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Forskningsfrågor: Hur kan utformning av ett entreprenörskapsspel för gymnasieelever som 

ska driva UF-företag se ut? 

Syfte: Syftet med studien är att utveckla ett entreprenörskapsspel som genererar kunskaper i 

entreprenörskap. 

Metod: Författarna har genomfört en kvalitativ studie som har haft parallella metoder för 

insamling av förstahandskällor. Dels i form av semi-strukturerade intervjuer med informanter 

och sedan i en mer experimentell metod, aktionsforskning. Genom att använda kvalitativ metod 

och semi-strukturerade intervjuer skapar författarna en bättre helhetsbild av studien. 

Slutsats: 

Efter arbetets gång har författarna utvecklat ett entreprenörskapsspel för gymnasieelever som 

ska driva UF-företag. Spelet har anpassats efter Ung företagsamhets processmodell för att ge 

elever kunskaper och erfarenheter som dem kommer ha användning för vid UF-företagande. I 

Unga Entreprenörer får eleverna starta ett företag och sedan driva det, på samma sätt som dem 

kommer driva sina framtida UF-företag. I uppstartsfasen fattar eleverna beslut samt bekantar 

sig med begrepp som affärsplan, marknadsanalys, marknadsetablering och budgetering. 

I den drivande fasen får eleverna i grupp fatta många beslut samt att dem bekantar sig med 

begrepp som marknadsföring, konkurrensfördelar, kundrelationer, resultaträkning samt 

balansräkning. 
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Research- Questions: How can the design of an entrepreneurship game for high school 

students who will run UF-Companies look like? 

Purpose: The purpose of this study is to develop an entrepreneurship-themed board game, 

which will create conditions for an alternative development of the learner's skills in 

entrepreneurship. 

Method: The authors conducted a qualitative study that has had dual methods for collecting 

first-hand sources; the data has been collected from semi-structured interviews with informants 

and then in a more experimental approach, action research. During the study the authors switch 

roles between writer and researcher. The work proceeds from the empirical data, but also used 

theoretical research. 

Conclusion:  

The authors have developed an entrepreneurship game for high school students who will run 

the UF-company. The game has been adapted by Ung företagsamhet process model to give 

students knowledge and experience that they will use for their UF-business. Unga 

Entreprenörer let students start a business and then run it, the same way that they will do with 

their future UF-companies. In the startup phase the students make decisions and learn about the 

concepts business plan, market analysis, market entry and budgeting.  

In the driving phase, students work in groups to deal with many decisions, and to those 

acquainted with concepts like marketing, competitive advantage, customer relationships, 

income statement and balance sheet.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen och därmed förklaras relevansen 

av uppsatsen och vald forskningsfråga. Vidare presenteras uppsatsens syfte, innovationsbidrag 

och disposition.  

1.1. Bakgrund 

Flertalet ungdomar drömmer om att kunna starta företag men tvekar eftersom de inte vet hur 

man gör eller för att de inte vågar satsa på en egen idé. Utbildning i entreprenörskap bör bidra 

till att unga utvecklar kunskaper för att starta och driva företag samt ökad kreativitet och 

idérikedom. Utbildning i entreprenörskap kan också innehålla generella kompetenser som är 

användbara även utanför företagsvärlden, till exempel projektledning och riskhantering. 

(Regeringen.se, 2013A) 

Regeringen menar att det handlar både om ett förhållningssätt att tänka i nya banor och om en 

aktivitet som skapar nytta och värde för andra. (Regeringen.se, 2013B)  

I en intervju med näringsministern Annie Lööf menar hon att man bör skapa kunskap om 

företagande och entreprenörskap i ett tidigare skede i skolan. ”Det handlar om att kunna ge 

eleven entreprenöriella kompetenser som till exempel initiativkraft, drivkraft, 

samarbetsförmåga och kreativitet.” (Regeringen.se, 2013C)  

Gymnasieelever runt om i Sverige får på många program och skolor möjlighet att driva Ung 

företagsamt (UF-företag). I UF-processen får eleverna chansen att starta upp ett företag, driva 

samt avveckla företaget. Syftet med processen är att eleverna ska utveckla sina egna förmågor 

samt entreprenörskapsanda. Det handlar om att få upp ögonen för sin egen potential. (Eriksson, 

2013. Personlig intervju) 

Dryden & Vos visar i en studie vilken inlärningsstil den typiske eleven har. Studien riktade in 

sig på elever från år 5 till gymnasiets sista år och det medverkade 5300 elever från USA, 

Hongkong och Japan. Resultatet visade att 37 % av eleverna är kännare och då lär sig lättare 

genom att göra, ta på och att röra sig. 34 % av eleverna är lyssnare och lär sig lättare genom 

ljud och musik. 29 % är visuella och lär sig då lättare genom att observera. (Dryden & Vos, 

2001) 
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Idag behövs det ett verktyg som underlättar lärandet av entreprenörskap. Det hävdar (Pokkinen 

& Lindgren, 2013. Personliga intervjuer) som säger att det finns olika simuleringstyper och 

kreativa övningar som de båda använt sig av vid undervisning men de menar att ett brädspel 

som fokuserar på entreprenörskap saknas.  

Spelsimulering ur ett allmänt perspektiv är ett redskap för träning av beslutsfattande och 

lärande. Spelet kan ge ett annat utbyte än t ex föreläsningar, grupparbete etc. och skall 

naturligtvis ses som ett komplement till andra utbildningsformer. Spelen syftar till att stödja 

teoretiska och praktiska moment och är tänkta att ge elever ökade kunskaper. (Herz & Merz, 

1998)  

Wolfe, (1997) menar att spel inte alltid är ett lämpligt verktyg för lärandet, spelets komplexitet 

och förkunskaperna hos deltagarna påverkar lärprocessen. (Lindgren, 2013. Personlig intervju) 

och (Ritzko & Robinson, 2006) hävdar att spel ökar den lärandes förståelse av ett ämne samt 

att spel ger kunskaper som hjälper den lärande att förstå helheten, som inte litteratur kan.  

Lindgren (2013, Personlig intervju) och Villegas (1996) redovisar ett antal nackdelar med 

simuleringsspel. Några av dessa nackdelar är: 

 Fokus riktas mot funktionsmässiga aspekter i spelet och inte på undervisning.  

 Spelet blir för avancerat så att deltagaren inte kan se innebörden av konsekvenserna. 

 Att träna deltagare med hjälp av spel kräver mycket tid, vilket kan påverka 

utbildningskostnader.  

Detta arbete grundar sig i ett intresse där författarnas nyfikenhet på hur spel kan ses som en 

alternativ undervisningsform. Utifrån författarnas egna positiva erfarenheter av spel i 

undervisningen vill författarna utveckla och designa ett brädspel som skall utveckla nya 

kunskaper och ett större intresse för entreprenörskap hos deltagaren. Spelets målgrupp är 

gymnasieelever i årskurs 1 & 2 som kommer driva UF-företag. 
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1.2. Problemformulering 

Det finns idag forskning om hur spel i olika former kan bidra till ökad inlärningsförmåga hos 

elever samt teori om hur individens lärande stärks genom att ta ansvar och initiativ. 

Diskussioner med lärare som använder spel och simulationer vid undervisning har konstaterat 

att det saknas medel som underlättar lärandet av entreprenörskap och företagande på 

gymnasienivå. Tillsammans med författarnas egna intressen och upplevelser utnyttjades  

kunskapsluckan genom att utveckla ett entreprenörskapsspel.  

En frågeställning att utgå ifrån:  

 Hur kan utformning av ett entreprenörskapsspel för gymnasieelever som ska driva UF-

företag se ut? 

1.3. Syfte  

Syftet med studien är att utveckla ett entreprenörskapsspel som genererar kunskaper i 

entreprenörskap. 

1.4. Innovationsbidrag 

Genom denna innovationsmetodik som uppstår vid utförandet av spelet kan eleverna utveckla 

kunskaper som i framtiden kan resultera i samhällsnytta i form av nya företag på den svenska 

arbetsmarknaden. Dessutom bidrar denna innovationsprocess till en början av en produkt och 

affärsidé.  

Studien är intressant för alla skolor och lärare som söker efter ett alternativt undervisningsmedel 

som sätter entreprenörskap i fokus. 

