekt i utställningen, men också på en allmän utställ-

ningsteknisk nivå. Hur man kan lyckas med att förmedla kunskap på ett sådant sätt 

att även den okunniga mottagaren förstår, lär sig något och kanske även finner ett 

intresse. En kritisk blick på hur kunskap faktiskt förmedlas i sig. 

Stor del av de kritiska perspektiv som förs fram i utställningen har framkommit 

i samband med forskningsprojektet och varit något som inblandad i projektet varit 

enade om som en viktig del av spelkulturen och spelhistorien. Att problematisera 

spel och spelande går i enlighet med museets uppdrag och roll. Att få folk att re-

flektera kring spel.175 Det handlar alltså inte enbart om att de som arbetade med 

projektet ska tänka kritiskt i sitt arbete med spel och berätta om dessa kritiska 

aspekter. Utan det handlar också om att uppmuntra besökare till att själva tänka 

kritiskt. 

Vi försöker hitta en sådan där ”hook” som jag tror många kan relatera till och där känner jag 
att det finns den här oron kring spel. Jag hade lite granna som ambition när vi gjorde den här 
utställningen att den skulle kunna fungera som en grund för en diskussion i hushållen kring: 
Hur relaterar vi till spel? Vad innebär spel? Där så att säga föräldrar, barn och unga från sina 
olika perspektiv kan använda utställningen till att få fram vad dem tänker och känner kring spel 
och deras upplevelser kring spel. Att man kan mötas i ett sådant samtal.176 

Det fanns alltså en tanke med att använda sig av kritiska perspektiv i dubbel bemär-

kelse. Både som ett sätt att problematisera och diskutera spel i sig, men också för 

att skapa diskussioner mellan besökare. Harrisson skriver om olika sätt att använda 

kulturarv. Han använder Lowenthals inflytelserika arbete The Past is a Foreign 

Country – The Heritage Crusade and the Spoils of History (1998) för att visa hur 

kulturarv inte bara är historia. Mer bestämt är kulturarv inte alls historia, utan sna-

rare en användning av historia för nutida syften.177 Innan kritisk kulturarvsforskning 

hade vuxit sig stark inom akademin fanns det knappt någon kritisk reflektion kring 

hur kulturarv användes, framför allt i sociala och politiska syften.178 I Play Beyond 

Play har man tagit fasta på att spel som kulturarv kan användas för att tänka kritiskt 

och starta diskussioner om hur spel påverkar människor. Samtidigt finns det andra 

                                                 
174 Ronström (2008), s. 215. 
175 Intervjuperson 1. 
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178 Harrisson (2013), s. 97f. 



 43 

syften med att lyfta fram kritiska aspekter av spelande. Som att det går i enlighet 

med museets uppdrag och att det är en relaterbar- och i många fall även närvarande 

problematik i många personers vardag – oavsett om man spelar spel till vardags 

eller inte. Kritiska aspekter i spel och spelande är dagsaktuellt, relevant och känns 

igen av många besökare.179 

Att lyfta fram kritiska aspekter på spel och spelande och problematisera dessa 

är dock bara en del av de aktiviteter kring kritiskt tänkande som genomförts i pro-

jektet. Utan det handlar också om att tänka kritiskt kring hur man överhuvudtaget 

förhåller sig till och skapar kunskap kring spel som kulturarv.180 Som Stenros po-

ängterat behöver den som arbetar med spel klargöra för sig själv vad den definierar 

som spel och vilka syften en sådan definition fyller.181 Frågor kring representativitet 

och urval är något som museer måste ställa när det skapas ny kunskap och hur man 

väljer att förmedla den kunskapen. Ett exempel på hur detta diskuteras i Play 

Beyond Play syns i tankegångarna kring åldersgränser och känsligt innehåll: 

Ja, alltså… Det är ju fortfarande så att i Play Beyond Play att det är ju liksom inte… Vad jag 
har förstått så finns det inga arton års-spel, till exempel. […] Det är ju inte som att man bara 
”Kolla här! Här har vi Grand Theft Auto!”. Det är liksom ett fruktansvärt betydelsefullt spel i 
en sorts västerländsk spelkanon liksom… och så har vi en stor GTA-monter här liksom. Det 
blir för känsligt och för problematiskt ur ett sorts publikhänseende. Så tror jag nästan alla spel-
museer har det. Även om många kanske inte tänker på det riktigt så tror jag att man tar den 
hänsynen i alla fall.182 

Det finns en medvetenhet om att det har skett ett urval som har med praktiska be-

gränsningar att göra som påverkar den kunskap som förmedlas. Det är här som 

forskningsprojektet fyller en stor roll. Att titta på hur spel har pratats om tidigare 

och problemen i det, men också hur man i sitt eget projekt kan lyfta fram problem 

och jobba med dem. Det är inte alltid en sådan aktivitet utmynnar i konkreta lös-

ningar, men det bidrar med medvetenhet kring problemen. Det svåra är att synlig-

göra problemen med urvalet av exempelvis 18års-spel i Play Beyond Play när prak-

tiska begränsningar sätter stopp, som exempelvis en ung målgrupp. 

Praktiska begränsningar och möjligheter 

En sak som många inte tänker på är att man måste ha en säker lösning. Du kan inte bara lägga 
fram ett VR-headset för då är det borta imorgon. Utan då måste man spänna fast det någonstans, 
och det får inte sno sig, och det får inte slita. Dessutom ska du ha en enhet som du kan interagera 
med spel, inte bara titta runtikring sådär. Det ställer stora krav på teknik och tekniska lös-
ningar.183 

                                                 
179 Intervjuperson 1. 
180 Denna process analyseras vidare i avsnittet: ”Forskning och föreliggande arbete”. 
181 Stenros (2016), s. 515. 
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En teknisk utställning ställer krav på tekniska lösningar. Tekniska lösningar ställer 

i sin tur krav på kompetenser och underhåll, vilket gör att spel som spelbara objekt 

inte enbart är lätta att arbeta med på grund dess inneboende interaktivitet. Interak-

tiviteten är också en av de stora utmaningarna när man arbetar med spel i en spel-

utställning, främst utifrån tekniska aspekter. Spelens inneboende interaktivitet stäl-

ler också krav på bevarandeaspekter.184 

Om vi har nu såhär krav på ursprunglighet och autenticitet. Då ska du ju ha helst spelet på 
originalbärare, den här disketten då… och du ska kunna spela den på originalmaskinen, den här 
Commodore 64 till exempel då va. Det ställer krav på hårdvara och det ställer krav på lagstift-
ning också, juridik kring upphovsrätt, minnesbärarna åldras… Så det är inte en långsiktig lös-
ning att bara bevara dem. […] Där sätter lagstiftningen stopp. Ska man dessutom kunna spela 
på originalhårdvaran så måste vi ha kompetens som kan underhålla dem, för även dem åldras.185 

