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Abstract  

A problem domain is apparent in the field of business games and simulation. The computer 

based business games utilized in education today are based on mathematical models that 

prevent the games from becoming a realistic reproduction of activities. This makes them 

difficult to understand and learn from. This stresses the need of gaming tools with good 

learning qualities. The growing supply of Internet games, product development games and 

other games contribute to the need and demand for new models in business games. 

The aim of this work is alleviate this need and demand by undertaking to identify such new 

models. This is carried out by means of identifying learning facilitators and suitable system 

architectures for computer based business games. The aim is also to utilize the identified 

facilitators and a system architecture that accommodate them in the development of a 

computer based business game that supports experiential learning, mainly within academic 

business administration education and to subsequently evaluate the game in usage in 

academic education of business administrators.  

The research process was designed as a qualitative case study containing two iterative 

processes. A computer based business game based on identified learning facilitators identified 

in earlier research (Samuelsson 2002) was developed in the first process, a development and 

evaluative process. The game consists of a supervisor computer based support system 

including a scenario generator and a market system, a computer based gaming system for the 

learners including a game engine and an assistant, and several databases 

In the second process, the computer based business game was carried out. The evaluation was 

carried out in an iterative process, consisting of four iterations in which the system was 

evaluated in different ways and by different groups and actors. After each iteration, additions 

and improvements were implemented. Finally, the complete game was evaluated in a practical 

teaching situation with students and their supervisor. The evaluations were based on 

interviews, observations and video recordings.  

The most important conclusion of this work is that an information system architecture that 

represents a general model of business activity and practises the information systems 

approach is better suited for experiential learning than the traditional model which is based on 

mathematical algorithms. This approach provides a substantially higher level of flexibility and 

adaptability to different goals, groups of actors and levels of knowledge. The information 
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system approach is thus viewed as the major learning facilitator. Other learning facilitators 

that have shown themselves important to enhance experiential learning is a constructive 

environment, a classroom environment, multi media support, a interactive environment 

supported by metaphors, a comprehensive and holistic game field and opportunities to learn 

by experimenting in a simulation mode before actual decision making is made in the game. 

Games based on the information systems approach can thus successfully be used as a learning 

support in education of students who have no practical experience of business activity. 
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Sammanfattning 

Ett stort problemområde framträder tydligt i litteraturen om spel och simulering. Det finns 

behov av spelverktyg med goda läregenskaper, men de IT-baserade spel som finns idag 

bygger på matematiska modeller som gör att spelen inte blir realistiska avbildningar av 

verksamheter och inflexibla. De blir därigenom svåra att förstå och lära genom. Den 

framväxande floran av Internetspel, e-affärsspel, nya produktutvecklingsspel och andra spel 

med kontinuerlig kvalitetsuppföljning bidrar också till behovet av nya modeller.  

Det övergripande syftet med detta arbete är att identifiera möjliggörare och lämplig 

systemstruktur för IT-baserade affärsspel. Det konkreta syftet är att utveckla kunskap om hur 

ett IT-baserat affärsspel bör utformas för att stödja erfarenhetsbaserat lärande i första hand 

inom akademisk ekonomutbildning. Avhandlingen utgår från en konceptuell modell som är 

ett resultat av mitt licentiatarbete (Samuelsson 2002) och den teorigrund som modellen 

baseras på, teorier om informationssystem, spel och simulering som ett specialfall av 

informationssystem och lärandeteorier.  

Forskningsansatsen utgår från utformning av ett IT-baserat affärsspel och testning av spelet 

med studenter och handledare. Forskningen utförs som en kvalitativ fallstudie, med två 

iterativa processer. I den första processen utvecklades ett IT-baserat affärsspel baserat på 

tidigare identifierade möjliggörare och systemstruktur. Spelet består av ett handledarstöd, en 

scenariogenerator, ett lärstöd eller assistent för de spelande grupperna, en spelmotor och 

databaser.  

I den andra processen utfördes en utvärdering av det IT-baserade affärsspelet. Utvärdering 

genomfördes löpande inom ramen för utformningen av spelet i en iterativ process. Det färdiga 

spelet utvärderades sedan i en praktisk användningssituation med studenter och lärare. 

Utvärderingarna genomfördes med stöd av intervjuer, observationer och videoinspelning.  

Den främsta slutsatsen av arbetet är att en informationssystemsstruktur som avbildar en 

generell modell av en affärsverksamhet och tillämpar informationssystemansatsen, är bättre 

lämpad för erfarenhetsbaserat lärande än en traditionell modell som baseras på matematiska 

algoritmer. Den högre graden av flexibilitet och anpassningsbarhet i spelet ger möjligheter att 

anpassa spelet till de spelandes kunskapsnivåer och målsättningar. Andra möjliggörare som 

visat sig väsentliga för att underlätta lärande är den konstruktivistiska miljön, klassrums-

miljön, multimedialt stöd, interaktiv miljö som stöds av metaforer, en spelplan som möjliggör 
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ett helikopterperspektiv och möjligheter att lära genom att prova i ett simuleringsläge innan 

beslut fattas i själva spelet. Spel baserade på informationssystemansatsen kan användas som 

stöd för undervisning med lärandegrupper som inte har erfarenhet av praktisk affärsverk-

samhet. Läraren eller handledaren får stöd som gör att han/hon kan anpassa en spelomgång till 

målgrupp och syfte med undervisningen.  

Under arbetets gång har även 11 nya möjliggörare identifierats; IT-baserat handledarstöd för 

anpassning och administration, modelleringsverktyg, introduktionsutbildning för handledare 

och grupper, erfaren handledare, verksamhetspärm, FAQ, kategorisering av transaktioner, 

beslutsdagbok, flera datorer och monitorer, dialog och manuella uppgifter.  
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1 Utgångspunkter 

Detta kapitel ger en beskrivning av problemområdet samt en bakgrund och utgångspunkter för 

avhandlingen. I kapitlet presenteras också den teoretiska referensramen om lärande- och 

designprinciper, samlärande och övergripande centrala teoretiska förutsättningar för spel och 

simulering som tillsammans med tidigare empiriskt identifierade svagheter i affärsspel ger 

ramen för ett nytt sätt att utforma IT-baserade affärsspel. Kapitlet avslutas med en samman-

fattning av den nya konceptuella modell för ett IT-baserat affärsspel som blev resultatet och 

som presenterats i mitt licentiatarbete (Samuelsson 2002). Avslutningsvis innehåller kapitlet 

en disposition av avhandlingen.  

1.1 Problemområde 

Thavikulwat (1999) och Wolfe (1994) menar att modeller för simulering inte förändrats från 

sent 50-tal. Eftersom teknologin både för datorer och nätverk utvecklats kraftigt har ett behov 

av nya modeller växt fram. Gold och Pray (2001) anser att under nästa femårsperiod kommer 

spelen att väsentligt frångå de tidigare modellerna. Krav på utveckling av Internet spel, e-

affärsspel, nya produktutvecklingsspel, andra spel med kontinuerlig kvalitetsuppföljning, med 

mera kommer också att bidra till att driva fram nya modeller. 

Herz och Merz (1998) menar att det finns behov av affärsspel baserat på goda ekonomiska 

grunder som skall vara tillräckligt flexibla och hanterbara för att kunna anpassas till delta-

garnas specifika förutsättningar och den specifika lärandemiljön. Shneiderman (1999) 

instämmer i behovet av goda verktyg, speciellt sådana som uppmuntrar och förhöjer 

upptäckandet, kreativiteten, tänkandet och uttryckandet.  

Ytterligare en förklaring till att IT-baserade affärsspel inte använts mer frekvent kan vara att 

ledare för undervisning i affärs- och verksamhetsutveckling varit för lite drivande i att 

använda affärsspel i undervisningen och även i sin forskning (Thavikulwat 1999, Wolf 1994).  

Andra bidragande orsaker kan vara svagheter som framträder när man använder ett IT-baserat 

affärsspel. Villegas (1996) gör en sammanställning över svagheter med simulering och spel 

som identifierats i träning inom industrin och organisationer: 

Att designa ett spel som är enkelt att handha för icke datorvana användare är en svår 

uppgift enligt Ståhl (1988). 
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Tiden som deltagarna lägger ner för att lära sig använda simuleringsspelet är en 

nackdel speciellt för företag/organisationer ( Watson och Blackstone 1989; Senge 

1985).

Fripp (1993) och Watson och Blackstone (1989) klargör att om simuleringsspelet inte 

är designat med omsorg/äkthet, finns det en risk att spelet inte producerar önskade 

läreffekter. Deltagarna koncentrerar sig på att förstå spelet istället för att lära sig 

affärsverksamhet. Resultatet blir en mängd försök och misslyckade experiment i stället 

för att fokusera på undersökning och förståelse av situationer i verksamheterna i 

spelet.  

Watson och Blackstone (1989) anser att simuleringsspel fokuserar mer på kvantitativa 

än på kvalitativa faktorer vilket kan leda till felaktigheter i affärsvärlden.  

Bekey (1971) har beskrivit ett antal svårigheter med att använda den klassiska modellen 

baserad på matematiska modeller vid simulering i sociala miljöer. Det är inte möjligt att spåra 

beslut och deras effekter på verksamhetsnivå. Det är svårt eller omöjligt att få tillgång till 

historiska data och att lära av dem. Beslut tas samtidigt och beräknas gemensamt för alla 

spelande grupper, vilket medför att spelet inte kan spelas i olika takt av olika grupper. Alla 

data är samlade centralt hos handledaren. Grupperna kan då inte arbeta med uppföljning, 

återkoppling och experimenterande. Klabbers (2000) genomlysning av Bekeys arbete om 

svårigheter med de matematiska modellerna resulterar i ett klargörande att de flesta av dessa 

svårigheter inte är lösta än.  

Thavikulwat (2004) diskuterar användningen av matematiska ekvationer och svårigheter att 

representera och presentera olika spelande verksamheters framgång och vinst vid ett spel-

genomförande. Dessutom poängteras svårigheter med att hantera de spelande gruppernas 

verksamheter olika om de har olika förutsättningar vid start av en spelomgång. Denna 

inflexibilitet är enligt författaren direkt olämplig.  

I den klassiska ansatsen i utformningen av spel ges de lärande selekterade informationsflöden 

som baseras på en uppsättning beteendeekvationer, som efterfråge- och kostnadsfunktioner 

och en uppsättning av formler för bokföring som programmerats in i datorn. De individuella 

besluten från varje spelande grupps företag genererar operativa resultat som beräknas 

automatiskt och presenteras i form av periodiserade rapporter i tabellform som vinst och  
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förlorade order, balansräkning, produktions-, säljrapporter och total branschrapport i slutet i 

varje operativ period (Forrester 1961).  

Den klassiska ansatsen härstammar från den klassiska mini- och stordatorarkitekturen med 

transformering av en parameterstyrd matematisk modell som avbildar ett antal konkurrerande 

verksamheter på en gemensam marknad till en modell som implementeras i en central dator 

(server). Resultaten för samtliga spelande grupper beräknas samtidigt med underlag från 

modellen. Modelleringen av spelmodellen inför en utveckling av ett IT-baserat affärsspels-

system hanteras via variabler som ändras vilket medför att modellens beteende förändras 

(Samuelsson 2002). Resultat som produceras under simuleringsspel presenteras i rapporter 

som visas i tabellform. Diagram och bilder saknas i dessa (Fripp 1993, Goldstein 1992).

Ansatsen är fortfarande i högsta grad aktuell, såväl i Sverige som internationellt (Thavikulwat 

1999, Wolfe 1994). Bilden av IT-stödd simulering och spel som framträder visar på gamla 

modeller baserade på den klassiska ansatsen, spel som brister i flexibilitet och anpassnings-

barhet, och som är svåra att lära sig och att använda.  

I tidigare studier av ett antal pappersbaserade och IT-baserade spel har jag identifierat ett antal 

hinder för lärande i en affärsspelsmiljö (Samuelsson 2004, 2002). Två viktiga hinder är 

avsaknad av en konstruktivistisk lärandemiljö och den klassiska ansatsen som utgår från att 

avbilda en affärsverksamhet med matematiska modeller och ekvationer.  

Andra hinder som identifierats i mina tidigare studier är: avsaknad av återkoppling efter varje 

beslut, nackdelen med att flera beslutshandlingar hanteras på samma gång, en avsaknad av en 

klassrumsliknande miljö som stöds av en handledare och avsaknad av flexibla möjligheter att 

påverka utformningen av en spelomgång. Det sistnämnda hindret, upplevelsen av låg 

flexibilitet i spelmiljön, preciseras ofta som en brist på möjligheter att kunna styra på vilket 

sätt och med vilka instrument återkoppling ska ske, samt intensiteten i återkopplingen. Det 

preciseras också ofta som brister i styrningen av hur många beslut som skall hanteras vid varje 

beslutssituation eller avsaknad av möjligheter för de lärande eller handledare att bestämma 

hur och om besluten skall grupperas. En återkoppling utan att se effekter efter varje beslut 

försvårar arbetet för grupperna att konstruera kunskap under spelet och ökar risken för att 

spelet tonar mot allt för stora inslag av experiment.  

I min tidigare forskning fångades också några önskemål, som kan ses som krav och/eller 

åtgärder som eventuellt kan reducera eller eliminera vissa av de identifierade hindren. 
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Begreppet möjliggörare kommer fortsättningsvis att användas för att beteckna egenskaper 

som beräknas minska eller eliminera upplevda hinder för lärande eller uppfyller krav och 

önskemål som fångats under forskningsarbetet.  

1.2 Bakgrund och utgångspunkter 

Svagheterna med den klassiska ansatsen att avbilda en bransch och ett antal verksamheter ger 

anledning att söka nya vägar. Vägar som uppfyller Herz och Merz (1998) krav på flexibilitet 

för att kunna anpassa spelmiljön till deltagarnas specifika förutsättningar. Vägar som upp-

fyller Shneidermans (1999) krav på goda verktyg, speciellt sådana som uppmuntrar och 

förhöjer upptäckandet, kreativiteten, tänkandet och uttryckandet.  

Komplexiteten i att designa IT-baserade affärsspel som uppfyller dessa krav ger ett behov av 

vägledning, vilket bekräftas av Gold och Pray (2001) och Goosen et al (2001). De menar att 

speciellt om man överger den klassiska ansatsen finns ett stort behov av vägledning. Det finns 

inte mycket kunskap om alternativa modeller som möjliggör flexibilitet och enkel hantering.  

Den alternativa ansats jag arbetar med, utifrån den konceptuella modell som tagits fram i 

tidigare forskning, är att ersätta den matematiska modelleringen av ett företags verksamhet 

med modellering från ett informations- och systemperspektiv. Denna ansats, fortsättningsvis 

kallad informationssystemsansatsen, ger teoretiskt sett möjligheter till differentiering och 

flexibilitet, både mellan företag och inom företag i spelet.  

Stöd för ansatsen finns i grundläggande generiska informationsmodeller för styrning som 

speglar informationsflöden i ett företags verksamhet. En sådan informationsmodell kan 

fungera som grund för informationssystem som ingår i kategorin Management Information 

System (MIS). Dessa informationssystem används för att stödja styrningen av ett företags 

verksamhet.

Vid en avbildning av ett företags verksamhet i ett IT-baserat affärsspel tillkommer förutom ett 

styrningssystem även ett system som simulerar de fysiska delarna med flöden och aktiviteter i 

företagets verksamhet. Vanligtvis modelleras dessa i praktiken med stöd av att diskreta 

händelser simuleras med stöd av speciella anpassade simuleringssystem för olika branscher 

(diskret händelsestyrd simulering). Syftet är då att lösa operativa problem och störningar i 

verksamheten eller att studera något, för att tillexempel optimera en process.  
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En operativ simuleringsmodell kan enligt Savén (1995), Forrester (1994), Fripp (1993) och 

Ståhl (1988) stödja beslutsfattande på individnivå. Denna typ av operativ simuleringsmodell 

kan även användas i ett interaktivt simuleringsspel för träning enligt Savén (1995), Fripp 

(1993) och Forrester (1961). Den operativa simuleringsmodellen placeras i en spelmiljö – en 

kontext. Syftet är att öka förståelsen för problem och processer i en verklig affärsmiljö.  

I det fortsatta arbetet ses affärsspelssystemet som ett antal företag i spelmiljön där varje 

företag representeras av samverkande simuleringsmodeller som består av en reducerad och 

avbildad verksamhet med ett antal processer på en gemensam marknad. Varje företag kont-

rolleras och styrs av en grupp eller en deltagare som i spelet interagerar med varandra och 

affärsspelssystemet.  

Informationssystemansatsen tar stöd av lärandeprinciper och designprinciper för spel samt 

allmänna krav för design av användbara informationssystem och teorier om beslutsstöd. 

Nedan beskrivs de viktigaste teorierna som använts som bas för utformningen av den kon-

ceptuella modellen som presenterats i mitt licentiatarbete (Samuelsson 2002). Teorierna 

kombineras med de svagheter, hinder och krav/önskemål som identifierats empiriskt och 

teoretiskt. Dessa bildar sammantaget ett antal möjliggörare som ligger till grund för den 

konceptuella modellen. Modellen används i detta arbete som utgångspunkt för utformning av 

ett IT-baserat affärsspel. 

1.3 Lärande

Den konceptuella modellen baseras på centrala teoribildningar för lärande med stöd av spel 

och simulering. Dessa grundläggande teorier beskrivs här kort för att förtydliga modellens 

teoretiska bas och för arbetet centrala begrepp som lärande, erfarenhetsbaserat lärande, 

anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande, individuellt och kollektivt lärande och 

handlingsmodeller.  

Kunskap ses som något som konstrueras i kontakt med verkligheten och kunskapen förs 

närmare individen i dialogen med omvärlden (Sandberg och Targama 1998, Philips 1997). Ett 

grundläggande antagande är att kunskapsprocessen är ett språkspel. Detta medför att det krävs 

en kontextuell miljö som samverkar med den kognitiva nivån hos individen. Lärande ses som 

en process i vilken kunskapen kontinuerligt modifieras av erfarenheten, en konstruktiv 

process. Den erfarenhetsbaserade lärandemodellen är mer än en traditionell undervisnings-
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metod. Den inrymmer varierande lärandestilar och erbjuder möjlighet till varierande 

lärandetekniker.  

Ellström (1992) menar att erfarenhetsbaserat lärande ställer krav på att de aspekter som skall 

ingå i lärandet är observerbara så att de lärande kan få information om effekterna av 

handlandet. Detta ställer krav på en autentisk miljö. Det ställer också krav på en viss 

genomskinlighet och observerbarhet för att öka förståelsen. Detta ställer i sin tur krav på 

återkoppling men också på förkunskaper (kunskapsbas i form av mentala modeller) hos de 

lärande. ”En slutsats av detta är att det erfarenhetsbaserade lärandet i en verksamhet så att 

säga inte kan stå på egna ben, utan måste stödjas med lärande genom olika former av 

planerade utbildningsinsatser.” (Ellström 1992, s 88).  

Kolb beskriver erfarenhetsbaserat lärande som en process: “whereby knowledge is created 

through the transformation of experience” (Kolb 1984, s 38). I hans koncept av 

erfarenhetsbaserat lärande finns en särskilt stark betoning på kombinationen av erfarenhet och 

perception med kognition och beteende (sätt att reagera/agera). Lärande behöver då utformas 

efter individ och överbrygga olika kognitiva stilar. 

I Kolb’s modell kan man identifiera två grundläggande strukturella dimensioner, varsebliv-

ningsdimensionen och handlingsdimensionen. I varseblivningsdimensionen finns två 

motpoler. Den ena riktas mot omgivningen, Concrete Experience (CE) som fångas in via 

något av våra sinnesintryck. Den andra riktas mot individen själv, Abstract Conceptualisation 

(AC) i ansträngningarna att förstå på ett abstrakt begreppsligt plan och att utveckla tänkandet. 

I handlingsdimensionen är den ena delen en handling riktad mot omgivningen Active 

Experimentation (AE) och den andra delen den internt riktade handlingen som kan ses som 

reflektion Reflective Observation (RO). I lärande-loopen uppfattas fenomen som reflekteras 

över och dras slutsatser om som omsätts i praktisk handling. Kunskap handlar om att förstå 

fenomen.

I Rasmussens (1986) handlingsmodell klargörs sambanden mellan erfarenhetsbildning, 

kunskap, och tillämpning av kunskap och kompetens på kognitiv nivå. Den centrala synen är 

att kompetens består av komponenterna kunskap, tillämpning av kunskap och erfarenhets-

bildning.  
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Erfarenhetsbildning krävs för att ny kunskap skall genereras och fakta krävs för att kunna 

tillämpa kunskaper. Återkopplingen från kunskap och den tillämpade kunskapen ger 

möjlighet till ny erfarenhetsbildning.  

Handlingsmodellen utgår från människan som en rationell varelse. Ellström (1992) menar att 

mänskligt handlande är baserat på rutin, är starkt beroende av kontexten och grundas på 

intuition. Han menar att de högre nivåerna beskrivs i termer som sekventiella, analytiska och 

medvetna och de lägre beskrivs i stället med termer som intuitiva och omedvetna. I komplexa 

situationer kan intuitivt handlande förekomma i stället för analytiskt. Detta kallas för intuitivt-

kontextuellt perspektiv på mänskligt handlande.  

Lärande kan också delas in i anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande (Ellström 

1992). Det anpassningsinriktade lärandet kan kategoriseras i ett reproduktivt- regelstyrt- och 

målstyrt lärande beroende på lärandesituationen. Detta innebär ett lärande med utgångspunkt 

från givna mål och förutsättningar, utan att ifrågasätta eller försöka förändra dessa.  

Det utvecklingsinriktade lärandet förutsätter att den lärande utvecklar sin förmåga att 

identifiera och analysera handlingssituationen. De antas då ha ett ifrågasättande och prövande 

förhållningssätt till uppgifter mål och andra förutsättningar (hög frihetsgrad i 

lärandesituationen). Ellström (1992) klargör att det som utmärker en kultur som stöder ett 

utvecklingsinriktat lärande är bland annat att: 

handling, initiativ och risktagande betonas 

tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhandlingar ingår 

uppmuntra till reflektion över och kritisk pröva den egna verksamhetskulturen – 

särskilt de vedertagna ”sanningarna” om vad som ses som naturligt, möjligt och 

önskvärt att göra. 

För att främja kunskapsutveckling bör ett affärsspel omfatta både anpassningsinriktat och 

utvecklingsinriktat lärande. De hinder som identifierats i tidigare forskning gäller troligen i 

olika hög grad för anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande eftersom lärandet är av 

så olika karaktär i de två kategorierna. Hindren placeras nedan i den kategori där de i högsta 

grad hindrar lärandet. Hinder för anpassningsinriktat lärande:  

H1 AiL Avsaknad av återkoppling efter varje beslut med en enkel visualisering. 
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H2 AiL Hantering av samtliga beslutskategorier i spelet under samma tidpunkt.  

H3 AiL Presentation av resultat i diagram och rapporter som endast kan utformas av 

spelkonstruktören.

H4 AiL Avsaknad av ett IT-baserat handledarstöd (se punkten ovan) och en samverkan 

mellan de spelande grupperna. 

H5 AiL Avsaknad av en klassrumsmiljö vid användning av affärsspel som stöd i 

utbildningen. 

Hinder för utvecklingsinriktat lärande: 

H1 UiL Avsaknad av att den lärande eller handledare kan bestämma när och omfattningen på 

återkoppling och hur visualisering av besluten skall utföras. 

H2 UiL Avsaknad av att den lärande eller handledare själv kan bestämma hur besluten skall 

grupperas. 

H3 UiL Avsaknad av att den lärande själv skall få välja vilka modeller och rapporter som 

skall användas för att spegla resultaten. 

Ellström (1992) menar vidare att en nödvändig förutsättning för individuellt lärande är att det 

finns en handlingsfrihet (objektiv autonomi) vad gäller individens möjligheter till tolknings-

utrymme (att påverka formuleringen av uppgiften) och ett värderingsutrymme som ger 

möjlighet att välja en metod för att lösa uppgiften och att värdera de uppnådda resultaten. 

Förutsättningarna för lärande bör vara individuellt anpassningsbara.  

Simon (1977) har med sin teori om begränsad rationalitet bland annat ifrågasatt såväl 

tillgången på information som det optimala valet av alternativ. I stället menar han att man vid 

beslutsfattande väljer en tillfredsställande lösning (teorin bygger på att rationalitet är en 

variabel). Hans teori bygger på antaganden att beslutsalternativen måste sökas (identifieras) 

och att utvärdering av alternativens konsekvenser är bristfälliga på grund av komplexa 

samband och osäker information samt att en generell och konsekvent målfunktion saknas. 

Källströms (1993) studier, men också Schwartzmans (1993), pekar på vikten av att man 

identifierar beslutssituationens verkliga karaktärer innan man väljer former av beslutsstöd.  
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Detta menar han sker i två dimensioner: 

Från ”decision making” till ”sense making”. 

Från ”kognitiv orientering” till en ”social orientering”. 

Källströms slutsatser ger stöd till det resonemang som Borland m fl (1991) för under 

begreppet distribuerad kognition. Distribuerad kognition är enligt hans tolkning en process, 

där en organisations medlemmar konstruerar sin individuella förståelse av en situation. De 

delar denna förståelse med andra i syfte att utveckla den och agerar självständigt som ett 

resultat av den uppkomna kunskapen. Denna process är en social aktivitet som utförs i 

dialogform och stödjer kollektivt lärande.  

I dialogformen sker organisatoriskt lärande som ”är det medvetna användandet av 

lärandeprocesser på individuell nivå, gruppnivå och organisatorisk nivå för att fortlöpande 

förändra organisationen i en riktning som i ökad utsträckning tillfredställer dess intressenter.” 

(Dixon 1994, s 5). Enligt Källströms (1993) forskning är en förskjutning från ett individuellt 

och kognitivt perspektiv till en social kontroll och dialogorienterat perspektiv på väg att växa 

fram. Stöd för både individuellt och kollektivt lärande blir därmed väsentligt i ett affärsspel. 

Dixon (1994) presenterar en loop för ett lärande i en organisation omfattande fyra steg. 1) 

generering av information (alla genererar information i verksamheten). 2) samordning av 

information inom verksamheten (spridning av information till alla). 3) kollektiv tydning av 

informationen (aktörernas olika perspektiv möts och om inte detta kommer till stånd sker 

inget organisatoriskt lärande). 4) Potential att agera utifrån den tolkade informationen 

(aktörerna handlar enligt de kollektiva tolkningarna och prövar dem i verkligheten).  

Detta innebär att stötta varandra genom en effektiv hjälp och återkoppling, att söka få tag i sig 

nödvändiga resurser, att utmana varandras slutsatser och sätt att diskutera, att agera med tilltro 

och på ett trovärt sätt, att försvara en strävan för att nå de gemensamma målen och att vara 

motiverad och att sträva efter gemensamma fördelar samt ha en måttfull nivå i känslomässigt 

engagemang. En trygg och samtidigt utmanande miljö för lärande behövs. 

Punkterna ovan om att stödja varandra, ingår också som viktiga komponenter i en process för 

att skapa samlärande. Att samlära är att lära tillsammans, i en process, av varandra och om 

varandra. Samlärande innebär att lära sig om att arbeta tillsammans med andra och lära av 

varandra – hur öppen kommunikation och aktivt lyssnande kan understödjas, hur konflikter, 
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makt- och statusskillnader kan hanteras. Samlärande innebär också att lära sig att arbeta bra 

tillsammans med andra och lära av och om varandra – att träna sig att kommunicera öppet, 

lyssna aktivt, observera känslor i gruppen och använda kunskaperna för att hålla stämningen 

god, mål- och effektivitetsinriktad (Hägerfors 1995, 1994). Lärande är en social process. 

Sammanfattningsvis ger teorierna om lärande ett antal lärandeprinciper som använts för 

utformningen av den konceptuella modellen.  

Lärandeprinciperna kan sammanfattas i enlighet med Tomlinsons och Masujaras (2000) 

formulering: 

Lp 1. Lärandet skall vara autentiskt. 

Lp 2. Lärandet är en konstruktiv process. 

Lp 3. Kunskap handlar om att förstå fenomen. 

Lp 4. Ge en trygg och utmanande miljö. 

Lp 5. Lärandet är en social process. 

Lp 6. Vara individanpassad, överbrygga olika kognitiva stilar. 

Lärandet ska vara autentiskt 

Detta innebär att spelet behöver ha en hög grad av interaktion och återkoppling. Det ska ha 

specifika mål och välkända procedurer och vara motiverande (Norman 1993). De lärande 

skall snabbt och enkelt och med minimal ansträngning komma igång med att använda 

spelapplikationen. De lärande skall alltid veta vad de förväntas göra för att gå vidare i spelet. 

De lärande skall endast få nödvändiga instruktioner för att komma igång med 

uppgiftshanteringen på egen hand (Houser och Deloach 1998). Problem, mål och hinder 

måste vara autentiska med den miljö som skall simuleras. Den lärande uppfattar både miljön 

och problemet som autentiska, vilket ökar motivationen för lärande. Kognitiva krav i lärandet 

skall vara autentiska med stor frihet för att öka motivationen (Hawley och Duffy 1998).  

Lärandet är en konstruktiv process 

Att lärande ses som en konstruktiv process medför att det blir viktigt att miljön inte innehåller 

distraktioner och avbrott som intervenerar och förstör den subjektiva upplevelsen. Det medför 

även ett behov av att väcka en känsla av engagemang genom att man utforskar miljön genom 

att direkt arbeta med en uppgift (Norman 1993). Miljön skall inte distrahera de lärande från 
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uppgiften (Houser och Deloach 1998). Spelet ska stödja den lärandes reflektion, genom att 

stödja abstrahering, syntes och utvidgat lärande. Kognitiva krav i lärandet skall vara 

autentiska med stor frihet för att öka motivationen (Hawley och Duffy 1998). 