1.5. Disposition  

Författarna har disponerat rapporten för att den ska bli så lättläst som möjligt. Uppsatsen börjar 

med ett inledningskapitel där bakgrund beskrivs och kapitlet avslutas med problemformulering 

och syfte. Vidare presenteras ett metodkapitel där metoder för hur arbetet har genomförts 

beskrivits. I det teoretiska kapitalet presenteras teorier för att tolka empirin. Därefter följer ett 

empiriskt kapitel där författarna presenterar intervjuer och empiriska data. Efter empiriska 

avsnittet kommer diskussionskapitlet där teorierna diskuteras i förhållande till den empiriska 

studien. Sist i arbetet presenteras arbetets resultat och referenser.  
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2. Metod och tillvägagångssätt 

I metodavsnittet redogörs hur studien genomfördes och vilka metoder som använts. Vidare 

presenteras metodval, urval, genomförande, avgränsningar och analys.  

2.1. Metodval  

Författarna har genomfört en kvalitativ studie som fokuserar på att samla in ord gentemot 

kvantitativ metod som syftar till enkäter och siffror. Insamling av förstahandskällor har haft 

parallella metoder. Dels i form av semi-strukturerade intervjuer med informanter och sedan i 

en mer experimentell metod, aktionsforskning som kommer beskrivs nedan i en egen rubrik.  

Anledningen till att författarna kallar informanterna för informanter och inte respondent är för 

att författarna anser att de är källan till information och kallas därför informanter.  

Genom kvalitativ metod har författarna fått en bild av hur informanterna ser på problemet vilket 

är viktigt för syfte och frågeställning. Författarna har försökt förstå betydelsen av de personliga 

erfarenheter som informanterna delat med sig av och tolkat dessa. Genom att använda kvalitativ 

metod och semi-strukturerade intervjuer skapar författarna en bättre helhetsbild av studien. 

(Bryman och Bell, 2011)  

2.2. Aktionsforskning 

Aktionsforskning (AF) börjar bli allt mer populärt bland kandidatuppsatser som kombinerar 

delaktighet och förändring (Zuber-Skerritt & Fletcher, 2007). Bryman (2011) menar att 

utvecklaren är en del av det som studeras istället för att studera ämnet från distans. Under 

studiens gång växlar författarna roller emellan just utvecklare och forskare då arbetet har sin 

utgångspunkt från empirin men har ett samspel mellan teori och empiri.  

Zuber-Skerritt & Fletcher (2007) och Lindhult (2008) menar att aktionsforskare måste uppfylla 

de traditionella forskningskraven i form av kvalitet samt bidrag och kunskap inom området som 

studeras. Men också visa att kraven i AF, som förklarar lämpliga metoder samt val och 

användning av kvalitativa forskningsmetoder. Zuber-Skerritt & Fletcher och Lindhult menar att 

kriterierna för validitet och reliabilitet kan tolkas olika inom AF jämt emot traditionell 

forskning. Ofta fokuserar validitet på en reproduktion av en studerad verklighet i data, teorier 

och reliabilitet på stabiliteten i forskningsmetoder och arbetssätt. (Zuber-Skerritt & Fletcher, 

2007) och (Lindhult, 2008) 
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Zuber-Skerritt & Fletcher (2007) menar att kvalitet i ett aktionsforskningsarbete uppnås genom: 

 En metod som är omsorgsfullt utformad, förklaras och motiveras 

 En individ som dokumenteras och stöds för kunskapskravet (t.ex. genom deltagare/ 

validering av dataanalys och tolkning) 

 Användning av relevant litteratur 

2.3. Intervjuer 

En semi-strukturerad intervju har företeelsen att gå in mer på djupet än vad till exempel ett 

frågeformulär gör. Under intervjuerna använde författarna sig av ostrukturerade och 

ostandardiserade frågor. Detta då följdfrågor utformades under intervjutillfället samt att 

intervjufrågeformuleringen eller utvärderingen av svaren inte följer några färdiga mallar. 

Intervjuerna var direkta då syftet var klart för informanten redan innan intervjun startade. 

Intervjuerna var också omaskerade, då frågorna var öppna och spontana följdfrågor kunde 

ställas. (Bryman & Bell, 2011) 

Empirin i form av intervjuerna lyssnades igenom för att skapa en helhetsuppfattning över 

informanternas upplevelser inom ämnet. Intervjuerna transkriberades om till text och 

förvandlade det konkreta, underförstådda till mer lättillgänglig och begripbar text. Detta för att 

lättare urskilja det väsentliga i texten. (Wedin & Sandell, 2007) 

Syftet med intervjuerna var att upptäcka erfarenheter samt egenskaper hos informanterna och 

det anser författarna att de lyckats med eftersom författarna fick reda på mer än vad som hade 

räknats med under intervjuerna. Bland annat att informanterna anser att denna idé om ett spel 

mot entreprenörskap ligger helt rätt i tiden och att de är väldigt entusiastiska. 

2.4. Urval 

Studiens empiriska del utgår från intervjuer med informanter som har bestått av Ung 

företagsamhet samt lärare inom Mälardalens Högskola och Grillska Gymnasiet som har 

erfarenheter inom lärande, simulationsspel, produktutveckling samt entreprenörskap. Likaså 

har Idélab som finns tillgänglig inom Mälardalens Högskola använts som bollplank då de kan 

bidra med kunskap, nätverk, kreativitet och utveckling av idéer. Dessa informanter har även 

använts som reflekterande samtal som har skett kontinuerligt under hela studien där författarna 

diskuterat idéer. Korta beskrivningar av dessa återfinns under rubriken reflekterande samtal. 
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2.5. Observation 

Under arbetets gång har författarna utfört två testsimuleringar för att validera hur spelet 

fungerar i verkligheten. Under dessa två simuleringar har ostrukturerade observationer 

tillämpats. Ostrukturerad observation innebär att observatörerna inte använder sig av ett 

observationsschema utan istället noterar hur deltagarna agerar (Bryman, 2011). Till den första 

testsimuleringen valde spelledarna deltagare som finns i deras närhet, för att kunna få ett 

första intryck på hur spelprocessen fungerar. Vid den andra testsimuleringen valdes personer 

från olika yrkesgrupper ut, alla med koppling till företagande. Fyra gymnasieelever som drivit 

olika UF-företag, två företagsledare samt fyra högskolestudenter från olika intuitioner.  

2.5.1. Utvärdering 

Efter utförd testsimulering har spelledarna ihop med deltagarna haft en muntlig utvärdering 

där spelet har diskuterats. Utvärderingen skedde direkt efter spelets gång och tre frågor 

diskuterades i gruppen: - ”Hur upplevde ni spelet?”, ”Vad var bra med spelet?” och ”Vad 

kan förändras med spelet?” 

2.6. Avgränsningar 

Författarna har valt att avgränsat analysmetoden. På grund av det omfattande insamlade 

materialet har författarna valt att endast fokusera på det som berör frågeställningar med 

koppling till var i forskning-/innovationsprocessen det finns hinder och upplevda problem. 

Författarna kommer heller inte redovisa en färdig, tryckt produkt då potentialen för denna 

produkt sträcker sig mer än till ett examensarbete samt att finansiella hinder förekommer. 

2.7. Etiska överväganden 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska principer att ta hänsyn till inom svensk forskning; 

Informationskravet, innebär att informera om studiens syfte samt dess frivillighet att delta och 

avsluta medverkan när de önskar. Samtyckeskravet, låter deltagaren bestämma över sin 

medverkan i studien samt att om en minderårig person förekommer i studien skall målsman 

kontaktas. Konfidentialitetskravet, lämnas personuppgifter skall de förvaras på ett sätt som 

obehöriga inte kan ta del av dem samt nyttjandekravet, uppgifter som samlas in skall endast 

användas för forskningsändamålet. (Bryman & Bell, 2011) 

Dessa principer har författarna respekterat under hela studiens gång. Samtliga informanter och 

deltagare har blivit tilldelade samt erhållit information om studiens syfte och genomförande 
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innan intervjutillfället (se bilaga). Samtliga informanter har gett samtycke om att intervjun har 

spelats in i förutsättning att den insamlade datan inte sprids vidare i ej behandlad form.  

2.8. Validitet och reliabilitet 

Zuber-Skerritt & Fletcher, (2007) och Lindhult, (2008) menar att kriterierna för validitet och 

reliabilitet kan tolkas olika inom aktionsforskning jämt emot traditionell forskning. Ofta 

fokuserar validitet på en reproduktion av en studerad verklighet i data, teorier och reliabilitet 

på stabiliteten i forskningsmetoder och arbetssätt.  

Detta visar författarna genom att framföra ett tydligt metodavsnitt och en metodmodell för 

studien. Vidare har intervjuer och reflekterande samtal utförts med informanter som innehar 

expertis av det studerade området. Ytterligare reliabilitet får spelet genom två utförda 

testsimuleringar där spelets olika delar och egenskaper har diskuteras samt att data som uppstått 

från diskussionen utvärderades vid den slutgiltiga versionen av spelet. 