Utmaningarna ur bevarandesynpunkt syns inte lika tydligt i Play Beyond Play som 

utställning. Utan det arbetet görs vid sidan av, men ligger i stor del till grund för 

vilka möjligheter man har att berätta någonting om spel som kulturarv i en sådan 

spelutställning. Exempelvis hur krav på ursprunglighet överförs ur bevarandesyn-

punkt till förmedlande. Det är alltså inte bara viktigt att bevara objektet i original 

utan också tillgängliggöra det i original och till så hög grad som möjligt att sätta in 

objektet i sin originalkontext. Vilket delvis skapar svårigheter på grund av speltek-

nikens snabba utveckling och delvis på grund av att den tekniken som ligger till 

grund för spelens uppbyggning och funktion föråldras snabbt och i många fall blir 

oåterkallelig.186 Dessa svårigheter uppstår på grund av att spel i stor bemärkelse be-

traktas som tekniska objekt och att originaliteten återfinns i spelens tekniska kom-

ponenter, såsom hårdvara och mjukvara. Det är sällan dessa komponenter finns kvar 

eller är möjliga att förmedla utan att själv skapa en känsla av original genom mi-

gration (uppgradering av filformat) och emulering (göra spelet spelbart).187 I och 

med att autenticitet och ursprunglighet skapas finns det värderingar kring vad som 

ska bevaras och hur det ska förmedlas. Dessa värderingar baseras på vad de som 

jobbar med bevarande gör och vad de kan, vilket påverkar hur objekten represente-

ras och kontextualiseras.188 Begränsningar blir i det här fallet krav, som uppstått 

ifrån värderingar inom museipraktiker och övergripande ideal i kulturarvssektorn. 

Några exempel på krav som arbetas med för att objekt ska kunna bli kulturarv är 

autenticitet, interaktivitet och kontext. Den här typen av krav är inget som är speci-

ellt för spel som kulturarvsobjekt, utan förekommer i andra sammanhang när det 

handlar om vad som är kulturarv och hur kunskapen om detta förmedlas. Som 

                                                 
184 För ytterligare diskussion kring bevarandeaspekter kopplat till spel se exempelvis Sköld (2018) eller Winget 

& Murray (2008). 
185 Intervjuperson 1. 
186 Winget & Murray (2008), s. 1. 
187 Winget & Murray (2008), s. 2. 
188 Sköld (2018), s. 27. 

 



 45 

Ronström belyser skapas kulturarv utifrån den här typen av kravställningar och ger 

därmed ”döda ting liv”.189 Detta görs genom att avgränsa och klassificera objektet, 

för att sedan tillskriva värden såsom särprägel och unikalitet, men också att man 

tillför något som visar på objektets autenticitet.190 En process som spel genomgår 

när det blir ett kulturarvsföremål som grundar sig i spelets hårdvara och mjukvara, 

men även i hur spelet upplevs. 

Tekniska museet som konkurrerande besöksdestination sätter också krav på vad 

som förväntas utav en spelutställning som Play Beyond Play: 

När barnfamiljen börjar fundera någon gång på onsdag-torsdag ”Vad ska vi göra i helgen?”, så 
vill man att Tekniska museet ska vara svaret på det. Det betyder att man konkurrerar med en 
massa, inte bara museer, […] utan allt annat som barnfamiljer ägnar sig åt. Tekniska museet 
har en nisch som inte museum specifikt, utan som upplevelsecenter.191 

Upplevelsen är central i Play Beyond Play. På samma sätt som spel lämpar sig för 

interaktivitet lämpar sig även spel för upplevelse192. På Tekniska museets hemsida 

säger man ”Play Beyond Play – en totalupplevelse: vi har skapat en upplevelse där 

du inte bara kan prova dina favoritspel och utforska spelhistorien, utan också kliva 

in i och låta dig omslutas av spel”.193 Kulturarvsindustrin är på många sätt också en 

upplevelseindustri,194 och det krävs att en utställning som Play Beyond Play erbju-

der en upplevelse för att utställningen ska lyckas. I Play Beyond Play handlar det 

däremot inte så mycket om en autentisk upplevelse genom att spela spelen, även 

om den övergripande idéen om utställningen som en vardagsrumskänsla pekar på 

det.195 Utan upplevelsen av spelen syftar snarare till att vara häftig. 

                                                 
189 Ronström (2008), s. 196. 
190 Ronström (2008), s. 276. 
191 Intervjuperson 3. 
192 Intervjuperson 1. 
193 Tekniska museet, ”Plat beyond Play – dataspelsutställning”, https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstall-

ningar/play-beyond-play/, hämtat [260419]. 
194 Gustavsson (2001), s. 57.  
195 Intervjuperson 1. 

https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/play-beyond-play/
https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/play-beyond-play/
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Upplevelsens roll i utställningen har alltså både att göra med i vilken utsträckning 

man har möjlighet att återskapa en autentisk upplevelse av spelen och samtidigt 

vilka krav man har på sig att vara en häftig, attraktiv och framgångsrik utställning 

som besökare vill se och interagera med. 

Forskning och föreliggande arbete 

Sen skulle vi dessutom ha ett forskningsprojekt. […] Så att det där formade ju också mycket 
av våra insikter och tankar och då började vi även arrangera dem här symposierna för att bygga 
upp nätverk och dessutom orientera oss.196 

Något som gör Play Beyond Play till en speciell utställning är det omfattande forsk-

ningsarbete som gjorts i samband med projektet kopplat till utställningen. Play 

Beyond Play skapades parallellt med ett flerårigt forskningsprojekt som till en bör-

jan inte hade för avsikt att mynna ut i en permanent dataspelsutställning.197 Utan det 

handlade i första hand om att forska kring spel med olika perspektiv. I projektet 

anställdes tre forskare för att utifrån sina perspektiv titta på spel och spelkultur, där 

delar av deras enskilda forskningsprojekt används i utställningen. Men det handlar 

alltså inte enbart om att genomföra en utställning om den kunskap som fanns kring 

spel, utan det fanns ambitioner att göra något mer. Att bidra med ny kunskap. 

                                                 
196 Intervjuperson 1. 
197 Intervjuperson 4. 

Figur 7: Upplevelse av dataspelens visu-
ella utveckling i "Game Portal" (Bild från 
observation 120419) 
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Ett annat sätt att bidra med ny kunskap gjordes genom fem olika tematiska 

symposier kring spel. Symposierna handlade om digitala spel och spelkulturer, be-

varandefrågor kring spel, orosmoment kopplat till barn och spelande, kommuniteter 

och business, samt problematiska aspekter av spelande.198 På symposierna bjöds det 

in en mängd olika personer som arbetade med spel på ett eller annat sätt för att 

berätta om sina erfarenheter och perspektiv. Det var både forskare från skilda disci-

pliner, spelutvecklare, spelare, intresse- och branschorganisationer med flera. Alla 

symposier filmades och förmedlades genom Tekniska museets youtube-kanal. Play 

Beyond Play är alltså inte bara en utställning om spel i en lokal på tekniska museet. 