Kunskap handlar om att förstå fenomen 

De lärande måste förses med verktyg som passar användaren och uppgiften så bra att det inte 

distraherar (Norman 1993). Det är viktigt att se till att de lärande lyckas med de första 

uppgifterna för att stegvis introduceras i mer komplicerade uppgifter och i spelmiljöns mer 

komplexa delar (Houser och Deloach 1998). Miljön skall engagera och kognitiva krav i 

lärandet skall vara autentiska med stor frihet för att öka motivation (Hawley och Duffy 1998). 

Ge en trygg och utmanande miljö 

En trygg och samtidigt utmanande miljö ställer krav på verktyg som passar användaren och 

uppgiften så bra att det inte distraherar. Spelet ska invitera till engagemang genom att ge 

möjligheter att utforska miljön i direkt arbete med en uppgift (Norman 1993). Det är 

väsentligt att den lärande lyckas med de första uppgifterna för att stegvis introduceras i 

spelmiljöns mer komplexa delar (Houser och Deloach 1998). Spelet formas så att fokus ligger 

på de lärandes mål. (Hawley och Duffy 1998). 

Lärandet är en social process 

Att lärande ses som en social process innebär ett behov av att erbjuda en hög grad av interak-

tion och återkoppling (Norman 1993). Coachning ska erbjudas och den lärandes reflektion 

stödjas (Hawley och Duffy 1998). 

Vara individanpassad, överbrygga olika kognitiva stilar 

Det gäller även att erbjuda en ständig känsla av utmaning som varken är så svår att det känns 

frustrerande och omöjligt eller så enkel att den upplevs som tråkig (Norman 1993). Samtidigt 

måste miljön stödja de lärande att fokusera på uppgiften som skall genomföras (Houser och 

Deloach 1998). De kognitiva kraven skall vara autentiska samtidigt som stor frihet erbjuds 

(Hawley och Duffy 1998). 

1.4 Designprinciper  

Houser och Deloach´s (1998) principer för att lära av spel har utformats genom att studera 

olika spelapplikationer ur perspektivet att de skall vara till vägledning vid design av affärs-
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applikationer. Författarna anser att tiden för att lära sig och den omfattande dokumentationen 

kan reduceras i affärsapplikationer genom att följa de framtagna principerna.  

Deras principer har enligt min mening ett värde som varierar beroende på målgruppens dator-

vana och ålder och designens erfarenhet av spel som stöder undervisningen. Dessutom bör 

man beakta att komplexiteten i att använda en simulerad affärsvärld bör vara mindre och att 

syftet med spelet är mer för att lära än att underhålla.  

Hawley och Duffy´s (1998) modell för att designa datorbaserade simuleringsmiljöer utgår 

från ett konstruktivistiskt ramverk. Deras designkriterier utgår ifrån att de lärande vid 

händelser i simuleringen intar en funktionell roll, ansvar med tillräcklig nyckelinformation om 

problemet för att sedan handlägga ansvaret på bästa sätt under rådande omständigheter. Med 

den utgångspunkten menar de att simulering är ett idealt lärcentrerat verktyg för att användas i 

klassrummiljö.  

Delar av deras modell är intressanta att ta hänsyn till för att stödja ett samlärande i ett 

affärsspel. Följande delar harmoniserar med både principerna för lärande och teori om lärande 

i grupp och beslutsstöd:  

Skapa motivation i gruppen – En autentisk och realistisk spelmiljö som t ex kan fås 

genom att använda verktyg och modeller som används ute i verksamheten.  

Individens bedömningar måste utsättas för teamets bedömningar – En miljö som 

möjliggör en dialog kring beslutsprocessen. – Detta ger signaler om att överväga om 

gruppen skall samverka kring besluten över funktionsgränserna i det spelade företaget 

i stället för att fördela besluten kring en funktionsenhet till en individ i gruppen. 

Gemensamma visioner – I spelet skall gruppen tvingas deklarera och explicit uttrycka 

sina mål och planer. Detta indikerar ett behov av ett stödsystem för simulering av 

spelverksamheten för att förenkla framtagningen av visioner mål för den spelade 

verksamheten.

Gruppens utveckling garanterar delvis individens utveckling – Ett gott arbetsklimat 

kring spelet medför en förstärkning av samlärandekompetensen – Presentation av 

verksamhetens resultat med hjälp av en övergripande bild av verksamheten (spelplan) 

underlättar samverkan och förståelsen av helheten. 
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Hantera helheten – Det innebär att se till att samtliga ovanstående delar förstärks under 

spelgenomförande, vilket pekar på ett stödsystem för anpassning av spelmiljön till 

målet med utbildningen men också till målgruppens speciella behov. 

Det finns även ett behov i en affärsspelsmiljö att få stöd för att integrera det individuella och 

kollektiva lärandet genom att konkret tillgodose följande handlingar för de lärande: 

Att gruppmedlemmen individuellt skall kunna agera i affärsspelsmiljön.  

Att gruppen/teamet gemensamt skall kunna agera i affärsspelsmiljön. 

Att ett samlärande mellan individnivå och gruppnivå stöds. 

När det gäller den specifika speltillämpningen affärsspel, så är det enligt Häckner (1985) 

viktigt att ekonomisystem avbildar verksamheten och strategier på ett sätt som är användbart i 

strategiska sammanhang. Grönlund (1989) anser att det är viktigt jämka samman det operativa 

verksamhetsnära språket med de ekonomiska begreppen och det ekonomiska språket. Vid 

utveckling av en lärandemiljö bör dessa två språk jämkas samma till ett språk. Mellemvik 

(1988), Macintosh (1985) och Argyris (1977) menar att informationen från ett redovisnings-

system skall presenteras på ett sådant sätt att den är kompatibel med mottagarens kognitiva 

stil. På detta sätt ökar effektiviteten i användningen av systemen och informationen samtidigt 

som beslutsfattandet kan förbättras.  

Källström (1993) beskriver det karakteristiska hos ekonomi- och beslutsstödskoncepten och 

jämför dessa utifrån olika områden. Skillnaderna främst återfinns i att beslutsstödssystemen 

tillåter en dialog i stället för monolog. I dialogen finns också en ambition att beakta olika 

kognitiva stilar genom att denna ofta utformas av användare, vilket medför att de inte blir 

gemensamma för alla användare Hedberg och Jönsson (1978) menar att också semistruktu-

rerade informationssystem kräver lärandemekanismer för att kunna spåra effekter av tidigare 

fattade beslut och upptäcka kausala samband men också avlärande mekanismer för att frångå 

föråldrad kunskap och beteende. 

Dreborg m fl (1994) speglar hanteringen av osäkerhet i beslutsprocessen genom att beskriva 

Hans Wertén uttryck om att hellre kortsiktsparera än långsiktsplanera. Om osäkerheten känns 

allt för stor så kan man ändå inte fånga in alla relevanta faktorer som styr en långsiktsplane-

ring. Ett sådant beteende bör undvikas genom att inte göra osäkerheten i styrningen och 
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kontrollen av spelföretaget allt för stor, speciellt om målgruppen är studenter med liten 

erfarenhet av att leda företag.  

I mina tidigare studier framkommer det att de i IT-baserade spelen ofta har svagheter att 

stödja det anpassningsinriktade lärandet för deltagare som saknar erfarenhet att leda företag 

(Samuelsson 2002). Sådana svagheter handlar om att inte kunna se flödena i den spelade 

verksamheten samt svagheter i genererade rapporter som ofta är textbaserade.  

Carlsson (1993) menar att användningen av kalkylsystem som beslutstöd är ett medel för att 

stödja lärande. Hans studie visade att de studerade personernas empiriska lärandeprocesser 

förändrades, vilket visade sig i form av förändringar av uppgifter, aktiviteter och av informa-

tionskällor etcetera. En av de främsta egenskaperna hos kalkylprogram är att de ses som 

deklarativa verktyg, vilket medför att användaren kan vara mer aktiv i utvecklingen och 

förvaltningen av systemet.  

Carlsson berör också några förutsättningar för att använda kalkylprogram och hävdar att det 

inte räcker med ha tillgång till lättanvända datorverktyg, utbildning och en tilltro till indivi-

dens positiva attityd. Han formulerar därefter ytterligare tre nödvändiga förutsättningar för en 

kalkylprogramanvändning, vilka också harmoniserar med de presenterade principerna för 

lärande och de grundläggande kraven på en spelmiljö: 

verktyget och uppgiften som skall stödjas skall matcha varandra 

uppgiften som skall stödjas skall vara väsentlig (central och kritisk) samt

den presumtive användaren skall ha självständighet, handlingsfrihet och makt att 

förändra uppgiften, dess ändamål samt dess aktiviteter. 

Vid utformning av ett affärsspel kan baskraven för design av Corbeil (1999) användas och 

vara ett stöd för att öka systemets användbarhet. I hans baskrav på design finns en tydlig 

koppling till principerna för lärande. Följande punkter bör beaktas för att få ökad använd-

barhet i spelet. Att lärandet ska vara autentiskt (Lp1) medför att det är väsentligt att de lärande 

förstår rådande sakförhållanden i den verkliga situationen. Kunskap handlar om att förstå 

fenomen (Lp 3) och då behöver de lärande ges goda möjligheter att förstå analogin mellan 

spelet och verkligheten och få möjligheter att förnimma och bilda sig uppfattningar av spelet. 

En både trygg och utmanande miljö ska erbjudas (Lp 4) vilket medför att det blir viktigt att de 

lärande kan förstå spelets struktur och får goda möjligheter att upptäcka de strategier som är 
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möjliga i spelet, hur skrivna direktiv ska hanteras och överföras samt att de lärande får en god 

attityd till spelet. 

1.5 Möjliggörare 

Teorierna om lärande och design i kombination med åtgärder för att eliminera eller minska 

effekterna av hindren kategoriseras nedan i ett antal möjliggörare för erfarenhetsbaserat 

lärande med stöd av ett IT-baserat affärsspel; informationssystemansats, konstruktivistisk 

miljö, klassrumsmiljö, mix av kunskapsnivåer, multimedialt stöd, iterativ miljö som stöds av 

metaforer, spelplan med helikopterperspektiv och simuleringsmöjligheter. 

Informationssystemansats 

Informationssystemsansatsen används för att utveckla en operativ simuleringsmodell i form 

av ett affärsspelssystem där flera företag på en marknad sätts samman i en spelprocess. Varje 

företags verksamhet utformas som två delsystem, ett operativt och ett för styrning. De två 

delsystemen samverkar och ger tillsammans ett affärsspelssystem för de spelande grupperna 

som kan ses som en delmängd av en mikrovärld (Gestrelius 1993).  

I en mikrovärld kan både experter och oerfarna individer och grupper erbjudas en möjlighet 

att utforska olika frågeställningar i en praktik (virtuell värld) där de kan integrera lärandet om 

komplex gruppsamverkan med lärandet i en komplex verksamhetsinteraktion (Senge och 

Lannon 1990). Affärsspelssystemet eller simuleringsmodellen ger de spelande grupperna 

möjligheter att samarbeta internt och sinsemellan konkurrera (Savén 1995, Fripp 1993, Ståhl 

1988 och Forrester 1961). Erfarenhetsbaserat lärande stöds genom att använda affärsspelet 

som ett undervisningsverktyg (Thompson och Dass 2000; Herz och Merz 1998 och Wolfe 

1994). Teoretiska och praktiska moment kan integreras. 

De lärande kan träna på uppgifter som ofta ingår i företagsledning (Whicker and Sigelman 

1991). Fokus kan vara att ta över en verksamhet eller att hantera strategier för att expandera 

på en gemensam marknad. De lärande får tillgång till information baserad på individ- eller 

gruppbeslut som är tagna i spelet. Återkopplingen från spelet sker i form av effekter på det 

simulerade företaget. De beslut som tas och den erhållna återkopplingen sker i en interaktiv 

och iterativ process som avbildar ett företag och dess affärsprocesser.  
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Konstruktivistisk miljö 

Hawley och Duffy´s (1998) riktlinjer för att designa datorbaserade simuleringsmiljöer utgår 

från ett konstruktivistiskt ramverk. Ellström (1992) menar vidare att en nödvändig förut-

sättning för individuellt lärande är att det finns en handlingsfrihet (objektiv autonomi) vad 

gäller individens möjligheter till tolkningsutrymme (att påverka formuleringen av uppgiften) 

och ett värderingsutrymme som ger möjlighet att välja en metod för att lösa uppgiften och att 

värdera de uppnådda resultaten. En konstruktivistisk miljö ger en god överensstämmelse 

mellan målet med spelet och målgruppens behov i enlighet med lärandeprinciperna. 

Ett autentiskt innehåll i spelet och i de modeller som används för planera och följa upp beslut 

är viktigt. För hög autenticitet är det viktigt att jämka samman det operativa verksamhets-

språket med de ekonomiska begreppen och dess språk(Grönlund 1989). Principer för och 

verktyg i spelet ska vara sådana som används i praktiken. Det krävs en verktygslåda för att 

bygga kunskap (få förståelse för den återkoppling som fås via spelet men också för att 

genomföra planering) både på grupp- och individnivå. Detta bidrar till samlärande inom 

gruppen som ger individen en social och trygg miljö. Verktygen och uppgifterna som ska 

utföras ska matcha varandra, uppgifterna ska vara väsentliga och de lärande ska ha själv-

ständighet, handlingsfrihet och makt att förändra uppgiften, dess ändamål samt dess 

aktiviteter (Carlsson 1993).  

Hinder för utvecklingsinriktat lärande pekar på behov av en ökad grad av frihet för deltagarna 

att påverka och anpassa spelmiljön. Ett administrativt stöd kan ge dessa möjligheter. Följande 

hinder för det utvecklingsinriktade lärandet kan elimineras eller minskas: Den lärande eller 

handledare kan bestämma när och omfattningen på återkoppling och hur visualisering av 

besluten skall utföras (H1 UiL). Den lärande eller handledare kan själva bestämma hur beslu-

ten skall grupperas (H2 UiL). Den lärande själv skall få välja vilka modeller och rapporter 

som skall användas för att spegla resultaten (H3 UiL). 

Klassrumsmiljö 

De lärande ska ges ansvar och tillräcklig nyckelinformation om problemet så att de kan 

hantera situationer på bästa sätt under rådande omständigheter. Under dessa omständigheter är 

spel och simulering ett idealt lärandeverktyg för att användas i klassrummiljö (Hawley och 

Duffy 1998). Ett sådant verktyg kräver att en handledare har möjlighet att anpassa spelet till 

undervisningens mål och målgruppens kunskapsnivå samt att han/hon har möjlighet att aktivt 

följa spelprocessen. Dessutom kan speltempot anpassas och vilket minimerar risken för 
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beteenden med ständiga experiment i de spelande grupperna. Enligt min mening är det viktigt 

att deltagarna möter ett spel som är upplevs som lätt att använda första gången spelet används 

samt att handledaren och klassrumsmiljön kan ge en god introduktion till spelet.  

Klassrumsmiljö och verktyg som stöd ger möjlighet att hantera helheten innebär att samtliga 

lärandeprinciper uppfylls. Genom detta skapas en ökad motivation och grunden för ett sam-

lärande eftersom individens bedömningar utsätts för gruppens och de andra gruppernas 

bedömningar. Ageranden i spelet kan diskuteras under och efter ett spelgenomförande. Detta 

ger ett kollektivt lärande som också genererar ett individuellt lärande. Spelmiljön behöver 

därmed även tillhandahålla stöd för att integrera det kollektiva och individuella lärandet. 

Klassrumsmiljön (H5 AiL) minskar eller eliminerar framför allt hinder för anpassningsinriktat 

lärande. Beslut kan hanteras individuellt eller grupperade (H2 AiL). Ett handledarstöd ger 

handledaren möjligheter att anpassa spelet och de spelande grupperna får möjligheter att 

samverka (H4 AiL).  

Mix av kunskapsnivåer 

Mix av kunskapsnivåer ger under rätt förutsättningar i omgivningen runt den spelande 

gruppen ett stöd för samtliga lärandeprinciper. Denna möjliggörare ställer delvis samma krav 

på spelmiljön som de som framkommit under den konstruktivistiska miljön, men några nya 

förutsättningar uppstår när komplexiteten i spelet ökar. I spelet bör det ingå flera kunskaps-

nivåer vilket gör spelprocessen komplex men ger möjlighet till både individuellt och kollek-

tivt lärande. Flera kunskapsnivåer ökar kraven på flexibilitet och en fullständig verktygslåda 

för att styra verksamheten på operativ och strategisk nivå. Komplexiteten med flera kunskaps-

nivåer i spelet ger en autentisk miljö och ställer ökade krav på förståelse som motiverar till 

både individuellt och grupparbete. Detta främjar den sociala processen och ger individen en 

trygg och utmanande miljö. Samtidigt ställer det krav på att överbrygga olika kognitiva stilar. 

Dessutom ställs krav på att deltagarna ska kunna agera både självständigt och gemensamt, att 

samlärande stöds och att miljön möjliggör dialog kring spelprocessen (till exempel en spel-

plan som stöds av metaforer) och att individens bedömningar utsätts för gruppens.  

De flesta lärande använder endast spelet ett par gånger och mycket av tiden kan gå åt för att 

lära sig använda spelet (Watson och Blackstone 1989, Senge 1985). Minskning av tiden för 

inlärande av spelet i kombination med en hög grad av komplexitet och hanteringen av flera 
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kunskapsnivåer ställer höga krav på användbarhet. Baskraven för design av Corbeil (1999) 

stödjer ökad användbarhet och uppfyller flera av lärandeprinciperna:  

Förstå rådande sakförhållanden i den verkliga situationen (Lp 1). 

Förstå analogin mellan spelet och verkligheten (Lp 3). 

Ge möjlighet att göra förnimmelser och få uppfattningar av spelet (Lp 3).  

Förstå strukturen av spelet (Lp 4). 

Förstå hur hantering av de skrivna och överföringen av direktiv utförs (Lp 4). 

Ge möjlighet att upptäcka de möjliga strategierna i spelet (Lp 4). 

Ge en god attityd av spelet (Lp 4). 

Mixen av flera kunskapsnivåer minskar eller eliminerar effekter av samtliga hinder för 

utvecklingsinriktat lärande. 

Multimedialt stöd 

Multimedialt stöd för resultat och återkoppling samt för introduktion till affärsverksamheten 

kan reducera tiden för att förstå verksamheten som skall styras. Dessutom stärks återkopp-

lingen genom att tabeller med data (rapporter) kan ge stöd för de kvalitativa inslagen (Watson 

och Blackstone 1989). Stödet möjliggör också animeringar eller videoinslag som kan öka 

motivation och engagemang hos de lärande när de spelar. Det multimediala stödet bidrar till 

en mer autentisk miljö (Lp 1), ökar förståelsen för fenomen (Lp 3), ger en god återkoppling 

som engagerar gruppen (Lp 5) och ger stöd för en individanpassning (Lp 6).  

Interaktiv miljö som stöds av metaforer 

En interaktiv miljö ger hög grad av flexibilitet, men ställer också krav på designen av spelet. 

En design av spelet med hög grad av interaktion (Lp 5) reducerar många av de hinder som 

ingår under kategori för anpassningsinriktade lärande. Det går att få en återkoppling efter 

varje beslut med en enkel visualisering (H1 AiL). Det blir möjligt att hantera samtliga 

beslutskategorier i spelet vid samma tidpunkt (gruppera beslut). De lärande kan välja hur 

resultat ska presenteras (H3 AiL).  
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För att den iterativa miljön skall ge en trygg och utmanande miljö (Lp 3), vara individan-

passad och överbrygga kognitiva stilar (Lp 6) måste alternativa former designas och ingå i 

spelmiljön.

Spelplan med helikopterperspektiv 

En spelplan med stöd av metaforer stärker dialogen inom gruppen och bidrar till förståelse av 

den operativa processen i företagets verksamhet (Lp 1 och Lp 5). Detta ger en förstärkning av 

relationskompetensen och bidrar också till att ge övergripande bild av status i företaget samt 

en god bild av resursflödet i företaget (Lp 4). Spelplanen ger stöd speciellt vid återkopplingen 

på individ och gruppnivå, men också i ett simuleringsläge i spelet (Lp 3). Spelplanen bidrar 

till möjligheter att få återkoppling efter varje beslut med en enkel visualisering (H1 AiL) och 

presentation av resultat i diagram och rapporter (H3 AiL).  

Simuleringsmöjligheter 

Simuleringsmöjligheter bidrar till ett lärande både på individ- och gruppnivå (Lp 2 och Lp 5 ). 

Ett simuleringsläge i spelet kan ses som en möjliggörare som överbryggar flera kunskaps-

nivåer både på individ- och gruppnivå (Lp 6). Det fungerar som en brygga både för 

planerings- och återkopplingsfaserna och överbryggar också det anpassningsinriktade och 

utvecklingsinriktade lärandet. Källström (1993) klargör att distribuerad kognition enligt hans 

tolkning är en process, där en organisations medlemmar konstruerar sin individuella förståelse 

av en situation. De delar denna förståelse med andra i syfte att utveckla den och agerar själv-

ständigt som ett resultat av den uppkomna kunskapen. Denna process är en social aktivitet 

som utförs i en dialogform och stödjer kollektivt lärande.  

Simuleringsmöjligheter i kombination med spelplanen ger en ökad förståelse i spelet. Stödet 

från spelplanen är mycket viktigt (Lp 3). Gemensamma visioner växer fram och det kollektiva 

lärandet stärks när individen arbetar med prognoser och rekonstruktioner av verksamheten 

som ställs mot gruppens utförda prognoser och rekonstruktioner. Möjliggöraren eliminerar 

eller minskar effekterna av samtliga utvecklingsinriktade hinder samt ger en förstärkning av 

den kvalitativa återkopplingen i spelet (Watson och Blackstone 1989). Dessutom minskas 

effekterna av hindret brist på samverkan mellan grupperna (H4 AiL). 
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1.6 Affärsspel – en modell 

Lärande- och designprinciperna i kombination med möjliggörarna och åtgärder för att elimi-

nera eller förminska effekterna av de identifierade hindren ger ett antal premisser för den 

konceptuella modellen av ett IT-baserat affärsspelssystem, se figur 1.1.  

I undervisning med stöd av ett IT-baserat affärsspel finns en aktör (handledare) och en lärande 

klient (individer och grupper) som parter i en växelverkande lärprocess. Handledaren ansvarar 

både för mål och innehåll (didaktiken) och för det praktiska och konkreta arbetet under utbild-

ningen (metodiken). Det IT-baserade affärsspelssystem som speglas i den konceptuella 

modellen behöver kompletteras med en klassrumsmiljö stödjer den tolkande och förståelse-

baserade synen på kompetens och ett handledarstöd som gör det möjligt att variera spelet 

beroende på den begreppsliga och teoretiska kunskapsbas som de lärande innehar.  

Det utvecklingsinriktade lärandet kräver både en begreppslig och teoretisk kunskapsbas hos 

de lärande för att ge möjlighet att observera, tolka och reflektera över erfarenheterna. 

Kunskapsbasen krävs också för att kunna orientera och ta beslut i nya situationer (Ellström 

1992). Uppgiftens utformning påverkar därmed möjligheterna till lärande. En maximal grad 

av kontroll och en optimal grad av komplexitet i uppgiften bör därför eftersträvas. 

Den konceptuella modellen utgår från fyra möjliga handlingssituationer som kan ingå i det IT-

baserade affärsspelet, beroende på förkunskaper och eftersträvad typ av lärande. De är rutin-

baserat, regelbaserat, kunskapsbaserat och reflektivt handlande (se mitten av den nedre cykeln 

i figur 1.1). Den cykliska formen i figuren är en delmängd som hämtats från Rasmussens 

modell med hierarkiskt ordnade handlingsnivåer i vilka det ingår handling, kunskap och 

lärande. Ellström (1996) menar att de fyra nivåerna (I:IV) inte skall ses som varandra 

uteslutande utan som komplementära. Ett handledarstöd ger möjlighet för anpassning av 

innehållet i det IT-baserade affärsspelet från de fyra nivåerna I:IV, för att få en blandning 

anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande som passar aktuell grupp av lärande. 

Kolbs (1986, 1984) lärande- och beslutsmodell och Kims (1993) cykliska modell för 

erfarenhetsbaserat lärande används i modellen för att beskriva fyra av spelstegen i en spel-

process (steg 2 – 5, konkret erfarenhet, reflektiv observation, abstrakt konceptualisering och 

aktivt experimenterande). Steg 1 och steg 6 i spelprocessen består av introduktion av spelet 

respektive utvärdering av utförd spelomgång.  
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Figur 1.1: Konceptuell modell av ett IT-baserat affärsspel för individuellt och kollektivt 
erfarenhetsbaserat lärande.
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Det ”skarpa” spelandet modelleras i den nedre delen av figur 1.1. Lärandecykeln kompletteras 

med Simons (1977) beslutsprocess med analys av situation, analys av alternativa lösningar 

och analys av konsekvenser. Under spelet styr gruppen verksamheten genom att ta beslut som 

registreras av en spelmotor. Besluten lagras i spelmotorn. En central funktion som stöder den 

lärande individens och gruppens observationer och reflektioner, speciellt efter återkoppling 

men även inför planeringen, är en spelplan. 

Den övre delen av figur 1.1 illustrerar ett ”simuleringsmode” eller simuleringsläge som 

stödjer de lärandes observation och reflektion (den kognitiva nivån). Detta är en avbildning av 

den ”skarpa” spelmiljön där de spelande kan experimentera och se effekter av olika alter-

nativa beslut. Gruppen eller en individ kan när som helst under spelet genomföra sådana 

experiment. Detta är en del i en lärstödjande assistent. Assistenten ger gruppen och dess 

medlemmar ett besluts- och lärstöd både i planeringsfasen när de analyserar situation, 

alternativ och konsekvenser och i återkopplingsfasen när de får rapporter om sina resultat.  

Kravet på en flexibilitet i lärande och handlingsalternativ beroende på målgruppens förkun-

skaper medför behov av den skräddarsydda lärstödjande assistenten som kompletterar de 

standardiserade rapporterna som ingår i en styrning av en verksamhet. En sådan stämmer 

också väl överens med den dialog som tillåts i beslutsstödsystem (Källström 1993) och vikten 

av att sammanjämka det operativa verksamhetsnära språket med de ekonomiska begreppen 

Grönlund 1989). Assistenten med beslutsstöd ger de lärande tillgång till modeller som kan 

anpassas eller utvecklas efter hand med stöd av till exempel ett kalkylsystem.  

Mellan de två cyklerna, ”skarpt” spel och simuleringsläge återfinns de processer som binder 

samman det individuella agerandet och lärandet med gruppens agerande och kollektivt 

lärande. I spelet har de lärande möjligheter att handla både anpassnings- och utveckling-

sinriktat och därigenom pendla mellan anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande. 

Samverkan mellan individens och gruppen handlande bygger på tankar från (Kim 1993) om 

att mentala modeller kan skapas på flera olika nivåer i en verksamhet. De gemensamma 

modellerna i gruppen eller inom verksamheten binder samman individuella och kollektiva 

lärprocesser. 

1.6.1 Spelprocessen – Spelscenario  

Den erfarenhetsbaserade processen överensstämmer med fyra av de sex stegen i den 

organisatoriska strukturen i en generell spelprocess (Herz och Merz 1998). Ett spel-
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genomförande som utförs efter den klassiska spelprocessen beskrivs nedan och där en 

spelomgång består av en iteration mellan steg 2 och steg 5 och ett avslutande steg 6 (se Bilaga 

1: Sexstegs-modellen).  

Steg 1 - Introduktion av spelet  

Steg 2 – Återkoppling/konkret erfarenhet - En rapport över den aktuella ekonomiska 

situationen i verksamheten. På basis av den informationen, analyserar spelgruppen 

som är ansvarig för verksamheten den ekonomiska utvecklingen och ställer upp 

delmål för nästa eller några kommande perioder. 

Steg 3 – Planering styrd av återkopplingen/reflekterande observation - Gruppen söker 

alternativa lösningar som bygger på teoretiskt tillämpade modeller för hantering av 

strategier och operativa beslut.  

Steg 4 – Planera/aktiv konceptualisering - Utredning av de operativa alternativens 

ekonomiska konsekvenser (ibland ett försök till optimering) men också en 

värdering av de strategiska alternativens konsekvenser. 

Steg 5 – Interagera/aktivt experimenterande - Registrerar beslut för aktuell 

handlingssituationen som hanteras av spelmotorn.  

Efter steg 5 sker ett val med mellan en iteration tillbaka till steg 2 eller ett avsluta med en 

utvärdering av spelomgången steg 6 (jämför också med figur 1.1).  

Introduktionen innebär för de spelande att ingå i en ledningsgrupp som skall styra en 

verksamhet i spelet i konkurrens med andra spelande grupper. I det IT-baserade affärsspelet 

uppstår konkurrens som ett resultat av gruppernas agerande mot en gemensam marknad med 

vissa begränsningar. Den gemensamma marknaden ger både fler kunskapsnivåer och tillfälle 

att integrera lärandet om komplex gruppsamverkan (handledare och spelande grupper) med 

lärandet i en komplex verksamhetsinteraktion.  

Inför övertagandet av ansvaret för ledningen av verksamheten i spelet krävs kunskaper om 

verksamheten men också om hur man använder det IT-baserade spelet. Introduktionen kan till 

exempel stödjas av en videoslinga som presenterar verksamheten och behandlar hur spelet går 

till. Ett sådant stöd kan inte helt ersätta en introduktion som utförs av en handledare i en 

klassrumliknande miljö, utan skall ses som ett komplement.  
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Den iterativa planeringen och återkopplingen (steg 2 – steg 5) består av en fas för 

reflektion och planering samt en fas för återkoppling med observation och tolkning av 

resultaten. Planeringsfasen utgår från rapporter, visualiseringar från spelmotorn, den 

lärstödjande assistenten samt gruppens erfarenheter från den dynamiska marknaden. Inför 

hanteringen av både de långsiktiga och operativa besluten kan gruppen använda modeller för 

att sätta upp mål och identifiera problem, se alternativa vägar och testa alternativen för att 

interagera med spelmotorn och verkställa besluten (steg 5). Med stöd av spelmotorn genereras 

en återkoppling (steg 2).  