Validitet får studien genom utvalda teorier samt genomförd analys av ett befintligt 

simuleringsspel. Det kan därför vara svårt att replikera denna studie. Ett alternativ är att ta 

hänsyn till de sökord som användes i databaserna vid primär datainsamling. Databaserna som 

användes är ”Google Scholar” och ”Emerald”. De sökord som användes kastades om i olika 

kombinationer på svenska och engelska. Entreprenörskap - Entrepreneurship, Innovation - 

Innovation, Entreprenöriellt lärande - Entrepreneurial Learning, Spel - Games, Simulation - 

Simulation. 

2.9. Studiens genomförande 

 

I fig. 1 ovan är processen uppdelad i två kategorier, teori samt utveckling. Dessa kategorier är 

grundstenarna till studiens syfte och forskningsfråga med att ta fram ett entreprenörskapsspel. 

I teoridelen söker författarna teoretiskförankring som med informanternas erfarenheter och 

egenskaper leder vidare till utvecklingsdelen. Där författarna genomgår omvärldsanalyser samt 

Fig. 1 Metodmodell av studiens genomförande (2013) 
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idégenerering för att skapa ett koncept som utformats utefter hur marknaden ser ut idag samt 

att informanterna har deltagit i idéprocessen. Vidare sker en analys av litteraturen och 

intervjuerna med det första utformade spelkonceptet. Efter att dessa möts kan författarna se hur 

spelet kan utformas, så det både följer vad marknaden är mottaglig för samtidigt utvärderas de 

komponenter som kan ingå i spelet. Efter detta sker två testsimulationer där författarna axlar en 

roll som forskare och observerar hur deltagarna spelar efter spelomgången får deltagarna 

chansen att diskutera samt ge synpunkter förändringsförslag för förbättringar. Som senare 

kommer att utvärderas till den slutgiltiga versionen.  

Vid utförande av denna studie har författarna genomgått en innovationsprocess i roller som 

forskare och spelutvecklare. Den fysiska kontentan av denna studie kommer att bli till ett 

entreprenörskapsspel.  
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3. Teoretiskreferensram 

Under rubriken teoretiskreferensram får läsaren en inblick i vald teori. Här presenteras teorin 

som senare kommer sammankopplas med det empiriska materialet. Genom detta får läsaren en 

tydlig bild av uppsatsens huvudämne.  

3.1. Entreprenörskap 

”Det viktigaste är inte vad entreprenören gör, utan hur” – Bird, 1989. (Se: Forslund, 2009) 

 

Det är ett faktum att entreprenörskap är drivkraften till Innovation. För att en produkt ska kunna 

bli innovation krävs det en process som drivs fram av entreprenörskap. (Bessant & Tidd, 2011) 

 

Entreprenörskap har länge betecknats som att starta företag och driva det vidare. Idag är det 

dock motbevisat att entreprenörskap istället är ett samlingsnamn på många olika egenskaper en 

människa innehar. Idag talas det istället om att en entreprenör är en person som är driven och 

som ständigt är på jakt efter att lyckas med sina mål och drömmar. Några egenskaper som 

innefattar i begreppet entreprenörskap är aggressivitet, flexibilitet, risktagande, självsäkerhet 

och målmedvetenhet. För att driva igenom projekt och starta företag samt ta fram en innovation 

krävs det många entreprenöriella egenskaper för att lyckas vidare på marknaden. (Forslund, 

2009) 

3.2. Entreprenöriellt lärande 

Entreprenörskap handlar lika mycket om kunskaper om egenföretagande som ett pedagogiskt 

förhållningsätt. Skolverket trycker på att entreprenöriellt lärande handlar om att eleverna ska 

utveckla sin nyfikenhet, initiativförmåga och få ett större självförtroende. (Skolverket, 2013) 

Entreprenöriellt lärande kan få eleverna att själva ta egna initiativ och utveckla sin 

entreprenörskapsförmåga på ett sätt som inte traditionell undervisning kan. Entreprenöriellt 

lärande kan utformas på olika sätt men bygger på att ta eget ansvar, fatta beslut och aktivt vara 

med under processer för att själv bygga upp kunskap. Ofta sker denna typ av inlärning i grupp 

tillsammans med läraren som handledare, istället för kunskapsgivare och eleverna får själva 

lära sig ansvarstagande, samarbete, kommunikation och ta ansvar för konsekvenserna som alla 

beslut medför. (Peterson & Westlund, 2007) 

Den gamla skolan gick ut på att läraren skulle mata eleverna med kunskap och fakta, så ser det 

inte ut idag utan entreprenöriellt lärande har blivit en accepterad arbetsmetod (Mellander, 1991 
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& Gibb, 1993). Gibb har tagit upp några exempel på hur entreprenöriellt lärande ser ut gentemot 

traditionell undervisning.  

Lära av läraren -> Lära av varandra.  

Lära genom att lyssna -> Lära genom att göra.  

Lära genom anteckningar -> lära genom problemlösning.  

(Gibb, 1993) 

Mellander beskriver entreprenöriellt lärande som ett kretslopp, 

här får eleven tänka själv, planera, utföra samt utvärdera medan 

läraren agerar mentor. Mellander vill trycka på att en lärprocess 

fungerar bäst om eleven får vara med under hela processen och då 

få en helhetsbild. (Mellander, 1991) 

Gibb har också tagit fram en modell liknande figur 2, men i den 

modell han presenterar är det mer tydligt om vad varje del betyder. Stegen i modellen är 

liknande och den följer fyra faser. 1) Reflektion, här startar projektet, 2) Idéer börjar ta form 

(idéutveckling), 3) Planering för hur idén ska kunna utföras, 4) Utförande av projektet samt 

feedback. Varje fas har också vissa egenskaper som behövs till den delen. (Gibb, 1993) 

 

 

 

 

 

 

Författarna är medvetna om att det har gått mer än 20 år sedan Mellander och Gibb presenterade 

sina modeller. Men dess innehåll är fortfarande aktuella. Henderson skriver att spel är en 

strategi inom entreprenöriellt lärande som lärare kan använda sig av för att få studenterna mer 

intresserade av ämnet. Spel/simuleringar är lärsituationer där deltagarna får kunskap och 

egenskaper samtidigt som dem tränar på situationer dem kommer möta i framtiden. Henderson 

skriver också att spel får eleverna att bli mer integrerade i undervisningen samtidigt som dem 

får träna på initiativtagande som inte traditionell undervisning gör. (Henderson, 2005) 

Fig. 2 Mellander. (1991) ”Nu” 

Fig. 3 Gibb, (1993), sid. 23. Egen översättning 

av ”The cycle of project management” 
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3.3. Processmodell för innovation 

Författarna har valt att modifiera Bessant och Tidds modell för innovation. Modellen beskriver 

nyckelfunktioner i en innovationsprocess. Modellen är uppdelad i fem steg där varje steg leder 

vidare mot en färdig produkt.  

 

 

 

Mål och visioner 

I det första steget ser entreprenören över vilka mål och visioner denne har för sin idé.  

Se möjligheterna 

Omvärldsanalys och marknadsanalyser tillhör denna del, detta för att finna outnyttjade 

möjligheter på marknaden. Vilka är konkurrenter och eventuella kunder? Proaktivitet samt ett 

öppet sinne är två egenskaper som behövs.  

Hitta resurser 

Vilka resurser är det som behövs för att ta fram produkten? I detta steg börjar entreprenören 

planera inför ev. inköp, samarbetspartners, m.m. 

Utveckling/Satsning 

I detta steg börjar entreprenören utveckla produkten genom test, undersökningar, prototyp, 

m.m. Det är viktigt att hitta ett behov av produkten. 

Skapa värde 

När produkten blivit framtagen är marknadsföring viktigt för att ge produkten ett symboliskt 

värde. 

(Bessant & Tidd, 2011) 

Fig. 4 Bearbetad, översatt av Bessant och Tidds modell: ”Model for 

innovation and entrepreneurship. (2011) 
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3.1. Strategiska beslut vid en etablering 

Marknads mix eller marknadsföringsmix innehåller en 

blandning av konkurrensmedel som ett företag använder i 

sin marknadsföring. Modellen beskriver den strategiska 

positionen av en produkt på en marknad. Grundmodellen 

består av: Product, Price, Place, Promotion, People. 

