
Företagsspelet – Nya Företagets Affärer

På BTH använder vi företagsspelet sedan lång tid tillbaka på alla våra grundläggande 
utbildningar i industriell ekonomi. Syftet är att studenterna ska få praktisera det 
som vi läser på kursen, exempelvis göra budgetar och bokslut, se skillnaden mellan 
likviditet och resultat, följa kapitalets kretslopp och inte minst se konsekvenserna 
av sina beslut. 
Företagsspelet består av en spelplan, som illustrerar det företag som studenterna 
driver gruppvis, 3-5 studenter i varje grupp. Företaget agerar på en marknad i 
konkurrens med klassens övriga grupper. Målet är att försöka hävda sig så väl som 
möjligt i denna konkurrens, genom att producera, marknadsföra, sälja och leverera 
produkter. Dynamiken som skapas genom att grupperna/företagen konkurrerar om 
ett begränsat antal ordrar, gör att det inte finns ett på förhand givet svar på vad som 
är en bra strategi eller vilka beslut som är rätt eller fel. Det beror helt enkelt på så 
många variabler, där de konkurrerande företagens val är en, att den strategi som är 
framgångsrik vid ett tillfälle inte behöver vara det vid nästa tillfälle. 
I dagsläget används företagsspelet som ett examinerande moment på studenternas 
första kurs i industriell ekonomi. Momentet prövar en rad saker, bland annat stu-
denternas förmåga att tillämpa vissa modeller och verktyg, deras förmåga att arbeta 
i grupp samt att fatta ekonomiska beslut. Genom dess analoga, enkla design syns 
effekterna av företagens beslut och åtgärder på ett tydligt sätt.

”Företagsspelet var väldigt bra och grupparbeten runt det hjälpte 
mig mycket med de delar av kursen det täckte.” 

(Kursvärdering IY1402)

Under hösten 2019 kommer vi för första gången använda företagsspelet även i en 
annan typ av kurs, för att ta konceptet ett steg längre. Vi kommer då att återigen låta 
studenterna spela men syftet den här gången är att de i efterhand ska få värdera 
sina företag enligt de modeller vi använder på kursen. Då många studenter efter-
frågat en uppföljning och möjlighet att spela igen, tror vi att detta kommer att vara 
ett uppskattat och lärorikt moment. 
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Företagsspelet är en icke-datoriserad simuleringsmodell - en ”fysisk” modell 
av ett producerande företag. Den används för att konkret illustrera en rad 
strategiska och ekonomiska samband - i ekonomiutbildning, i strategi-
utbildning, i utbildning för att skapa ”känsla” för affärer osv. 
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