Återkopplingen inleds med en presentation där de lärande observerar konsekvenserna av sina 

handlingar och tolkar och värderar handlingarna med stöd av reflektion. Konsekvenserna 

ställs mot gruppens/de lärandes eventuella mål och planer för den spelade verksamheten. 

Kompletterande information om verksamhetens kan hämtas, med stöd av assistenten, från 

underlag som använts eller skapats i planeringsfasen.  

I båda faserna använder gruppen underlag från spelmotorn och assistenten som en utgångs-

punkt för dialog öga mot öga i samverkan mellan individerna i gruppen och mellan gruppen 

och handledaren. Dialogen är en viktig förutsättning för att kunna uppmuntra varandra att 

producera enligt stegen i Dixons (1994) organisationslärandeloop. I spelet stöder simulerings-

läget det kollektiva arbetet och samlärande i gruppen, men också individuellt lärande. För den 

operativa nivån används traditionella öppna modeller för planering och uppföljning. På den 

strategiska nivån krävs förutom traditionella metoder för identifiering av nuläge, hot och 

möjligheter också analysverktyg och prognosverktyg för att följa marknaden (den mer 

dynamiska externa miljön). 

Möjligheterna att lära av erfarenhet i affärsspel står och faller med att de lärande skall få 

möjlighet att göra observationer, tolkningar, värderingar och reflektioner, det vill säga de 

olika stegen i lärandecykeln. Hög flexibilitet kan sägas råda i spelmiljön om de lärande kan 

starta var som helst i spelcykeln (frångå den sekventiella ordningen) och få tillgång till en rik 

uppsättning lärstödjande komponenter som kan användas i både planerings- och återkopp-

lingsfaserna. 

Om stödet är svagt i planeringsfasen i en komplex affärsspelsmiljö (låg grad av stöd i form av 

regler och instruktioner) och om de lärande har en låg kunskapsnivå ökar experimenterandet i 

affärsspelmiljön. Detta medför höga krav på en god återkoppling. Omvänt så medför 
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svagheter i återkopplingsfasen krav på individen att ta vara på all tillgänglig information och 

att använda alla förkunskaper för att kunna identifiera och förutsäga konsekvenser av möjliga 

alternativ.  

Inför avslutningen utförs en utvärdering av spelandet med samtliga spelande grupperna. 

Detta ger möjlighet till ett kollektivt lärande. Både Thatcher (1990) och Foxon (1990) menar 

att reflektion är oerhört viktigt vid erfarenhetsbaserat lärande. Upp till hälften av tiden kan 

med fördel avsättas till en utvärdera en spelomgång. Detta ger möjlighet för den lärande att 

föra erfarenheterna från spelet vidare till verkliga situationer. Detta underlättas om det finns 

experter tillgängliga, till exempel handledare eller företagsledare. I en klassrumsliknande 

miljö ger utvärderingen en möjlighet för de spelande grupperna att diskutera styrningen av 

respektive verksamhet med underlag i form av rekonstruktioner med stöd av historiska data.

1.6.2 Affärsprocessen  

Spelprocessen byggs upp utifrån en affärsprocess. Affärsprocessbegreppet definieras av 

Goldkuhl enligt följande: ”En affärsprocess är en operativ verksamhetsprocess som initieras 

och styrs genom affärsrelationer mellan leverantörer och kund och därmed av olika affärs-

generiska handlingar som erbjudanden, förfrågan, order, ömsesidiga åtaganden och 

fullföljande av åtaganden.” (Goldkuhl 1995, s 23).  

Utmärkande drag för affärsverksamheter är att de handlar om ett ekonomiskt och materiellt 

utbyte (kapitalets kretslopp) där en vara eller tjänst byts mot någon form av ekonomisk ersätt-

ning på en marknad (extern företagsmiljö). En affär innebär ett utbyte mellan minst två 

aktörer som innehar kund- respektive leverantörsroller, se figur 1.2. I figuren illustreras ett 

företag, dess interna processer och relationer med kund och leverantör. 

De operativa verksamhetsprocesserna består av följande aktiviteter ”En helhet av samman-

hängande aktiviteter, som ofta genomförs av olika producerande aktörer (olika ansvars-

områden), och som omvandlar och förädlar input till produkter, genom utnyttjande av infra-

struktur, där resulterande produkter ska ha ett påtagligt värde för kunder/klienter, genom att 

lösa problem/uppgifter åt dessa” (Goldkuhl 1995, s 22). 
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Ledningssystem
(MIS)

Materiella flöden
Informationsflöden
Pengar flöden

Leverantör Kund

Förenklad affärsverksamhet

Materialförsörjning Produktionsprocess Distribution

Marknad

Intern verksamhet

Operativ verksamhet - Rersurssystem

Förråd Produktion Lager

Figur 1.2: Förenklad bild av affärsverksamhet (kapitalets kretslopp) där ett klassiskt 
ledningssystem (MIS) stöder ledningsgruppen.

 Förutom de operativa verksamhetsprocesserna finns också ledningsprocesser på olika nivåer 

som omfattar bland annat följande typer av aktiviteter: strategiutformning, målformulering, 

planering, budgetering ekonomisk styrning och olika uppföljningar. Dessa aktiviteter kan ses 

som stöd och en förutsättning för styrningen av de operativa verksamhetsprocesserna som 

stöds av informationssystem. Dessa brukar kategoriseras in under Management Information 

System (MIS) i vilket traditionellt ekonomistyrningssystem ingår som består av 

standardrapporter (Bocij et al 2003).  

Ekonomistyrning ses som den del av företagets styrsystem som är direkt inriktad på 

ekonomiska mål. Greve (1999) menar att kontroll handlar om att jämföra ett utfall mot 

fastställd norm (till exempel verkliga kostnader jämförs med de budgeterade) och där den 

externa redovisningen också spelar en roll (se figur 1.3). 

Stöd för styrningen av verksamheten bygger på redovisningsprinciper. Den traditionella 

ekonomiska styrningen stöds av transaktioner och bokföring som lagras enligt 
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redovisningsprinciper1 (Magnusson och Wahlgren 1990). Dessa bygger i sin tur på en 

kontoplan. Kontoplanen kan ses som ett gemensamt språk vilket består av:  

Redovisningsinstruktioner. 

Transaktionsplaner för indata direkt till ekonomisystemet. 

Lagringsplaner för datalagring.  

Rapportplaner för hantering av rapportsystem och export till andra system, till 

exempel ett beslutsstödsystem.  

Ekonomisystemet betraktas som den del av informationssystemet som förser beslutsfattaren 

med beslutsunderlag för att fastlägga strategi och mål (Greve 1999).  

Greve menar att ”Med en beslutsorienterad ansats vore det rimligt att utgå från de besluts-

situationer som är en följd av den tillämpade affärsstrategin. Om ekonomisystemet skall 

stödja affärsstrategin så krävs det att ekonomisystemet kan tillhandahålla relevanta besluts-

modeller och relevant information.” (Greve 1999, s 9).  

Förutom den hierarkiska organisationen med av varandra beroende delar används fyra kritiska 

begrepp i hanteringen av ett företags verksamhets styrning. Dessa är mål, styrning, beslut och 

information (se figur 1.3). Pilarna mellan styrningsprocessen och transaktionsprocessen 

beskrivs ofta i litteraturen som olika typer av elementära handlingar för att mäta och utföra en 

historisk uppföljning men också för att utföra prognoser på planeringsnivån. Den operativa 

verksamheten genererar operativ information i samband med transaktioner som utförs i 

verksamheten och denna används för att styra verksamheten.  

1 Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva ekonomiska konsekvenser av organisationers 

verksamhet. Med extern redovisning avses en sammanfattande bild av en organisations affärer med 

omgivningen. 
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Förråd Produktion Lager

Mål

Mätning

Jämförelse

Marknad
Intern verksamhet

Information - Data
Pengar
Materialflöden

Planeringsprocess

Styrningsprocess

Transaktionsprocess

Styr och kontrollsystem
Styr- och kontrollinformation

Målformulering

Material
försörjning

Produktions
process

Distribution

Operativ verksamhet - Resurssystem

MIS

Figur 1.3: Systemet som visar samband mellan marknad, verksamhet, planerings-, styrnings- och 
transaktionsprocesser i en affärsverksamhet. Omarbetad efter källa: Grundén (1992) 
och Flensburg (1987).

1.7 Disposition 

Avhandlingen är fortsättningsvis strukturerad i åtta kapitel.  

I kapitel 2 fokuseras forskningsfrågan, vilket kunskapsbidrag jag förväntar mig att kunna 

bidra med och hur jag gått tillväga i mitt forskningsarbete – min forskningsansats och den 

kunskapssyn som ligger som bas för valet av forskningsansats. Syfte med arbetet och avgräns-

ningar diskuteras också i kapitlet.  

Därefter presenterar jag i kapitel 3 mina grundläggande tankesätt om informationssystem och 

systemutveckling. Sättet att se på informationssystem är väsentligt av två orsaker: Den ansats 

jag arbetar med bygger på modellering utifrån ett informationssystemperspektiv och att ett IT-

baserat affärsspelssystem ses som ett specialfall av informationssystem. Min syn på system-

utveckling utgör basen för ena delen av min forskningsmetod. I kapitlet behandlas strategier, 

informationssystemstrukturer och systemutvecklingsmetodik på en övergripande nivå.  

Kapitel 4 innehåller min forskningsmetod. Metoden består av två delar. En systemut-

vecklingsmetod som används för utformning av ett IT-baserat affärsspelssystem i enlighet 
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med möjliggörarna. Metoden är en iterativ prototyputvecklingsmetod. Den andra delen av 

forskningsmetoden består av värdering. Under utformningen av spelsystemet värderas 

prototypen flera gånger. Det färdiga systemet värderas i användning av handledare och 

studenter. På så sätt erhålls både modellvalidering och utbildningsmässig validering. Kapitlet 

innehåller även en beskrivning av datainsamlingen och analys.  

Det empiriska arbetet beskrivs i kronologisk ordning i kapitel 5 och 6. Först beskrivs i kapitel 

5 arbetet med utformning av spelsystemet (steg 1-3) och de värderingar som gjordes under 

detta arbete. Därefter beskrivs i kapitel 6 testkörning med studenter och handledare samt 

utvärdering av systemet med handledare och studenter (etapperna I-IV).  

Analys genomförs i kapitel 7. I enlighet med vald forskningsmetod har delanalyser gjorts efter 

varje steg i utvecklingsprocessen. Här görs en sammanfattande analys av systemstruktur och 

möjliggörare.  

Kapitel 8 innehåller slutsatser. Först besvaras de två konkreta frågeställningarna; ”Vilka 

möjliggörare bidrar till en god upplevelse av att spela det IT-baserade affärsspelet i den 

akademiska lärandemiljön?” och ”Hur bör det IT-baserade affärsspelet utformas för att dra 

nytta av identifierade möjliggörare?” Därefter diskuteras möjligheterna till generalisering av 

resultaten i samband med den övergripande forskningsfrågan; ”Vad kännetecknar ett IT-

baserat affärsspel som stödjer erfarenhetsbaserat lärande?” I detta avsnitt reflekterar jag även 

över forskningsprocessen och vald forskningsmetod. 

Avslutningsvis, i kapitel 9, diskuteras en del återstående frågetecken i form av fortsatt 

forskning.  



 30 

2 Forskningsfråga, kunskapsbidrag och forskningsansats 

I detta kapitel presenteras mina forskningsfrågor, syftet med arbetet, avgränsningar, förväntat 

kunskapsbidrag och forskningsansats. Kapitlet avslutas med en diskussion runt kunskapssyn 

och forskningsansats.  

2.1 Forskningsfråga, syfte och avgränsningar 

I kapitel 1 visade jag på problem med IT-baserade affärsspel baserade på den klassiska mate-

matiska ansatsen. Jag visar också att det bland forskare inom området finns en övertygelse om 

att det finns behov av nya modeller och vägledning för utformning av IT-baserade affärsspel.  

Ett antal svagheter i befintliga affärsspel och en förbättrad konceptuell modell med ett antal 

samlade styrkor som gynnar lärandet (möjliggörare) presenteras i tidigare forskning 

(Samuelsson 2002). Den konceptuella modellen bygger på ett praktiker- och teorigenererat 

kunskapsbidrag och frångår det klassiska sättet att utforma ett IT-baserat affärsspel. 

Resultaten från detta forskningsarbete pekar på flera väsentliga frågor att undersöka vidare. I 

detta arbete behandlar jag tre av dessa. Den övergripande forskningsfrågan är:  

Vad kännetecknar ett IT-baserat affärsspel som stödjer erfarenhetsbaserat lärande?  

Den övergripande frågeställningen konkretiseras i två frågor som rör det specifika 

tillämpningsområdet för mitt arbete, ett IT-baserat affärsspel som lärandestöd i utbildning av 

ekonomer på akademisk nivå, vilket ger följande frågor:  

1. Vilka möjliggörare bidrar till en god upplevelse av att spela det IT-baserade 

affärsspelet i den akademiska lärandemiljön?  

2. Hur bör det IT-baserade affärsspelet utformas för att dra nytta av identifierade 

möjliggörare? 

Det övergripande intresset är att förstå och förklara hur IT-baserade spel som stöder ett 

erfarenhetsbaserat lärande kan utformas med stöd av de kännetecken som identifieras. De två 

konkreta forskningsfrågorna ger bidrag till besvarande av den övergripande frågeställningen.  
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Formuleringen ’Hur bör det IT-baserade affärsspelet utformas för att dra nytta av identifierade 

möjliggörare?’ i den ena konkreta forskningsfrågan visar på ett normativt intresse som medför 

ett resultat som omfattar råd och i viss mån vägledning. Med tanke på den övergripande forsk-

ningsfrågan så blir svaren på de konkreta frågorna viktiga, men en strävan att söka generella 

lösningar med hög trovärdighet blir också väsentlig. ”Bör”-begreppet i forskningsfrågan, 

signalerar att det kan finnas många sätt att utforma framgångsrika IT-baserade affärsspel. 

Utformningen kan även vara specifik för den domän den utformas för. Hur-delen av frågan 

kan besvaras från erfarenheter från utformning och användning av ett IT-baserat affärsspel. 

Utgångspunkten är utforma ett IT-baserat affärsspel som både ger tillräcklig flexibilitet och 

hanterbarhet (Herz och Merz 1998). Detta ställer krav på systemstrukturen och att det skall 

finnas goda verktyg, speciellt sådana som uppmuntrar och förhöjer upptäckandet, 

kreativiteten, tänkandet och uttryckandet (Shneiderman 1999).  

Formuleringen ’Vilka möjliggörare bidrar till god upplevelse av att spela det IT-baserade 

affärsspelet i den akademiska lärandemiljön’ i den andra konkreta frågan, visar det väsentliga 

i att söka, identifiera och värdera ”möjliggörares bidrag till god upplevelse” i ett IT-baserat 

affärsspel. Identifikation och mätning i kontexten förväntas ge både specifika och generella 

möjliggörare. Två frågor uppstår kring avgörandet om ”möjliggörare bidrar till en god 

upplevelse”: Hur beroende är ”god upplevelse” av lärandemiljö och lärande målgrupp? Är 

godheten relaterad till subjektiva bedömningar? Genom att värdera möjliggörare mot de 

teoretiska lärandeprinciperna fås ett resultat med ett mått på godhet som komplement till 

subjektiva bedömningar. Samtliga möjliggörare som eliminerar eller minskar effekterna av 

hinder måste betraktas som centrala och viktiga i en IT-baserat affärsspel.  

De konkreta forskningsfrågorna förutsätter en process från konceptuell modell till färdigt 

system för att följa hur möjliggörare och systemstrukturer kan samverka i det IT-baserade 

spelet. Samverkan mellan möjliggörare och systemstruktur är kopplat till upplevelsen av 

helheten i spelmiljön i en användningssituation. Den har också en nära relation till begreppet 

användbarhet med både funktionella och subjektiva inslag. 

Det övergripande syftet med forskningen är att studera kännetecken som stöder erfarenhets-

baserat lärande i IT-baserade affärsspel. Kännetecknen kan vara centrala och viktiga 

(övergripande) oföränderliga möjliggörare. De kan även vara i form av övergripande 

systemstrukturer som gäller för alla eller flera typer av affärsspel. Det konkreta syftet är att  
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utveckla kunskap om hur ett IT-baserat affärsspel bör utformas för att stödja erfarenhets-

baserat lärande när det används inom akademisk ekonomiutbildning.  

Avgränsningarna för arbetet gäller typ av spel, utvärdering och spelets innehåll. 

Komplexiteten i ett affärsspel beror på antalet spelande grupper och antalet företag som 

medverkar samt på vilket sätt företagen skall konkurrera och samverka. Tre typer av affärs-

spel kan identifieras där en eller flera deltagare eller grupper ingår i en ledningsgrupp och 

interagerar med: 

1. en miljö där ett enda företags verksamhet simuleras. 

2. en miljö där flera företag med identiska verksamheter ingår på en gemensam marknad. 

3. en miljö där flera företag med olika verksamheter (producent/leverantör, 

konsument/kund) ingår på en marknad med inslag av konkurrens eller samverkan 

mellan de spelande verksamheterna. 

I tidigare forskning har jag arbetat med miljö 1 och detta arbete avgränsas till att behandla 

miljö 2.

Utvärdering av det IT-baserade affärsspelet görs enbart med handledare som har erfarenhet av 

affärsspel och studenter som saknar erfarenheter att leda företag. Utvärdering genomförs 

enbart i en IT-baserad infrastruktur med lokala datorer och med datorer i ett nätverk inom den 

akademiska miljön, det vill säga inte i en distansutbildningssituation över Internet.  

Det specifika innehållet, företagens verksamheter, i det IT-baserade affärsspelet i relation till 

lärandemålen är inte en forskningsfråga i detta arbete. Detta medför att handlingskontexten i 

spelet kan hämtas från ett beprövat och välfungerande affärsspel, en referensmodell eller 

avbild av en verksamhet. 

I utvecklingen av det IT-baserade affärsspelet redovisas inte alla delar av realiseringen (till 

exempel programkoden). Det IT-baserade affärsspelet stöds inte av något ITS (Intelligent 

Tutoring System) eller Intelligent Computer Assistant Instruction System (ICAI), se Stewen 

(1998).
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2.2 Förväntat kunskapsbidrag  

Merriam (1998) och Wigblad (1997) delar in kunskapsmål i beskrivande, analyserande 

(tolkande) och handlingsinriktade (värderande). Utifrån kunskapsmålet kan ett kunskapsdjup 

utvecklas som sträcker sig från en litteraturstudie som underlag för empiriska studier via en 

deskriptiv nivå fram till en handlingsnivå som genererar bidrag till kunskapsmålet.  

Forskningsansatsen ger erfarenheter av en utvecklingsprocess från konceptuell modell till 

produkt med implementering och utvärdering. Arbetet förväntas generera ett empiriskt och 

teoretiskt kunskapsbidrag om IT-baserade affärsspel, möjliggörare och systemstrukturer som 

stödjer erfarenhetsbaserat lärande. Vidareutvecklad kunskap om vilka möjliggörare som 

stöder erfarenhetsbaserat lärande i ett IT-baserat affärsspel blir ett viktigt bidrag, liksom 

vägledning för utformning av sådana spel.  

Kunskapsbidraget från detta arbete består av en belysning av en systemstruktur och en 

beskrivning av ett IT-baserat affärsspel. Det blir ett bidrag kring det som gynnar lärandet i en 

undervisningssituation som stöds av det IT-baserade affärsspelet. Kunskapsbidraget utgår från 

svaren på de konkreta forskningsfrågorna. Dessa svar förväntas ge bidrag i form av en del 

kännetecknen för ett IT-baserat affärsspel som stöder ett erfarenhetsbaserat lärande.  

2.3 Kunskapssyn  

En forskningstradition omfattar enligt Bansler (1990) en uppsättning grundläggande idéer och 

föreställningar som är gemensamma för en grupp forskare. Traditionen fångar bland annat 

upp det kunskapsintresse och de antaganden och begrepp som motiverar forskaren att aktivt 

utforma sitt ämnesområde. Min utgångspunkt är att forskningen skall vara till ”nytta” och 

styrs av en nyfikenhet om generella spelmotorer och generatorer för IT-baserade spel som 

stöder undervisning. Det innebär att forskningsfrågor och kunskapsutveckling skall upplevas 

som angelägna för de som arbetar med utveckling av IT-baserade spel som skall stödja 

utbildning och erfarenhetsbaserat lärande. Nyttan avser i första hand forskare som studerar 

lärande och lärandemiljöer med stöd av IT-baserade miljöer, men också de med speciellt 

intresse för lärande med stöd av IT-baserade affärsspel ska kunna dra nytta av mina resultat.  

För att nå denna kunskap varvas empiriska och teoretiska studier. Den kunskap som efter-

strävas är en beskrivande och redovisande sammanställning. För att säkerställa validitet, 

genomförs kvalitativa studier på djupet där en betraktelse från flera perspektiv eftersträvas. 
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Merriam (1998) klargör att kvalitativa undersökningar fokuserar på innebörder och sam-

manhang och fordrar ett datainsamlingsinstrument som är mottagligt för uppfattning och 

betydelse. 

Min kunskapssyn utgår från att kunskapen växer fram successivt (en pendling mellan helhet 

och delar) och att kunskap från tidigare faser ligger som grund för tolkningar. Detta är en 

subjektiv syn på kunskap, som ofta kan spåras i forskning om informationssystem och 

systemutveckling, men också en påverkande eftersom forskaren bidrar med sin erfarenhet  

och sina tolkningar under systemutvecklingen.  

Individens kompetens ses som bestående av komponenterna kunskap, tillämpa kunskap och 

erfarenhetsbildning. Erfarenhetsbildning krävs för att ny kunskap skall utvecklas. Det måste 

också finnas en faktabas för att kunna tillämpa kunskaperna. Gummesson (1985) och Ödman 

(1979) menar att grundantagandet är att det krävs förkunskaper, förförståelse, för att kunna 

förstå fenomen. Forskarens tidigare kunskaper bidrar med förförståelsen i tolkningspro-

cesserna. Gummesson (1985) menar att förförståelse innebär ett förhållningssätt hos fors-

karen, vilket kräver att forskaren är lyhörd för ny information och en omtolkning om det 

behövs. Vid val av forsknings- och analysmetoder blir reflektion över den egna förförståelsen 

väsentlig.  

Begreppet abduktion betecknar ett sätt att arbeta för att uppnå en såväl hantverks- som tanke-

mässigt pendling mellan empiri och teori i syfte att nå djupare kunskap om fenomen.  

”I abduktivt vetenskapligt resonerande och handlande får teorier en annan funktion än i en 

hypotetiskt deduktion och empiriska generaliseringar via induktion. I abduktionen utgår 

man från föreställningar om det undersökta objektet och använder teoretiska begrepp för att 

”zooma in” relevanta delar och aspekter av det undersökta fältet. Man prövar inte hypoteser 

snarare kan det hända, att det man finner är sådant som gör att man kan snickra ihop svar 

försöksvis i form av hypoteser, men det rör sig hela tiden om en stor rörlighet mellan 

teoretiska begrepp som ”sökhjälp” och empiriska fynd, som ofta har karaktär av oväntade 

händelser. Det är t.ex. det oväntade, kanske avvikande, som ger kvalitet åt den substans (det 

”något”) som förnimmes i första ledet av erfarandet.” (Qvarsell 1994, s 9). 

Wigblad (1997) beskriver detta som ett sambandssynsätt vilket tar upp vetenskapliga 

samband. Samband mellan variabler skall preciseras för att forskaren skall kunna integrera 

teori och empiri. Sambandssynsättet kan ses som ett komplement till det empiriska synsättet 
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och teoretiska synsättet. Det lägger fokus på växelverkan mellan empiri/metodik å ena sidan 

och teori/föreställningsram å andra sidan, eftersom det är där ny kunskap om den subjektiva 

praktiken utvecklas. Skillnaderna mellan ett teoretisk eller ett empiriskt synsätt, som strävar 

efter en så ”objektiv” återgivning som möjligt och sambandssynsättet ligger i att i det senare 

strävar man efter att även att återge det subjektiva och sociala i praktiken så realistiskt som 

möjligt och kritiskt granska densamma.  

2.4 Forskningsansats 

Forskningen har en deskriptiv karaktär med ett normativt inslag. Den teoretiska basen är ett 

viktigt stöd. Forskning om lärandemiljö i affärsspel är komplext och spänner över ett brett 

kunskapsområde, det vill säga många faktorer spelar in. Det handlar om att klarlägga varför

problem uppkommit, ge bakgrunden till ett visst förhållande och varför, samt att skapa 

förståelse för problemens konsekvenser och försöka åtgärda dem. Strävan är att om möjligt ge 

ett bidrag som kan betraktas som en kontextuell generaliserbar kunskap. Detta medför att den 

tillämpbara kunskapen ökar. Behov av analytiska resonemang avspeglas i kunskapssyftet 

eftersom målet är att utforma en systemstruktur för ett IT-baserade affärsspel, vilket kan 

betyda upptäckter av nya relationer och begrepp samt ny förståelse. 

Forskningsansatsen formas utifrån forskningsfrågornas karaktär och avhandlingens syfte. Med 

tanke på dessa och den kunskapssyn som redovisats i föregående avsnitt, väljs en kvalitativ 

ansats. Alvesson och Sköldberg (1994) anser att kvalitativ forskning kännetecknas av en 

öppen och mångtydig empiri samt utgångspunkt i studieobjekten. Merriam (1998) menar att 

den kvalitativa forskningen utgår från att det finns många verkligheter, att världen inte är 

objektivt beskaffad utan snarare en funktion av varseblivning och samspel med andra 

människor. Han menar vidare att den kvalitativa forskningen är förutsättningslös och att 

forskaren försöker möta situationen som om den alltid var ett nytt fenomen och att alltid 

sträva efter att få en helhetssyn av vissa förhållanden.  

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att även vid kvalitativa studier kan successiva 

utvidgningar av teorins empiriska tillämpningsområde inom en viss möjlig domän vara både 

möjligt och önskvärt. Gummesson (1985) anser att en hög grad av öppenhet i forsknings-

processen bör förordas för att möta upp mot kritiken att generalisera från kvalitativa ansatser. 

Den utförliga redovisningen av bakgrund, utgångspunkter, metod och empiri i detta arbete är 

ett försök att uppnå en sådan öppenhet.  
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Merriam (1998) diskuterar forskarens ”sensivitet” och menar att forskarens samlade 

erfarenheter påverkar hans eller hennes agerande både positivt och negativt i forsknings-

processen vid insamling, granskning och analys av material. Strauss och Corbin (1990)  

menar att forskaren kan närma sig forskningssituationen med varierande grad av mottaglighet, 

beroende på tidigare teoretiska studier samt erfarenheter från den studerade kontexten. 

Teoretisk mottaglighet är berättigad om den kommer från källor som litteraturstudier, 

professionell erfarenhet och personlig erfarenhet.  

Forskningsansatsen i detta arbete baseras på ett tolkande synsätt med abduktiva inslag. 

Forskningen är av deskriptiv och ”nytto- karaktär”. En forskningsmetod som rymmer denna 

ansats är fallstudien. Fallstudien är enligt Yin (1984) en lämplig metod för att studera 

”verkliga” problem. Metoden gör det möjligt att identifiera ett avgränsat problemområde, en 

specifik företeelse som är av intresse att studera på djupet. Han klargör att fallstudie är att 

föredra när ”hur” och ”varför” frågor ställs, när forskaren vill förstå komplexa fenomen och 

har lite kontroll över händelser samt när fokus på studien ligger på nutida fenomen med inslag 

av mänsklig kontext.  

Merriam (1998) utvecklar detta synsätt och hävdar att den kunskap som åstadkoms från en 

fallstudie skiljer sig från annan vetenskaplig kunskap i fyra viktiga avseenden: 

Kunskap från fallstudier är mer konkret och mer i samklang med vår erfarenhet 

eftersom de är levande, konkreta och direkta snarare än abstrakta och teoretiska. 

Kunskap från fallstudier är mer kontextuella. 

Kunskaper från fallstudier blir mer utvecklade genom forskarens tolkning – denne för 

in sin egen erfarenhet och förståelse i fallstudien, något som leder till generaliseringar 

när ny information i ”fallet” läggs till äldre information. Stake (1981) menar att dessa 

generaliseringar utgör en del av den kunskap som fallstudien ger.  

Kunskaper från fallstudier baseras i större utsträckning på en viss referenspopulation.  

Den generella forskningsfrågan påverkas och formas delvis av resultaten från de konkreta 

forskningsfrågorna. Detta ger anledning att reflektera över hur resultaten från en under-

sökning kan tillämpas i andra situationer än i den undersökta (extern validitet). Merriam 

(1998) menar att för det skall vara möjligt förutsätter det hög inre validitet i undersökningen. 

Forskaren bör därför bekymra sig mer för den inre validiteten än för reliabilitet. Hög inre 
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validitet erhålls om flera metoder och ansatser används. Sex grundläggande strategier för att 

uppnå hög inre validitet beskrivs: triangulering, deltagarkontroll, observation under längre tid, 

horisontell granskning och kritik, deltagande tillvägagångssätt och klargöranden av skevheter. 

Risken för feltolkningar minskar om flera tekniker används för insamling av underlag för att 

besvara forskningsfrågorna. 