Det är en produkt av ett flerårigt forskningsprojekt där ansträngningar har gjorts för 

att dels skapa ny kunskap kring spel, men i en mer konkret och intressant synpunkt 

för den här undersökning – vad spel är som kulturarv och hur man förmedlar kun-

skap kring spel som kulturarv på ett museum. Utställningen Play Beyond Play och 

forskningsprojektet Datspelens Världar bidrar tillsammans med kunskap om spel 

som kulturarv, men samtidigt också kunskap om hur spel som kulturarv har föränd-

rats och förmedlats på museer. 

Utställningen utgör enbart en koncentrerad del av den forskning som genom-

fördes i projektet, vilket är förståeligt då det finns praktiska begränsningar i att i sin 

helhet kunna delge alla forskningsresultat.199 Däremot har mycket kunskap utifrån 

de teman som hölls vid symposierna blivit betydelsefulla för utställningens inne-

håll. Tanken med symposierna var alltså från början inte att de skulle utmynna i 

något konkret museiarbete: 

Det var inte alltid så att det konkreta forskningsarbetet, att skriva texter och sådär… Det var 
inte alltid så att man kände att det här kommer att gripa in i museets verksamhet på något 
självklart sätt. Däremot var dem här symposierna synliga, det var inbjudna människor, utbild-
ningsradion var där och filmade ett par gånger och det blev liksom… […] Det fanns såklart 
saker som sen har dykt upp i utställningen och som också ökade på något sätt kunskapsnivån, 
medvetenhet kring spel, kring komplexiteter och frågor som finns i forskning, i civilsamhället, 
i näringslivet och så vidare.200 

Som påpekas här hade symposierna en oklar och inte direkt koppling till utställ-

ningen rent konkret, utan vissa saker blev värdefulla och togs med. Exempelvis 

finns det en sektion av utställningen där alla anställda forskare i projektet berättar 

om sin forskningsanknytning till projektet.201 Däremot hade forskningsprojektet, 

som tidigare lyfts fram – en mer nätverkande och orienterande funktion.202 Detta 

spelar stor roll för hur kunskapsproduktionen kring spel som kulturarv skapas med 

utgångspunkt i att de personer som hanterar information till stor del speglas av sin 

                                                 
198 Du Rietz (red.) (2018), s. 20ff. 
199 Intervjuperson 2. 
200 Intervjuperson 3. 
201 Observationsanteckningar, 120419. 
202 Intervjuperson 1. 
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egen kunskap, sina egna erfarenheter och vilka personer man umgås med. En av 

Huvilas huvudpoänger kring hur informationsarbete går till på museér handlar om 

att vad ett museum tror sig veta om något främst beror på de som arbetar där och 

deras nätverk.203 På så vis har forskningsprojektet haft en stor betydelse för vilken 

kunskapsbank och vilka perspektiv man har att utgå ifrån när sedan själva uppbyg-

gandet av utställningen påbörjades. Ett sätt att ta del av perspektiv från andra håll 

än inifrån det enskilda museet. Shaw har visat på att spel som kulturell företeelse 

ofta har skrivits om från ”insidan”. Alltså av personer som själva identifierar sig 

som insatta, kunniga och ofta övertygade till spelens kulturella relevans. Samtidigt 

existerar det en annan grupp, som Shaw exemplifierar med journalister, som har en 

helt annan position, kunskap och åsikt kring spel.204 Eftersom det finns olika förut-

fattade meningar om vad spel är och eftersom individer och grupper tycker olika 

fungerar symposierna som ett bra sätt för att diskutera och utvidga förståelse och 

bidra med olika perspektiv på vad spel kan vara. 

Forskningsprojektet blir utifrån ett sätt orientera sig och söka kunskap en metod 

för att samla perspektiv på vad spel är, hur spel är kulturhistoriskt relevant och hur 

kunskapen kring detta kan förmedlas i en museikontext. En av de som var med och 

producerade utställningen berättar hur det inte heller är första gången man har fått 

söka kunskap kring spel utifrån museets håll. Utan detta gjordes dessutom när spel 

för första gången skulle tas in på museet och började betraktas som ett kulturarvs-

objekt på museet: 

Vi hade ju inte så mycket kunskap om dataspel i huset, men det var ju något som vi ville ändra 
på. Det är ju alltid såhär intressant… Man träder in i en ny värld och är helt… Var ska man 
börja? Det här är gigantiskt. […] Först måste man ju titta på: Hur ser den här världen ut och 
vad är det vi bör fokusera på och orientera oss emot? Vad är det som är intressant för oss?205 

Det finns en medvetenhet i att spel kan vara många olika saker och det krävs att 

man gör ett urval, men också inte bara förlitar sig på sin egen kunskap eller sina 

egna perspektiv på vad spel är och varför det är relevant som kulturarv. Om man 

analyserar forskningsprojektet med symposierna i fokus som något orienterande 

och nätverkande fungerar forskningsprojektet som en dialog där man diskuterar och 

kommer överens om vad spel som kulturarv är. En sådan dialog och överenskom-

melse blir nödvändig när gränser ska korsas.206 Vad det är som definierar spel som 

kulturarv och hur detta kan kommuniceras i en fysisk museiutställning. 

Utöver sin definierande funktion genom nätverkande och orienterande bidrar 

också forskningsprojektet med reflexivitet och relevans för spel som ett relevant 

objekt för forskning, även i en kulturarvskontext: 

                                                 
203 Huvila (2013), s. 11. 
204 Shaw (2010), s. 406. 
205 Intervjuperson 1. 
206 Akkerman & Bakker (2011), s. 142. 
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I den pågående omdanande kulturarvsprocess som digitala spel nu genomgår så håller spel på 
att omformas. Vad spel är och vad de betyder i vårt samhälle idag är i rörelse. Genom de digitala 
spelens omdefinition som kulturarv så påverkas även vad spel betyder idag, inte endast histo-
riskt eller för framtiden.207 

En av forskningsprojektets huvudsakliga sammanfattande slutsatser var att visa på 

att spel är en av våra viktigaste kulturyttringar och att det är självklart att spel bör 

betraktas som kulturarv.208 Men vad som enligt den här analysen stärker det här på-

ståendet är på vilket sätt man inom projektet har kunnat dra sådana slutsatser. För 

det första har det förts diskussioner och dialoger med personer utanför kulturarvs-

sektorn. För det andra har det ägnats en stor mängd arbete åt att utforska vad spel 

är och dragits lärdomar av tidigare forskning och konkreta erfarenheter från andra 

spelutställningar. För det tredje har forskningsprojektet bidragit med reflekterande 

insikter till de som arbetat med projektet och bidragit med underlag för deras kun-

skapsproduktion, transparenta förhållningssätt och vikten av att skapa diskussion. 

