
Dator Mobil Modern konsol

Tillgängligt för:

Windows Mac 
Linux (Java 

Edition)

Windows 10 or 11 
(with Windows 

MR)
iOS Android Xbox Nintendo Switch

PlayStation 4 (with 
PSVR)

Spela över flera plattformar med 
Windows 10, Windows 11, Xbox, mobiler, 
Switch och PlayStation 41

Spela över flera plattformar med Java 
Edition: Windows, Mac och Linux2

Delad skärm för flera spelare 
(flerspelarläget online kräver en 
prenumeration som säljs separat)3

Stöd för handkontroll/pekskärm4

Minecraft Marketplace5

Hämtningsbart innehåll (DLC)6

Moddar7

Officiella servrar för flera spelare 
(flerspelarläget online kräver en 
prenumeration som säljs separat)8

Realms (Säljs separat)9

Realms Plus (Säljs separat)10

Var värd för din egen server11

Delta i servrar för flera spelare med 
spelvärdar12

Utmärkelser/Troféer13

Flerspelarläge med LAN eller WiFi14

Föräldrakontroller med Xbox Live- eller 
Microsoft-konto15

Strålspårning16



Andra enheter Äldre konsol

Tillgängligt för:
Fire Devices Oculus Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U 
Edition

New 2DS & 3DS 
Edition

Playstation 3
Playstation Vita 

Edition

Spela över flera plattformar med 
Windows 10, Windows 11, Xbox, mobiler, 
Switch och PlayStation 41

Spela över flera plattformar med Java 
Edition: Windows, Mac och Linux2

Delad skärm för flera spelare 
(flerspelarläget online kräver en 
prenumeration som säljs separat)3

Stöd för handkontroll/pekskärm4

Minecraft Marketplace5

Hämtningsbart innehåll (DLC)6

Moddar7

Officiella servrar för flera spelare 
(flerspelarläget online kräver en 
prenumeration som säljs separat)8

Realms (Säljs separat)9

Realms Plus (Säljs separat)10

Var värd för din egen server11

Delta i servrar för flera spelare med 
spelvärdar12

Utmärkelser/Troféer13

Flerspelarläge med LAN eller WiFi14

Föräldrakontroller med Xbox Live- eller 
Microsoft-konto15

Strålspårning16



FOOTNOTES

Spela över flera plattformar med Windows 10, 

Windows 11, Xbox, mobiler, Switch och 

PlayStation 4 

Gör det möjligt att spela med vänner på olika 

enheter.

1. Spela över flera plattformar med Java Edition: 

Windows, Mac och Linux 

Gör det möjligt att spela med andra Java Edition-

spelare.

2. Delad skärm för flera spelare (flerspelarläget 

online kräver en prenumeration som säljs 

separat) 

När man spelar med delad skärm kan upp till fyra 

spelare spela på samma skärm samtidigt.

3. 

Stöd för handkontroll/pekskärm 

Använd en kompatibel handkontroll eller pekskärm.

4. Minecraft Marketplace 

Upptäck nya sätt att spela Minecraft med unika 

kartor, utseenden och texturpaket. De är 

tillgängliga i spelet från din favoritskapare i 

communityn. Du kan göra inköp och använda 

Minecoins i Windows 10, Windows 11, på Xbox, 

mobiler och Switch. Minecraft-butiken på 

PlayStation 4 använder polletter. Polletter används 

endast på PlayStation-konsoler och kan inte 

användas på andra plattformar. På samma sätt kan 

Minecoins inte användas på PlayStation-konsoler.

5. Hämtningsbart innehåll (DLC) 

Använd add-ons och personanpassa din upplevelse. 

Förvandla utseendet och gå så långt som att ändra 

beteendet hos mobbar.

6. 

Moddar 

Oberoende tillägg och ändringar i spelet som 

skapats av spelare.

7. Officiella servrar för flera spelare 

(flerspelarläget online kräver en prenumeration 

som säljs separat) 

Offentliga servrar, som samarbetar med Minecraft, 

som vem som helst kan använda och spela minispel 

med flera spelare på.

8. Realms (Säljs separat) 

Realms är servrar som drivs av oss för dig och dina 

vänner. Bjud in ett obegränsat antal vänner till din 

personliga Realm och spela med upp till tio 

personer samtidigt.

9. 

Realms Plus (Säljs separat) 10. Var värd för din egen server 11. Delta i servrar för flera spelare med spelvärdar 12. 



MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

Få tillgång till över 100 marknadsplatspaket och 

spela lokalt eller på din personliga Realm-server. 

Spela med upp till tio personer samtidigt som kan 

komma åt allt innehåll i din Realm – gratis!

Dela din värld med vänner och spelare runtom i 

världen. Var värd för en egen spelserver med flera 

spelare. Delta i anpassade servrar från mobilen och 

datorn.

Spel för flera spelare på andra spelares servrar.

Utmärkelser/Troféer 

Slutför särskilda utmaningar för att vinna 

Utmärkelser eller Troféer. Endast tillgängligt i 

överlevnadsläget.

13. 

Flerspelarläge med LAN eller WiFi 

Spela med vänner över LAN eller WiFi.

14. Föräldrakontroller med Xbox Live- eller 

Microsoft-konto 

Xbox-profiler och Microsoft-konton har 

föräldrakontroller och inställningar som gör att du 

kan justera åtkomsten till spel utifrån behoven i din 

familj. Föräldrakontroller är inte tillgängliga om du 

spelar Java Edition med ett Mojang-konto. 

Föräldrakontroller är tillgängliga om du spelar Java 

Edition med en Xbox-profil eller ett Microsoft-konto 

som är kopplat till din Minecraft-profil.

15. Strålspårning 

Avancerade grafikmöjligheter inklusive stöd för 

fysikbaserad rendering, realistisk ljussättning, 

sprudlande färger, realistiskt vatten och mer därtill. 

Innehåll finns tillgängligt i Minecraft Marketplace. 

Grafikprocessor som kan hantera DXR krävs.

16. 