Generaliserbarhet kopplas till reliabilitet som i traditionell mening2 inte stämmer väl överens 

med en kvalitativ ansats. Begreppen grad av beroende och sammanhang när det gäller de 

resultat passar bättre. Vidare bör man sträva efter att resultaten ger mening, att de är konsi-

stenta och beroende, i stället för att kräva att det ska vara möjligt att få samma resultat i en 

replikering av undersökningen. En hög grad av inre validitet stärker reliabiliteten.  

Beroende tolkar jag som en tydlig beskrivning av studiens förutsättningar (spårbarhet) för att 

bedöma den information som ett resultat baseras på. Detta ställer krav på att någon annan än 

forskaren skall se beroendet i resultaten och kunna ”spåra” händelserna. Syftet med en ökad 

spårbarhet är inte att kunna upprepa en kvalitativ undersökning utan få ett gott underlag för 

värdering av resultaten.  

Wigblad (1997) poängterar att det alltid finns krav på att i forskningsprocessen tydliggöra det 

explicita. Genom att göra grundläggande antaganden reduceras risken för logiska motsägelser 

i olika delar av undersökningen. Detta underlättar också för läsaren att kunna formulera rele-

vant kritik och tolka undersökningen.

Merriam (1998) pekar på tre viktiga ingredienser som en forskare kan använda för att 

säkerställa resultaten: klargörande av forskarens position (bakomliggande antagande och 

teorier), triangulering (flera metoder) och att beskriva sina metoder detaljerat.  

Studien måste formas så att den ger en hög inre validitet och utförs med öppenhet (beskriva 

studien ingående). Forskningsfrågorna ställer krav på två parallella processer; en utvecklings-

process och en valideringsprocess i ett antal iterativa steg för att kontinuerligt hantera lärande-

aspekterna och studera systemstrukturen och möjliggörarna men också samverkan mellan 

dessa. Ansatsen ger också möjlighet att mäta under olika perioder med olika instrument. Men 

2 I vilken utsträckning ens resultat kan upprepas och om den kommer att ge samma resultat. 



 38 

den ställer också krav på både utveckling av ett IT-baserat affärsspel som stöds av teorier och 

värdering av systemet för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

Den konkreta forskningsansatsen beskrivs i figur 2.1. 

Teori
• Validerig 
• Utformning

Analytiskt arbeteAnalytiskt arbete

Slutsatser
Systemstruktur 
Möjliggörare

IT-baserat
affärsspel

Utvecklingsmetod ValideringsmetodDelresultat Delresultat Analysmetod

Konceptuell
modell

Utvecklings-
process

Validerings-
process

Kvalitativ 
Analys

Figur 2.1: Konkret forskningsansats.  

Genomförandet av en utvecklingsprocess under iterativa former med stöd av metoder 

garanterar en viss systematik. Genom att välja en metod som gör det naturligt att både samla 

data och utforma systemet ökar förståelsen och möjligheter att besvara delar av forsknings-

frågorna. Metoden ger också ett stöd för att värdera det IT-baserade affärsspelet i använd-

ningssituationer. Förståelsen för kraven på ett IT-baserat affärsspel ökar genom att forskaren 

aktivt arbetar med utvecklingsprocessen, speciellt när den utförs med koppling till en konkret 

användningssituation. Detta minskar risken för att ”man gör som man alltid har gjort” utan att 

ta till sig av signaler som genereras både från empirin och den teoretiska referensramen.  

Utvecklingsprocessen utgår från den konceptuella modellen som under processen tar form i 

ett IT-baserat affärsspel. I utvecklingsprocessen ingår iteration både kring delar av systemet 

och en prototyp samt värdering av systemdelar och prototyp. Det är också jag som genomför 

den slutliga undersökningen av spelet i användning. Detta innebär att jag får två roller, både 

utvecklare och forskare. Svårigheterna är att som forskare balansera mellan de två rollerna. 

Det blir en balansgång som ställer krav på harmoni mellan vald systemutvecklingsmetodik 

och metoder för datainsamling, men också på att flera deltar i processerna. Detta ger tillgång 

till synpunkter från flera personer som deltar i utvecklingen. Med harmoni avses här att få en 
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systematisk undersökning med en plan för att samla in, organisera och integrera data som 

skall utgöra underlag för att generera forskningsresultat.  

Fördelarna med ansatsen är att jag får god insyn i och kontroll över utvecklingsprocessen. 

Merriam (1998) menar att fallstudie kan användas för att systematiskt studera en företeelse 

och att högre grad av kontroll ger möjligheter till ökning av de experimentella inslagen i 

undersökningen, något som är viktigt i denna ansats.  

Utvärdering av det IT-baserade affärsspelet i den akademiska undervisningskontexten avslutar 

forskningsprocessen. Den iterativa valideringsprocessen under utvecklingsarbetet ger 

möjlighet att testa systemstrukturer i varje iteration och att utvärdera möjliggörarna i spelet. I 

fallstudien kan varje iteration ses som en replikering av studien av det IT-baserade spelet där 

komplexiteten stegras för varje iteration. Den avslutande utvärderingen blir därmed den sista i 

en rad av utvärderingar som bidragit till en successiv kunskapsuppbyggnad.  

Datainsamling och analys sker kontinuerligt i utvecklingsprocessen. Varje analys ligger som 

grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Information från dessa analyser och analysen av den 

avslutande utvärderingen bildar sammantaget grunden för resultat och slutsatser.  
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3 Informationssystem och systemutveckling 

I detta kapitel behandlas fenomen som är i fokus inom ämnesområdet data- och system-

vetenskap. I kapitlet presenteras grundläggande tankesätt inom området. Vad ett informations-

system är och hur man kan se specialfallet spel diskuteras. Olika strategier för informations-

system och informationsteknologi presenteras. Avslutningsvis presenteras två olika sätt att se 

på systemutveckling.  

3.1 Grundläggande tankesätt 

Magoulas och Pessi (1998) ser informationsteorier som generella teorier vars syfte är att 

tillhandahålla utgångspunkter som kan vägleda våra tankeprocesser och vårt handlande vid 

utveckling och förändring av informationssystem. De menar också att informationsförsörj-

ningen från informationssystem som utvecklats med stöd av skilda informationsteorier ger 

olika resultat.  

De menar att ett paradigm definierar och relaterar de förebilder, teorier, metoder och 

instrument som finns inom vårt område. De definierar två centrala och motsatta begrepp; 

teknologisk funktionalism och infologisk funktionalism. Teknologisk funktionalism omfattar 

principen att verksamheten och dess informationsförsörjning är oberoende av människors 

intressen och motivation. Människorna förväntas anpassa sig till verksamheten genom 

utbildning. Den infologiska funktionalismen utgår från det mjuka systemtänkandet med mål 

att skapa harmoni mellan människors och organisationens mål genom att se verksamhetens 

delar utifrån de människorna som ingår i verksamheten. Författarna beskriver de fyra 

paradigm med följande grundsatser: 

1. Avbildningsparadigmet. Informationssystemet ses som en avbildning av verkligheten, 

ett fönster av verkligheten. Paradigmet har sin grund i teknologisk funktionalism i 

frågan om perspektiv på informationsförsörjning med en fokusering på aktiviteter och 

handlingar vid betraktelser av verkligheten 

2. Styrningsparadigmet grundas på en centraliserad systemfilosofi som präglats av 

operationsanalytiska idéer. - Informationssystem ses som integrerade delar av 

verksamhets styrsystem. Paradigmet utgår från teknologisk funktionalism vad gäller 

informationsförsörjning och innehåller en syn på verkligheten som fokuserar på 

organisationers strukturer.  
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3. Humaninfologiskt paradigm - Informationssystem ses som sociala system som är 

tekniskt utförda, bestående av olika typer av språkliga handlingar och kommunikation. 

Paradigmet ingår under infologisk funktionalism med en fokusering på aktiviteter och 

handlingar i verkligheten.  

4. Systeminfologiskt paradigm präglas av Langefors informationssystemteori – Informa-

tionssystemen skall vara beroende av aktuell organisationsstruktur, där användare och 

deras avdelningar är organisatoriskt ansvariga för strukturen. Paradigmet har sin grund 

i infologisk funktionalism med en betraktelse av verkligheten med fokus på 

organisationens strukturer. 

Det råder delade meningar inom forskningen om paradigmen är uteslutande eller om de går 

att kombinera. I det första fallet ligger fokus på vad som differentierar paradigmen och i det 

andra på utforskning av vägar för samverkan och samexistens mellan olika paradigm.  

Cronholm (1998) menar att om kravet på ett informationssystem är en korrekt avbildning så 

kan det ses som en kvalitetsegenskap. Forsgren (1988) menar dock att den avbildade synen på 

information leder till ett statiskt sätt att betrakta verksamheten och informationssystemen 

vilket leder till kvalitetsbrister. Goldkuhl (1993) menar att avbildningstänkandet leder till att 

systemutvecklingen betraktas som en avbildningsprocess där man försöker göra så en korrekt 

verklighetsavbildning som möjligt. Han anser att det leder utvecklingen i fel riktning och 

förordar istället att systemutvecklingen skall fokusera på de språkhandlingar som användarna 

utför med hjälp av systemet och vilka effekter de får för verksamheten.  

Verrijin-Stuart (1986) fokuserar på samverkan mellan styrnings- och avbildningstänkandet, 

med en stängd systemfilosofi i styrningstänkandet och en öppen systemfilosofi i avbildning-

stänkandet. Bubenko (1992) menar att det är nödvändigt med en samverkan mellan system-

infologiska tänkandet och avbildningstänkandet. Det systeminfologiska tänkandet hjälper oss 

att förstå tolkningsproblemet och avbildningstänkandet hjälper oss att förstå verksamheten i 

semantiska termer. Lyytinen (1987) förespråkar en samverkan mellan avbildnings- och 

handlingstänkandet. Han menar att handlingstänkandet är lämpligt för hantering av den 

praktiska kunskapen och avbildningstänkandet är lämpligt för hantering av den tekniska 

kunskapen. Även Magoulas och Pessis (1998) syn att en IS-teori är en integrerad del av varje 

informationssystem talar för en samexistens mellan flera paradigm. Även Lyytinen (1987) 

pekar på att ett infologiskt stöd för hantering av praktisk kunskap behövs (ett handlings-

tänkade) och ser avbildningstänkandet som lämpligt för att hantera den tekniska utvecklingen. 
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Detta sätt att tänka stämmer väl överens med ett informationssystem av typen spel. I ett 

affärsspel ingår informationssystem med olika egenskaper, vilket speglas både i de konkreta 

forskningsfrågorna och i den konceptuella modellen. Detta medför att ett visst inslag av 

informationsteorier från flera paradigm behövs som stöd vid utvecklingen. Paradigmen bidrar 

med de utgångspunkter som behövs för att förstå skillnader i informationsförsörjningen och 

informationsbehandling mellan de olika ingående systemen.  

Avbildningstänkandet stämmer väl överens med grundläggande tankar bakom modeller och 

simuleringskoncept där grupper interagerar (verksamhetsinteraktion). Detta kan ses som en 

del av vägledning för detta arbete men ytterligare vägledning behövs eftersom det IT-baserade 

affärsspelet skall stödja ett erfarenhetsbaserat lärande. Stöd behövs då även från det infolo-

giska tänkandet att informationssystem representerar tolkningsbar kunskap.  

3.2 Informationssystem 

Informationssystem delas begreppsligt in i en formaliserad och en icke formaliserad del. 

Informationssystem ingår som delar i verksamheten eftersom de hanterar information inom 

verksamheten. En verksamhet kan vara en offentlig myndighet, organisation, företag, delar av 

ett företag, en avdelning eller liknande (Andersen 1994).  

Ett informationssystem är ett system för behandling av information. Det ”både tjänar 

verksamheten och är en del av den. Informationssystemet samlar in information både från 

verksamheten och dess omgivning och distribuerar information till verksamheten och dess 

omvärld.” (Andersen 1994, s 25). Begreppet ”tjänar verksamheten” och ”distribuerar 

information” motsvarar Axelsson och Goldkuhls (1998) synsätt att informationssystem 

innehåller både information och informationshanterande funktioner. 

För att fatta olika typer av beslut i en verksamhet behövs olika slag av information. Det kan 

alltså finnas olika typer av information eller meddelanden i en verksamhet (Goldkuhl 1993). 

En gemensam nämnare för olika typer av information är att den kan ses som varande något 

som sägs om något av någon till någon. Det finns en distinktion mellan data och information, 

men dessa begrepp används ofta som synonymer. 

Hanteringen av information styrs av regler som uttrycks i databasscheman och hanteras av 

databashanteringssystemet (DBMS) för vilka typer av information som respektive användare 

får hantera via informationssystemet. Reglerna för bearbetning uttrycks i den behandlande 

delen av informationssystemet (applikation eller modul).  
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Detta ger två typer av informationssystem: ett informationssystem med lite bearbetning men 

med fokus på datalagring (till exempel material och transaktionsprocesser i figur 3.1) och en 

typ av informationssystem med fokus på bearbetning och presentation med stöd av data från 

databasen.

I figur 3.1 illustreras principerna i en generisk systemmodell omarbetad för att passa en 

blandning av konsument- och producerande företag som i sin verksamhet har som uppgift att 

tillverka produkter och/eller sälja tjänster till ett konsumerande företag (Bocij m fl 2003). 

Transaktionsdata och data från simulerade materialflöden lagras i databaser. De skall ses som 

data och en informationsresurs i systemet. Processen (företagets operativa verksamhet) styrs 

genom både traditionell återkoppling från processen, men också av återkopplingen som 

kommer från den bearbetade resursen (kunder på marknaden) och av data och information 

som hämtas från databasen (lagring) som stöd för styrningen.  

Ledningssystem 
Assistent och MIS 

(Planering och bearbetning)

Data/information
(Återkoppling)

Beslut

- Resurser
(från leverantör) 

Operativ verksamhet - Resurssystem
(Material- och datatransaktions-

processer) - Bearbetade resurser 
(till kund)

Databaser
(DBMS)

Figur 3.1: En generisk modell av ett system som illustrerar styrning och kontroll av en 
affärsverksamhet. Källa: Omarbetad efter Bocij et al (2003). 

Behovet av styrning och kontroll av en operativ verksamhet med både delmål, produktions-

mål, inköpsmål etcetera och med en yttre målbild ställer krav på möjligheter att hantera dessa 

(Langefors 1975). Organisationens verksamhetsdelar kan då inte uppfattas som isolerade 

eftersom alla delar påverkar varandra. Utgångspunkter är att databehandling och besluts-

fattande är decentraliserat samt att målsättning enbart är ett medel för att samordna handlandet 

och en väg för att öka motivationen. Informationssystem framträder mot denna bakgrund som 

system med informerade tjänster som kan leverera den information dess användare behöver i 

olika situationer (Langefors 1995). Med detta som grund bör användare av informations-

system kunna kommunicera med systemen i termer av informationsbehov.  
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Langefors (1996) definition av ett informationssystem som ett system vars uppgift är att samla 

in, lagra, behandla och distribuera informationsmängder kan ses som en utgångspunkt för ett 

tekniskt eller ett avbildningsperspektiv. Men det är väsentligt att informationssystem, till 

exempel i en organisation, inte ses som logiskt frikopplade från varandra. Förhållanden 

mellan olika informationssystem måste beaktas, det räcker inte att fokusera ett enskilt system. 

Data i systemen måste också vara både socialt väsentliga och tekniskt väl kontrollerade. Det 

är inte frågan om det ena eller det andra, utan det behöver finnas en balans mellan dessa krav 

(Magoulas och Pessi 1998). 

Med dessa hänsyn tagna, definieras ett informationssystem som: “a technically implemented 

social system consisting of an action potential (a repertoire of actions and a vocabulary), a 

memory of earlier actions and action prerequisites, and actions performed interactively, by the 

user and/or automatically by the system.” (Goldkuhl och Ågerfalk 2002, s 12). 

Goldkuhl (1996) behandlar informationssystem och deras roll i en kommunikativ handlings-

kontext i företag. Ett informationssystem ses som ett handlingssystem vilket innehåller 

följande: 

Handlingspotential är informationssystemets verksamhetsspråkliga regler. Dessa 

reglerar informationssystemets handlingsmöjligheter, det vill säga vad som kan/får 

göras och vad som får talas om/sägas med hjälp av informationssystemet. 

Handlingspotentialen styr vad som görs (funktionalitet) och vilka typer av 

meddelanden som får finnas (lagring, presentation).  

Handlande (aktiviteter för att producera meddelanden, de vill säga kommunikativa 

handlingar, interaktiva och automatiska handlingar) som resulterar i meddelanden. 

Handlingsminne (tidigare utförda handlingar/producerade meddelanden av och till 

systemet som sparas, det vill säga ett minne över tidigare utförda kommunikativa 

handlingar). 

Tre olika typer av handlingar finns i ett informationssystem sett som ett handlingssystem 

(Goldkuhl och Ågerfalk 2002). Automatiska handlingar utförs av systemet enligt förprogram-

merade specifikationer som har fastställts av systemutvecklaren. Sådana regulativa handlingar 

är det handlingsutrymme som systemutvecklaren har specificerat i förväg, till exempel vad 

som skall ske automatiskt respektive interaktivt. Den andra typen av handlingar är interaktiva 

handlingar som utförs genom systemet i interaktion med användaren (beslutsfattare - utförare) 
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och systemet. Handlingar som utförs utanför systemet, men som baseras på information från 

det, benämns konsekvensiella handlingar. Konsekvensiella handlingar är till exempel sådana 

där gruppen/beslutsfattaren/tolkaren grundar framtida beslut på den information som presen-

teras från ett beslutsstödjande system. Goldkuhl och Ågerfalk (2002) menar att ur dessa tre 

olika typer av handlingar kan man också urskilja tre användningssituationer; automatiska, 

interaktiva och konsekvensiella.  

Ett handlingsinriktat och kommunikativt perspektiv på informationssystem återfinns även i en 

generisk kommunikationsmodell (Eriksson 2000). Modellen bygger på att separera tre världar 

som är viktiga i samband med mänsklig kommunikation och social interaktion. Dessa i en 

handlingskontext tre relaterade världar är den objektiva, sociala och den subjektiva världen 

kring aktörerna. Den objektiva och sociala världen ingår i den externa världen (utanför IS). 

Den objektiva världen omfattar alla objekt som finns tillgängliga för sinneserfarenheten. Den 

sociala världen är den symboliska del av den externa världen som aktörerna kan förstå genom 

att använda systemet i kommunikationssyfte med stöd av handlingar. Den subjektiva världen 

är det de lärande kan uttrycka för varandra. ”Metodiken för hur man kan erhålla och utvärdera 

kunskap som kan relateras till alla tre världarna, är viktig i samband med utveckling och 

utvärdering av IS, affärskommunikation och affärsprocesser.” (Eriksson 2000, s 175).  

Utifrån informationssystems handlingsbarhet ses användningen av ett informationssystem 

som utförande av handlingar inom en social kontext. Ett kommunikativt perspektiv anläggs 

vilket innebär att informationssystem ses som system för tekniskt medierad verksamhets-

kommunikation (Sjöström och Goldkuhl 2003). Detta kan tolkas som att informations-

systemet är en datorbaserad artefakt som är socialt inbäddad vilket ger associationer till ett 

humaninfologiskt tänkande där handlingar och kommunikation är centrala.  

Ovan har två olika typer av informationssystem identifierats. Den ena är ett informations-

system med fokus på lagring av data som genereras av transaktionsprocesser i den operativa 

verksamheten (illustreras i nedre delen av figur 3.1). Den andra typen, ledningssystem, har 

fokus på bearbetning och presentation med stöd av data från databasen. I denna typ ingår både 

traditionella ekonomisystem och beslutsstöd som stöder ett lärande. Denna utgångspunkt är 

dock för begränsad när det gäller hantering av de spelande grupperna, deras behov och mål 

när de spelar spelet. Det är behoven och målen som avgör vilka kommunikativa handlingar 

som skall ingå och också hur dessa skall utföras.  
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Avbildningstänkande med både ett funktionellt och ett representativt perspektiv (understödja 

beslutsfattandet och problemlösning och tillhandahålla informationsförsörjning) blir viktig 

som utgångspunkt för att utforma den centrala operativa verksamheten i spelet (transaktions-

processen med tillhörande flöden av resurser). De lärandes beslut med stöd av lednings-

systemet styr flödena av resurser som skapar en transaktion. Transaktionen bokförs därefter 

som en händelse i dagboken med stöd av en kontoplan, vilket bör göras med automatik med 

tanke på undervisningsmålen i ett affärsspel. Detta medför att även vissa grundläggande delar 

i ett MIS, till exempel delar av ekonomisystemet också utformas från ett avbildningstänkande. 

Dessa system kan hanteras med en deterministisk syn både vad gäller hanteringen av transak-

tionsprocessen och delar av styrning av verksamheten.  

I spelet kan användningssituationer med både automatiska, interaktiva och manuella inslag 

identifieras. Handlingar utförs av systemet enligt förprogrammerade specifikationer i kom-

bination med att handlingar utförs genom en interaktion i spelet av de lärande i rollen som 

beslutsfattare. Dessutom utförs ett manuellt arbete av ledningsgruppen i spelet. Dessa kan 

betraktas som konsekvensiella handlingar utanför systemet, men som baseras på information 

från det. En lärandemiljö med konstruktivistiska inslag ställer krav på interaktion och stöd 

utöver de stöd som finns i MIS.  

Användningen av kommunikativa informationssystem för att utföra kommunikationshand-

lingar minimeras när affärsspelet används i en klassrumsmiljö. Den ersätts av dialogen i 

gruppen mellan de lärande med stöd av gemensamma interaktiva handlingar mot systemet och 

konsekvensiella handlingar.  

3.2.1 Spel och simulering – ett specialfall av informationssystem 

En klassisk modell av ett simuleringssystem som representeras av flera spelande verksamheter 

(företag) består av tre hierarkiska nivåer: ett socialt aktörssystem med de spelande grupperna, 

ett regelsystem för spelet eller för respektive företag som ingår samt en referensmodell som 

består av en förenklad avbild av verkligheten. På den översta nivån i det sociala aktörs-

systemet interagerar aktörer med varandra inom gruppen men också mellan grupperna för att 

styra genom att agera (ta beslut) mot referensmodellen med stöd av återkopplingen som 

genereras (Klabbers 2000,1996). 

En klassificering av spel som utgår från vilka typer av lärandemiljöer de stöder har utförts av 

Klabbers (1986). Klassificeringen utgår från en reproduktiv lärandemiljö, heuristisk 
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lärandemiljö och en själv-organiserande lärandemiljö som ställs mot en maskinansats och en 

aktörsansats. I maskinansatsen ingår spel med låg nivå av interaktion. Maskinansatsen bygger 

på principer från en ”black box” ansats (trivial maskin - en funktion) eller på en rekursiv 

funktion som kan ses som en vidareutveckling av ”black box” ansatsen. 

Fria former

Rigida-regel
spel

Icke trivial
maskin

Trivial maskin

Fria former

Rigida-regel
spel

Icke trivial
maskin

Trivial maskin

Maskin
ansats
simulering  

Klient/Aktör
ansats 
spel 

Reproduktiv
Lärandemiljö

Heuristisk 
lärandemiljö

Själv-organiserad
lärandemiljö

Figur 3.2: Klassificering av simulering och spel. Källa: Omarbetad efter Klabbers (1996). 

Aktörsansatsen bygger på en högre nivå av interaktion mellan aktörer och 

informationssystemet. Aktörsansatsen skiftar mellan två perspektiv, observatörsrollen med en 

funktionalistisk ansats i den heuristiska lärandemiljön och aktörsrollen med en 

konstruktivistisk ansats i den själv-organiserade lärandemiljön.  

Managementspel inordnas under de rigida regelbaserade spelen, i en heuristisk lärandemiljö. 

Miljön fokuserar inte bara på specifik kunskap (till exempel de funktionella i ett affärsspel) 

utan på kunskaper (helheten) som kan hänföras till flera funktionella ansvarsområden 

(domäner) i en verksamhet. Den heuristiska lärandemiljön ger möjlighet för de lärande att 

hantera sökstrategier för att hitta acceptabla lösningar på komplexa problem utgående från 

tillgänglig kunskap. Strategisk kunskapsutveckling främjas, vilket ställer krav på den lärandes 

förmåga att skifta perspektiv för att forma en följdriktig övergripande domänstrategi.  

Klabbers (1996) diskuterar också självorganiserande lärandemiljöer och spel under fria 

former. Han fokuserar då på frågor om sammanhangets betydelse och de lärande aktörernas 

engagemang i handlingsprocesserna (beslutsprocess i fallet affärsspel). Han menar vidare att 

den typen av lärandemiljö bland annat syftar till att förbereda den yngre generationen för att 

hantera sociala omständigheter. Här ses stimulering av den lärande aktörers självorgani-

serande kapacitet för lärandet som centralt men också att lära för att lära (hur lära). Han 

klargör och poängterar att den självorganiserade lärandemiljön skall baseras på den lärande 
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aktörens egen kunskapsbas. Detta antas förbättra reflektionen kring den egna utvecklingen, så 

att förmågan att hantera komplexa frågeställningar ökar. I de fall där den lärande gruppen 

kontinuerligt producerar sitt ”eget sociala system” med en unik identitet genomförs handlin-

garna (besluten) av aktörer i samverkan med varandra. 

Utifrån Klabbers (1996) klassificering av tre lärandemiljöer kan ett IT-baserat affärsspel med 

flera spelande grupper i en självorganiserad lärandemiljö vara ett lämpligt övergripande mål. 

En av möjliggörarna för erfarenhetsbaserat lärande med stöd av ett IT-baserat affärsspel är att 

det finns flera kunskapsnivåer (en mix av kunskapsnivåer) i spelet. Det skall också ingå en 

konstruktivistisk miljö (en annan av möjliggörarna) i spelet. Spelmiljön kategoriseras i infor-

mationssystemansatsen som ett spel under fria former där de reproduktiva och heuristiska 

lärandemiljöerna ingår som en delmängd med regelsystem för både anpassnings- och 

utvecklingsinriktat lärande. Det anpassningsinriktade lärandet kan klassas in under den 

reproduktiva miljön.

Ett IT-baserat affärsspel med en självorganiserande lärandemiljö ställer också krav på att 

aktörer som handledare eller den spelande gruppen kan utföra anpassningar av spelmiljön.  

Thavikulwat (2004) presenterar ett klassificeringsschema för spel utifrån två typer av rela-

tioner, styrning och interaktion, som fördelas olika mellan dator och användare. Schemat ger 

teoretiskt stöd för kategorisering av de informationssystem som ingår i en spelmiljö. Schemat 

ger fyra IT-baserade typer av simuleringar:  

1. Datorstyrd simulering – Låg nivå av interaktion och hög datorstyrning. 

2. Datorbaserad simulering – Hög nivå på interaktionen mellan aktörer och dator med 

hög styrning från användare, till exempel flygsimulatorer med en aktör eller ett ”stand 

alone business game” med en aktör som spelar mot datorn.  

3. Datorkontrollerad simulering – Hög interaktion mellan aktörer och hög styrning från 

dator, till exempel de mjukvaror som ingår i många kommersiellt tillgängliga 

simuleringsspel med flera aktörer.  

4. Datorstödd simulering – Hög interaktion mellan aktörer och dator och hög styrning 

från aktörer. I dessa spel förväntas aktörer spela varierande roller i en simulator. 

Resultat från besluten formas genom en interaktion mellan rollfigurerna och 
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förhandling via datorstöd. Inom denna kategori finns endast ett fåtal simuleringar med 

inslag med verkliga marknaders egenskaper. 

Spel under fria former ställer höga krav på möjligheter till interaktion och styrning för de 

lärande. Datorbaserad och datorstödd simulering är därför de två kategorier som är intressanta 

vid utformning enligt informationssystemansatsen. När flera företags verksamheter ingår i en 

spelmiljö under fria former med flera spelande grupper som stöds av ett regelverk är det ett 

spel av typen datorstödd simulering. Ur ett generellare perspektiv på utformning så kan före-

tagen som ingår i spelet ha olika verksamhet som kan bestå av en ren konsument, producent 

eller en mix av både konsument och producentperspektiv på en gemensam marknad. Detta 

ställer stora krav på en systemstruktur för anpassning och styrning.  

Thavikulwat (2004, 1996) menar att styrning och anpassning av spelet styrs av vad som är 

lämpligt ur ett administrativt perspektiv, av hur svårt det är att realisera systemet och hur tiden 

hanteras i spelet. Tiden kan hanteras på tre sätt: skalning (fix eller flexibel), synkronisering 

(synkroniserad eller osynkroniserad) eller styrning. Skalning avser vilken frihetsgrad 

användare har att välja för besluts- och rapporteringsperioder. En fast period innebär att beslut 

och rapporter hanteras periodvis i spelet (Teach 1990). Ett redovisningsperspektiv som utgår 

från kontoplan ger hög flexibilitet för användaren. Synkronisering krävs när besluten mellan 

de spelande företagen i spelet är beroende. Detta medför att i datorbaserad simulering behövs 

ingen synkronisering om ledningsgruppen för företaget gemensamt ansvarar för besluten. En 

sådan simulering stöds av lärandeprinciperna och förenklar dessutom utformningen av ett spel 

där ett företags verksamhet simuleras. Användning av synkroniserad tid är att föredra vid 

realisering av en datorkontrollerad simulering eftersom en spelande verksamhet är beroende 

av de andra spelande verksamheterna. För datorstödda simuleringar är valet betydligt svårare, 

eftersom synkroniseringen begränsar aktörernas styrning av systemet och ingen synkroni-

sering alls hämmar interaktionen mellan aktörer i spelet under en spelomgång.  

Enligt min mening är det enklare att utveckla en IT-baserad affärsspelsmiljö med fixa 

tidsperioder med ett begränsat antal synkroniseringar. Detta kan kombineras med att de 

spelande styr handlingarna som utförs mellan tiden för synkronisering, vilket överensstämmer 

med klassificeringen av spelet som en blandning av datorbaserad och datorstödd simulering. 