För att sammanfatta analysen av forskningsprojektet Dataspelens Världar och 

hur det har påverkat hur spel blir kulturarv vill jag innan jag diskuterar hur spel 

legitimeras som kulturarv kort citera vad forskningsprojektets slutrapport i sin tur 

avslutningsvis skickar med sina läsare, som symboliserar vilka huvudsakliga för-

tjänster forskningsprojektet har givit utställningsarbetet: 

Spel är viktiga, spel spelar roll. Inte minst har detta forskningsprojekt visat på detta. Vi behöver 
bevara spel, men vi behöver göra det på ett rättvist, och representativt sätt. Vi kan inte rygga 
tillbaka från de problematiska delarna av vare sig själva spelen eller spelkulturen.209 

Legitimering av spel som kulturarv 

[…] Precis som det är på universitetet. Alltså ganska ofta när man säger att man håller på med 
datorspel så får man liksom… Väldigt sällan nuförtiden att folk tycker det är: ”Men gud vad 
meningslöst”, men däremot, hyffsat ofta: ”Jaha vad spännande. Jag vet ingenting om det”, un-
gefär så.210 

 

Spel i museer är inget nytt, men det är ganska nytt att spel som förekomst är det 

centrala objektet. Att sprida kunskap och lära sig om något genom att spela spel har 

använts i samband med utställningar på museer och i andra sammanhang tidigare.211 

Som intervjupersonen säger är det sällan attityden eller acceptansen mot spel som 

en central och viktig kulturell uttrycksform som hamnar i fokus för diskussion, utan 

snarare bristen på kunskap eller förståelse för spel, dess spelare och spelkulturen. 

                                                 
207 Du Rietz (red.) (2018), s. 153. 
208 Du Rietz (red.) (2018), s. 149. 
209 Du Rietz (red.) (2018), s. 154. 
210 Intervjuperson 3. 
211 Om användning av digitala spel i som verktyg för lärande i museer se exempelvis: Bossavit m.fl. (2018). 
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Spels konsekvenser för- och påverkningar på människor. Som Eklund poängterar 

har spel alltid spelats.212 Men spel har på senare tid och ganska snabbt blivit populärt 

i samband med det digitala spelandets inträdande i människors vardagsliv. Spel och 

spelande är idag omöjligt att ignorera.213 Malaby säger ”games have intruded into 

popular, academic, and policy-maker awareness […]”,214 vilket beskriver på vilket 

sätt som spel blivit någonting som inte går att ignorera – det inkräktade. Detta in-

kräktande beskrevs av Malaby 2007, men en hel del har hänt sedan dess och som 

citatet ovan beskriver så pratar man inte längre om något inkräktande, utan snarare 

om kunskapsbrister.215 Ett bevis på detta är det faktum att en rad utställningar om 

spel har producerats på museer och har därmed blivit etablerat och visat sin relevans 

på flera sätt: 

När Game on skulle in på museet så var det ganska mycket motstånd, så att när vi kom till 
museet så var det ändå ganska etablerat att det här var en publikmässigt och kommersiellt gång-
bar del av teknikhistorien.216 

Intervjupersonerna argumenterar i samma riktning för att spel i museer med tid bli-

vit någonting etablerat och viktigt. Att spel hör hemma på museer. Tidigare använ-

des det ofta strategier för att belysa relevansen hos spel. Exempelvis genom att 

istället för att prata om spelen, spelarna och spelkultur användes gemensamma re-

ferensramar som kunde förstås av personer som inte hade någon förkunskap kring 

spel. Man belyste spel som en relevant förekomst att diskutera, behandla och forska 

kring utifrån statistik och pengar.217 Att spel har blivit mer relevant, etablerat och 

accepterat på museer är något som intervjupersonerna är överens om, men har detta 

verkligen förändrat hur spel pratas om? 

Något av det första man möts av i uställningen Play Beyond Play är en intro-

duktion till vad utställningen handlar om. Det första man får veta är: 

Visste du att åtta av tio svenskar över tolv år alltid har en spelkonsol med sig och kan spela 
tusentals spel? Viljan att spela häftiga spel har drivit på utvecklingen av datorerna och förändrat 
hur vi människor kommunicerar med datorerna.218 

 

I det här citatet byggs snabbt ett relevanssammanhang upp kopplat till teknisk ut-

veckling genom att lyfta fram statistik. Besökaren förväntas inte veta hur etablerat 

spel som kulturell uttrycksform är och det enklaste sättet att sälja in detta på är 

genom att berätta om hur många personer som faktiskt spelar. Eklund menar att 

digitala spel alltmer kommit att betraktas som en hobby, snarare än en subkultur.219 

                                                 
212 Eklund (2012), s. 3. 
213 Intervjuperson 4. 
214 Malaby (2007), s. 95. 
215 Intervjuperson 3. 
216 Intervjuperson 3. 
217 Intervjuperson 2. 
218 Observationsanteckningar, 120419. 
219 Eklund (2012), s. 52. 
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Men detta krävs att påminnas, inte minns när man bygger upp ett relevanssamman-

hang för spel som kulturarv. Relevanssammanhanget är en linjär framgångssaga ur 

tekniska och statistiska aspekter. Något som lyfts fram senare i utställningen genom 

berättandet av ”det svenska spelundret”: 

”När slutar något att vara ett under och blir något förväntat?” Så skrev Dataspelsbranschen år 
2015 efter att omsättningen för svensk spelindustri växt med 800% mellan år 2010 och 2014. 
Och trenden håller i sig. Datorspel är idag en av Sveriges största kulturexporter, med världs-
succéer som Minecraft, Candy Crush Saga och Battlefield. Det gör spel till en viktig del av 
samhällsekonomin med flera tusen anställda runt om i Sverige.220 

 

”Det svenska spelundret” kan låta överdrivet men utgör en stor grund för vad spel 

som kulturarv i Sverige kan vara. Med utgångspunkt i Harrissons diskussion kring 

officiellt- och inofficiellt kulturarv uppstår det en problematik med spel som kultur-

arv. En problematik som inte är unik för bara spel som förekomst och objekt, utan 

för museipraktiker överlag. Med officiellt kulturarv menar Harrisson värden, beva-

rande och kunskapsförmedlande av objekt, uttryck eller förekomster som motiveras 

av lagstiftning och utfärdas av staten. Inofficiellt kulturarv är i motsats värderingar 

som existerar kring objekt, uttryck eller förekomster som inte blivit erkända av sta-

ten.221 Spel behandlas i Play Beyond Play som något officiellt och viktigt på statlig 

och samhällelig nivå. Något som också påpekas av alla intervjupersoner i den här 

undersökningen. Problemet som uppstår är på vilka grunder spel som officiellt kul-

turarv betraktas: ”[…] heritage as the series of mechanisms by which objects, buil-

dings and landscapes are set apart from ’everyday’ and conserved for their esthetic, 

historic, scientific social, or recreational values”.222 Om spel är ”officiellt” viktigt 

att bevara och betrakta som kulturarv krävs det att spel är någonting unikt som skil-

jer sig från vardagen. Paradoxalt nog är det största argumentet för att spel är kultur-

arv hur det inkräktat i- och blivit en del av människans vardag.223 

För att anknyta till utställningens berättelse om ”det svenska spelundret” är det 

värt att utifrån Harrissons resonemang fråga sig när något slutar att vara ett under 

och förbli något förväntat? I Play Beyond Play sker det en sorts balansgång mellan 

spel som något unikt, framgångsrikt och häftigt, samtidigt som spel är någonting 

vardagligt, väntat och etablerat. För att bibehålla den här balansen kommuniceras 

olika berättelser och perspektiv samtidigt,224 där spel som gränsobjekt blir tydligt. 