(Burns, 2011) 

Modellen börjar genom produkt, innefattar aspekter som funktion, utseende, förpackning, 

service, garanti, etc. Sedan ska beslut om prissättning tas, man bör beakta vinstmarginaler, 

konkurrenter och vad kunden är redo att betala för produkten. Vidare i plats ska beslut om 

försäljningskanaler fattas, hur kommunicerar företaget med konsumenten? detta innebär 

reklam, PR och olika medietyper. Slutligen under hela kretsloppets gång krävs det människor 

som utför detta, rubriken kallas Personal. Denna rubrik innefattar leverantörer, affärsrelationer, 

personal. (Ibid, 2011) 

3.2. Råd till entreprenörer 

Bessant och Tidd presenterar råd till nya entreprenörer vid start av nya projekt: 

Fördelar: Varför är just denna idé bättre än vad som redan har gjorts?  

Behov: Passar denna idé nutiden och behövs den? 

Komplikationer: Kommer idén förstås på ett enkelt sätt? 

Test: Kan idén testas, hur? 

Observation: Hur blir idén observerad och hur kan andra (utomstående) förstå den? 

Andra frågor: Vilka resurser behövs och hur införskaffas dessa? Vilka motgångar kan uppstå 

och hur överkoms dessa? Vilka utmaningar finns?  

(Bessant & Tidd, 2011) 

 

 

 

Fig 5. Bearbetad version av: Marketing mix: 

The five Ps. Burns (2011) 
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3.3. Faktorer att beakta vid design av spel  

Finns det några grundläggande steg vid framtagning av simuleringsspel? Hense, Kriz & Wolfe 

presenterar sju steg som fungerar som en guide på hur framtagningen kan gå till. 

1. Teori och empiri från tidigare studier kring simulering och teori kring ämnet. 

2. Vad hade de tidigare simuleringarna för effekt på deltagarna? 

3. Samla in data kring viktiga faktorer; målgruppens förkunskaper, spelprocessen, 

spelfunktioner. 

4.  Vilka är de viktigaste effekterna som uppkommer genom deltagande? 

5. De effekter som uppkommer, ta reda på orsaksmekanismer. 

6. Utvärdera resultaten av testsimulering 

7. Identifiera resultaten för att skapa ett förbättringsprogram. 

Stegen är en övergripande syn på hur en framtagningsprocess kan gå till. I steg ett handlar det 

om att få fram data kring tidigare spelsimuleringar samt få fram data kring ämnet som spelet 

ska beröra. I steg två undersöker man vad för effekter de tidigare spelen hade på dess deltagare, 

detta för att kunna ta reda på hur det kan göras annorlunda. I steg tre samlas data kring viktiga 

faktorer för att skapa ett koncept. Steg fyra handlar om att konstatera vilka effekter som spelet 

skapar för deltagarna under spelets gång, en testsimulering utförs här. De effekter som 

uppkommer granskas och i steg fem kollar du på orsakerna till dessa. I steg sex utvärderas 

resultaten av testsimuleringen för att i steg sju kunna komma fram till förbättringar. (Hense, 

Kriz & Wolfe, 2009) 

3.4. Överblick på befintligt simuleringsspel – Nya företagets affärer 

Författarna fick möjlighet att på nära håll studera ett 

affärsspel; Nya företagets affärer. Spelet är ett brädspel där 

deltagarna tar över ett fiktivt företag. I spelet sitter 

deltagarna i lag om tre vid sex olika bord. Dessa sex bord 

driver varsitt företag där dem agerar konkurrenter mot 

varandra. (Nya företagets affärer, 1986) 

Spelets upplägg är simpelt men effektivt då det behandlar 

många avdelningar i ett företag och hjälper deltagarna att få 

en överblick på hur ett produktionsföretag ser ut samt ge 

ökade kunskaper inom ekonomi. Samarbete samt gemensam beslutsfattning är delar som 

deltagarna också får jobba med. (Ibid, 1986 & Lindgren, 2013. Personlig intervju) 
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Grunderna till spelet är att på ett pedagogiskt sätt gå igenom ett antal verksamhetsår, 1986-

1996. Varje år börjar deltagarna med att läsa av marknadskalkyler och därefter bestäms budget 

samt vilka investeringar som skall göras. Sedan skall företaget ta beslut som rör 

marknadsetablering. I vilken värdsdel ska företaget marknadsföra och sälja sina produkter, i 

och med detta steg samlas alla deltagare kring ett sjunde bord för att konkurrera om de 

produktorders som finns beroende på hur företaget valt att satsa på marknadsföring. Efter att 

dessa steg har gjorts börjar året som är uppdelad i kvartal, där varje kvartal följer tio steg. Under 

kvartalet flyttar deltagarna pjäser med symboliska pengar i ett kretslopp som börjar med att 

tidigare kundfordringar, pengar, kommer in i kassan. I steg två uppdaterar företaget sina 

kortfristiga lån för att sedan satsa på produktutveckling. I steg fyra tar företaget emot redan 

beställt material samt beställer mer till nästkommande kvartal. Vidare i kretsloppet uppdaterar 

företaget sin produktion, dem flyttar fram burkarna med pengar ett steg. I steg åtta lägger 

företaget ut nya produktionsorder, betalar produktionskostnader, mm. I steg nio levererar och 

registreras nya kundfordringar för att slutligen betala kvartalkostnad. (Nya företagets affärer, 

1986) 

Denna process är simpel men det är ett antal beslut som ska fattas, vilka marknader vill företaget 

satsa på? Vilken produkt vill företaget utveckla? Hur ska fabriken se ut? För att kunna lyckas i 

detta spel gäller det att analysera kalkyler samt vad de övriga deltagarna gör för att kunna stjäla 

marknadsandelar. (Ibid, 1986) 
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4. Empiri 

I det empiriska avsnittet beskrivs den data som samlats in under de intervjuer som utförts med 

valda informanter. Empirin utgår från författarnas tolkning av intervjuerna och den 

informationen de fått. 

4.1. Entreprenörskap i skolan 

Gymnasieelever runt om i Sverige får på många program och skolor möjlighet att driva UF-

företag vilket är att dem under 7-8 månader får driva ett företag. I UF-processen får eleverna 

testa att starta upp ett företag, driva det samt sedan i slutet av skolåret lägga ner företaget. Syftet 

med processen är att eleverna ska få en överblick om hur det är att driva företag men framförallt 

utveckla sina egna förmågor samt entreprenörskapsanda. Det handlar om att få upp ögonen för 

sin egen potential. (Eriksson, 2013. Personlig intervju) 

Simuleringar är ett alternativ till att göra saker i verkligheten. Simuleringar är förenklingar på 

hur verkligheten ser ut för att eleverna lättare ska få en uppfattning samt förståelse över hur det 

ser ut på riktigt. (Lindgren, 2013. Personlig intervju)  

Pokkinen, Lindgren och Eriksson (2013, personlig intervju) säger att sörmländskagymnasium 

inte använder sig utav simuleringsspel men som alla tre håller med om behövs som ett alternativ 

i undervisningen. 

4.2.  Att driva företag i skolan, Ung företagsamhet 

Det börjar med att eleverna arbetar med att ta fram en affärsidé, här får dem gemensamt fatta 

beslut om UF-företagets koncept. Eleverna ska också skaffa en rådgivare och skapa kontakt. 

Vidare i processen utvecklar eleverna en affärsplan där dem planerar hur de vill att 

verksamhetsåret ska se ut. Vidare i modellen kommer ”hjulet” här sker själva drivandet av 

företaget. Under mars månad får eleverna chansen att ställa ut på en mässa där UF-företagen 

visar upp produkter samt tävlar i grenar som; bästa affärsplan, bästa vara, bästa tjänst, bästa 

UF-företag, mm. När året går mot sitt slut ska eleverna avveckla företaget samt att de ska 

rapportera årsredovisningar. (Eriksson, 2013. Personlig intervju) 
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(Eriksson, 2013. Personlig intervju) hävdar att det saknas vissa egenskaper hos eleverna när det 

ska börja med UF-företaget, bl.a. saknas personlig mognad, problemlösartänk och 

entreprenörskapsförmåga. Många elever saknar också erfarenhet om beslutfattande i grupp 

innan dem ska driva UF-företag och att dem många gånger väljer att samarbeta ihop med sina 

bästa klasskompisar, vilket gör att intriger kan uppstå (Pokkinen & Eriksson, 2013. Personliga 

intervjuer). 

Genom att driva ett fiktivt företag i en simulering utvecklar eleverna förkunskaper i ett tidigare 

skede i utbildningen som senare skapar en större förståelse av begrepp och företagets helhet 

och mening. Elever som inte kommit i kontakt med företagande samt ekonomi tycker att det är 

enklare att lära och förstå när dem har spelet framför sig, att fysiskt få röra, se och fatta beslut. 