Om spelet används i en klassrumsmiljö ger det också möjligheter att använda icke datorstödda 

komponenter (Crookall et al 1987), som till exempel att i demokratisk ordning mellan hand-

ledare och spelande grupper synkronisera tiden för marknadsbeslut inför fördelning av order. 
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Styrning kan byggas in i systemet vid utformningen och göras oberoende av de andra 

gruppernas beslut (singelanvändare) eller beroende. Det senare ger en utformning som är 

betydligt komplexare, eftersom multipla simuleringar som administreras över ett nätverk 

ingår. Detta gör att ett IT-baserat spel med hög styrning från användare kan klassificeras som 

spel av typerna datorbaserad simulering och datorstödd simulering. 

Styrning kan kategoriseras som administrativt driven, användardriven, klockdriven eller 

aktivitetsdriven. Den administrativt drivna styrningen ger bästa kontrollen men kräver ständig 

medverkan för att samla in gruppernas beslut och registrera dessa för beräkningar och fram-

tagning av resultat. Den användardrivna styrningen gör användaren till styrande och kräver 

ingen administrativ tillsyn.  

Den klockdrivna ansatsen utgår från att tiden flyttas fram av en dators interna klocka 

oberoende av vad användaren gör och tekniken används i populära videospel. I den aktivitets-

drivna utformningen fångas fördelarna från den klockdrivna ansatsen och tiden flyttas fram 

först när användaren är aktiv. Detta kräver en bra känsla för att placera in lämpligt antal 

handlingar som skall göras i varje period. För vana användare av spelet kan en förskjutning 

mot friare former tillämpas genom att de själva vid interaktionen med spelet väljer vilka 

beslut och i vilken ordning de skall utföras.  

Den strategi för utformningen som används i detta arbete ger möjlighet att inledningsvis 

reducera komplexitet. Strategin utgår från att börja i liten skala med en utformning av ”stand 

alone business game” med en aktör som spelar mot datorn (datorbaserad simulering). 

Efterhand utökas systemet med datorstödd simulering med både hög interaktion och hög grad 

av användarstyrning med stöd av ett datornätverk (datorstödd simulering applicerat i ett 

LAN). Möjligheten att använda resultaten och erfarenheterna från utformningen i liten skala 

vid en utformning i en större skala överensstämmer också med den konceptuella modellen. 

För att utföra anpassning av en IT-baserad spelmiljö kan regelsystemet för spelet eller för 

respektive företag som ingår förändras. Regelsystemet, som används vid hanteringen av 

referensmodellen/den avbildade verksamheten i spelet, kan utifrån en betraktelse från den 

generiska modellen ovan hanteras på minst två nivåer. På den första nivån används enkla 

regler som placeras i databasen som data eller som regler i databashanteringssystemet. 

Förändringar kan då utföras relativt enkelt utan programmeringskunskaper med ett admini-

strativt stöd. Denna administration kan göras med stöd av program från leverantörer av 
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databaser eller med stöd av egenutvecklade administrativa stödsystem (handledarstöd). 

Komplexare och mer generella regelstrukturer i spelet placeras ofta i det behandlande 

informationssystemet och blir då inbäddat i koden.  

3.3 Strategier och informationssystemstrukturer 

Strategier för informationssystem och informationsteknologi kan delas in i sekventiella och 

differentierade modeller. De sekventiella modellerna är stegindelade medan de differentierade 

delar upp strategier i olika komponenter. Syftet med differentiering är att skilja informations-

system (IS) och informationsteknologi (IT) så att informationssystem kan sägas stå för 

effekten (vad) och informationsteknologi står för resurserna (hur). Fortsättningsvis behandlas 

differentierade modeller eftersom interaktion mellan aktörer och informationssystem i detta 

arbete beskrivs på IS-nivå.  

En IS-strategi är den process som syftar till att utforma och bestämma organisationens 

användning och utveckling av informationssystem (Ward och Griffiths 1990). En IT-strategi 

skall vägleda utformningen, utvecklingen och utvärderingen av en organisations 

informationssysteminfrastruktur (Earl 1989).  

Utan strategier för IS och IT uppstår informationsmässiga problem. De flesta former av 

informationsmässiga problem, såsom informationstvetydigheter, informationsöverbelastning, 

brist på tillgänglighet etcetera kan enligt Magoulas och Pessi (1998) sammanfattas i tre 

informationsrelaterade problemtillstånd. Dessa är informationsbyråkratier, öar av information 

och informationslabyrinter.  

De menar att de tre informationsmässiga problemtillstånden ställer krav på ett mångsidigt 

systemtänkande istället för att konceptuella modeller av informationssystem betraktas som 

antingen helt frikopplade från varandra eller som fullständigt integrerade. De två förhållnings-

sätten har enligt författarna gett upphov till problemen med informationsöar och rigida 

strukturer. Försök att eliminera problemen med adhoc-mässig design har ofta resulterat i 

informationslabyrinter eller spagettistrukturer.  

Trots detta är en ansats som används när kraven på formella aspekter inte är hårt ställda, att 

systemstrukturering (IS-planering) utförs integrerat i systemutvecklingen utan att en särskild 

arkitekturstrategi används. Detta ger som resultat ett informationssystem och en IS-arkitektur. 

Resultaten kan ses som en konsekvens av systemstruktureringen med ad hoc-beslut om IS-

arkitekturen (Axelsson och Goldkuhl 1998).  
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Det sätt som föredras i detta arbete är att använda en arkitekturstrategi. Magoulas och Pessi 

(1998) introducerar arkitektur som en utvidgning av systembegreppet och systemtänkande. 

Informationssystemarkitektur ses som bestående av alla informationsflöden, strukturer, 

funktioner med mera som förbättrar vår förståelse av verksamheten. En IS-arkitektur ger en 

översikt över en verksamhets informationssystem.  

Maugolas och Pessi (1998) menar att en arkitekturstrategi främjar både en snabb anpassning 

av redan existerande informationssystem till nya förhållanden och införande av ny teknik som 

ersätter avvecklad teknik. De menar vidare att man kan använda arkitekturbegreppet3 för att 

koordinera motsägande kommersiella, organisatoriska, gemensamma och individuella 

målbilder med tekniken.  

En arkitekturstrategi kan existera på en idealtypisk nivå och en implementeringsnivå. Med 

den första avses hur strategins ideala systemarkitektur är tänkt, vilket kan ses som en teoretisk 

förebild. Implementeringsnivån avser hur en IS-arkitektur faktiskt ser ut, hur den är 

strukturerad (Axelsson och Goldkuhl 1998). 

Om den faktiska IS-arkitekturen avviker från den idealtypiska förebilden så menar Magoulas 

och Pessi (1998) att det är tveksamt om man kan säga att en systemarkitektur är uppbyggd 

enligt en viss arkitekturstrategi. Detta kan jämföras med Axelsson och Goldkuhls (1998) 

idealtypiska nivå. Om man inför utvecklingen av det IT-baserade affärsspelet utgår från 

informationsmiljöns karaktär innebär det att en kombination av flera ideala IS-arkitekturer 

kan tillämpas på implementeringsnivån.  

Det finns olika ideala systemstruktureringsstrategier för samordnad dataadministration med 

syfte att hantera information effektivt (Axelsson 1998). De som beskrivs och används i detta 

arbete är IRM (Information Resource Management) och VBS (VerksamhetsBaserad System-

strukturering) ansatserna, eftersom de teoretiska kriterierna för respektive ansats kan studeras 

utifrån möjliggörare. Detta ger en möjlighet att skapa en ideal IS-arkitektur för spelet som 

stöds av lärande- och designprinciper. Det ger också tillfälle att utvärdera och dokumentera 

vilka systemstrukturer som kan ses som kännetecken i IT-baserade affärsspel. En system-

strukturering inbegriper både extern och intern strukturering av informationssystem (Axelsson 

3 Arkitektur handlar om rummets formgivning, och rummets definieras i termer av inbördes förhållanden mellan 
människor och artefakter. Informationsmiljö och informationsdomän utgör två olika sätt att se på rummet. 
(Maugolas och Pessi 1998 s. 372). 
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och Goldkuhl 1998). Med intern strukturering avses hur man delar upp informationssystem i 

olika mindre beståndsdelar. Den externa struktureringen avser relationer mellan olika infor-

mationssystem. Inom ramen för detta arbete är det den interna struktureringen som fokuseras. 

IRM-strategin (benämns också som en datadriven ansats) utgår från den databasteknik som 

utvecklades under 1970-talet (Swende 1989, Zachman 1978). VBS-strategin innebär att man 

har avgränsade verksamhetsbaserade informationssystem med decentraliserat ansvarstagande 

(Hugosson 1994, Magoulas och Pessi 1991).  

Några av de tydligaste fördelarna med IRM är enligt Axelsson (1998): 

Datamodelleringen som inleder systemstruktureringen möjliggör en bra 

begreppsanalys.  

Datamodelleringen syftar till att skapa intersubjektivitet kring verksamhetens begrepp 

och språkbruk.

Den datadrivna ansatsen presenterar en helhetslösning på organisationens 

informationshantering från datafångst till datapresentation.  

Centraliserad hantering av informationsresursen kan ge god överblick och möjliggöra 

en god administration av information. 

Verksamheten kan styras på ett integrerat sätt. 

Informationen görs tillgänglig i hela verksamheten med hög informationskvalitet. 

En systemstrukturering enligt IRM inkluderar design av en stabil datastruktur. VBS-strategin 

förordar en IS-arkitektur bestående av autonoma samverkande informationssystem som stöder 

specifika funktioner i en verksamhet och som samverkar med andra funktioner i verksam-

heten med hjälp av meddelandehantering. Några av de tydligaste fördelarna med VBS är 

enligt Axelsson (1998):  

VBS-strategin har en tydlig verksamhetsinriktning, vilket möjliggör 

verksamhetsanpassade och verksamhetsstödjande lösningar. 

Ansvarsstruktur klarläggs och analyseras. 

Ansvaret och informationen hamnar i de verksamhetsdelar som skapar och använder 

informationen.
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VBS-strategin skapar autonoma, samverkande informationssystem. 

Oberoende mellan informationen gör systemen följsamma och lätta att förändra samt 

minskar sårbarheten. 

Maguolas och Pessi (1998) beskriver likheter och skillnader mellan de två ideala 

systemstruktureringsstrategierna. IRM ser information som en centraliserad resurs för hela 

verksamheten. VBS betraktar information som en decentraliserad resurs för funktionella 

ansvarsområden. IRM ser informationsmiljön som bestående av aktiviteter och rutiner. VBS 

fokuserar ansvar, uppgift och aktiviteter. I IRM sker samverkan via gemensamma databaser 

med globala konceptuella modeller. I VBS ligger fokus på meddelandesamverkan och 

systemavgränsande konceptuella modeller. Den ideala informationsarkitekturen är i IRM 

integrerade databaser som är frikopplade från applikationerna. VBS förordar att både 

informationsbehandling och databaser avgränsas till funktionell nivå. IRM strävar efter en 

separat central funktion för administration. VBS föreskriver att verksamhetsledningen skall 

ansvara för samverkan mellan informationssystemen.  

Båda strategierna har en utpräglad inomorganisatorisk avgränsning av informationsmiljöns 

omfång. Båda strategierna har fokus på den funktionella dimensionen av en informationsmiljö 

och hanteringen av de strukturella aspekterna av informationsmiljön är likadan. De funktio-

nella aspekterna är i fokus för det IT-baserade affärsspelet och eftersom dessa fokuseras i 

båda strategierna används delar av båda. VBS-strategin används på företagsnivå, varje företag 

äger sina data, och IRM-ansatsen används för administration och samordning via handledare.  

Nedan ställs möjliggörarna och designprinciper mot några av de idealtypskriterier som stöds 

av antingen IRM- eller VBS-ansatsen vid systemstrukturering utifrån informationsystem-

ansatsen för avbildning av ett företags verksamhet. Kriterierna anges med fet stil och de ger 

sammantaget en ökad flexibilitet i jämförelse med den klassiska ansatsen och bidrar till att 

kunskap handlar om att förstå fenomen (Lp 3), att lärandemiljön skall vara trygg (Lp 4) och 

att lärandet är en social process (Lp 5).  

1. Synen på informationsmiljön - Informationen görs tillgänglig i hela verksamheten 

med hög informationskvalitet. Informationsmiljön ses som bestående av aktiviteter 

och rutiner. Samverkan sker via gemensamma databaser (IRM-vägledningsprinciper). 

Individens bedömningar kan då utsättas för gruppens bedömningar. Gruppen kan 

agera gemensamt, men också självständigt. Detta ger en konstruktivistisk miljö med 
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möjlighet till både individuellt- och grupparbete med stöd för resultat och 

återkoppling.  

2. Synen på data och information - Informationen ses som en gemensam resurs i det 

avbildade företaget. Databasen kan användas av personer som ansvarar för olika 

funktionella områden (IRM-vägledningsprinciper). Detta stöds av designprincipen om 

att gruppen skall kunna agera gemensamt i affärsspelsmiljön. Data och information 

som gemensam resurs för spelgruppen förenklar och ger förutsättningar för den 

konstruktivistiska miljön, se under punkt 1.  

3. Samband mellan databaser och applikationer/delsystem - I spelmiljön finns ett 

många-till-många förhållande mellan databaser och delsystem (moduler). 

Informationen ses som en resurs (stabilt datalager) och delsystemen har hög grad av 

data/programberoende (IRM vägledning). Detta ger möjlighet att använda flera datorer 

för att studera resultat och få en återkoppling om företagets verksamhet vilket stöder 

både ett individuellt och ett kollektivt lärande. Möjligheter för handledare att följa och 

stödja gruppens arbete underlättas. Rekonstruktioner med stöd av simulatorn i 

efterhand av gruppens arbete ger ett bidrag till ett kollektivt lärande.  

4. Synen på administration utgår från att en det finns en separat funktion för 

administration och anpassning av det avbildade företaget och att den ligger utanför 

själva spelprocessen (IRM-vägledning). Funktionen kan användas av handledare men 

också av grupperna själva. 

Om en utökning med flera avbildade företag görs, kan varje företag betraktas som en själv-

ständig verksamhet i spelet. Det enda tillkommande kravet är att samordna aktiviteter kring 

marknaden med de andra spelande företagen. Denna samordning genomförs med stöd av ett 

delsystem som handledaren ansvarar för (VBS-vägledning). Dessutom behövs ett över-

gripande administrativt stödsystem för att anpassa och administrera hela affärsspelssystemet. 

Den strategiska IS-arkitekturen influeras därmed av vägledning från IRM. Lärande- och 

designprinciper kopplas till IRM- eller VBS-ansatsen.  

Att genomföra en arkitekturbaserad utveckling av ett IT-baserat affärsspel har två metodspår - 

ett arkitekturspår och ett systemutvecklingsspår - som skall utföras i harmoni. Arkitektur-

spåret skall alltså resultera i en strategisk systemstruktur som tillsammans med system-

utvecklingen skall resultera i ett informationssystem, se figur 3.3.  
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Arkitekturstrategi

Systemstrukturering
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Möjliggör

Kan innebära 
strategisk
design av 

Figur 3.3: Begreppsrelationer i samband med strukturering av systemmiljön. Källa: Omarbetad 
efter Axelsson (1998). 

Vald systemutvecklingsmetod måste harmonisera med valda arkitekturstrategier (Axelsson 

1998). Systemstrukturering i enlighet med arkitekturstrategin utförs separat men i harmoni 

med systemutveckling och med kopplingar till verksamheten. Begreppet ”harmoni” avser att 

systemstrukturering sker i konstruktiv samverkan med systemutvecklingen, på så sätt att 

systemstruktureringen sätter ramar för systemutvecklingen. 

3.4 Systemutvecklingsmetodik 

Röstlinger och Goldkuhl (1994) ser en metod som en föreskrift för mänskligt handlande. En 

metod innehåller regler och riktlinjer som anger lämpliga, möjliga, nödvändiga och/eller 

alternativa handlingar som skall utföras av metodanvändaren för att uppnå resultat. Boyle 

(1997) definierar en metod som ett ramverk för att utveckla och underhålla system under 

snäva tidsramar genom att utveckla delar av system under kontrollerade former. 

En systemutvecklingsmetod kan ses som en vägledning för det praktiska arbetet med 

systemutveckling (Goldkuhl 1991). Den kan användas för att vägleda i olika systemutveck-

lingssituationer på ett strukturerat sätt, till exempel i samband med genomförande av ett 

projekt i syfte att utveckla ett IT-baserat system.  
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En av orsakerna till misslyckad implementation av informationssystem anges ofta vara att de 

är bristfälliga. Misslyckandena kan ha flera orsaker. En huvudorsak är en olämplig vald 

systemutvecklingsmetod (Walsham 1993). Det är därför viktigt att vara noga vid val av metod 

för utveckling. 

Metoderna kan vara deskriptiva eller normativa. De deskriptiva metoderna syftar till att 

fastställa systemarkitekturen och systemegenskaper i termer av upplevelser, tolkningar och 

erfarenheter. De normativa metoderna fastställer systemstruktur och systemegenskaper utifrån 

icke-dynamiska allmänna modeller om hur systemmiljöerna bör utformas.  

Nedan beskrivs några av de vanligaste systemutvecklingsmetodikerna. Den ena är den 

traditionella linjära, stegindelade och normativa metodiken som ofta kallas livscykel-

metodiken. Den andra är en processinriktad och deskriptiv metodik som kallas iterativ 

systemutveckling eller prototyping. Buthler och Fitzgeralds (1997) menar att inom 

systemutvecklingsområdet råder idag en klar dominans av processorienterade arbetssätt.  

Det finns en stor mängd beskrivningar och varianter av livscykelmodellen (Sommerville 

2004; Pressman 1997). Livscykelmodellen beskrivs som processinriktad med normativa 

metodiker eller som en processorienterad ansats med stöd för att utveckla informationssystem 

i ett antal steg. Stegen genomgås vid traditionell användning i linjär ordning och syftar till att 

utveckla mjukvara (identifikation av behov, identifikation av användarkrav, övergripande 

systemdesign, programvarudesign, implementering och test, integrering och test, användning 

och underhåll). Andra vanliga svenska begrepp som används är förändringsanalys, analys, 

utformning, realisering, implementering, förvaltning/drift och avveckling (Andersen 1994).  

Livscykelmodellen har utsatts för kritik. Indelningen i faser kan ses som den vertikala delen 

av en systemutvecklingsprocess. Inom varje fas finns det också en horisontell dimension som 

belyser till exempel process- respektive dataaspekter. Denna dimension saknas ofta vilket kan 

vara en av orsak till kritiken mot modellen. Ytterligare en orsak till kritiken kan ha att göra 

med att modellen endast skall ses som en modell och därför bara har en ambition att beskriva 

faserna grovt. Ofta beskriver modellen också enbart den del av systemutveckling som avser 

utveckling av programvara med en klar eller nästan klar kravbild. En tredje förklaring till 

kritiken kan vara idealiserade och stela bilden modellen ger av systemutveckling, vilket har en 

koppling till att den horisontella dimensionen ovan.  
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Boyle (1997) menar att metoder skall tillgodose en god balans mellan kreativ frihet och 

projektkontroll som erfordras i systemutvecklingsprojekt. Goldkuhl (1999) menar att använd-

ningen av metoder kan leda till en stark fokusering på förutbestämda kategorier och begrepp 

som nyttjas av metoden. Detta överensstämmer delvis med Boyle’s farhågor om begräns-

ningar på den kreativa friheten hos utvecklaren. Liknande resonemang har påverkat utveck-

lingen mot flexiblare metoder, som bygger på iterativ prototyping. En prototyp kan definieras 

som ”en hård-/mjukvaruartefakt utvecklad med tanke på utvärdering av ett blivande 

datasystem.” (Flensburg och Friis 1999, s 173). 

En användarcentrerad iterativ process, en prototypingansats, ger möjlighet till styrning men 

också till hög flexibilitet vid utvecklingen och valideringen. Den vanligaste typen av metodik 

som används för utveckling av spel och simulering är den processinriktade och normativa 

metodiken, livscykelmodellen (Kuljis och Paul 2003, Villegas 1996, Paul och Balmer 1993). 

Irvine, Levary och McCoy (1998) menar dock att i utveckling av simulering och spel finns 

behov av en ansats med iterativa och experimenterande inslag. Med tanke på problematiken 

runt traditionella IT-baserade spel verkar deras argument hållbart. Livscykelmodellen används 

ofta av experter i utveckling av diskret simuleringsprogramvara. Enligt min tolkning kan 

simuleringssystem utformade med vägledning från denna metodik fungera som ett stöd för att 

lösa operativa problem i en verksamhet. Utformning av IT-baserade spel kan dock troligen 

kategoriseras som mer komplext än utformning av en simuleringsprocess. Komplexiteten i att 

designa IT-baserade affärsspel och behovet av en annan typ av vägledning bekräftas också av 

Gold och Pray (2001) och Goosen et al (2001).  

Det är viktigt att generera ny kunskap genom ett kontinuerligt lärande vid designarbete (Adler 

och Winograd 1992). Systemutvecklarens förmåga att förstå, lära och på så sätt hjälpa 

användarna att gå förbi snäva sätt att se på det som måste göras behöver lyftas fram. Detta 

innebär att systemutvecklarens erfarenheter av typen av informationssystem som skall 

utvecklas påverkar resultaten. Om systemutvecklaren inte har stor erfarenhet av det aktuella 

området kan detta delvis avhjälpas genom att utveckla delsystem efter hand under iterativa 

former. På så sätt genereras erfarenhet från varje iteration till nästa delsystem som skall 

utvecklas.

Vilka iterativa och experimenterande metoder kan då stödja utveckling och realisering av det 

komplexa IT-baserat affärsspelet? Hur skall processen genomföras för att ge ett lärande under 
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utformningsprocessen? Men också ge möjlighet att samla in data på ett mer strukturerat sätt? 

De två konkreta forskningsfrågorna, vilka möjliggörare bidrar till en god upplevelse av att 

spela det IT-baserade affärsspelet i den akademiska lärandemiljön och hur bör det IT-baserade 

affärsspelet utformas för att dra nytta av identifierade möjliggörare, ställer krav på både 

utvecklingsprocessen och lösningen.  

Kraven på utvecklingsmetoden är att den ska tillåta utvärdering och förändring under 

utvecklingsprocessen, kunskapsutveckling genom erfarenhet (väsentlig i en akademisk miljö 

där kunskap om utveckling av IT-baserade affärsspel saknas). Vidare är möjligheter att dela 

upp det komplexa arbetet i mindre delprojekt eller delsystem och att hantera delsystemen 

under planering och utformning väsentliga. 

Systemutvecklingsarbetet i denna avhandling omfattar en iterativ utformning av ett IT-baserat 

affärsspel, baserat på den konceptuella modellen som presenterades i kapitel 1 och vald 

systemstruktur. 
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4 Forskningsmetod 

I detta kapitel behandlas de delar som sammantaget utgör min forskningsmetod. Den första 

delen handlar om min systemutvecklingsmetod, den andra om värdering av det IT-baserade 

affärsspelet. Det tredje avsnittet behandlar datainsamling och analys. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av de olika roller som ingår i processen. 

4.1 Systemutveckling 

Livscykelmetodik har konstaterats vara otillräcklig för mina syften. Valet faller därmed på en 

processinriktad och deskriptiv metodik, iterativ systemutveckling eller prototyping. Inom 

denna metodik återfinns modernare metoder med ökad flexibilitet i processen som klarar 

iterativ, experimentell och parallell utveckling av delsystem eller en kombination av dessa. En 

sådan samordnad systemutveckling ger olika processmål som resultat och varje fas kan 

resultera i mål som uttrycker vilka kunskaper och vilka attityder medarbetarna ska ha fått som 

individ och grupp (Andersen 1994).  

4.1.1 Prototyping 

Flensburg och Friis (1999) menar att de metodsteg som ingår vid en iterativ experimentell 

systemutvecklingsprocess delvis påminner om piloting. Piloting kan ses som ett sätt att 

stegvis utveckla delsystem, ta dem i drift undan för undan och sedan integrera dem. Inom 

piloting utvecklas delsystemen i enlighet med traditionell industridesign. Först görs en 

prototyp. Denna verifieras och testas sedan. Ett sådant pilotsystem byggs i allmänhet av 

experter på design och konstruktion av datorsystem. Pilotsystem bygger vanligtvis på de idéer 

och den kunskap som experterna fått i samarbete med intressenter av det färdiga systemet.  

Författarna menar att det finns åtminstone fyra teoretiska motiv för användning av prototyper 

för att utveckla informationssystem. Utseendet och funktionerna i ett system kan beskrivas, 

utvecklare och ”dataexperter” kan få förståelse för problemområdet som behandlas av 

systemet och arbetsorganisationen kan beskrivas. Beskrivningar av utseende och funktioner 

genereras substans till avhandlingens kunskapsbidrag. Förståelse för problemområdet ger 

möjlighet till mer ändamålsenlig datainsamling.  

Nackdelen är att prototypen kan ses som en kravspecifikation och att det kan ta lång tid innan 

både delsystemen och det totala systemet är färdigt och kan tas i användning. Detta kan dock 

vara en fördel i forskningsprojekt som sträcker sig över lång tid. 
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Man kan delvis komma förbi problemet med lång tidsåtgång genom att välja vertikal eller 

inkrementell prototyping (Flensburg och Friis 1999). Detta kräver att det är logiskt och 

arbetsmässigt möjligt att dela upp det totala systemet i ett antal delsystem som kan tas i drift 

eftersom. En modul i taget utvecklas, istället för att som att vid horisontell prototyping 

försöka täcka in hela systemet utan att ha total funktionalitet i alla delar och istället öka 

funktionaliteten efter varje iteration.  

Motivering för ett iterativt, experimenterande och delvis parallellt arbetssätt med utformning 

av delsystem kan sammanfattas i följande punkter: 

Systemet kan delas i ett antal identifierade informationssystem. Design av mjukvara 

och verifiering startar tidigt mot en ”körbar” modul. Övriga moduler betraktas som 

tilläggsmoduler. Detta ger möjlighet att mäta och samla in data ett antal gånger under 

utvecklingsprocessen. 

Kontinuerlig värdering och förbättring av delsystemen och en tidigare integration av 

modulerna möjliggörs, vilket bidrar till kontinuerligt ökad kunskap. 

Kombination av olika metoder och tekniker beroende på programutvecklares 

kunskaper och erfarenheter möjliggörs. 

Metoden stöder ett kontinuerlig lärande och att arbetsuppgifterna kan fokuseras, vilket 

bidrar till kontinuerligt ökad kunskap.  

Metoden möjliggör nya kunskapsbidrag om samverkan mellan informationssystemen 

och om kommunikationstekniken mellan delsystemen i ett IT-baserat affärsspel.  

Metoden ger möjlighet att göra en del av spelet i taget och att använda olika tekniker och 

metoder beroende på vilka aktörer som medverkar i olika delar. Systemutvecklingsarbetet 

delas i ett antal små delprojekt som ingår som en del i den iterativa utvecklingsprocessen för 

att ge möjlighet att lära av misstag.  

Under modelleringen av IS-arkitekturen dras ingen skarp gräns mellan vad informations-

systemet ska göra och hur det skall göras (en utgångspunkt som passar ett iterativt angrepps-

sätt). En avsiktlig strategi är att försöka skjuta upp vissa typer av beslut så länge som möjligt 

innan realisering av systemet inleds. Fokus i systemutvecklingens inledning läggs på vad 

informationssystemet skall göra. Först under realiseringsfasen fattas beslut om slutlig design 

och hur realiseringen ska ske. Metoden ger stora fördelar vid integrationen eftersom spelet 
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sätts samman av redan testade moduler (progressiv integration) vilket medför minskad risk för 

att systemets delar inte fungerar tillsammans (den så kallade ”big bang” effekten). Andra 

fördelar med metoden är att verifiering och validering men också traditionell testning kan 

utföras av användare med kunskaper i ekonomi eller med erfarenheter av undervisning 

eller/och av IT-baserade affärsspel. 

Informationsbehovet kartläggs genom att studera funktioner (aktiviteter) som skall utföras i 

verksamheten. Datamodellering från ett verksamhetsperspektiv görs tidigt i analysfasen för att 

identifiera vilken information om spelverksamheten och dess omgivning som informations-

systemet behöver innehålla. Modellen ger en god uppfattning om och enhetligt språk kring 

referensmodellen. Verksamhetsperspektivet ger en konceptuell begreppsmässig datamodell 

som är oberoende av utformningen och realiseringen, en avbildning av verkligheten 

(Andersen 1994). 

Det fortsatta arbetet med datamodellering går mot en logisk databasmodell som förädlas 

vidare mot en extern databasmodell (”userview”) och den interna databasmodellen (fysiska 

databasen). Fastställande av kommunikation mellan användarna och systemet (dialoger och 

skärmbilder) formar den externa databasmodellen. I den interna databasmodellen bestäms hur 

den interna databehandlingen skall gå till. I utvecklingen av det IT-baserade affärsspelet görs 

datamodellering först med ett verksamhetsperspektiv (hanterat delar av vad-delen i analys-

fasen) och senare med ett databasperspektiv (hanterar del av hur-delen i utformningen och 

realiseringen).  

En mer formell teknik som illustrerar arbetssättet med delsystem under senare delen av 

utformningen och realisering visas i figur 4.1. Tekniken ger också ger en bild av planering för 

testning av underlag från programmerare och data från personer som genomför testningen. 

Den vänstra delen av figuren illustrerar hanteringen av krav fram till att en programmodul kan 

testas och integreras med andra moduler. I den högra delen av figuren sätts modulerna 

samman till ett system som kan implementeras och acceptanstestas. I mitt fall används 

tekniken iterativt även om det inte framgår av beskrivningen i figuren. Detta är ett arbetssätt 

för att i ett projekt få fram ett system trots att inte alla krav kan specificeras i förväg. Testerna 

ger också bra kontroll på om systemet klarar ställda krav (Storey 1996).  
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Stegen i tekniken ger också en kontinuerlig värdering och därmed ett kunskapsbidrag. 