Spel som kulturarv rör sig mellan det vardagliga och unika. En helhetstanke med 

utställningen var att det skulle kännas som att besökaren befann sig i ett 

                                                 
220 Observationsanteckningar, 120419. 
221 Harrisson (2013), s. 14f. 
222 Harrisson (2013), s. 14. 
223 Malaby (2007), s. 95. 
224 Intervjuperson 3. 
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vardagsrum.225 Samtidigt finns det ett helt rum med projicering utifrån spel på väg-

garna som syftar till att besökaren ska känna hur det är att befinna sig i ett spel: 

Game Portal är länken mellan verkligheten och dataspelens magiska värld. Här får du uppleva 
dataspelens visuella utveckling från rymdvärldar av neonfärgade vektorer, städer uppbyggda 
av färgglada pixlar till vackra svenska landskap skapade av tusentals små polygoner. Vad är 
spel och vad är verklighet?226 

Ett annat exempel från utställningen som visar på de olika parallella perspektiven 

som knyter an till legitimering genom att belysa statistik och pengar är berättelsen 

om den svenska spelbranschens omsättning och resultat i förhållande till att allt fler 

spelar. Dessa två berättelser om spel hör ihop men belyser samtidigt spel som något 

unikt och vardagligt. I avsnittet om den svenska spelbranschens omsättning och 

resultat visas omsättningen av de största svenska spelföretagen år 2016 (Mojang, 

King och DICE) och jämförelser görs med den svenska musikindustrin. De svenska 

spelföretagen omsatte år 2016 närmare 12,5 miljarder svenska kronor, medan den 

svenska musikindustrin ”bara” omsatte 2,5 miljarder svenska kronor.227 Den 

svenska spelindustrin är en unik, men samtidigt en del av många svenskars vardag. 

Återigen ett sätt att kommunicera kunskap om spelens relevans, men i det här fallet 

med fokus på en svensk kontext. Den här typen av kontext var något som behövdes 

utifrån lärdomarna från den tidigare spelutställningen Game On.228 En kontext som 

gör spel till någonting unikt i Sverige som kanske besökaren inte hade någon aning 

om. Berättelser om ”det svenska spelundret” handlar om svensk spelindustri som 

något unikt och framgångsrikt, men som jag tidigare tagit upp finns det mindre 

framgångsrika delar av spelande som också tas upp i Play Beyond Play. 

I kapitlet om utställningens kritiska tänkande lyfter jag fram på vilket sätt kri-

tiska perspektiv på spel har använts i kunskapsproduktionen kring- och i själva ut-

ställningsbyggandet. Något som framgår kring kritiskt tänkande i tolkningen av 

Play Beyond Play som en utställning med flera parallella berättelser, är att kritiskt 

tänkande övervägande praktiseras på mer vardagliga och oroande aspekter av spel, 

och inte i lika stor utsträckning kring statistik och den svenska spelbranschens fram-

gångar och särprägel. Däremot finns det också en legitimerande funktion i att tänka 

kritiskt kring spel och hur gränsobjekt används i kommunikationen av ett sådant 

perspektiv. 

Gränsobjekt syftar till att möjliggöra kommunikation mellan olika grupper ge-

nom att belysa olika perspektiv.229 Här fyller kritiska perspektiv i utställningen re-

dan en funktion att skapa dialog mellan museets olika besökare. Främst mellan olika 

                                                 
225 Intervjuperson 1. 
226 Observationsanteckningar, 120419. 
227 Observationsanteckningar, 120419. 
228 Intervjuperson 2. 
229 Akkerman & Bakker (2011), s. 141. 
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generationer.230 Men i samband med att belysa olika perspektiv har också gränsob-

jekt en meningsskapande funktion utifrån de perspektiv som lyfts fram.231 Genom 

att lyfta fram kritiska perspektiv på exempelvis genusproblematik inom spelkul-

turen, erfarenheter om spelberoende och diskutera hur spel påverkar oss byggs det 

upp en meningsskapande funktion av spel på Tekniska museet som andra grupper 

än ”gamers” kan ta till sig. Om man inte betraktar sig som spelare, är man mer 

bekant och bryr sig mer om vilka konsekvenser som kommer ur själva spelandet 

och inte själva spelen. Det handlar om att etablera en relevans för spel på museet 

och som kulturarvsobjekt, där praktiken att lyfta fram kritiska perspektiv av spel 

bidrar till att legitimera spel som kulturarv. Eftersom grupper som saknar kunskap 

om- eller har en annan uppfattning om huruvida spel bör betraktas som kulturarv 

eller inte, kan de i alla fall ta till sig och förstå det kritiska perspektivet som konse-

kvenser av spel. Det är ett annat perspektiv än vad grupper med kunskap om spel 

och med positiva attityder till spel kanske tar till sig, men det bidrar till att legiti-

mera spel som kulturarvsobjekt eftersom olika grupper ser meningen och relevan-

sen i varför det görs en utställning om spel på ett museum. Det kritiska perspektivets 

översättande funktion av spelens relevans som kulturarvsobjekt.232 

En avslutande analys av legitimering genom kritiska perspektiv av spel utgår 

ifrån Harrissons koppling mellan kulturarv och hot. Harrisson säger att kulturarv 

ofta definieras i en kontext av någon form av hot gentemot objekt, platser eller 

praktiker som bär på någon form av kollektivt värde.233 I Play Beyond Play fungerar 

förmedlingen av kritiska perspektiv som ett sätt att etablera att det finns oroande, 

problematiska eller hotfulla aspekter av spel och spelande. Harrisons diskussion 

handlar om att hotet riktas emot något och att man i och med identifikationen av 

sådant hot definierar och tillskriver objektet, platsen eller praktiken i fråga nya vär-

deringar som kulturarv.234 Men när det handlar om spel som kulturarv ligger hotet i 

själva objektet och dess konsekvenser. Det är däremot inte bara den samhällsrele-

vanta debatten som berörs av ett sådant hot, utan detta hot utgör också en grund för 

hur man berättar om spels kulturhistoriska relevans: 

Sedan digitala spel blev populära under 1970-talet har de också varit föremål för omvärldens 
oro. Under spelhallarnas gyllene era kring 1980 ansågs spelhallarna ofta vara en skadlig miljö 
för unga. När spelandet flyttat över till datorerna i hemmens enskildhet riktades oron istället på 
den tid som ägnades spelen och till spelens ofta våldsamma och grafiskt allt mer realistiska 
innehåll. Blir spelarna dataspelsberoende? Hur påverkas de av spelvåldet? Missköttes skolar-
bete och sociala kontakter?235 