(Lindgren, 2013. Personlig intervju) 

4.3. Handledarens betydelse vid simuleringar 

Lindgren, (2013. Personlig intervju) säger att spelledarens roll i simuleringen är extremt viktig 

då det är den personen som ”skapar” spelet. Det är spelledaren som styr spelet. En bra spelledare 

måste vara lyhörd under spelet gång för att kunna gå in för att påverka och ställa frågor. 

Eriksson, (2013, Personlig intervju) menar att flertalet gymnasie-lärare har inställningen om att 

saker inte fungerar istället för att uppmuntra och säga: Varför inte? 

Många gånger hamnar deltagare fel och då behöver dem en knuff i rätt riktning. Det är viktigt 

att spelledaren märker vad som händer i varje grupp samt ser varje individ. En annan del är att 

spelledaren ska ”brinna för aktiviteten”, det märks tydligt om spelledaren är oengagerad och 

inte ser fördelarna och förutsättningarna hos simuleringar, då blir det ingen bra spelomgång. 

(Lindgren, 2013. Personlig intervju) 

Fig 6. Processmodell, Ung företagsamhet. (2013) 
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4.4. Reflekterande samtal 

Som grund till arbetet för att ta fram entreprenörskapsspelet tog författarna kontakt med olika 

personer för att få utomstående input och idéer. 

Jani Pokkinen – Gymnasielärare inom entreprenörskap/egen företagare. 

Jani Pokkinen är gymnasielärare inom entreprenörskap samt ansvarig för ekonomiprogrammen 

på Grillskagymnasiet i Eskilstuna. Han har en bakgrund som egen företagare och driver idag 

utöver sin lärarroll olika projekt samt en fotostudio. Det reflekterande samtal med Pokkinen 

resulterade i många bra idéer då han själv är lärare för den målgrupp som spelet berör. Pokkinen 

har sett att många elever saknar kunskaper och egenskaper som skulle ha hjälpt dem under UF-

tiden men att dem får dessa under tiden dem driver UF-företag. Han berättar att dem på skolan 

försöker förbereda eleverna för UF-året men att ett moment i form av ett entreprenörskapsspel 

skulle kunna ge eleverna en bra förberedelse inför de utmaningar som väntar. ”Jättebra idé! 

Jag köper det första spelet!” – Jani Pokkinen (Hösten, 2013) 

Håkan Lindgren – Högskolelärare inom entreprenörskap/Tidigare affärsledare. 

Undervisar på Mälardalens Högskola via spel/simuleringar som metodik, därför ansågs det 

nödvändigt att ha reflekterande samtal med Håkan. Håkan bidrog med erfarenheter, bra idéer 

men framförallt med böcker samt tillgång till att studera andra spel/simuleringar på nära håll. 

Under samtal med Lindgren förespråkar han att deltagarna ska agera konkurrenter mot varandra 

för att spelet ska bli mer verkligt. 

Marius Wenneson – Idélab 

Wenneson arbetar på Idélab som är en organisation på Mälardalens högskola som hjälper 

studenter med företagsuppstart samt företagskontakter. Idélab kommer agera bollplank och ge 

stöd till författarna i utvecklingen av spelet som affärsidé.  

Magnus Eriksson – Distriktschef Ung Företagsamhet i Södermanland 

Eriksson är distriktschef på UF Södermanland där han och hans medarbetare arbetar för att så 

många gymnasieelever som möjligt ska få driva UF-företag. I sitt arbete är han ute och föreläser, 

anordnar mässor och ser till att alla gymnasieskolor i Södermanland samarbetar med UF. 

Eriksson kommer hjälpa författarna genom hela processen att ta fram spelet för att det tillslut 

kan fungera som ett moment innan eleverna börjar driva UF-företag. 
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Eriksson berättar under samtalet att kreativa problemlösningar är ett moment som bör vara med 

i spelet. Momenten ska få eleverna att tänka om och fatta andra beslut. 

4.5. Testsimulering 

Den 14 januari 2014 hade spelutvecklarna arbetat fram en prototyp av spelet för att se hur det 

fungerar i praktiken. Utvecklarna utförde två testsimuleringar där olika deltagare medverkade.  

Det första testet utfördes den 15 januari 2014 och utfördes av 

personer i författarnas närhet, arbetskamrater samt vänner. 

Detta i syfte för att kunna få en bred och bra feedback på spelets 

uppbyggnad.  

Under det första testet såg utvecklarna snabbt att många 

deltagare var osäkra och att det fanns brister i hur informationen kring spelet delats ut. 

Spelutvecklarna såg också brister i hur uppstartsfasen såg ut samt att vissa moment i saknades. 

Utvecklarna och deltagarna förde en givande diskussion efter testet där många bra förslag och 

lösningar antecknades.  

Hela simuleringen började med att deltagarna fick kort information om vad spelet gick ut på. 

Därefter delade dem upp sig själva i grupper om fyra bord. När deltagarna skulle börja starta 

företagen var det många frågor som togs upp, spelledarna hade missat många punkter under 

den korta informationen vilket gjorde att uppstartsfasen tog längre tid än planerat. När 

deltagarna fattat beslut och börjat driva företagen fungerade spelet mer rullande och deltagarna 

kom mer in i spelet. Däremot kunde spelledarna se vid observationen av omgången att när väl 

företagen kommit in i processen blev spelet mer stillastående, det var för lite händelser. 

Efter utförd utvärdering ihop med deltagarna fattade författarna beslutet om att deltagarna ska 

fylla i en strukturerad affärsplan i uppstartsfasen där många delar redan är ifyllda, detta för att 

få struktur. Författarna tog också tillvara på många idéer kring händelsekort samt valalternativ 

i spelet, detta för att deltagarna ska få tänka om och fatta mer beslut i grupp. För att ge ut bättre 

information i starten skapade författarna ”intro fasen” där spelregler, valalternativ, mm tas upp. 

Den andra testsimuleringen ägde rum den 22 januari 2014 med deltagare från olika 

yrkesgrupper. Fyra gymnasieelever som drivit olika UF-företag, två företagsledare samt fyra 

högskolestudenter från olika intuitioner. Testsimuleringen var effektivare än förväntat och 

uppfattades av deltagarna som bra och underhållande alternativ för undervisning i 

entreprenörskap. Efter att ha kompletterat med det moment som saknades under första 
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testomgången observerade författarna att deltagarna fick en bättre start i spelprocessen och det 

underlättade hela simuleringen. Det författarna kunde se var att de elever som nyligen drivit 

UF-företag var inne i tankesättet och kunde relatera till konceptet bättre än de övriga deltagarna.  

Under denna spelomgång var det tio deltagare och dessa delades upp i par inför starten. 

Spelledarna höll en klar och tydlig introfas där mer information delades ut redan från start samt 

att frågor besvarades i grupp. Då det delades ut affärsplaner med information, spelregler samt 

prognoser redan från start ihop med muntlig information kunde deltagarna lätt komma igång 

med uppstartsfasen. Under uppstarten observerade spelledarna att de fyra elever som precis 

drivit UF-företag visste hur en affärsplan skulle skrivas och hur budgeteringen skulle se ut, 

dessa kom in i spelet mycket enklare än vad de övriga deltagarna gjorde. Under denna 

spelomgång observerades det också att dessa fyra inte var rädda att misslyckas och satsade 

hårdast från start, dock hade de två paren liknande tankesätt vilket gjorde att dem nästan 

konkurrerade ut varandra. Företagsledarna spelade mer försiktigt och planerade mycket, vilket 

gjorde att dem till slut var dominerande på en marknad och då procentuellt gick mest i vinst.  

Efter simuleringen hade spelledarna och deltagarna en muntlig utvärdering där mestadels 

positiv feedback kom från deltagarnas sida, där de anser att konkurrenssystemet i spelet utgör 

en viktig funktion och att det bidrog till att spelet blev mer verklighetsbaserat. Det utvecklarna 

tar med från denna testsimulering är framförallt förändring av händelsekorten då vissa av dessa 

skapade mycket stora problem kontra stora fördelar för vissa företag. Händelsekortens mening 

är att deltagarna måste fatta nya beslut men inte förstöra syftet med spelprocessen. 

Den andra testsimuleringen visar att spelet har potential att öka intresset för entreprenörskap 

hos elever och bidra med kunskap kring företagsprocessen.  
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5. Analys 

Genom en utvärdering av teori och empiri samt de reflekterande samtalen har författarna 

utvecklat entreprenörskapsspelet: Unga Entreprenörer.  