Testning utgår från en ”bottom-up”-strategi utifrån testplaner och protokoll (Sommerville 

2004). Dessa tester utförs på program- och kodnivå, designnivå och modulnivå för att avslutas 

efter integration på systemnivån. Testerna fungerar både som datainsamlings- och 

valideringsinstrument. 

Kravanalys

Specifikation

Arkitektur design
programvara

Detaljerad design

Konstruktion/kodning

Användning

Acceptans test

Test av system

Systemintegration

Test av modul

Kravdokumentation

Specifikation

Designspecifikation

Moduldesign

Installation

Verifierat system

Modul

Integrerat system

Testad modul

Utvecklingsfas

Resultatfas

Primära informationsflöden

Sekundära informationsflöden

Testplan
acceptans
& validering

Testplan 
system &
acceptans

Testplan
integration 
& system

Testplan
modul &
integration

Figur 4.1: V-modellen är en modell för utveckling av system med testplaner kopplade till 
respektive fas. Modellen används för utformning och realisering av delsystem. 

Utvecklingen utfördes i tre omfattande iterativa steg. En första studie behandlade en IT-

baserad prototyp i vilket ett nystartat företags verksamhet simulerades (datorbaserad 

simulering). I nästa iteration utvecklades ett affärsspel med ett företag på en simulerad 

marknad med en mix av konsument och produktionsperspektiv (datorbaserad simulering). 

Den avslutande iterationen hanterar ett affärsspel med flera identiska företag på en gemensam 

marknad med krav en IT-infrastruktur där ett lokalt nätverk ingår (datorstödd simulering). 
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4.1.2 Användbarhet 

En väsentlig egenskap hos ett informationssystem är att det ska vara användbart. Inom 

Människa-Dator Interaktion (MDI) finns flera teorier hur IT-baserade system bör utformas för 

att nå en hög användbarhet. MDI-området har under åren utvecklats från att huvudsakligen 

utgå från tankar om generaliserbarhet – att det går att ackumulera kunskap om mänsklig 

interaktion och därmed kunna förutsäga hur människor kommer att interagera med informa-

tionssystemet – till ”usability engineering” och ”sociality” (Löwgren 1995). Inom ”usability 

engineering” behandlas användbarhet som objektiva produktegenskaper. Fokus ligger på 

mätning under systemutvecklingsprocessen. ”Sociality”-begreppet har en koppling till 

Computer-supported Cooperative Work. Användbarhet placeras i ett socialt sammanhang där 

samverkan mellan användare är ett mått på användbarheten.  

Användbarhet mäts utifrån antingen objektiva eller subjektiva data. Objektiva data samlas in 

genom traditionella användbarhetstester. Detta medför att risken ökar för att förlora data om 

verkliga situationer. Vad som är användbart behöver istället grundas på en användares 

subjektiva uppfattning om det användbara i ett system. Ehn och Löwgren (1997) menar att i 

verksamheter där generell mjukvara används behöver intresset förskjutas från MDI:s 

traditionella användbarhetsbegrepp till ett mer vittomspännande kvalitetsbegrepp som tar sin 

utgångspunkt i brukssituationen. Ett sådant kvalitetsbegrepp omfattar informationssystem, 

individen, hennes aktiviteter och arbetsuppgifter, verksamhetsspråket samt lärsituation och 

arbetsorganisation.  

Kvalitet omfattar ofta en stark koppling mellan kund (användare) och produkt. Produkt-

kvalitet för tjänster mäts i dimensionerna pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, kommunika-

tionsförmåga, tjänstvillighet, artighet, inlevelseförmåga och omgivning (Bergman och Klevsjö 

1995). Dessa dimensioner kan även användas när det gäller informationssystem eftersom 

begreppen är generella (Allwood 1998, Cronholm 1998). Vilka dimensioner som är centrala 

beror på i vilken miljö som informationssystemet skall implementeras och användas.  

Levén (1995) menar att ett informationssystems slutliga kvalitet bör betraktas som en 

gemensam produkt av designerns arbete med utveckling, skapande och implementering, 

användares agerande och en verksamhets handlande. Han menar att ett systems effektivitet 

beror av hur väl systemet stöder användarnas kognitiva processer inklusive den sociala 

interaktionen som pågår inom verksamheten.  
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Levén (1995) klargör utifrån Churchmans (1978) prestationsmått att effektivitet hos ett 

informationssystem handlar om hur väl det bidrar till uppfyllande av klienternas, eller 

användarnas, syften med minimal resursåtgång.  

Förutom användbarhetsbegreppet (usability) används ibland det närbesläktade begreppet 

handlingsbarhet (actability). Ågerfalk och Goldkuhl (2000) menar att informationssystem kan 

utföra handlingar som är förspecificerade/definierade av människan. Ett informationssystem 

har alltså kapaciteten att utföra kommunikativa handlingar åt användare i en verksamhet, 

vilket ger begreppet handlingsbarhet följande definition: ”An information system’s actability 

is its ability to perform actions, and to permit, promote and facilitate users to perform their 

actions both through the system and based on messages from the system, in some business 

context.”. (Cronholm, Ågerfalk och Goldkuhl 1999, s 6). 

Användbarhet betonar användaren och handlingsbarhet betonar klienten eller kund. Adler och 

Winograd (1992) menar att användbarhet används för att bedöma informationssystem utifrån 

hur väl de kan främja en viss persons användnings- och arbetsintressen. Handlingsbarhet 

används för att bedöma teknikens förmåga att befrämja en viss användargrupp och tydliggöra 

på vilket sätt den inte stöder andra grupper. Ett vanligt exempel på skillnaden är säljstöd 

(kundgrupp mot säljare). Handlingsbarhet liknas vid interaktionen mellan en verksamhet och 

kund. Då ses informationssystemen som en del i ett handlingssammanhang (Löwgren 1993, 

Levén 1995). När det gäller informationssystemet i mitt fall, det IT-baserade affärsspelet som 

används i en undervisningssituation, så finns inget motsatt förhållande mellan handledare och 

spelande grupper som i sälj- och kundrelationen. Dessutom är det små skillnader mellan de 

olika användarnas handlingskontext i en affärsspelsmiljö i jämförelse med den som före-

kommer i en reell sälj- och kundrelation. Fortsättningsvis behöver därför inte begreppen 

användbarhet och handlingsbarhet särskiljas.  

Det är ofta användarens perspektiv som fokuseras när användbarhet diskuteras och mäts och 

kvaliteten fastställs. Detta är ett viktigt perspektiv, men även effektivitet och produktivitet hos 

informationssystemen och i användning är väsentligt. Ur ett produktivitetsperspektiv beror 

goda egenskaper hos ett informationssystem på en kombination av funktionalitet, använd-

barhet och användarens informationsbehov. Det räcker inte att mjukvaran innehåller alla 

nödvändiga funktioner för att lösa arbetsuppgifter, eftersom användaren måste både kunna 

och vilja använda produkten. 
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Användbarhet kan då ses som en interaktiv egenskap, vilket innebär att ett datorbaserat 

informationssystems användbarhet beskrivs i en användarsituation. Detta innebär i sin tur att 

användbarhet är beroende av egenskaper i användningssituationen och hur dessa samverkar. 

Användbarhet ligger på samma nivå som funktionalitet (funktionerna i programmet klarar 

relevanta uppgifter) vilka tillsammans ger systemet förmåga att höja produktivitet. Fyra 

viktiga egenskaper kan beskriva användbarhet: anpassning, användarvänlighet, användar-

acceptans och användarkompetens (Allwood 1998). 

Användarvänlighet består i sin tur av åtkomlighet (tillgång till system för att lösa uppgiften), 

förenlighet med människans mentala funktionssätt (kompatibel), individualisering (ge möjlig-

het för olika typer av användare att interagera mot systemet) och hjälpresurser (kvaliteten och 

tillgängligheten till olika hjälpresurser som finns för användaren för att lösa uppgiften).  

När ett nytt teknikstöd introduceras genomgår användarna tre faser med olika fokus för 

inlärning enligt (Fagerström 2003). I första fasen sätts fokus på den tekniska utrustningen och 

grundrutinerna kring systemet. I den andra fasen koncentreras intresset till systemet och 

tillämpningen och att lära sig använda olika funktioner. Först i den tredje fasen kan informa-

tionssystemet användas för att vidareutveckla den egna kompetensen inom det sakområde 

tillämpningen berör. De två första faserna kan kopplas till systemets grad av lärbarhet.  

För att nå en hög grad av lärbarhet i informationssystem som endast används som stöd i 

undervisning vid vissa tillfällen bör tiden för att genomföra de två första faserna kortas ner. 

Det innebär att det finns ett behov av metodstöd för att utveckla grundrutiner och funktioner 

med enkel struktur (transparens) för spel som inte skall användas regelbundet. Det blir grund-

läggande att spel som inte används kontinuerligt skall vara enkla att lära sig att använda.  

Lärbarheten ökar om utbildningsspel hanterar en generell problemsituation (Gestrelius 1993). 

Om man utgår från en problemsituation som speglar ett nuläge kan förändringar ske snabbt 

och kunskapen blir då inaktuell eller till och med felaktig.  

Risken för denna effekt kan minimeras genom att: 

koncentrera sig på de väsentligaste och de mest generella problemsituationerna inom 

verksamheten 

komplettera aktuella problemsituationerna med analyser av verksamhetens tekniska 

och metodiska utvecklingstendenser 
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vara beredd att successivt kontrollera, utveckla och komplettera spelet.  

Den första och tredje punkten klargör att man bör försöka hantera aktualitetsproblemet genom 

att använda generella problemsituationer. Den andra punkten pekar ut den bakomliggande 

modellens betydelse för att de lärande skall återföra relevant kunskap till praktikersamhället.

Fokuseringen på generella problemsituationer kan också tolkas som att utbildningsspel 

uppfattas som komplexa och tidskrävande att utveckla och därför väljer man att fokusera på 

generella aspekter. Detta ökar också användningsområdet för spelet.  

Cronholm (1998) gör en genomgång av nationell och internationell litteratur om olika 

definitioner av användbarhet och vilka egenskaper som karaktäriserar användbarhet. De 

sammanställda kriterierna för användbarhet i kombination med Nordqvists (1993) kriterier för 

interaktionsdesign sammanfattar väl ovanstående diskussion om användbarhet: 

Funktionalitet. Informationssystemet innehåller stödjande funktionalitet för de upp-

gifter som användaren skall utföra. I spelet bidrar spelplanen, kalkylmodeller och 

simuleringstöd till att förstå och styra den spelande verksamheten. 

Fleranvändarfunktionalitet. Flera användare ska samtidigt kunna använda ett 

informationssystem. Funktionerna ovan används både individuellt av en gruppmedlem 

men också av gruppen gemensamt. Detta bidrar till möjliggöraren att erbjuda ett 

grupparbete med konstruktivistiska inslag. 

Flexibilitet. Informationssystemet måste klara av att anpassas till förändringar i 

verksamheten som sker efter det att systemet implementerats. Detta förenklas genom 

att varje spelgrupp ansvarar för företagets verksamhet och data som finns i en databas 

och att delsystem (moduler) är frikopplade från databasen. Inför en spelomgång 

anpassas spelet med stöd av ett administrativt stödsystem. Detta ger förutsättningar för 

en mix av kunskapsnivåer som är en av möjliggörarna. Enklare förändringar utförs 

direkt mot den spelande gruppens databas.  

Relevans. Informationssystemet ska vara i överensstämmelse med användarens 

behov, användaren ska kunna utföra rätt saker med det. En konstruktivistisk spelmiljö 

med tillgång till företagets verksamhet och data med stöd av funktionerna ovan bidrar 

till god överensstämmelse mellan målet och målgruppens behov.  
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Effektivitet eller produktivitet. Användare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på 

ett effektivt sätt med stöd av informationssystemet. Designa hjälp och dokumentation 

så att informationen är enkel att hitta och att förstå samt om möjligt kopplas till upp-

giften. Ge återkoppling till användaren från datorsystemet om vad som pågår. En 

anpassad klassrummiljö för ett IT-baserat affärsspel som stöds av en handledare och 

som stöds av punkterna ovan bidrar till en hög effektivitet. 

Lärbarhet. Det ska initialt vara lätt att lära sig att använda informationssystemet, och 

det skall vara lätt för användaren att komma ihåg hur hon utförde något i ett tidigare 

skede (lärt sig). Problemsituationerna som hanteras ska vara av generell natur. 

Användarens språk används, behovet av att minnas mellan olika dialoger i spelet 

minimeras och tydlighet eftersträvas. Användning av relevanta metaforer i spelmiljön 

stödjer lärbarhet. En utvecklingsmetod där fokus först ligger på centrala delar och 

komplexiteten stegras efter hand ökar lärbarheten. Detta kan byggas in i systemet men 

också stödjas av en handledare fysiskt i ett klassrum eller med ett handledarstöd.  

Lättanvänt. Det ska vara enkelt att använda informationssystemet och användaren ska 

kunna känna tillfredställelse med sin användning av systemet. Dialogen ska vara enkel 

och naturlig, explicita utgångar ska erbjudas från oönskade rutiner liksom genvägar 

för erfarna användare och felsituationer ska förebyggas. I de fall fel kan uppstå ska 

informativa felmeddelanden utformas. Användaren skall känna igen sig från andra 

tillämpningar som ingår under ett operativsystem som de använt tidigare. Dessutom 

skall det finnas flera sätt att interagera (menydrivet, kommandodrivet, formulärdrivet 

och direktmanipulering (Preece et al 1994) med informationssystemet och som stöds 

av metaforer.  

 Användarens attityd. De subjektiva känslor som användaren har gentemot 

informationssystemet ska vara positiva. En spelmiljö med ingredienser från punkterna 

ovan erbjuds, där spelaren utmanas genom en stegrad komplexitet samt en god 

återkoppling under spelet med stöd av spelplanen men också efter en spelomgång. 

Mätbart. Användbarheten ska kunna utvärderas.  

De fem första kriterierna har en stark koppling till utvecklings- eller förändringsprocessen och 

påverkas av funktionalitetsdesignern. De fyra sista kriterierna har större inslag av subjektiva 

uppfattningar och påverkas mer av användarnas helhetsintryck om informationssystemet.  
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En utförlig beskrivning av arbetssätt som stöder arbetet med användbarhet återfinns hos 

Nordqvist (1993). Han tar upp 1) verksamhetsanalys, prototyping och användartest, 2) 

uppgiftsanalys och användbarhetsspecifikation, 3) kontextuell design, 4) användning av 

riktlinjer och 5) heuristisk utvärdering.  

Fossum (1996) kompletterar dessa fem arbetssätt med ytterligare praktiska metoder för att 

hantera användbarhetsproblem. Förutom heuristisk utvärdering, som är gemensam med 

Nordqvist, tar han upp kognitiv genomgång, standardinspektioner, pluralistisk användbarhets-

genomgång, kooperativ utvärdering och enkätundersökningar. I värderingen av det IT-

baserade affärsspelet kommer heuristisk utvärdering, kontextuell design och kognitiv 

genomgång att användas. Dessa arbetssätt ger sammantaget en täckning av processen från 

analytisk värdering under genomförande av systemutvecklingsarbetet till de planerade 

testaktiviteterna. Det är viktigt att använda flera arbetssätt eftersom det är olika typer av 

delsystem med olika krav på validering och värdering som ingår i den IT-baserade 

affärsspelsmiljön.  

Design av interaktionen mellan klienter/aktörer och informationssystem påverkar hur det är 

möjligt att arbeta med systemet. Interaktion handlar om på vilka sätt klienter kan kommuni-

cera eller interagera med ett informationssystem. De vanligaste sätten är menydrivet, kom-

mandodrivet och formulärdrivet (Preece et al 1994).  

Snowberry et al (1983) menar att en balans mellan djup och bredd i en menystruktur är en 

fördel. En för bred meny hindrar användaren att få en överblick över den information som 

presenteras. För djup menystruktur ökar risken för att användaren begår fel. Fördelen med 

menyer vid användning är att användaren inte behöver minnas kommandonamnet. Meny-

driven interaktion är lämplig för nybörjare, men inte för regelbunden användning. 

Kommandodriven interaktion bygger på ett gränssnitt där funktionstangenter, kommando-

namn och förkortningar används och kombinationer av dessa. Förkortningarna anses som 

effektiva men fordrar att man är relativt erfaren och använder systemet regelbundet. 

Formulärdriven interaktion baseras på att man i det IT-baserade gränssnittet försöker avbilda 

formen och arbetssättet med ifyllandet av data från pappersbaserade formulär. Detta medför 

att formulärdriven interaktion är lämplig för användare med obetydlig erfarenhet av dator-

system.  
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Ytterligare en teknik som Preece et al (1994) tar upp är direkt manipulering. Tekniken utgår 

från att metaforer och ikoner representerar objekt, fönster och program. Han ser följande 

nyttor med direkt manipulering: nybörjare kan enkelt lära sig grundläggande funktionalitet, 

beprövade användare kan arbeta snabbt, regelbundna användare kan bibehålla kunskap mellan 

användningstillfällena och användare kan genast se om deras åtgärder leder till målen för 

handlingen. 

Ett viktigt måste vid designen av mjukvara för spel är att förenkla strukturen för att förenkla 

användandet och att ge användarna goda möjligheter att lära sig systemet. Direkt manipu-

lering är en teknik som kan ha positiv påverkan på lärbarhet och hur lätt det IT-baserade 

affärsspelet är att använda. 

Hög lärbarhet i IT-baserade spel är en viktig egenskap med tanke på att systemet inte används 

kontinuerligt utan endast ett fåtal gånger. Tekniker som direkt manipulering och menystruktur 

med balans mellan djup och bredd för att navigera och välja, samt stöd av formulär för att 

utföra handlingar blir relevanta ingredienser som bör beaktas i utvecklingen av spelet. 

Aktualitetsproblemet hanteras genom att utgå från generella problemsituationer. 

Vilka alternativ finns nu för att hantera och få en uppfattning av användbarhet och flexibilitet 

i spelet? Utifrån de teorier som presenterats om användbarhet och spelbarhet kan en mix av 

tekniker användas.  

Cronholms (1998) definitioner och beskrivning i nio punkter i kombination med Nordqvists 

(1993) kriterier för interaktionsdesign kan fungera som kriterier för undersökning av använd-

barhet. De ger både en god täckning av egenskaper för användbarhet och har verifierats av 

många forskare på internationell och nationell nivå. Dessutom finns både funktionella och 

mer subjektiva punkter där varje kriterium för användbarhet ger ett relativt brett 

tolkningsutrymme. Kriterierna kan därmed även användas i utvecklingsprocessen, och även 

vid värdering av helheten i spelet när systemstrukturen och möjliggörarna samverkar i en 

användningssituation.  

Kriterierna kompletteras med spelbarhet som är ett specialfall av användbarhet som är 

relevant i detta fall. Spelare drivs av inre motivation och faktorer som bidrar till den är 

utmaning, fantasi, nyfikenhet, nyhetsvärde, komplexitet, överraskningar, känsla av kontroll 

och tävling (Löwgren och Stolterman 1998). För systemdesignern innebär detta att det finns 
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ett behov av att harmonisera spelarens mål med svårighet, utmaningar och någon bonus i form 

av en överraskning så att spelaren spontant yttrar: ”Bara en gång till”.  

Motiv för att använda kriterierna är också att de både täcker in flexibilitet i användnings-

situationen (yttre egenskap) och spelbarhet i en användningssituation. Detta kompletterar både 

värderingen av möjliggörarna och värderingen av systemstrukturen i form av flexibilitet mot 

de generella krav som förekommer på IT-baserade system.  

Under utvecklingsprocessen kommer de inplanerade testerna att kompletteras med traditio-

nella inspektioner och modellvalidering på delsystemnivå (modul). Vissa av testerna genom-

förs också med stöd av gruppvisa användbarhetsgenomgångar men också av kognitiva 

genomgångar i små grupper där alternativa lösningar studeras i form av konsekvenser av olika 

scenarior. 

4.1.3 Systemstrukturering i harmoni med systemutveckling 

Uppdelning i delsystem (moduler) som beskrivs ovan accentuerar behovet av en övergripande 

systemarkitektur på ett tidigt stadium, för att få nödvändig samstämmighet mellan informa-

tionssystemarkitektur och verksamhet (Axelsson 1998).  

IS-arkitekturen är även beroende av befintlig IT-infrastruktur i utformningsmiljön. I detta 

konkreta fall handlar det om vilken IT- infrastruktur som praktiskt skall användas för att 

stödja undervisningen där det IT-baserade affärsspelet används. Andersen (1994) menar att 

det är viktigt att ta hänsyn till en verksamhets befintliga IS- och IT-arkitektur, eftersom i 

princip all ny systemutveckling kräver integrering med befintliga datorbaserade och manuella 

rutiner. Detta kan tolkas som att det krävs en generell beskrivning av en tänkt verksamhet som 

skall ingå i det IT-baserade spelet för att formulera och diskutera särdrag och kriterier för val 

av IS-arkitektur.  

Informationssystemansatsen för IT-baserade affärsspel är inte vanligt förekommande och det 

finns inte mycket vägledning av att utforma spel och simulering på andra sätt än den klassiska 

matematiska ansatsen (Gold och Pray 2001; Goosen et al 2001).  

Informationssystemansatsen utgår från en arkitekturbaserad systemutveckling vid en 

avbildning av ett företags verksamhet (steg 1 i den iterativa utvecklingsprocessen) med stöd  
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av vägledning från delar av IRM-strategin. Detta ger ett underlag för att värdera och om så 

behövs förändra systemstrukturen under de nästkommande stegen i den iterativa processen 

fram mot ett färdigt IT-baserat affärsspel. Detta medför att det strategiska IS-underlaget och 

den faktiska strukturen kan jämföras och användas för framtida systemstrukturering av en 

affärsspelsmiljö. Den faktiska arkitekturen kan ses som kännetecken på systemstruktur för IT-

baserade spel och påverka framtida IS-arkitektur för sådana spel. 

4.1.4 Utvecklingsmiljö  

Vikten av grad av beroende och sammanhang när andra skall tolka och förstå resultat har 

tidigare betonats. Val av utvecklingsmiljö blir, liksom val av metoder och vägval under 

prototypingen och forskarens tidigare erfarenheter, intressanta att presentera. 

Enligt Pressman (1997) kan utvecklare som använder sig av en utvecklingsmiljö som tillhör 

klassen 4 GL verktyg, direkt övergå från kravspecifikation till en fungerande prototyp

(Pressman 1997). Sommerville (2004) och Pressman (1997) klargör att ett vanligt arbetssätt i 

praktiken vid prototyping är att kombinera datamodellering med en traditionell klassisk 

processmodell för mjukvaruutveckling. Prototypansatsen med stöd av ett 4 GL stämmer väl 

överens att kombinera med metoder för systemstrukturering och datamodelleringen som är 

starkt knuten till att stödja en avbildning av ett referenssystem. 

Valet av utvecklingsmiljö styrs övergripande av den IT-infrastruktur och den utvecklingsmiljö 

som finns tillgänglig i den akademiska miljön och av mina erfarenheter av program- och 

utvecklingsmiljöer. Bland mina erfarenheter finns utvecklingsmiljöer i PC-miljö, traditionell 

programmering, händelsestyrd programmering och diskret händelsestyrd simulering. Valet att 

arbeta med 4 GL har påverkats av dessa erfarenheter och möjligheten att tidigt i utvecklings-

processen ta stöd av datamodellering. Datamodellering ger ett antal vinster; det blir lättare att 

bestämma informationsbehov och få förståelse för vilka data som behövs, det ger goda 

möjligheter till användarmedverkan och det förenklar systemutvecklingsarbetet. 

4.2 Värdering

Detta avsnitt baseras på den syn på värdering, utvärdering och validering som redovisats i 

kapitel 2.4 Forskningsansats. Avsnittet behandlar summativ och formativ utvärdering samt 

validering.  



 73 

4.2.1 Utvärdering 

Vid utvärdering är det väsentligt att veta vad som ska utvärderas. I detta arbete ingår 

utveckling av ett IT-baserat affärsspel baserat på vissa principer. Systemutvecklingen bedrivs 

iterativt, experimentellt och inkrementellt. Utvärdering handlar därmed både om att utvärdera 

under utvecklingsprocessen och att utvärdera informationssystemet, det IT-baserade 

affärsspelet, i användning.  

Modeller för utvärdering av informationssystem återfinns i Fagerström (2003). Två huvud-

kategorier kan urskiljas, de som baseras på olika former av måluppfyllelse eller effekter 

(måluppfyllelsemodell, systemmodellen, bieffektsmodellen) och de som utgår från brukarnas 

förväntningar och behov. Tre avgörande komponenter för val av modell är syfte, fokus och 

metod. Syftet handlar om vad som skall undersökas och varför. Fokus anger vilken eller vilka 

delar av en verksamhet som skall ingå i utvärderingen. Metoden anger hur utvärderingen ska 

genomföras, enligt vilken modell samt med vilka mätinstrument (indikatorer). 

Utvärderingssituationen och användningen skall vara styrande vid val av utvärderingsmodell 

för att ge relevant kunskap. Detta understryks även av Vedung (1991) som klargör att det är 

viktigt att vara medveten om det sammanhang och kontext som resultaten tas fram i. Studier 

av implementering av informationssystem stödjer också att förutom problem som kan kopplas 

till produkten eller processen, kan även problem orsakade av kontexten uppstå (Walsham 

1993). Det är därför väsentligt att i denna utvärdering inte bara värdera process och produkt, 

utan också kontexten för affärsspelets användning.  

Syftet är att undersöka hur det IT-baserade affärsspelet bör utformas för att dra nytta av 

möjliggörarna. Anledningen till detta är att ge ett bidrag till kunskap om IT-baserade spel som 

stöd för erfarenhetsbaserat lärande. Fokus ligger på utvärdering av upplevelse av att spela 

spelet i en viss kontext. Detta syfte och fokus lägger, tillsammans med min kunskapssyn och 

forskningsansats, grunden för val av utvärderingsmetod, se figur 4.2.  
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Figur 4.2: Modell med utvecklings och validering av det IT-baserade affärsspelet, 
omarbetad efter Peters et al. (1998). 

Utvärdering kan delas upp i formativ och summativ utvärdering, se figur 4.2 . Den formativa 

utvärderingen genomförs under processen med syfte att förbättra produkten. En summativ 

utvärdering genomförs efter att produkten är färdig. Syftet med formativ utvärdering är att få 

bedömningar av effektiviteten hos produkten under utveckling (Patton 1990). Detta stöds 

också av Jerkedal (1990) som menar att man inte får ett bra resultat vid utvärdering om man 

inte studerar hela processen fram till resultatet. Man måste vara medveten om hur man har 

planerat för att förstå resultaten. Det är fullt möjligt att förena mål- och icke målrelaterade 

utvärderingar genom att utvärdera mot målen och samtidigt vara observant på resultat och 

effekter som uppstår under processen (Jerkedal 1990). En fokusering på både processen och 

produkten, gör att kvalitativa metoder lämpar sig bättre än kvantitativa (Repstad 1988). 

Slutsatsen för metodvalet rörande utvärdering av det IT-baserade affärsspelet blir att både 

processen och produkten ska utvärderas. Både formativ och summativ utvärdering genomförs.  

4.2.2 Validering 

Valideringen sker i en flerstegsprocess. En modellvalidering görs under systemutvecklingen. 

Data från denna validering används både för förbättring av systemet under utvecklings-

processen och i analysen. I modellvalideringen ingår verifiering, testning och modell-

validering samt inslag av utbildningsmässig validering. En mer omfattande utbildnings-

mässig validering i etapper utförs i en användningssituation av det färdiga spelet. 
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Valideringen av det IT-baserade affärsspelet illustreras i en modell i figur 4.3. Valideringen 

genomförs iterativt. Startpunkten är avbildning av ett referenssystem och går fram mot att 

delsystem ska testas. Valideringsprocessen kopplas tydligt till både systemutformningen och 

användning av det IT-baserade affärsspelet i en undervisningsliknande miljö.  
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Utveckling av IT-baserad affärsspelsmiljö
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Figur 4.3: Tvåstegsvalidering av simuleringsspel, bearbetad och utvecklad efter: 
(Feinstein och Cannon 2002). 

Valideringsprocessen innehåller olika instrument med strategiskt placerade mätpunkter som 

värderar på både delsystem- och systemnivå under det att utvecklingsprocessen fortskrider 

och spelet förbättras. Valideringsprocessen, med resultat från den formativa utvärderingen, 

förstärks av resultaten från den summativa utvärderingen där handledare och spelande grupper 

värderar spelet i användning.  

Balci (1994) menar att IT-baserad simulering är cyklisk och att det är en orsak till att valide-

ring är en aktivitet som måste förekomma under hela systemutvecklingen. Pidd (1998) menar 
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också att validering skall pågå kontinuerligt och att den måste genomföras hand i hand med 

användare.  

Den del av den representativa valideringen som behandlar innehåll och begrepp värderas inte i 

detta arbete. Begreppsvaliditet handlar om att ”de begreppsbildningar samt de psykomotoriska 

och intellektuella färdigheterna, som aktualiseras i simuleringen är de som ställs på prov i den 

verklighet, för vilken utbildning genomförs.” (Gestrelius 1993, s 44). Innehållsvaliditet 

handlar om att spelet ska innehålla relevanta delar av den verklighet det avspeglar och att 

delarna skall spegla helheten.  