                                                 
230 Intervjuperson 1. 
231 Akkerman & Bakker (2011), s. 141. 
232 Akkerman & Bakker (2011), s. 141. 
233 Harrisson (2013), s. 26. 
234 Harrisson (2013), s. 27. 
235 Observationsanteckningar, 120419. 
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Spel har en historia av att vara ”problematiskt” eller oroande, vilket skapar en för-

ståelse för att spel inte är meningslöst och faktiskt påverkar och har påverkat män-

niskors vardag. Som forskningsprojektet själv poängterar handlar spel som kultur-

arv om att olika aktörer håller med om att spel har haft, har och kommer att ha en 

varaktig effekt på våra liv och vårt samhälle.236 Det är tydligt att dessa effekter inte 

bara är positiva, utan effekterna sker på gott och ont.237 Det är svårt att definiera vad 

spel är och inte minst vad spel som kulturarv är. Men som Ronström poängterar går 

det egentligen inte att bestämma vad kulturarv är, men det går att bestämma att det 

är självklart, viktigt och värdefullt.238 Spel blir självklart, viktigt och värdefullt ge-

nom att lyfta fram hur spels problematiska- och oroande aspekter påverkar oss idag 

och har påverkat oss genom historien. Inte minst i en museikontext där man vill 

belysa det som ligger bortom själva spelen och spelandet. En annan form av legiti-

mering som kan vara lättare för vissa grupper att ta till sig och dessutom känna igen 

sig i. En sådan berättelse kanske inte förändrar attityderna gentemot vad spel är och 

hur spel påverkar oss. Men det förändrar förståelsen för varför spel är kulturarv, i 

en mer kritisk bemärkelse. 

                                                 
236 Du Rietz (red.) (2018), s. 150. 
237 Du Rietz (red.) (2018), s. 149. 
238 Ronström (2008), s. 223. 
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6. Slutdiskussion och resultat  

Syftet med den här undersökningen har varit att bidra med kunskap om hur spel 

som kulturarv skapas i kulturarvssektorn. Där syftet uppfylls genom att undersöka 

hur spel arbetas med i kulturarvssektorn utifrån praktiker kopplade till utställningen 

Play Beyond Play på Tekniska museet. Dessa praktiker undersöktes genom inter-

vjuer och observationer, med ett praktikteoretiskt perspektiv på skapande av kul-

turarv och utifrån spel som gränsobjekt. Undersökningen har sökt svar på vilka hu-

vudsakliga kunskapsbyggande museipraktiker som genomfördes i arbetet med spel 

som kulturarv och vilka aktiviteter som utgjorde dessa praktiker. Undersökningen 

har också sökt svar på hur dessa praktiker påverkar skapandet av spel som kulturarv. 

I frågan om vilka huvudsakliga museipraktiker som utfördes gjordes ett urval 

av sex stycken grundläggande praktiker som varit extra viktiga och är tydligt före-

kommande i själva utställningen. Dessa praktiker analyserades som ”anchoring 

practices” genom återkommande mönster i det empiriska materialet, både genom 

intervjuerna och genom observationen. De huvudsakliga museipraktikerna som ut-

fördes handlar om kunskap och förmedling kring spel som teknisk utveckling, rol-

len av spelens spelbarhet, vikten av att tänka kritiskt, påverkan från praktiska be-

gränsningar och möjligheter, genomförandet och användandet av forskningspro-

jektet, samt legitimeringen av spel som kulturarv. För att kunna besvara vad dessa 

huvudsakliga museipraktiker består av kommer jag gå igenom dem var och en för 

sig. 

Praktikernas beståndsdelar 

Praktiken att lyfta fram spel som teknisk utveckling handlar i första hand om hur 

tanken på en spelutställning på Tekniska museet till en början skapades. Att ut-

forska spel som objekt och förekomst var ett sätt att utforska svensk IT-historia. 

Utifrån en sådan ingång handlar utställningen om digitala spel med spelens tekniska 

egenskaper i fokus. Tekniska museet som plats och museets profilområde spelar 

också roll för att teknisk utveckling och en optimistisk syn på teknik används och 

etableras i utställningen. Spel definieras och förmedlas som någonting tekniskt ge-

nom tekniska artefakter, såsom hårdvara och mjukvara. Sammantaget motiverar 

dessutom spelens tekniska egenskaper utställningens relevans i kontexten Tekniska 

museet och en betydelsefull del av Sveriges teknik- och industrihistoria. 

Praktiken att använda sig av spelens spelbarhet för att förmedla kunskap och 

väcka intresse grundar sig i ett flertal aktiviteter gällande spelbarhetens roll och 

användning i tidigare utställningsprojekt och de lärdomar som dragits från dessa i 

användandet av spelbarhet i Play Beyond Play. Spel inbjuder i sin egen existens och 
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användning till interaktion (spelande), men det handlade om att hitta en balans mel-

lan spelande och andra former av kunskapsförmedling i utställningen. Här användes 

spelande som gränsobjekt för att kunna uppfylla informationskraven hos museets 

olika målgrupper. Spelande i Play Beyond Play handlar inte enbart om att i spela 

spel, utan samtidigt utforska hur spel spelas och hur spel har spelats. Alla vill inte 

spela och vissa vill bara spela, så kunskap behöver kommuniceras på olika sätt för 

att bemöta olika gruppers behov när det handlar om att ta in information. I anknyt-

ning till spel i en teknisk kontext handlar spelbarheten också i huvudsak om spelens 

tekniska egenskaper, vilket påverkar besökarens upplevelse. Spelandet får inte var 

för roligt eller för svårförståeligt och samtidigt tekniskt häftigt, roligt och under-

byggd med kontext kring själva spelandet. 

Praktiken att tänka kritiskt består av kritiska perspektiv på spel, hur besökare 

interagerar med utställningen och vilken kunskap som förmedlas i utställningen. 

För det första var ett av utställningens syften att inte försköna spel och dess historia, 

utan istället lyfta fram problematiska aspekter kring spelande. Vilka konsekvenser 

spel och spelande kan ha och hur det påverkar människor. Dessa problematiska 

aspekter handlade i första hand om genusfrågor och spelberoende, men också om 

hur spel kan ha konsekvenser på människors sociala och kulturella vardag i andra 

sammanhang än själva spelet eller speltillfället. Ett exempel på detta var berättelsen 

om cosplay och hur cosplay som gränsobjekt dessutom användes för att tillgänglig-

göra kunskap om spelkultur. En sorts kunskapsförmedling som uppfyller informat-

ionskraven hos olika grupper vars kunskap och erfarenheter kring spel och spelande 

ser olika ut, samt ett verktyg för att balansera spelbarheten i utställningen. 