Unga Entreprenörer har inspirerats av Nya företagets affärer där deltagarna driver fiktiva 

företag samt agerar konkurrenter mot varandra. Denna metod hjälper eleverna att fatta 

strategiska beslut samt att spelet blir mer verkligt då dem simulerar mot varandra (Lindgren, 

2013 personlig intervju). En nackdel med att använda ett spel som läromedel är att deltagarna 

uppfattar spelet som ett sällskapspel, utan att reflektera över företagsprocessen och 

konsekvenserna. (Villegas, 1996 & Lindgren, 2013 

personlig intervju) Detta är dock inget som författarna 

har uppfattat som en nackdel under testsimuleringen. 

Unga Entreprenörer inriktades mot gymnasieelever 

som går första och andra ring, då denna målgrupp saknar 

kunskaper om hur det är att starta företag (Eriksson, 2013). Detta spel syftar till att bli ett 

moment eleverna genomgår innan dem börjar driva UF-företag. Spelet anpassades ytterligare 

för att möta UFs företagsprocess.  

Spelet är uppdelat genom en startfas där eleverna startar upp företaget samt en drivande fas där 

dem agerar konkurrenter mot varandra, alla deltagare kommer ha samma grundkoncept i 

företaget, att sälja t-shirts. 

5.1. Grundläggande delar i Unga Entreprenörer 

Unga Entreprenörer fungerar som ett läromedel till unga studenter för att tidigt utveckla 

kunskaper och egenskaper inom entreprenörskap och för att förbereda dessa för framtida 

utmaningar. Efter att ha studerat spelet Nya företagets affärer samt 

utvärderat det tillsammans med Håkan Lindgren, har författarna 

beslutat att spelet ska utspela sig mellan fem till sex lag om minst 

tre personer i varje grupp. Detta för att illustrera en verklig värld 

med konkurrenter. I varje lag måste deltagarna fatta gemensamma 

beslut samt jobba ihop som ett team. Detta arbetssätt innebär att deltagarna tvingas fatta beslut 

och att dem kommer sättas i svåra situationer där dem tillsammans måste lösa problem.  

 

Fig 7. Baserad på Ung företagsamhets 

processmodell – Unga Entreprenörer, (2013) 
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Då detta spel handlar om samarbete men också ska fungera som ett förmoment till UF har 

författarna valt att deltagarna själva får välja lag. Eriksson samt Pokkinen, (2013) menar att 

många elever väljer att arbeta med sina bästa kompisar under UF-året, en nackdel som leder till 

problem med att fatta beslut och samarbete. Även om två personer fungerar väldigt bra privat 

kanske dem inte fungerar i arbetet. Därför valde författarna att lägga fritt val för att studenterna 

ska få en försmak om vem dem vill jobba med under UF-året. 

Under spelets gång kommer deltagarna att få jobba med 

marknadsföring och marknadsetablering för att utveckla företaget. 

Detta gör dem under momentet: Marknad. Här väljer dem vilken del 

av Sverige dem vill satsa på och vilken marknad som passar just deras 

produkt. Meningen är att deltagarna ska fatta beslut om hur dem vill 

jobba och sen försöka konkurrera. Under detta moment får deltagarna 

slåss om kunder, investerare samt leverantörer. 

Till höger finns den marknadsspelplan författarna använde sig av 

under testsimuleringen. Den ska visa vilka tre marknader som finns i 

spelet och vilka företag som är etablerade där. Bredvid sverigekartan finns det en stapel med 

olika färger samt med hål. När ett företag etablerar sig i Mellansverige läggs det en pjäs i ett av 

hålen, det företag som är marknadsledande på den marknaden hamnar längst upp till vänster. 

Att vara marknadsledande innebär att företaget har störst andelar på den marknaden och har då 

förtur i konkurrensen om leverantörer samt kunder.  

Efter att ha diskuterat med Magnus Eriksson samt läst om 

teorier kring problemlösning valde författarna att ha med 

oväntade händelser i spelet. Momentet är till för att 

deltagarna ska tänka om och fatta nya beslut. Dessa 

händelser är uppdelade i tre kategorier, positiv, negativ samt 

neutral. Dessa har olika färger där grönt är den positiva, 

denna händelse innebär att företaget kan få ett lyft i form av mer försäljning, mm. Den negativa 

som har färgen röd innebär att företaget drabbas negativt av någonting t.ex. att det är strejk hos 

leverantören vilket innebär att företaget enbart får 80 % av de beställda varorna. Det blåa 

neutrala kortet är ett valfritt händelsekort där deltagarna själva beslutar om dem vill förbruka 

detta eller inte. 
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5.2. Intro 

Under den första testsimuleringen hade spelledarna en grundläggande intro men 

resultat att en mer djupgående introduktion var nödvändig. I introfasen får 

deltagarna dela upp sig i företag och sätta sig vid de olika borden. Därefter 

förklarar spelledaren delarna i spelet och vad det går ut på. Under intron får företagen ta del av 

material som behövs under uppstartsfasen samt material som krävs under den drivande fasen. 

5.3. Uppstartsfas 

Under uppstarten kommer deltagarna att få fördjupa sig i 

det fiktiva fallet och dem kommer få fatta olika beslut om 

hur dem vill driva företaget.  

Uppstartsfasen är mycket inspirerad efter Bessants och Tidds 

raketmodell samt modellen Marketing mix som lyfts fram i 

teoriavsnittet. Det deltagarna måste göra är att se möjligheter 

samt hitta resurser. Med modellen till höger vill författarna 

demonstrera hur uppstarten ser ut i spelet. Det dem först gör 

är att sätta ut mål och visioner för företaget, detta gör dem 

med en kort affärsplan som dem fyller i. Affärsplanen är redan strukturerad och det deltagarna 

gör är att skriva kort om vilka mål/visoner dem har. Vidare ska dem försöka se möjligheter, 

detta gör dem genom att läsa av grafer som delas ut i introt, även detta ska dokumenteras i 

affärsplanen. Vidare i modellen ska deltagarna se över produkt, pris, plats och påverkan. Här 

fattar dem olika beslut. 

De beslut som företaget ska göra är: 

 Vilken leverantör vill vi jobba med? 

 Vilken produkt kommer vi i framtiden satsa på? 

 Vilken marknad ska vi gå in på?  

 Hur ska vi marknadsföra oss och hur mycket får det kosta? 

Varje företag kommer under starten ha 30 000 kronor att spendera, dessa ska gå till 

marknadsföring, uppstarts kostnad, produkter, mm. Under introduktionen av spelet fick varje 

grupp ett lösblad om vilka val som finns och vad det kostar.  

 

Fig. 8 Egen bearbetning av Marketing mix 

och innovationsraketen – Uppstartsmodell, 

(2013) 
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Dem får också en framtidsgraf som visar efterfrågan på respektive vara på de olika 

marknaderna. Till en början har varje företag tre alternativ på de ovanstående punkterna: 

Tre leverantörer: 

 

 

 

   

 

 

 

I uppstarten får företagen välja mellan tre olika leverantörssätt, Asien-, Inrikes- samt 

Europabeställning. För att kunna bygga upp företaget krävs det produkter, dessa beställs från 

någon av dessa. Under spelets gång kommer företagen få möjligheter att skapa samarbeten med 

andra leverantörer. 

Tre produkter: 

 

 

 

 

 

 

 

Meningen är att alla deltagare ska börja med den enkla T-shirten som start men att dem kan 

välja att specialisera sig på en produkt lite mer in i spelet. De två övriga produkterna, alltså piké 

och T-shirt med tryck, är låsta under starten av spelet men kommer spela stor roll senare.   

Enkel T-shirt: 

- Pris hos lev. +0kr 

- Billig produkt 

Piké: 

- Pris hos lev. +50kr 

- Dyr produkt 

T-shirt med tryck: 

- Pris hos lev. +25kr 

- Medeldyr produkt 

Asienbeställning: 

- Pris: 30kr/st 

- Tid: 3 veckor 

- Minsta beställning: 

500st 

 

Inrikes beställning: 

- Pris: 50kr/st 

- Tid: 1 vecka 

- Högsta beställning: 

200st 

 

Europabeställning: 

- Pris: 40 kr/st 

- Tid: 2 veckor 

- Minsta beställning: 

200st 
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Tre marknader och tre marknadsföringsstrategier: 

Det finns tre marknader i spelet där försäljningen ser olika ut för 

diverse produkter. Deltagarna ska fokusera på att slå sig in på en/flera 

marknader genom att marknadsföra. Marknadsföringen kostar olika 

och i startskedet är denna faktor mycket viktig för att snabbt kunna 

växa som företag. Redan från början väljer deltagarna vilken marknad 

dem vill satsa på och börjar då marknadsföra sig. 