Att spela spelet kan ses som en utbildning, ett erfarenhetsbaserat lärande. Värdering av 

innehållet och begreppen i spelet kan då tyckas väsentligt. I samband med extern validering 

av det IT-baserade spelet måste andra aspekter av validering än det bakomliggande referens-

systemets realism beaktas. Min tolkning av kriterierna för bedömning av innehållsvaliditet är 

att denna är en del i den utbildningsmässiga validiteten (bidrar simulatorn till utveckling av 

relevant och ”korrekt” kunskap). Huruvida detta sker beror till stor del av den representativa 

validiteten (erbjuds de lärande en korrekt representation av det verkliga fenomenet, en riktig 

avbild). Sammantaget kan detta ses som krav på att en god reduktion och abstraktion av 

verkligheten utförs vid utformning. 

I den konkreta utformningen av detta IT-baserade affärsspel hämtas handlingskontexten från 

ett beprövat och välfungerande affärsspel. Det är en delmängd av en referensmodell, en 

modell av ett företag, i ett redan beprövat affärsspel som avbildas. Både innehålls- och 

begreppsvaliditeten stärks genom detta, vilket säkerställer den externa valideringen förutsatt 

att verifieringen och den inre validiteten under utformningsprocessen säkerställs.  

Ansatsen ger både en förenklad reduktion och abstraktion vid transformering till ett IT-baserat 

affärsspel. Andra fördelar med denna ansats är att tiden som måste avsättas för att uppnå hög 

innehålls- och begreppsvaliditet kan reduceras, eftersom innehållet redan är verifierat. 

Användning av innehållet i ett redan beprövat affärsspel medför att händelseförloppet där 

agerandet skall äga rum är noggrant valt med hänsyn till att innehållet ska vara representativt. 

En handlingsrepertoar som passar deltagarnas tillämpade förkunskaper och deras förmåga att 

uppfatta spelet kan också kan anses vara kartlagda. Utvärderingen kan därmed koncentreras 

på det IT-baserade affärsspelet och dess utformning (symboliseringen av referenssystemet och 
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modellvalidering) med stöd av möjliggörare som skall eliminera eller reducera effekterna av 

de identifierade hindren.  

Feinstein och Cannon (2002) klargör tydligt i sina studier att det utförts lite forskning om 

utbildningsmässig validitet. De poängterar att för mycket fokusering på simulatorns realism 

minskar fokus på den utbildningsmässiga validiteten. Det är därför en fördel att dela på dessa 

begrepp. Den utbildningsmässiga validiteten kan fångas och tolkas genom att studera 

systemet i en undervisningssituation. Det är framför allt de delar som ingår i själva lärmiljön 

vid användning av det IT-baserade affärsspelet och de möjliggörare som byggts in i det.  

I enlighet med resonemanget i kapitel 2.4 sätts fokus i utvärderingen på den interna 

validiteten.  

4.2.3 Modellvalidering 

Modellvalidering är en viktig del i detta arbete. Pegden, Shannon och Sadowaki (1995) menar 

att verifiering och validering av modeller kan genomföras utifrån två frågeställningar, gör 

modellen det den skall göra och är modellen korrekt?  

Pidd (2003) argumenterar för att en god test av modeller kan genomföras genom att iaktta och 

jämföra data från modellen med referenssystemet. Den metodik som används här är ”Turing 

test4”.

Pidd (1998) lyfter fram två traditionella ansatser för att utföra en inre modellvalidering, dessa 

är ”black-box” validering och ”open box” validering. Vid en ”black-box” validering hanteras 

modellen som ett enkelt in/ut system, som kan ställas mot manuella beräkningar (enligt veder-

tagna redovisningsprinciper). Vid en ”open-box” validering synliggörs den inre strukturen i 

modellen. Utgångspunkten är att detaljer i den inre strukturen skall jämföras med 

referenssystemet, en form av inre validitet. Brist på överensstämmelse vid ”black-box” test 

ger indikationer för att det finns behov att genomlysa den inre strukturen med stöd av ”open-

box” validering och jämföra dessa med de riktlinjer som används för motsvarande i affärs-

verksamhet. Indikationer om fel som återfinns vid användartester ger också anledning att 

genomlysa strukturerna bakom den bakomliggande modellen eller funktionen. 

4 Upphovsman är matematikern Alan Turing. 
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Balci (1994) och Pidd (1998) framhäver tre problem med modellvalidering, nämligen:  

1. Modellen utvecklas för att stödja hur något fungerar eller hur något kan tänkas fungera 

i ett referenssystem. Modellen är en teori om hur referenssystemet fungerar och 

eftersom man inte fullständigt förstår hur referenssystemet fungerar så uppstår 

svårigheter att utföra en komplett validering. 

2. Modellen utvecklas från ett känt utgångsläge och valideras vid en senare tidpunkt mot 

ett referenssystem som förändrats. 

3. Modellen skall användas för att förutsäga framtiden. Framtiden är osäker och okänd 

och en av orsakerna till modellering. Hur validera en modell som kan sägas förutse 

framtiden? Även om den fungerar under ett antal tillfällen finns inga garantier för att 

den fungerar nästa gång. 

Samtliga problem som beskrivs ovan har en stark koppling till problemlösning, operativa 

processer, diskret modellering vilket är ett vanligt användningsområde för olika former för 

programvaror inom diskret simulering. När det gäller ett IT-baserat affärsspel med syfte att 

stödja ett erfarenhetsbaserat lärande elimineras det första problemet. Det andra problemet, att 

hantera förändring över tiden, kan reduceras genom att göra det möjligt att anpassa ett IT-

baserat affärsspelssystem som utgår från en generell referensmodell (Gestrelius 1993). Den 

tredje typen av problemställning är inte aktuellt här eftersom den förutsätter en annan 

målgrupp och en annan typ av verktyg som stöder användare att modellera och simulera 

hierarkiska dynamiska system. 

Referenssystemet (det beprövade affärsspelet) kan sägas vara övergripande validerat med 

avseende på reduktion och abstraktion och betraktas som statiskt över tiden även om 

agerandet mot en marknad kan ses ge en del dynamiska inslag. I en lärandesituation kan en 

viss genomskinlighet av bakomliggande strukturer i modeller och funktioner vara önskvärt. 

Utöver den inre valideringen med stöd av ”black-box” i kombination med ”open-box” krävs 

också att symboliseringen mellan referenssystemet och modellen hanteras eftersom olika 

media används.

När det gäller spel som verktyg kan olika kriterier för validering användas. Peters et al (1998) 

använder begreppet isomorf vilket avser att elementen och deras relationer i båda systemen 

inte alltid behöver vara av samma sort (likformiga), men att de måste finnas en kongruens 

mellan dem. Elementen som pekas ut är aktörer, information, data, regler och normer etcetera. 
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De lyfter fram fyra kriterier som används för att validera det IT-baserade affärsspelet och då 

specifikt upplevelsen (det symboliska vid transformeringen). Kriterierna har bäring mot både 

modellvaliditet och utbildningsvaliditet:  

1. Ett spel har en hög grad av validitet om kontexten upplevs som realistisk för 

deltagarna.

2. Ett spel har en hög grad av validitet om strukturen (teorin och antaganden som den är 

byggt på) kan visas ha god överensstämmelse med antagandena.  

3. Ett spel har en hög grad av validitet om processerna som observeras i spelet är av god 

överensstämmelse med det som observeras i referenssystemet. 

4. Ett spel har hög grad av validitet om spelet kan både reproducera historiska resultat 

och förutsäga framtiden i god överensstämmelse med referenssystemet. 

Några arbetssätt som stöder utformningen men även har stor betydelse för den utbildnings-

mässiga validiteten ur ett användbarhets- och handlingsperspektiv är den kontextuella 

designen, den kognitiva och den heuristiska genomgången. Den kontextuella designen ger 

beskrivningar av arbetsrutiner som utförs av användare och genererar förslag till förändring 

av till exempel arbetsutförande, systemdesign och design av användargränssnitt. Den 

kognitiva genomgången ger en detaljerad beskrivning av tänkbara användbarhetsproblem, 

med hänsyn tagen till användarens behov av funktioner och tjänster i användargränssnittet för 

att kunna fullgöra sina uppgifter och förstå inverkan av sina åtgärder. Målet med den heuris-

tiska utvärderingen är att få en sammanställning i form av en prioriterad lista av möjliga 

användbarhetsproblem utifrån användbarhetsprinciper. 

4.2.4 Utbildningsmässig validering 

I analogi med beskrivningar av systems effektivitet kan effektivitet i det IT-baserade affärs-

spelet ses som en handledares/aktörs och verksamhetens förmåga att i handling skapa värde 

för de lärande/klienterna (Levén 1995). Användare, uppgift, verktyg och omgivning kan inte 

studeras isolerat var för sig. Förutsättningarna för att uppnå användbarhet ökar också om flera 

aspekter av användningssituationen belyses (Schackel 1984).  

Bedömningar av deltagares uppfattning kan spåras redan då deltagaren initierar en spel-

omgång. Redan i startskedet skapar deltagaren subjektiva bedömningar om spelet; om det är 

roligt, intressant och engagerande. Dessa bedömningar baseras på intresse, engagemang, nöje 
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och känsla av kontroll. Deltagarens beteende påverkas av dessa bedömningar. De bestämmer 

inriktningen, intensiteten och kvaliteten på framtida beteenden (Garris et al. 2002). 

Återkopplingen av deltagarens bedömning och beteende är därför en kritisk komponent. 

Garris et al. (2002) menar vidare att ytterligare en viktig faktor är graden av deltagares 

inblandning i uppgiften. Hur starkt involverad deltagaren är visar graden av dennes 

koncentration och vilket fokus denne har på uppgiften. Detta bestäms utifrån följande 

faktorer:

kontrollfaktorer, den utsträckning som deltagaren tar kontroll över, eller manipulerar, 

en aktivitet eller miljö  

sensoriska faktorer, syftar på kvaliteten, rikedomen och variationen av information 

som presenteras 

störningsfaktorer, graden av hur isolerad deltagaren är från den externa fysiska världen 

och

verklighetsfaktorer, inkluderar även detaljnivån på bilder, texturer och 

verklighetsförankring.  

Effekterna av en simulering kan ofta direkt prövas mot verkligheten. Men i de fall detta inte 

går att genomföra, så kan en bakåtriktad transferkontroll användas (Gestrelius 1993). Metoden 

går ut på att man låter en erfaren och välmeriterad person (till exempel en expert på affärs-

spel) delta eller ge sin uppfattning om fenomenet. Affärsspel används inte som ett självända-

mål utan endast som ett stödinstrument till viss undervisning under 1-2 dagar. Detta är ett 

argument för att använda tekniken eftersom att det är svårt att välja ut och engagera individer 

eller grupper som kontinuerligt samverkar under systemutformning och validering.  

4.2.5 Roller vid utveckling av värdering av det IT-baserade affärsspelet 

I utbildningssituationen ansvarar handledaren både för mål och innehåll (didaktiken) och för 

det praktiska och konkreta arbetet under utbildningen (metodiken). Didaktiken har både sin 

normativa (organisera undervisningen med affärsspel så bra och effektivt som möjligt, de vill 

säga läran om undervisning) och sin deskriptiva sida (tolka och förutse undervisningens 

genomförande, en sorts undervisningsvetenskap) båda med ett intresse för att undervisnings-

processen uppnå uppsatta mål.  



 81 

Enligt Klingeberg (1995) är lärarens relation till de studerande av tre slag: 

En personrelation, den pedagogiska relationen mellan handledare/lärare och 

team/lärande. 

En relation till innehållet som kan ses som handledares ämneskunskap. 

En relation till lärandet, ett förhållande som kan observeras i den interaktion som 

uppstår mellan innehållet och den lärande. 

Relationen mellan handledare och de lärande kan ses som både asymmetrisk och demokratisk. 

Den är asymmetrisk genom att handledaren är den som ansvarig för utbildningen, han eller 

hon är ämnesspecialist och mer erfaren. Den är demokratisk eftersom dialogen mellan hand-

ledare och den lärande utmärks av att den pågår i den lärandes egen ”designkontext” och utgår 

från den lärandes problemkontext, svårigheter och frågeställningar. 

Handledarens didaktiska kunskaper kan sägas bestå av en praktisk konkret handlingsnivå i att 

undervisa och en teoretisk, vetenskaplig nivå om att undervisa. Den praktiska nivån kan ses 

som en kompetens att transformera intentionen att lära till att i affärsspelet till att skapa 

förutsättningar för lärande. Detta kräver utöver handledarens yrkeskompetens ett affärsspel 

som erbjuder möjligheter för handledare att skapa förutsättningar för lärande.  

Designern/forskaren som utvecklar det IT-baserade affärsspelet är på samma sätt beroende av 

kontinuerlig kommunikation, återkoppling och konsensusskapande med handledare och de 

lärande för att kunna utforma ett spel som stödjer erfarenhetsbaserat lärande (Peters et al 

1998).

En utformningsprocess från konceptuell modell till ett IT-baserat affärsspel är delvis både 

expert- och användarbaserad. Designer är forskaren med kunskaper om informations-

systemutveckling och kalkylsystem. Handledare, vilka deltar som användarrepresentant i 

systemutformningen men också studenter i projektgrupper som medverkar vid kodning (se 

figur 4.1) av steg 2 och steg 3 bidrar också till insamling av erfarenhet och data från 

testgenomförande och modellvalidering. Den utbildningsmässiga valideringen av det IT-

baserade affärsspelet, görs tillsammans med forskare, handledare och studenter och de 

lärande/klienterna, se figur 4.4. 
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Figur 4.4: Informationsteknikens relation till handlingssammanhang sett med begrepp från 
Churchmans (1978) systemkategorier. 

4.3 Datainsamling och analys  

Detta avsnitt behandlar datainsamlingen som beskrivs under avsnitten modellvalidering och 

utbildningsmässiga valideringen. Modellvalideringen utförs under den iterativa utvecklings-

processen fram till en produkt och den utbildningsmässiga valideringen utförs till största del 

under en etappindelad studie av produkten (det IT-baserade affärsspelet), men också under 

den första utvecklingsprocessen.  

Triangulering genomförs i både modell- och i utbildningsmässig validering. En kontinuerlig 

värdering under systemutvecklingen kombineras med testning, verifiering och validering. 

Spelet i användning provas med olika testgrupper i flera etapper. Data från de olika etapperna 

ställs emot varandra och även mot de data som samlats under utvecklingsprocessen.  

4.3.1 Modellvalidering 

Datainsamling och analys utfördes under samtliga tre steg i utvecklingsprocessen som 

dessutom bestod av ett antal mindre iterationer på olika nivåer som var och en bidrog med 

data. Varje steg avslutades med en formell datainsamling med test utifrån testplaner och 

protokoll men också med validering av delsystem eller system. Tester och validering genom-

fördes av kollegor eller av studenter. Det primära målet med insamling av data var att 

undersöka om systemstrukturen och möjliggörarna fungerade i spelet. Datainsamlingen 

bidrog även till att finna felaktigheter i delsystemen. Varje steg avslutades med en analys som 

genererade resultat till nästa steg. I utvecklingsprocessen ökar de begränsande faktorerna när 

designerns (forskarens) arbete närmar sig realisering av mjukvaran (kodningen). Naturligtvis 
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hindrar detta inte att nya möjliggörare kan identifieras senare i värderingen. Nedan beskrivs 

stegen med den specifika datainsamling som utförts under varje steg. 

Steg 1: En studie av en datorbaserad simulering i form av en IT-baserad prototyp i vilket ett 

nystartat företags verksamhet simulerades. 

Utvecklingen av prototypen utfördes som ett projekt med regelbundna sammankomster under 

tre månader med två personer med intresse av att med stöd av simulering få erfarenhet att 

starta en affärsverksamhet. Prototypen utvecklades med målet att skapa ett system som 

fungerade som underlag för att i en större grupp studera vilka möjligheter och stöd ett 

simuleringssystem ger i en utbildning. Arbetet fokuserades på att identifiera ett par handlingar 

med tillhörande gränssnitt för att spegla karaktären i systemet. Ett gränssnitt byggdes utifrån 

metaforen ”kontoret” för att få ett intressant och lättanvänt system.  

Vid varje möte presenterades prototypen och de förändringar som jag utfört sedan förra mötet. 

Mötena avslutades alltid med vilka förbättringar som borde ingå i nästa version. Under 

projektet utfördes också en intervju med en konsult med erfarenheter av integrering av 

system.  

Den avslutande utbildningsmässiga valideringen utfördes som en demonstration av systemet i 

en projektgrupp om fem personer. I gruppen ingick två personer med erfarenhet från en större 

utbildningsorganisation med verksamhet på både nationell och internationell nivå där spel 

användes som stöd i undervisningen. En av personerna hade arbetat operativt som handledare 

och hade stora erfarenheter från användningen av flera olika typer spel från olika leverantörer 

i utbildningar som hon genomfört. Mötet med projektgruppen utfördes under en dag (omkring 

sex timmar). Under mötet samlades synpunkter in om systemet i form av anteckningar och 

ljudupptagning på band. Erfarna handledares medverkan på detta stadium gav en återkoppling 

som byggde på en större erfarenhetsbank än om studenter medverkat. En källa med stor 

erfarenhet är viktigt om man avser att bygga vidare på prototypen eller starta med en ny 

ansats i ett nästa steg.  

En analys av handledarens synpunkter utfördes och en värdering av de olika delarna 

genomfördes. Dessa erfarenheter fördes med till nästa steg i utvecklingsprocessen. 

Steg 2: En studie av en datorbaserad simulering i form av ett företag med en mix av 

konsument/producent verksamhet med en sluten simulerad marknad. 
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Prototypen utgick från innehållet i ett välbeprövat affärsspel. En kartläggning av spelets 

innehåll med dess möjliga handlingar, regelverk och dokumentation genomfördes. Detta gav 

ett underlag i form av att grundläggande kraven kunde fastställas. En systembeskrivning med 

identifiering av en verksamhetsdatabas, en spelmotor och en lärstödjande assistent (besluts-

stödjande system) formades utifrån datamodelleringen som användes vid avbildningen. 

Kontorsmiljön från steg 1 återanvändes i förfinad form. Kontorsmiljön utgör en utgångspunkt 

för användarna när de startar affärsspelet. Dessutom återanvändes delar av en beslutsstöds-

prototyp som framtagits av en grupp bestående av tre studenter.  

Förutom traditionell verifiering och testning på lägre nivåer utfördes både system- och accep-

tanstest med validering med stöd av en kollega med goda kunskaper i ekonomi. Under testet 

upptäcktes felaktigheter i delsystemen. Mötena protokollfördes och de avslutades med en 

sammanställning på var svagheter identifierats och förslag till förbättringar. Felaktigheter, 

svagheter och förbättringar genomfördes. Stora delar av de fortsatta ändringarna i koden och 

verifieringen utfördes av en student. Analysen gjordes direkt och resultaten och erfaren-

heterna, en enkel modell av informationssystemet, fördes till nästa steg. 

Steg 3: Utformning av ett IT-baserat affärsspel utifrån datorstödd simulering med flera 

identiska företag på en gemensam marknad med krav på en IT-infrastruktur där ett lokalt 

nätverk ingår. 

Arbetet utgick från de erfarenheter som genererats i föregående steg men också från målet att 

förbättra affärsspelet och att utöka användningen till en nätverksversion. I detta fall innebär 

det att det IT-baserade affärsspelet skall användas med stöd av ett lokalt datornätverk (LAN). 

Prototypen från steg 2 förkastades och utvecklingen av en mer slutlig version av ett IT-baserat 

affärsspel startade. Detta arbete stöddes av två studentgrupper som arbetade parallellt med 

kodningen och verifieringen. Arbetet fördelades så att de ansvarade för utformningen och 

utvecklingen av respektive delsystem. Detta gjorde det möjligt för grupperna att testa och 

validera varandras delsystem enligt testschemat (se figur 4.1).  

Dessutom gjordes en slutlig validering efter det att samtliga moduler integrerats. Denna 

genomfördes dels av studentgruppen men också av forskaren och av en kollega med 

kunskaper i ekonomi och erfarenheter från steg 2. Kollegans validering utfördes som ett 

sluttest som kan jämföras med de tester som utförs på en IT-produkt innan de installeras hos 

kund.
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Efter steg 3 avslutades modellvalideringen. Därefter tog nästa process vid, etapperna I till IV, 

där ytterligare studier av hur systemstrukturen och möjliggörarna fungerar i en utbildnings-

situation genomfördes.  

4.3.2 Utbildningsmässig validering 

En skräddarsydd ansats för utvärderingen användes. Den bygger på en iterativ ansats med 

systematiska försök att lära av misstag inför en slutlig utvärdering av systemet i en klass-

rumsliknande miljö med aktörer. Datainsamling från användningen av det IT-baserade 

affärsspelet följer en strategi med fyra etapper med ett flöde mellan etapperna. En kumulativ 

kunskapsuppbyggnad genereras från analyser av användningen av spelet och av analyser om 

möjliggörare och hinder för lärande. Data samlades in med stöd av anpassade frågor från en 

testmall om systemens förmåga att stödja lärande. Frågorna har selekterats ut från Kolb´s 

(1984) erfarenhetsbaserade lärandecykel (se Bilaga 1: Sexstegsmodellen). Testmallen 

användes i en dialog med respondenter under och efter att de testat systemet. De fyra 

etapperna är: 

Etapp I – Pilottest av implementering och användning av det IT-baserade affärsspelet 

för att få erfarenheter inför den ”skarpa speldagen” som genomfördes i etapp IV. 

Respondenter som deltog hade kunskaper om systemutveckling och intresse av 

användartest. Sådana respondenter har även en större förståelse för att det kan 

uppkomma problem och störande inslag under ett första genomförande. 

Etapp II – Installation och genomförande av en spelomgång i en datasal med ett antal 

lärande grupper som medverkande. Respondenterna hade kunskaper om system-

utveckling och ekonomi. Det medförde att de kunde ge återkoppling som bidrog till 

positiva förändringar i spelet och positiva effekter vid genomförandet av den ”skarpa 

speldagen”.

Etapp III – Provkörning av det IT-baserade affärsspelet och det IT-baserade hand-

ledarstödet. En bakåtriktad transferkontroll med stöd av handledare som har stor 

erfarenhet av affärsspelsmiljöer genomfördes. Respondenter som medverkade valdes 

bland dem som medverkat i min tidigare forskning. Förkunskaperna ger större 

möjlighet att fokusera de centrala delar som de anser vara viktiga att beakta.  
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Etapp IV – Spelgenomförande med stöd av det IT-baserade affärsspelet i en undervis-

ningssituation. Detta var den avslutande utbildningsmässiga valideringen. En erfaren 

handledare planerade, genomförde och avrundade undervisning med en grupp av 

lärande/studenter i en datasal med stöd av det IT-baserade affärsspelet. 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av direkt medverkan med halvstrukturerade tekniker 

som test och experiment med det IT-baserade affärsspelet. Allt eftersom etapperna genom-

gicks användes tekniker med allt lägre struktureringsgrad. Dialog med flera aktörer samt 

videofilmning och användning av observatör användes framförallt i de sista etapperna.  

Analys utfördes efter varje etapp och resultat som ansågs förbättra den omgivande miljön runt 

det IT-baserade affärsspelet implementerades i nästa etapp. Informationen från de första 

etapperna fungerade som en förundersökning till de senare etappernas uppföljning. De skall 

ses som ett sätt att generera ny kunskap om den IT-baserade affärsspelsmiljön i en använd-

ningssituation.  

Efter den sista etappen utförs en sammanfattande analys där de möjliggörare som identifierats 

i början av detta arbete (se kapitel 1) värderas utgående från datainsamlingens samtliga steg 

och etapper.  
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5 Empiriskt arbete - systemutvecklingen 

I detta kapitel beskrivs hela processen från konceptuell modell till det färdiga IT-baserade 

affärsspelet och de utvärderingar och analyser som gjorts under arbetet. Utvecklingsprocessen 

(steg 1-3) är en tillämpning av den iterativa, experimentella och inkrementella metoden. 

Resultaten, det vill säga de förändringar som skett i varje steg, redovisas i sekventiell ordning. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av det färdiga informationssystemet. Detta utvärderas 

sedan i etapperna I-IV i kapitel 6.  

En systemstruktur förenklar uppdelningen av systemet i ett antal delsystem. Den gör det 

möjligt att identifiera ett delsystem som kan betraktas som ett nav till vilket de övriga del-

systemen kopplas. Helheten byggdes en bit i taget, vilket minskar risken för att misslyckas vid 

integration. Ansatsen utgår från en tresiktsindelning av systemet: databasskikt, verksamhets-

skikt och gränssnitt (presentationsskikt). De olika delsystemens framväxt illustreras i krono-

logisk ordning i figur 5.1.  

Spelplan och Kontorsmiljö
Spelmotor  

Assistent - (Lärstödjande system) 

D
e
l
s
y
s
t
e
m

Databasskikt Verksamhetsskikt         Gränsnitt

Spelplan

Tre skiktsindelning

Kontorsmiljö

Scenariosystem 

Marknadssystem

Figur 5.1: Delsystemens utveckling över tiden (steg 1 – steg 3). 
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Vertikal prototyping användes vid utvecklingen av de delsystem där ett flertal funktioner eller 

delsystem ingår. Horisontell prototyping användes vid utveckling av delsystem där en del-

mängd från samtliga skikt ingår.  

Design och utformning av mjukvara (delsystem/moduler) har utförts i tre steg, enligt 

planeringen i metodavsnittet. Först utvecklades en IT-baserad prototyp i vilket ett nystartat 

företags verksamhet simulerades (steg 1). Därefter utvecklades en IT-baserad prototyp av ett 

företag med en mix av konsument/producent verksamhet på en sluten simulerad marknad 

(steg 2). Slutligen utvecklades ett IT-baserat affärsspelssystem med flera identiska företag på 

en gemensam marknad med krav på en IT-infrastruktur där ett lokalt nätverk ingår (steg 3). 

I detta avsnitt presenteras de delar av utformningen av delsystemen och värderingen som har 

koppling till eller betydelse för lärande. Detaljer kring respektive delsystem beskrivs delvis i 

bilagor. 

5.1 Utformning och realisering – Steg 1 

Utvecklingen av en första prototyp genomfördes i syfte att undersöka vad som fordras för att 

ett IT-baserat affärsspel ska fungera som stöd vid kompetensförsörjning till personer som 

ingår i en relativt ny affärsverksamhet.  

Min del av arbetet i projektet var att utveckla en IT-baserad demonstrationsprototyp. För att 

ge en ökad förståelse för tankarna bakom prototypen formades innehållet delvis utifrån ett 

scenario som utgick från handlingar för att få kunskap om att driva en nystartad verksamhet. I 

prototypen utvecklades ett interaktivt gränssnitt där kontorsmetaforen kombinerades med 

metaforer för kontakter med externa representanter för förmedling av olika tjänster. Stor del 

av tiden sattes av för att utreda olika gränssnitt med tänkta användare av systemet, för att i 

scenariot beskriva en tänkt spelmiljö som anpassas av användarna (de lärande).  

Under projektet gjordes även en utredning om möjligheten att integrera ett professionellt 

system för redovisning i ett framtida IT-baserat affärsspel som spelas i ett lokalt datornätverk.  

5.2 Validering, förändring och analys – Resultat steg 1 

I detta avsnitt presenteras de delar av testningen och valideringen som gjordes med två 

användare av systemet och de delar från visningen där en handledare medverkade.  
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Försöken med att använda olika metaforer för att förenkla navigeringen mellan de olika 

delarna i prototypen fungerade bra (kontorsmiljön). Anpassning av spelverksamheten utfördes 

av användarna via ett gränssnitt som bygger på metaforer och tekniken med ”direkt mani-

pulering”. Ett exempel på detta är att ”radioknappar” användes för att göra val och fönster- 

och dörrmetaforer användes för att byta rum eller för att göra en förflyttning från kontoret till 

en extern miljö, till exempel besök på bank för att möta en expert på finansiella frågor inför 

starten av företaget. Delsystemen kunde också ”nås” via ett traditionellt menysystem som 

påminner om de som normalt används av standardapplikationer under operativsystemet. Detta 

ökar möjligheterna att systemet upplevs som enkelt att hantera och enkelt att lära sig för 

användare med olika erfarenhet av IT-baserade system.  

Samtliga deltagare såg en potential i utformningen av gränssnittet men gav också tydliga 

signaler om vikten av att forma ett innehåll som överensstämmer med målet för under-

visningen som spelet skall stödja. Demosystemet presenterades i form av sekvenser av 

gränssnittbilder med koppling till det tillhörande spelscenariot.  

Utredning om och försök med att integrera ett professionellt system för redovisning med det 

tänkta IT-baserade affärsspelet visade sig kräva stora insatser på flera plan. Några i gruppen 

ansåg att trovärdigheten av och realismen i ett sådant IT-baserat affärsspel skulle kunna öka. 

Handledaren ansåg att ett professionellt men enkelt redovisningssystem som används ute i 

praktikersamhället ska användas. Detta stödjer också indirekt kategorisering av transaktioner 

enligt till exempel en kontoplan. Handledaren menade att detta ger hög trovärdighet för mera 

vana användare, som personer med affärskunskaper. För utveckling av komplexare IT-

baserade spel som skall användas utanför den akademiska miljön med målgrupper som har 

erfarenhet att arbeta i lednings- och styrgrupper kan tekniken med integrering med ett 

befintligt redovisningssystem därmed vara av intresse. Tekniken med integrering upplevdes 

dock allt för komplex med tanke på omfattningen och målet med undervisningen i den 

akademiska miljön. En enklare lösning som i första hand bör prövas ansågs vara att använda 

den etablerade standard som finns framtagen för import och export av data till redovisnings-

system.  