För det andra syftar kritiska perspektiv på spel och spelande i utställningen till 

att skapa reflektioner och en diskussion mellan museets besökare. Främst mellan 

unga och vuxna. För det tredje ett mer övergripande kritiskt förhållningssätt till hur 

kunskap om spel förmedlas i utställningen. En medvetenhet kring att det har gjorts 

ett urval och att kunskap förmedlas på ett visst sätt. 

Praktiker som har med praktiska begräsningar och möjligheter består också av 

tre typer av aktiviteter som man behöver förhålla sig till när en spelutställning som 

Play Beyond Play skapas. Hur man arbetar med rumsliga och tekniska begräns-

ningar, krav ur kulturarvssynpunkt och Tekniska museets kontext som besöks- och 

turistmål. För det första för själva funktionen av museirummet och dess målgrupp 

med sig begränsningar i vad som är möjligt att berätta och hur man berättar det. Allt 

ifrån att den stora mängd teknisk utrustning som utställningen använder sig av ska 

fungera och vara lättanvändbar till att den unga målgruppen begränsar vilka spel 

man kan berätta om eller interagera med. För det andra finns det krav på autenticitet 

och originalitet i vad utställningen består av. En värdering inom kulturarvssektorn 

som påverkar förmedlingen av spel. Att hårdvara, mjukvara och spelupplevelsen i 

sig ska följa en sådan värdering, men att detta när det kommer till själva spelupple-

velsen är svårt att uppfylla och därför syftar mer till att vara häftig. Detta för mig in 
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på den tredje gruppen av aktiviteter som utgör utställningsarbetets praktiska be-

gränsningar och möjligheter – Tekniska museets roll som besöks- och turistmål. En 

utställning som Play Beyond Play konkurrerar med en mängd andra besöksmål och 

behöver särskilja sig från mängden och locka besökare. Därför behöver utställ-

ningen var en häftig och rolig upplevelse, samt en attraktiv och förhoppningsvis 

framgångsrik del av besöksdestinationen Tekniska museet. 

Praktiken att genomföra ett omfattande forskningsprojekt bestod främst av att 

aktiviteter som att orientera sig, söka kunskap och skapa ett underlag för att kunna 

tänka kritiskt kring spel, kunskapsbyggande och kunskapsförmedling av spel i ut-

ställningen. Forskningsprojektet var dessutom en aktivitet för att samla perspektiv 

på vad spel kan vara och hur spel är kulturhistoriskt relevant. Spel som förekomst 

är i ett sådant samlande av perspektiv ett gränsobjekt i sig, när spel ska korsa grän-

sen mellan att vara någonting kulturhistoriskt irrelevant till att bli någonting kultur-

historiskt relevant och värdefullt – när spel blir kulturarv. Olika personer har olika 

uppfattningar om vad spel är och vad som är viktigt att berätta om spel i en kultur-

arvskontext. Här fungerade forskningsprojektet som en dialog där man försöker nå 

konsensus kring vilka aspekter av spel som är värdefulla att berätta om. Samman-

taget tjänade aktiviteter i forskningsprojektet till ett underlag för utställningens kun-

skapsproduktion, vikten av att berätta utifrån ett transparent förhållningssätt med 

kritiska perspektiv, samt att skapa diskussion genom att bidra med olika perspektiv 

och berättelser. 

Praktiken att legitimera spel som kulturarv görs genom aktiviteter såsom att 

berätta om spel och belysa dess relevans utifrån olika perspektiv. Spel sägs vara 

etablerat och för många som arbetade med forskningsprojektet och på museet är 

spel som kulturarv någonting etablerat och accepterat. Det behöver däremot öppet 

argumenteras för att spelens relevans och plats på museet i utställningen för att alla 

besökare kanske inte delar den synen. Legitimering av spel som någonting kultur-

historiskt relevant i utställningen handlar om en rörelse mellan spel som någonting 

unikt och vardagligt. I rörelsen mellan det unika och vardagliga blir dessa berättel-

ser gränsobjekt som kommunicerar information i olika syften. Dels som någonting 

unikt, framgångsrikt och häftigt genom användning av teknik, industrihistoria och 

statistik. Dels som något vardagligt, väntat och etablerat genom att skapa en var-

dagsrumskänsla, lyfta fram och diskutera relaterbara problematiska aspekter och 

visa på att spel är något socialt och en del av mänsklig kultur. 

Ytterligare en aktivitet som syftar till att legitimera spel som kulturarv är hur 

spel genom problematiska aspekter betraktas som någonting hotfullt och därmed är 

av vikt att belysa och diskutera. Som Harrison belyste fyller ofta tanken om hot en 

funktion i tillskrivandet av värderingar till det som hotas.239 Men när det gäller att 

skapa ett relevanssammanhang för att spel ska betraktas som kulturarv används det 

hotfulla inom spelen och vilka konsekvenser och påverkningar spel har på 

                                                 
239 Harrisson (2013), s. 27. 
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människor som ett argument. Denna argumentation hör ihop med att utställningen 

inte vill försköna spel och dess historia, men också som ett sätt att berätta om spel 

i en kontext som inte bara handlar om själva spelandet, utan vad spelandet i sin tur 

kan göra, både på gott och ont. Som någonting socialt gemenskapsbyggande som i 

fallet med cosplay och spelkulturen, men samtidigt som någonting oroande och pro-

blematiskt genom genusfrågor och spelberoende. Spel och spelande beskrivs där-

med som någonting som berör alla på ett eller annat sätt, även om man inte själv 

spelar eller har någon kunskap om spel. För spel och spelande och dess konsekven-

ser och påverkningar finns runtomkring oss, bara i olika former. 

Påverkan på hur spel blir kulturarv 

De huvudsakliga museipraktikerna påverkar skapandet av spel som kulturarv på 

flera olika sätt. De huvudsakliga museipraktikerna som framkommit i den här 

undersökningen påverkar skapandet av spel som kulturarv genom att definiera spel, 

hur kunskap om spel ska förmedlas och varför spel är viktigt som kulturarv utifrån 

Tekniska museets plats, roll och profilområde. 

Eftersom Tekniska museet är ett tekniskt museum lämpar det sig med en defi-

nition av spel som någonting digitalt. Någonting som efterlystes inom spelforsk-

ningen var att de som arbetar med spel skulle ha en klar definition för sig själva vad 

de menar med spel.240 Men Tekniska museet som plats och profilområde betyder 

också att de huvudsakliga praktiker som påverkar skapandet av spel som kulturarv 

är kontextuella praktiker just för Tekniska museet. En liknande undersökning om 

spel på ett annat museum med en annan målgrupp, annat profilområde och andra 

personer som arbetar med projektet kommer med största sannolikhet att skilja sig 

från de huvudsakliga praktiker som skapar spel som kulturarv på Tekniska museet. 