För att slå sig in på en marknad gäller det att betala en viss summa, 

olika för de tre marknaderna, för att få en liten andel på marknaden, detta betyder att ett företag 

kan slå sig in på alla tre redan från start genom en stor satsning på marknadsföring via sociala 

medier. Det finns tre marknadsföringsalternativ: Sociala medier – genom denna strategi kan 

företaget på ett billigt sätt nå ut till alla tre marknader samtidigt men kan inte ta stora andelar. 

Riksreklam – Genom att göra reklam i TV, radio, mm kan företaget få bra resultat av 

marknadsföringen, detta sätt är dock dyrt men kan användas för att få större andelar på alla tre 

marknader. Lokal reklam – Detta sätt riktar in sig på enbart en marknad där flyers, 

mässdeltagande, mm är i fokus. Denna typ av marknadsföring är medeldyr men har bra effekt.  

Författarna valde att ha stor valmöjlighet i denna del av spelet för att deltagarna ska ta egna 

initiativ och fatta beslut i grupp, två stora delar som ingår i entreprenöriellt lärande (Skolvärket, 

2013). Detta beslut är baserat dels från diskussioner med Eriksson, Pokkinen samt Lindgren 

men också från vad Peterson och Westlund (2007) säger om detta. Entreprenöriellt lärande 

bygger på att fatta beslut samt vara aktiv under processer och att detta ofta sker i grupp där 

eleverna själva lär sig ansvarstagande, samarbete, kommunikation och stå till svars för de 

handlingar dem gör (Peterson & Westlund, 2007).  

5.4. Drivande fas 

Efter att ha startat företaget kommer deltagarna till 

punkten då idén ska få värde och där drivandet av 

företaget börjar. Spelet är uppdelat i fiktiva veckor 

och varannan vecka möts deltagarna vid 

marknadsbordet för att förhandla om leverantörer 

och kunder. Spelplanen är utformad som ett 

kretslopp där varje steg kopplas ihop med steget 

innan. Varje fiktiv vecka börjar med att 
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kundfordringarna uppdateras, alltså att pengar kommer in 

i kassan. Därefter betalar företaget kostnader i form av 

lagerkostnad, personalkostnad, övriga kostnader, mm. 

Till höger är en överblick på hur spelet ser ut, i rutan för 

kostnader + lån finns det mindre rutor med text i. I dessa 

kommer det läggas spelkort baserade på vad företaget väljer att satsa på, exempelvis kan 

lagerkostnadskortet som företaget har från start bytas ut om företaget vill satsa på stora lager. 

Efter detta satsar företaget på marknadsföring och marknadsetablering, även här läggs det in 

spelkort baserat på valen företaget gör och vad dem väljer att satsa på. I kretsloppet har 

författarna valt att kalla detta för planering då det är under dessa två steg företagen planerar och 

utför ändringar i företaget. Efter marknadsföringen kommer leverantörsuppdatering, här flyttar 

företaget fram beställda varor ett steg på de fyra markeringarna och beställda varor som står på 

den fjärde markeringen läggs in i varulagret. Från varulagret tas sedan varorna till försäljningen. 

Under försäljning/kunder finns det sex kortplatser, fem av dessa platser är till för kundkort som 

företaget kan plocka på sig under spelets gång. Skillnaden mellan kund- och orderkort är att 

kundkortet representerar en kund som fler än en gång vill beställa produkter av företaget, dessa 

kan sträcka sig från två veckor till ett år. Vissa kundkort är bindande avtal, så som med butiker 

medan andra inte är det. Orderkorten är enskilda orders av en specifik produkt under ett tillfälle. 

Dessa kort slåss företagen om vid marknadsmöten. 

5.5. Tillvägagångssätt 

I teoriavsnittet beskriver författarna Hense, Kriz & Wolfe (2009) sju steg om hur framtagandet 

av ett simulationsspel kan se ut. Dessa sju steg har författarna använt som grund vid 

framtagandet av spelet.  

1. Teori och empiri från tidigare studier kring spelsimulering och teori kring ämnet. 

Författarna har först och främst studerat vad tidigare teorier säger om spelsimuleringar och då 

hittat att spel ökar den lärandes förståelse av ett ämne samt att spel ger kunskaper som hjälper 

den lärande att förstå helheten, som inte litteratur kan (Ritzko & Robinson 2006). Författarna 

hittade också att spel kan ge ett annat utbyte än t ex föreläsningar, grupparbete etc. och att spel 

i sig är en kunskapsbärare och kan används som ett undervisningsstöd. Spel fungerar som ett 

verktyg för lärande vilket bidrar till att öka förståelse och kunskap av en komplex 

lärandesituation. (Herz & Merz, 1998)  
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För att komplettera med empiri tog författarna kontakt med Håkan Lindgren som använder 

simuleringar som läromedel. Även han förespråkar att simuleringar/spel är ett utmärkt 

komplement till vanlig undervisning och som kan ge lärdomar som inte vanlig undervisning 

kan. (Lindgren, 2013, personlig intervju) 

Författarna har också samlat in data kring spelets ämne vilket är entreprenörskap, 

företagsuppstart samt företagsdrivande. Här har UF hjälpt mycket då deras processmodell 

ligger till grund för spelmodellen. 

2. Vad hade de tidigare simuleringarna för effekt på deltagarna? 

För att förstå simuleringar studerade författarna ett liknande brädspel från 1986, Nya företagets 

affärer. Detta spel är gammalt men många delar i det passar fortfarande in i hur ett stort 

produktionsföretag fungerar övergripande. De effekter som författarna sett på deltagare är att 

dem fått större förståelse för hur varje beslut påverkar företaget och att dem efter simuleringen 

fått stor förståelse för ekonomi och drivande av företag. (Nya företagets affärer, 1986)  

Att driva UF-företag innebär att driva ett fiktivt företag och många effekter som författarna sett 

hos deltagare som spelat simuleringsspel är effekter som Eriksson beskriver att elever som 

driver UF-företag får. (Eriksson, 2013, Personlig intervju) 

3. Samla in data kring viktiga faktorer; målgruppens förkunskaper, spelprocessen, 

spelfunktioner. 

Efter att ha samlat in viktig data kring ämnet och om spelsimulering såg författarna att den bästa 

målgruppen för denna idé var gymnasieelever som går första och andra året. Deras förkunskaper 

kunde fastställas genom att diskutera med Pokkinen samt Eriksson. Båda förespråkar om att 

många elever saknar entreprenöriella egenskaper samt att det ofta uppstår problem när eleverna 

ska göra gemensamma beslut under press då dem inte har erfarenhet av detta. (Pokkinen, 2013, 

Eriksson, 2013, personliga intervjuer) Data kring spelprocessen samt viktiga spelfunktioner 

kunde tas fram genom samarbete med UF då deras processmodell är grunden till spelet. 

4.  Vilka är de viktigaste effekterna som uppkommer genom deltagande? 

Då arbetet är mycket kopplat till UF vill författarna att de effekter som uppkommer ska hjälpa 

deltagarna inför framtida UF-företagande, även här har UF hjälpt till med idéer för att kunna få 

fram dessa. Spelet ska vara ett moment som tränar gemensamt beslutfattande och de 

entreprenöriella egenskaperna. 
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5. De effekter som uppkommer, ta reda på orsaksmekanismer. 

Genom att identifiera vilka effekter som förväntas uppkomma har författarna försökt ta reda på 

olika mekanismer som kan trigga detta. På denna punkt har alla informanter hjälpt till att 

komma på idéer och gett förslag på lösningar. Här har även teori hjälpt till genom att ligga till 

grund för vad som triggar entreprenörskap samt entreprenöriella egenskaper. 

6. Utvärdera resultaten av testsimulering 

Efter att ha utfört de två testsimuleringarna har författarna utvärderat spelomgången och detta 

har först skett ihop med deltagarna samt att författarna själva har studerat omgången för att 

kunna utvärdera. 

7. Identifiera resultaten för att skapa ett förbättringsprogram. 

Efter att ha utfört den första testsimuleringen tittade författarna på varför spelomgången blev 

som den blev och vad som var dåligt/bra, för att sedan kunna göra förbättringar. Det 

förbättringsprogram författarna valt är att fortsätta testa spelet med olika grupper av 

gymnasieelever för att det ska bli ett spel som passar olika program och som passar många 

individer. 

5.5.1. Sju råd till nya entreprenöret 

I teoriavsnittet pressenterar författarna Bessant och Tidd råd till nya entreprenörer vid start av 

nya projekt, dessa råd vill författarna lyfta fram samt svara på, då dem hör ihop med 

framtagandet av spelet, framförallt har dessa råd hjälpt författarna i starten av framtagandet. 

Fördelar: Varför är just denna idé bättre än vad som redan har gjorts? 

Idag finns det spel och läromedel som skapar samma effekt som det spel författarna tagit fram, 

dessa är dock många gånger digitala och inriktar sig på högskolestudenter eller företagare. Det 

finns alltså inget spel som författarna hittat som är liknande detta och som riktar in sig på 

gymnasieelever. (Lindgren, Pokkinen & Eriksson 2013, Personliga intervjuer)  

Behov: Passar denna idé nutiden och behövs den? 

Idag är entreprenörskap en stor del av den gymnasiala utbildningen vilket gör att denna typ av 

spel verkligen passar rätt i tiden. (Skolverket, 2013)  
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Komplikationer: Kommer idén förstås på ett enkelt sätt? 

Det problem författarna uppfattade under den första testsimuleringen var att idén inte förstods 

på ett enkelt sätt, därför införde dem moment i spelet för att underlätta detta. 

Test: Kan idén testas, hur? 

Idén har testats genom två testsimuleringar där resultatet utvärderats.  

Observation: Hur blir idén observerad och hur kan andra (utomstående) förstå den? 

Författarna har observerat spelet under testsimuleringar och då sett att spelet förstås bäst med 

en grundlig genomgång under introfasen.  

Andra frågor: Vilka resurser behövs och hur införskaffas dessa? Vilka motgångar kan 

uppstå och hur överkoms dessa? Vilka utmaningar finns?  

Det största problemet författarna har stött på är att finna likvida medel för att kunna framställa 

spelet, för att införskaffa dessa resurser har ett samarbete med Idélab inletts. Motgångar som 

kan uppstå är att få spridning på spelet, genom Idélabs nätverk ökar chanserna för att spelet 

kommersialiseras. Traditionell undervisning samt utbildningsresurser kan bidra till att spelet 

blir mindre accepterat, men kan övervinnas genom att utföra gratis simuleringar för att skolorna 

ska få upp ögonen för denna typ av utbildningsmetod. 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt presenterar författarna studiens slutsats och därefter presenteras förslag till 

vidare forskning.  

 Hur kan utformning av ett entreprenörskapsspel för gymnasieelever som ska driva UF-

företag se ut? 

Efter arbetets gång har författarna utvecklat ett entreprenörskapsspel för gymnasieelever som 

ska driva UF-företag. Spelet har anpassats efter Ung företagsamhets processmodell för att ge 

elever kunskaper och erfarenheter som dem kommer ha användning för vid UF-företagande. I 

Unga Entreprenörer får eleverna starta ett företag och sedan driva det, så som dem kommer 

göra med sina framtida UF-företag. I uppstartsfasen fattar eleverna beslut samt bekantar sig 

med begrepp som affärsplan, marknadsanalys, marknadsetablering och budgetering. 

I den drivande fasen får eleverna i grupp fatta många beslut samt att dem bekantar sig med 

begrepp som marknadsföring, konkurrensfördelar, kundrelationer, resultaträkning samt 

balansräkning. 

 Syftet med studien är att utveckla ett entreprenörskapsspel som genererar kunskaper i 

entreprenörskap. 

Studiens syfte besvaras i studien genom två utförda testsimulationer där feedback indikerar på 

att nya kunskaper om entreprenörskap och företagande genereras vid utförandet av Unga 

Entreprenörer.  Även forskning säger att majoriteten av dagens elever lär sig mer när dem är 

aktiva i processen ”lära genom att göra”.  

6.1. Vidare forskning 

Fortsatt utveckling pågår genom Idélab på Mälardalens Högskola där Unga Entreprenörer 

formas till en produkt och affärsidé. 

För utveckling av spel har författarna kommit fram till att ett spels uppbyggnad måste anpassa 

sig efter den målgrupp som förväntas använda spelet. De effekter som förväntas uppstå vid 

utförandet av spelet är också en faktor som påverkar utformningen. 

Simuleringsspel har en mycket stor potential att komma in allt mer i undervisning och under 

arbetets gång har många potentiella forskningsmöjligheter dykt upp. Författarna har sett att 

simuleringar och spel är ett ämne som är relativt outforskat och att det finns många delar att 

studera.  
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Ett exempel är hur människor integrerar med varandra under simuleringar och varför dem gör 

som dem gör. Vem tar vilken roll och hur ser samarbetet ut? 

Ett annat exempel, som inte tagits med i denna uppsats, är studierna om hur en spelledare driver 

spelet framåt och hur denne agerar. 

På grund av begränsad tid och resurser har författarna valt att inte fokuserat på dessa områden 

då många av dem inte är relevanta för studien men är intressanta för vidare forskning.  
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8. Bilagor 

 

8.1. Intervjuguide Magnus Eriksson – Ung Företagsamhet 

Intervjun med Magnus Eriksson utspelade sig måndagen den 2/12-2013. Författarna valde att 

lägga upp dessa sju frågor för att ha utrymme med följdfrågor. 

- Beskriv kortfattat er organisation. 

- Vem är du och vad gör du i ditt arbete? 

- Kan du beskriva Ung Företagsamhets processmodell? 

- Vad krävs för att driva UF-företag 

- Uppfattar du att det finns brister i kunskap/egenskaper hos eleverna som ska driva UF-

företag? 

- Presentation av spelidén 

- Vad är dina tankar kring idén? 

- Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja ha med i ett sådant spel 

 

8.2. Intervjuguide Marius Wenneson – Idélab 

Intervjun med Marius Wenneson utspelade sig måndagen den 2/12-2013. Även i denna intervju 

ville författarna ha utrymme för följdfrågor. 

- Beskriv kortfattat er organisation. 

- Vem är du och vad gör du i ditt arbete? 

- Kan du beskriva Idélabs uppstartsmodell 

- Presentation av spelidén 

- Diskussion kring hur skulle vi kunna använda oss av denna modell både till spelet men 

också till spelet som egen produkt. 

- Vad tycker du om idén? 

- Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja ha med i ett sådant spel 
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8.3. Intervjuguide Håkan Lindgren – Lärare på Mälardalens högskola 

Intervjun med Håkan Lindgren ägde rum tisdagen den 10/12 – 2013. Intervjun har en annan 

utformning då Lindgren använder sig av simuleringar i sitt arbete, frågorna är alltså anpassade 

för att få in mycket information om hans tankar om simuleringar samt att vara spelledare. 

- Varför använder du simuleringar och spel i undervisningen? 

- Hur kommer det sig att du började med simuleringar? 

- Hur blev du en spelledare? 

- Om du ska beskriva dig själv som spelledare, vad gör dig till en bra spelledare? 

- Vilka egenskaper/kunskaper får deltagarna när dem spelar de spel du använder dig av? 

- Vad är positivt med att använda sig av fysisk spelplan kontrat en virtuell spelplan? 

- Gymnasieelever har inte lika mycket förkunskaper som de deltagare du har, skulle du 

föredra en fysisk spelplan? 

- I ett av de spel du använder dig av agerar deltagarna konkurrenter mot varandra, vad har 

du för tankar kring denna metod? 

- Hur viktig är ekonomimomentet i ett företagsspel? 

- Är det några moment som du anser är viktiga att ha med i ett spel? 
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8.4. Intervju - informationsbrev  

Hej! 

Du har valts ut för att delta i vår kvalitativa studie där vi som författare och forskare försöker 

utveckla ett entreprenörskapsspel i form av ett brädspel. Ditt bidrag har i syfte att bidra med 

kunskap, erfarenheter samt diskussion av idéer. 

Intervjun tar mellan 30 och 45 minuter och kommer ske på er arbetsplats. Närvarande under 

intervjun kommer vara ni som informant och två forskningsledare. Med ert godkännande 

kommer forskningsledarna att anteckna och spela in intervjun via en ljudbandspelare. 

Under intervjun kommer vi beröra begrepp som entreprenörskap, entreprenöriellt lärande, spel, 

simulering, kunskap och innovation. Inga förberedelser från er sida är nödvändiga. 

Inspelningen sker för att snabba på intervjutiden och för att lättare tolka och transkribera 

informationen efteråt. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avslutas. Uppgifterna som samlas in kommer 

inte användas kommersiellt utan endast i forskningsändamål. 

Önskar du mer information om uppsatsen eller kommande intervju går det givetvis bra att 

kontakta oss forskningsledare, på telefon eller mail. 

 

Robin Karlsson-Holm    Linus Linder 

Tel: 0700620773    Tel: 0736817277 

robinkarlssonholm@gmail.com   linus.linder@hotmail.se 

 

 

Vi vill tacka på förhand för er medverkan! 

 

 