Tekniska museets roll som en attraktiv besöksdestination hänger ihop med hur 

spelbarhet och tekniskt häftiga och roliga innovationer behöver vara en del kun-

skapsförmedlingen för att utställningen ska fungera och lyckas. Spel är en fantastisk 

resurs eftersom spel inbjuder till interaktivitet och för många besökare i sig själv är 

roligt eller häftigt, men ett museum ska samtidigt förmedla kunskap. Där kunskaps-

förmedlingen i huvudsak inte gjordes genom spelande eller häftig teknik, utan ge-

nom en balans av andra former av kunskapsförmedling bortkopplade från spelupp-

levelsen. Den här balansen är viktig för att tillgängliggöra spel och dess relevans 

till alla olika besökare. Samtidigt bidrar olika typer av kunskapsförmedling till att 

berätta om spel i andra sammanhang än själva spelsituationen. Något som spel-

forskningen och kulturarvsforskning visat på som relevant och viktigt för att förstå 

vad spel är för något.241 

                                                 
240 Stenros (2016), s. 515. 
241 Se Eklund (2012) & Sköld (2018).  
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Spel som kulturarv skapas genom en argumentation för dess relevans med fo-

kus på spel och spelandets konsekvenser, genom att lyfta fram och skapa diskussion 

kring spels problematiska aspekter. Spel är viktigt i ett bredare sammanhang för att 

spelutveckling har drivit teknikutvecklingen framåt, svensk spelindustri omsätter 

miljarder och eftersom att många personer spelar. Men detta är egentligen ingen 

nyhet, utan spel som kulturarv har tillskrivits nya värderingar som grundar sig i dess 

problematik och påverkningar. Genom detta blir spel någonting relevant och viktigt 

för alla, oavsett om man spelar själv eller vilken erfarenhet, intresse eller kunskap 

om spel man har. 

Bidrag och framtida forskning 

Den här undersökningen har bidragit med kunskap om hur spel bli kulturarv. För 

det första har undersökningens resultat förklarat och underbyggt sambandet mellan 

praktiker och användning av objekt för att skapa och förmedla kunskap kring spel. 

För det andra har undersökningens resultat dessutom fyllt en kunskapslucka inom 

tidigare forskning kring spel och framförallt forskning kring spel som en kulturell 

förekomst i en kontext som inte första hand handlar om att spela spel – utan i en 

kulturarvskontext. För det tredje har undersökningens resultat också bidragit med 

förståelse för hur kulturarv skapas beroende på sin kontext och värdet av att betrakta 

detta som en föränderlig process över tid. 

Kunskapsbyggande museipraktiker i den här undersökningen har som Swidler 

också kommit fram till visat på hur en viss typ av praktik kan forma och begränsa 

vilka aktiviteter som kan utföras.242 Genom observationen har dessutom kopplingar 

gjorts mellan användandet av objekt i förhållande till dels de begränsningar som 

”anchoring practices” skapar, men även utifrån andra typer av begränsningar. Be-

gränsningar som har att göra med hur kunskap förmedlas där objekt fungerar som 

översättande verktyg och kommunicerar olika berättelser.243 Trots att den här under-

söknings tillämpning av gränsobjektsteorin inte helt överensstämmer med Leigh 

Stars ursprungliga definition så visar undersökningen på olika användningar av 

gränsobjekt där en definition kring spel skapas trots att de som arbetade med ut-

ställningen hade olika uppfattningar om vad spel är och varför spel spelar roll. Att 

gränsobjekt kan appliceras på konkreta objekt i exempelvis en utställning, men 

också på hur definitioner, värderingar och prioriteringar skapas kring vad som är 

viktigt att berätta och vad en viss förekomst betyder. Detta bevisar även relevansen 

av att lyfta fram olika perspektiv och berätta olika berättelser i utställningen, som 

                                                 
242 Swidler (2001), s. 90. 
243 Leigh Star & Griesemer (1989), s. 393. 
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inte bara handlar om att uppfylla informationskraven hos besökarna, utan även de 

som arbetat med utställningen. 

Att studera arbetet med spel i en kulturarvskontext och föra en tvärvetenskaplig 

debatt har dessutom uppfyllt en efterfrågan från spelforskningens håll.244 Att lyfta 

fram kritiska perspektiv och spels konsekvenser och påverkningar stämmer överens 

med att spel behöver förstås mera när spel inte längre bara handlar om lek.245 Däre-

mot används dessutom konsekvenserna också som argument och relevanssamman-

hang för att spel spelar roll och bör betraktas som kulturarv. 

Undersökningens resultat visar att kulturarv skapas i enlighet med Harrissons 

och Ronströms beskrivning av kulturarvifiering som ett tillskrivande av kulturhi-

storiska värderingar.246 Däremot handlar skapandet av spel som kulturarv inte bara 

om att tillskriva kulturhistoriska värderingar utan även värdera spel som någonting 

relevant att kritiskt diskutera i en samtidsdebatt. Vad spel spelar för roll och vilka 

konsekvenser det har här och nu. Skapandet av spel som kulturarv bör dessutom 

betraktas som Gustavsson poängterat i form av en löpande process.247 Men i skap-

andet av spel som kulturarv sträcker sig den här processen längre än det enskilda 

projektet. Den existerar parallellt mellan utställningen och forskningsprojektet, men 

bygger framförallt på erfarenheter från tidigare arbeten med spel på museet. Där de 

huvudsakliga praktikerna fokuserade mera på spelandet som praktik, vilket man 

drog lärdomar av och lät forma de praktiker som skapade vad spel är i Play Beyond 

Play. Spel är föränderligt och har definierats på många olika sätt.248 På samma sätt 

har också spel som kulturarv förändrats och definierats på olika sätt och kommer 

med största sannolikhet att definieras annorlunda i kommande arbeten med spel 

som kulturarv. 

Eftersom att praktikerna kring skapandet av spel visade sig vara högst kontex-

tuella hade det varit intressant att i framtiden undersöka spel inom kulturarvssektorn 

på ett museum eller någon annan institution som har ett annorlunda profilområde, 

uppdrag eller målgrupp än Tekniska museet. Detta skulle förmodligen resultera i 

andra praktiker och andra sätt att använda sig av objekt för att förmedla kunskap 

som bidrar med ytterligare perspektiv på vad spel som kulturarv kan vara. Detta 

förutsätter förstås att spel är en del av vad museet jobbar med. Snart kanske vi ser 

spelutställningar på museer som från början inte alls haft en tanke på att jobba med 

spel. Men i och med att spel blir alltmer etablerat, accepterat och relevant att under-

söka i alla dess former kanske det öppnar upp dörren för andra aktörer att ta sig an 

spel. Speciellt när spel handlar inte bara handlar om spel som objekt, eller spelande 

som aktivitet, utan verkligen utforskar vad som menas med ”beyond play”. 

 

                                                 
244 Shaw (2010); Malaby (2007); Eklund (2012).  
245 Malaby (2007), s. Eklund (2017), s. 3f. 
246 Ronström (2008); Harrisson (2013). 
247 Gustavsson (2001). 
248 Stenros (2016). 
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