Handledaren ansåg att det är väsentligt att en introduktionsutbildning finns tillgänglig och kan 

användas för handledare som använt spelsystemet. Hon betonade vidare att en handledare har 

en viktig funktion i styrning och analys av spelet, vilket stärker och aktualiserar ett 

handledarstödsystem som stöd för ett IT-baserat affärsspel.  
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Handledaren ansåg också att ett affärsspel bör ha inslag av kvalitets- och miljöaspekter och 

rekommendationer om nyckeltal. Ett annat önskvärt innehåll (delvis en funktion) som hon 

ansåg viktig är förvaltning av kassalikviditeten i syfte att ge kunskaper om att på bästa sätt 

förränta en stor kassa. Handledaren menade att det måste bli tydligt för deltagare att en stor 

kassa inte säger något om betalningsberedskapen på lång sikt. Det måste också finnas en 

koppling till andra nyckeltal som soliditet och räntabilitet.

Handledaren ansåg också att en viktig funktion i ett spel är att kunna utföra en rekonstruktion 

av företaget med stöd av en spelplan och simuleringsstöd, till exempel om det spelade 

företaget går i konkurs. Denna funktion kräver en beslutsdagbok för att stödja lärandet. En 

beslutsdagbok bygger på spelgruppens data från redovisningsmodulen som återvinns med 

stöd av kontoplanens kategorisering av transaktioner.  

Hon ansåg också att marknadskopplingen i ett spel är väsentlig. I simuleringen bör en länk 

finnas till en källa som innehåller exempelvis branschsnitt för soliditet, räntabilitet på eget och 

totalt kapital (jämförelse av nyckeltal mot branschsnitt).  

Handledaren ansåg att det är viktigt att ha tillgång till en så kallad FAQ (Frequently Asked 

Questions). FAQ tillhandahåller en funktion som påminner om ett förenklat kunskapssystem 

eller ett förenklat beslutsstöd på individnivå för att förstå fenomen. Anledningarna till att hon 

ansåg en FAQ viktig var:  

Den behövs för att snabbt ge spelaren hjälp. 

Behov av tillgång till fysisk handledare eller ”expert” minskar. 

Många vill inte visa att de inte behärskar relativt enkla affärsbegrepp och då är FAQ 

ett bra sätt för dessa att själva kontrollera vad som gäller på ett diskretare sätt.  

Mer vikt läggs på utbildning genom att det finns tillgång till en FAQ. 

Reflektioner kring utvecklingen och presentationen av prototypen gav tydliga signaler om att 

det är mycket svårt att forma ett innehåll i ett affärsspel utan stöd från en handledare eller en 

erfaren lärare i ekonomi. Innehållet ses som en viktig och kritisk komponent men även 

behovet av ett handledarstöd poängteras. Automatisk bokföring av transaktioner bör utföras i 

spelet och det bör utgå från kontoplan och redovisningsprinciper. Principerna förenklar 

indirekt utformningen av en beslutsdagbok som också blir ett stöd för simuleringsfunktioner i 
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spelet. Detta blev ett av de centrala vägvalen vid den fortsatta utvecklingen av det IT-baserade 

affärsspelet. Ett andra vägval var att vidareutveckla tankarna bakom kontorsmiljön i 

kommande versioner. 

5.3 Utformning och realisering – Steg 2 

I detta steg genomfördes en utveckling och studie av en IT-baserad prototyp av ett företag 

med en mix av konsument/producent verksamhet på en sluten simulerad marknad. 

Prototypens innehåll baserades på en delmängd av ett befintligt välprövat affärsspel. 

Dessutom användes en kontoplan och redovisningsprinciper. Detta gav ett indirekt stöd för 

användningen av en beslutsdagbok och simuleringsstöd som utvecklades under steg 3. 

Ansatsen överensstämmer väl med tankarna i den generiska modellen av ett system som 

illustrerar styrning och kontroll av en affärsverksamhet (se figur 3.1) med en databas för 

registrering av transaktioner i den operativa processen som sedan används för att styra 

företagets verksamhet.  

Avbildning som utgångspunkt och en arkitekturstrategi för den IT-baserade affärsspelmiljön 

som bygger på gemensamma databaser och oberoende system som kommunicerar med 

varandra innebär att datamodellering både kan ses som en central metod och en beskrivnings-

teknik som är speciellt viktig under systemutvecklingen.  

Avbildningen användes för att generera en spelmotor för den operativa verksamhetens 

transaktionsprocesser, se 5.2. Spelmotorn, som utgår från ovanstående principer, ökar också 

möjligheten till ett överspridningslärande (ökad realism genom kontoplan) vid en användning 

i en undervisningssituation.  
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Figur 5.2: En avbildad affärsverksamhet som styrs av gruppen med stöd av ett MIS och ett 
lärstödjande system med beslutsstödjande egenskaper (assistent). 

Ansatsen ger samtliga spelande grupper tillgång till en egen företagsspecifik verksamhets-

modell som finns som en avbild i en databas. Spelmotorn, mot vilken den lärande gruppen 

agerar med olika typer av handlingar, genererar återkoppling till gruppen.  

Assistenten, det lärstödjande systemet med beslutsstödsegenskaper, har tillgång till modeller 

och data som ger stöd till gruppen att planera och följa upp beslut för att styra det avbildade 

företagets verksamhet. Assistenten skall ge användaren hög interaktivitet, återkoppling efter 

varje beslut och möjlighet att modellera beslutsprocessen. I den ingår många av de identi-

fierade möjliggörarna, både som stöd för att styra verksamheten och för att nå erfarenhets-

baserat lärande. 

En kartläggning av spelets innehåll med dess möjliga handlingar, regelverk och 

dokumentation genomfördes. Underlagen medförde att de grundläggande kraven för 

konceptet kunde identifieras och formas i en första kravspecifikation.  

Avbildningen realiserades med hjälp av datamodellering. Realiseringen utfördes i två 

delmoment. Det första momentet bestod av att representera och presentera handlings-

situationer med tillhörande logik i spelet. Det andra momentet hanterade presentationen av en 

spelplan, vilken kan ses som en förenklad grafisk form av en  
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balansräkning. Operativa materiella och ekonomiska flöden, som kan härledas tillbaka till det 

så kallade kretsloppstänkandet inom ekonomi (kapitalets kretslopp), visualiseras med stöd av 

spelplanen. 

5.4 Validering, förändringar och analys – Resultat steg 2 

Utformningen av datamodellen realiserades i ett utvecklingsverktyg som stöder logisk 

datamodellering. Acceptanstest och validering med fokus på modellvalidering utfördes av 

personer med kompetens inom ekonomi. Enklare felaktigheter hittades genom provkörning av 

systemet. Testningen genererade också förslag på förbättringar som kan kopplas till den 

utbildningsmässiga validiteten. Förslag till förbättringar vid användningen av metaforer och 

förflyttningar av resurser på spelplanen noterades. Dessutom upptäcktes behov av att använda 

en kontoplan som överrensstämmer med dem som används ute i praktiken och ett etablerat 

ekonomiskt språk. Detta är speciellt viktigt när tolkningar av rapporter görs för att öka 

realismen i spelet.  

En mer djupgående modellvalidering gjordes genom att resultaten från körningen av systemet 

jämfördes med manuella beräkningar i samband med kontroll av logiken i systemet. Under 

modellvalideringen framkom behov av att korrigera felaktigheter kring produktion (omställ-

ning av produkt och verkstad), marknadsföring och finansiering men också felaktigheter som 

att dubbla transaktioner lagrades i databasen i vissa situationer när systemet avslutades.  

Under testningen diskuterades hantering av att ”backa” i systemet och möjligheter att ångra 

beslut. Ångra och backa vissa beslut vid styrningen av en verksamhet överensstämmer inte 

med förfaringssättet i affärsvärlden. Beslut av karaktären att justera felaktigheter vid inmat-

ning av föregående beslut bedömdes som realistiskt av dem som var involverade i testningen. 

Kraven på att backa i systemet och ångra beslut aktualiserade frågan om en simulerings-

funktion.

En sammanställning av resultaten från steg 2 blev en modell för ett simulerat företag med en 

verksamhet (spelmotor) som styrs av gruppen med hjälp av ett stödsystem (assistent) och en 

önskelista eller kravbild som bör beaktas i steg 3 i utvecklingen.  

Spelmotorn och assistenten kan betraktas som fristående delsystem, se figur 5.3. 

Verksamhetsdatabasen är bryggan mellan delsystemen. Assistenten används för att styra den 

spelade verksamheten som manövreras och sköts av spelmotorn. Spelmotorn både lagrar och 

genererar data från transaktionerna som utförs av spelgruppen i verksamhetsdatabasen (en 
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avbild av företaget). Assistenten hämtar historiska speldata som presenteras för spelgruppen. 

Spelgruppen får också stöd av den direkta operativa information som presenteras av spel-

motorn på en spelplan.

Materialförsörjning Produktionsprocess Distribution

Spelmotor och spelplan

Förråd Produktion LagerLeverantör
(Marknad)

Kund
(Marknad)

Assistent (Lärstödjande system och MIS)

Databas
Verksamhet

(DBMS)Beslut Återkoppling
(data/information)

Databas
Beslutsstöd

(DBMS)

Vägval Jämförelse
(Budget)

Prognos och 
rekonstruktion

(Simulering)För-
utsäga

Mål

Formulera mål

Grupp
Formell och 
informell 
information

Information ModellerInformation direkt

.

Användarnivå – Styrning
(Uppföljning, planering och bearbetning)

Ledningsnivå

Operativ
nivå

Figur 5.3: En utveckling av den generiska modellen av ett informationssystem som speglar en 
affärsverksamhet som illustreras i figur 1.1. 

Regelverket för styrningen av spelmotorns agerande (ses som en maskin med fokus på 

datalagring) kontrolleras och styrs av enkla lagrade regler med stöd av data från 

verksamhetsdatabasen. Generella regler och logik finns inbäddad i spelmotorn. 

Ledningsnivån illustrerar stödsystemet som används på användarnivån för att styra verksam-

heten. Assistenten som kan ses som ett IT-baserat styr- och kontrollsystem som stöd för 

gruppens beslut på olika nivåer i ett företaget. Den stöds av data och information från två 

databaser. I den ingår också det klassiska datorbaserat system som kallas för MIS 

(Management Information System) som arbetar med data och informationsunderlag från 
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verksamhetsdatabasen. I databasen för beslutsstöd hämtas och lagras både gruppens 

utvecklade modeller och klassiska modeller för styrning av en affärsverksamhet.  

Planering och uppföljning på användarnivån stöds av olika typer av modeller och data från 

verksamhets- och beslutsstödsdatabaserna och dessa ser ut olika beroende på vilken nivå i 

företagets verksamhet som skall styras. En traditionell budget används för att göra en 

jämförelse i efterhand av verksamheten. Prognoser och återkoppling stöds av ett delsystem 

som simulerar det avbildade simulerade företaget.  

Ett visst stöd för att styra verksamheten får gruppen av ett frågespråk som ger direkt access 

till information om företaget som finns i databasen. Detta kräver att användaren kan hantera 

ett frågespråk men också att en vedertagen kontoplan används. 

Efter samtliga testkörningar sammanställdes alla tankar och aspekter som bör beaktas i den 

fortsatta utformningen av det IT-baserade affärsspelet.  

Krav på affärsspelsystemet med fokus på spelmotorn: 

1. Förändring av kontoplanen måste vara möjlig.  

2. Registrering och återkoppling av beslutshandlingar under en period bör ses över. 

Hantering av antal beslut under en vy på bildskärmen bör utredas. Kraven på 

återkoppling efter varje beslut kvarstår och sågs som en viktig egenskap. 

3. Klarläggande behövs om huruvida det finns fördelar att föregående periods beslut 

visas med automatik i inmatningsfälten eller om det är bättre att värden för 

motsvarande period föregående år visas. 

4. Beakta att modellering av tänkt spelverksamhet ofta påverkar hur spelplanen bör 

utformas. 

5. Hantering av filter på funktioner och information som inte är aktuell för en spel-

sekvens dryftades. Klarläggande av om olika nivåer är bäst eller att en funktion för 

inställning som utförs av deltagare eller av handledare behövs. 
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Krav på kontorsmiljön om datasal inte används: 

6. Någon produkt för administration av kurser behövs liksom någon produkt för realtids-

kommunikation mellan handledare och de spelande grupperna, vilket förutsätter att 

man spelar över ett lokalt nätverk. 

7. Hur uppkoppling mot en server ska utföras när större datamängder skall presenteras av 

handledaren till de spelande grupperna behöver klarläggas eftersom detta är ett behov 

som uppstår vid hantering av den gemensamma marknaden. 

Krav på ett handledarsystem: 

8. Marknadssystemet måste stödja handledaren vid orderfördelning (kräver kommunika-

tion mellan gruppernas och handledarens delsystem). En delmängd bör kunna 

användas som en automatisk fördelning av order till grupperna vid årsslut så att de kan 

simulera prognoser och också utföra egna övningar utan konkurrerande team. 

9. Flexibiliteten behöver ökas. Ledtexter till formulären och information som ingår i 

användarmanualen bör om möjligt laddas in från en fil alernativt från databasen. Det 

är viktigt att handledaren kan ändra i ledtexterna. 

10. Öka anpassningen av spelet till deltagarna. Handledaren behöver kunna ställa in 

förutsättningarna före en spelomgång. 

11. En introduktion till spelet behövs. Den kan vara i form av en videoslinga eller 

textdokument som t ex kan återfinnas i metaforen inkorg eller tidning i kontorsmiljön. 

Allmänna krav:  

12. Möjlighet att koppla två parallella skärmar till varje spelande grupp. Detta möjliggör 

simulering och spel i ”skarpt” läge samtidigt. 

5.5 Utveckling och integrering – Steg 3  

I detta steg utformades det IT-baserade affärsspelet utifrån datorstödd simulering med flera 

identiska företag på en gemensam marknad med krav på en IT-infrastruktur där ett lokalt 

nätverk ingår. 
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Testomgången under steg 2 pekade på svagheter i spelmotorn och i spelplanen men också ett 

behov av ökad flexibilitet vid integration av spelmotorn och spelplanen samt mellan 

assistenten och det existerande kalkylprogram som nu kom att användas i spelmiljön. 

Behoven av omfattande förändringar ökar risken för spagettistrukturer, speciellt i kodningen 

av delsystemen. Detta aktualiserade en större översyn av de befintliga delsystemen. I figur 5.4 

illustreras en systemstruktur av det IT-baserade affärsspelet för en enskild grupp spelande, det 

vill säga utan en gemensam marknad vars beteende påverkas av de andra spelande grupperna.  

Den fastslagna systemstrukturen för det IT-baserade affärsspelssystemet ger konsekvenser för 

den fortsatta utvecklingen. Omstarten medförde också revideringar av datamodellen och en 

omfattande revidering av programstrukturer.  

Verksamhets-
och speldata

Regler
Spelmotor Assistent

Kalkylsystem

Besluts-
stödsdata

(Modeller &
Regler)

Koppling mellan delsystem och databas

Kommunikation mellan två delsystem

Systemstruktur - IT-baserat affärsspel (Utan Marknadssystem)

IT-baserat affärsspel (Utan stöd av lokalt datornät)

Figur 5.4: Systemstruktur för IT-baserat affärsspel för en grupp. 

Handledarsystem: Ett fullständigt handledarsystem som medför att det IT-baserade 

affärsspelet kan användas i ett lokalt datornätverk behövde också utvecklas. 

Handledarsystemets syfte är att ge stöd för att hantera en gemensam marknad vars beteende 

styrs av ett regelverk för marknaden och de spelande gruppernas agerande (handlingar som 

har koppling till order/försäljning). Handledarsystemet skall också ge ett stöd för att anpassa 

det IT-baserade spelet inför och under en spelomgång. Handledarsystemet består av två delar; 

marknad och scenariosystem, se figur 5.5. Anpassningen av det IT-baserade affärsspelet 

startades med scenariosystemet. Utvecklingen av marknadssystemet kom senare.
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Marknad ScenariosystemMarknads
data

Regler

Koppling mellan delsystem och databas

Systemstruktur – IT-baserat handledarsystem 

Marknadsystem och Scenariosystem

Figur 5.5: Handledarsystem med de två delsystemen marknad och scenariosystem 

Scenariosystem: Detta styr och kontrollerar både begrepps- och regeldatabaserna samt data- 

och informationsresursen i verksamhetsdatabasen som används av både marknadssystemet 

och affärsspelssystemet för de spelande grupperna under en spelomgång, se figur 5.6.  

Det ingående regelverket, som lagras som regeldata och logik, är styrande i den IT-baserade 

affärsspelsmiljön. Verksamhetsmodellen för varje företag (grupp) bygger på data från den 

förenklade avbilden av en verksamhet. Detta medför att handledare kan anpassa det avbildade 

företagets verksamhet inför en spelomgång genom att förändra lagrade regler, logik och data i 

databasen, med stöd av ett enkelt formulär i scenariogeneratorn. 

Scenariosystem
Marknads

data
Regler

Scenariosystem - Inför en spelomgång

Verksamhets-
och speldata

Regler

Besluts-
stödsdata

(Modeller &
Regler)

Koppling mellan delsystem och databas

Systemstruktur – IT-baserat handledarsystem (Utan Marknadssystem)

Figur 5.6: Handledarsystem med de två delsystemen marknad och scenariosystem 

I utformningen under steg 3 fick data en central roll i varje företags verksamhetsmodell. Data 

i spelet består av tre typer, två sorters modelldata och regeldata:  
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Modelldata som beskriver verksamheten i utgångsläget, som till exempel innehåller 

registrerade data om vilka produktionsenheter som ingår, vilka produkter som 

produceras och till vilken kostnad samt ett antagande om beteendet hos de interna 

aktörerna i verksamheten.  

Modelldata i form av speldata, som skapas av varje grupp (företag) under en 

spelomgång genom att handlingar som utförs transformeras med stöd av en kodplan 

(kontoplan) och lagras i databasen. Speldata administreras av spelmotorn och utgör 

underlag för en beslutsdagbok och ger tillgång till historiska data om företaget.  

Regeldata som genom spelmotorn indirekt styr gruppens möjlighet att agera under ett 

spelgenomförande. Detta kan ses som en maskin, där tiden i spelet styrs av användaren 

och regelverket.

Marknadssystem: I det senare utvecklade marknadssystemet ingår också ett stöd för att 

samordna kommunikationen (synkronisera) med de spelande gruppernas IT-baserade 

affärsspelssystem. En automatisk orderfördelning designades utifrån ett regelverk som 

används av handledare vid manuell orderfördelning vid ett spelgenomförande i en 

klassrumsmiljö. Denna ersätter matematiska marknadsmodeller som ofta används för att 

fördela order. 

Detta var ett komplext arbete som utforskades genom att två grupper studenter parallellt 

provade att applicera ett regelverk men också att testa en algoritm som beräknade fördel-

ningen av order till grupperna. Målet var att få en gemensam marknad vars beteende styrs av 

de spelande grupperna. 

Orderfördelningen ställer krav på att de spelande gruppernas marknadssatsningar och 

marknadsföringar samlas in och lagras i handledarens databas innan automatisk order-

fördelning kan fastställas. Denna insamling kan utföras genom att grupperna skickar sin 

information till marknadssystemet som beräknar och fördelar order till respektive grupp.  

En alternativ lösning som är möjlig i spelet är att handledaren registrerar uppgifterna i 

marknadssystemet och beräknar fördelningen samt delger denna i klassrummet till de 

spelande grupperna som i sin tur registrerar de order de accepterar. Gruppen uppträder då som 

sändare gentemot systemet och IS uppträder som mottagare av marknadsåtgärder. Vid 
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sändningen till handledaren uppträder IS som utförare av en kommunikationshandling 

gentemot handledaren. Handledaren blir en tolkare av kommunikationshandlingen. 

Meddelandena i samband med marknad och kommunikation är av enkel natur. Detta medför 

att ett meddelande kan delas upp i ett antal strängar med olika identitet för varje sträng vid 

sändning. Vid tolkning delas strängen upp för att sedan uppdatera databasen med nya värden. 

Dessa kan sedan användas av handledaren för att ta fram manuella underlag eller som data till 

den automatiska fördelningsfunktionen. Stora delar av underlagen för orderfördelning kan 

därmed hanteras automatiskt. Här är det viktigt att status visas att IS-systemet för handledaren 

lyssnar av nätet och registrerar vilka grupper som skickat in information om marknaden. 

För information om marknaden till samtliga spelande grupper användes en lösningsteknik där 

marknadssystemet startar upp en ”Web-Server” liknande funktion på handledardatorn (eller 

någon annan dator i nätet). De spelande grupperna kan hämta in information om marknads- 

och produktfördelningen från denna funktion.  

Handlingssituationer som direkt påverkar orderfördelningen grupperas för att förenkla 

hanteringen av den gemensamma marknaden under ett spelgenomförande. Vid en lagerstyrd 

tillverkning kan synkronisering av tiden mellan marknadssystemet och gruppernas IT-

baserade affärsspel placeras vid årsslut.  

Marknadssystemet utgör alltså den centrala kommunikationspunkten för de spelande 

gruppernas IT-baserade affärsspel när datorer är uppkopplade i ett nätverk eller över Internet 

med ett TCP-IP protokoll. Relationerna mellan handledarsystemet och det IT-baserade 

affärsspelet med anslutningar till databaserna illustreras i figur 5.7. 
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Figur 5.7: Systemstrukturen för det IT-baserade handledarsystemet och det IT-baserade 
affärsspelssystemet för de lärande klienterna med kopplingar mot databaserna. 

5.6 Validering, förändring och analys – Steg 3 

Spelmotor och spelplan: Handlingssituationerna i spelmotorn testades, vilket resulterade i att 

de presenterades i en fast sekvens per period med ett formulär för varje beslutssituation. 

En reducering av antalet steg per period utfördes. Några av stegen utgick eller slogs samman 

med andra beslutssituationer. Försök utfördes också med att representera både spelplan och 

handlingssituation på en skärm. 

Spelplanen påverkas av utförda handlingar och eftersom återkoppling efter varje beslut är ett 

centralt krav designades gränssnittet så att spelplan och beslutssituationerna placerades på 

samma skärmbild alternativt visades på separata monitorer. En reducering av antalet formulär 

och sammansättning av handlingarna och spelplanen sågs som positivt under valideringen och 

testningen av studenter och kollegor som fick prova båda alternativen.  

För att förenkla uppdatering av spelplanen skapades en klass för att hantera tiden i spelet. 

Detta ger möjlighet att visa resursernas positioner på spelplanen vid till exempel omstart av 
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spelet och att kunna lagra teamets tagna beslut i en form av ”beslutsdagbok” för att 

möjliggöra rekonstruktion av historiska förlopp (varför det gick som det gick).  

Assistenten och kontorsmiljön: Efter ett antal försöksomgångar utformades en stomme till 

resultat- och balansräkning i kalkylsystemet. Försök och tester utfördes för att läsa in data från 

databas till assistenten och därefter exportera till en modell i kalkylsystemet. Datafångsten 

löstes genom att ekonomisystemet och beslutsstödet utgår från att ladda in data från 

verksamhetsdatabasen till assistenten, för att därefter exportera data till en form av 

metamodeller (till exempel balans- och resultaträkning) i kalkylsystemet. De spelande 

grupperna kan sedan importera data till egna utformade kalkylmodeller för planering och 

uppföljning av den spelade verksamheten ur dessa metamodeller. Avslutningsvis förfinades 

kontorsmiljön och de olika delsystem som ingår i gruppens affärsspel kopplades på.  

Formulären och databaserna testades och modifierades för att delsystemen skulle uppträda 

enligt kravspecifikationen. Validering och testning varvades med utveckling av assistenten 

och kontorsmiljön samt spelmotor och spelplan. Programutvecklingen utfördes av två grupper 

med två studenter i vardera. Vid valideringen och testningen skiftades system mellan 

grupperna. Detta medförde att många av de idéer som framkom under steg 2 kunde testas. 

Syftet var att finna lösningar som utgick från att få regelverk och data i databaser för att 

förenkla anpassningar av systemet. Förfaringssättet ger möjlighet att anpassa spelet inför en 

spelomgång med ett administrativt system, utan att ändra i programkoden.  

Handledarsystemet: Design av databasen som stöder handledarsystemet utfördes allt 

eftersom behoven och kraven formades. Tester utfördes för att säkerställa att scenariosystemet 

fungerade. En rutin för orderfördelning för de spelande företagen togs fram i marknads-

systemet. Marknadssystemet har som uppgift att samordna gruppernas aktiviteter i samband 

med marknadsbeslut under spelet. 

Testning varvades med utveckling av scenariosystemet och marknadssystemet. Utveckling 

och testning utfördes av fyra studenter uppdelade i två grupper. Vid valideringen och test-

ningen skiftades system mellan grupperna. Dessa iterationer och utprovningar tillsammans 

med mina erfarenheter från de två tidigare stegen medförde att lärandeaspekterna och 

systemets tillförlitlighet ökade. Detta gav också möjlighet att få en balans mellan system-

struktur och möjliggörare.  
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För att öka flexibilitet när spelet används i ett nätverk utfördes försök med kommunikation 

mellan marknadssystemet och de spelande gruppernas affärsspelsystem. Både tester över ett 

LAN och Internet utfördes av de två grupperna. Affärsspelssystemet utformades enligt 

ansatsen att skapa en huvudkatalog för varje spelande grupp och att registrera ”sökvägen” till 

katalogen på nätet. 

5.7 Beskrivning IT-baserat affärsspelsystem – Resultat steg 3  

De förändringar som utförts under steg 3 av utformningen och resultaten av dessa presenteras 

nedan. Delar av motorn konstrueras som ett informationssystem med en ”process som 

uppdrag”. Detta ger möjlighet att visa spelflödet på spelplanen med ledtider som hanteras via 

regelverket efter vare handling från den spelande gruppen.  

Figur 5.8: En handlingssituation i spelet och spelplanen som visar flödet av resurser 
(ringar) och status på marknaden, kassan och kundfodringar med stöd av 
siffror.  

I nedre delen av figur 5.8 illustreras gränssnittet i en av handlingssituationerna som ingår i 

spelet. I rutan till vänster visas produktionens tillstånd, det vill säga hur lång tid det är kvar 
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innan tillverkningen är färdig. Olika produkter symboliseras med olika färger, enhetliga färger 

används i spelplanen och handlingssituationen. Den mittersta rutan visar vilka produkter som 

blir färdiga och kommer att placeras i lagret och till vilken särkostnad. I rutan till höger kan 

man välja att ställa om en verkstad till att producera en redan utvecklad produkt och/eller 

investera i en ny verkstad.  

Assistenten: Gruppen har tillgång till ekonomisk och annan verksamhetsinformation. Detta 

innebär att de lärande har möjlighet att följa både de vertikala och de horisontella flödena i 

spelverksamheten. Detta ställer krav på datafångst ur databaserna för att spegla både operativ 

och strategisk status i affärsspelsverksamheten med stöd av beslutsstödet.  

Kraven att använda en mer autentisk kontoplan aktualiserades när tankar om utformning av ett 

ekonomi- och beslutsstöd diskuterades. Databasen med kontoplan ger möjligheter till ökad 

flexibilitet på användarnivå. 

För att få realism liknar modellerna som ingår i assistenten de som används i företag.  

Användare kan tillexempel hämta data till kalkylmodeller från databasen direkt (detta kräver 

dock förprogrammerade frågor eller kunskaper i frågespråk).  

I spelet används tekniken att assistenten hämtar in data från verksamhetsdatabasen och 

exporterar dessa till ett antal standardmodeller (MIS-liknande). Utifrån dessa kan mer 

specifika lärstödjande kalkylmodeller utformas. En utvidgning av en balans- och resultat-

räkning illustreras i figur 5.9, där ett Du Pont-schema visas ute till höger i rapporten. I de 

schemat framgår ett kalkylprograms möjligheter att kombinera grafisk representation med 

lärstödjande information som representeras i öppningsbara celler som förenklar tolkningen 

och ökar förståelsen av presentationen. 
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Figur 5.9: Design av Du Pont-schema med förklaringar som stöd för lärandet. Schemat utgår från 
resultat- och balansräkningsrapporterna i kalkylsystemet. 

Kontorsmiljön: Kontoret (se figur 5.10) med ett antal metaforer är utgångspunkten för att 

driva verksamheten i den spelade verksamheten. Miljön innehåller också ett traditionellt 

menysystem som ett alternativ till metafortekniken. I kontorsmiljön möter man ett skrivbord 

som har en inkorg och en bokhylla med pärmar där det bland annat står inköpsrutiner, 

rapporter och bokslut och varulager på ryggen. Kundbeställningar kommer in via inkorgen. 

Den töms efter genomförd utleverans, vilket indikerar att en ”elektronisk” beställning utförts. 
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Figur 5.10: Gränssnitt för val av spelmiljö och kontorsmiljön med användning av olika metaforer. 

Handledarsystemet: Handledarens administrativa stöd utformades som ett aktörssystem 

bestående av delsystemen scenariogeneratorn och marknadssystemet. Scenariogeneratorn ger 

handledaren tillgång till en databas med utgångsvärden som utgör starten för de spelande 

gruppernas verksamhetsmodell. Scenariogeneratorn stöder handledaren vid distribution av 

verksamhetsmodellen inför starten av en spelomgång.  

Handledaren kan inför eller under en spelomgång ändra vilka produkter som finns i verksam-

heten samt deras materialkostnader, vilka verkstäder och typ av verkstäder som finns samt 

uppgifter om tid för anskaffning, kostnader, produktionstakt och omställningstid, vilka 

marknader som finns och etableringskostnader, samt finansieringsuppgifter och förutsätt-

ningar för lån.  

I figur 5.11 illustreras användningen av formulärteknik i scenariogeneratorn. Under första 

fliken (tabben) ”Texter och konstanter” finns två tabeller som innehåller värden som påverkar 

spelets regelsystem. Värdet i textfältet under tabellen kan ändras genom dubbelklickning på 

en rad. Dubbelklickningen ger även en utförligare beskrivning av hur värdet används i spelet 

under tabellen. I den nedre tabellen bestäms vilken valuta som skall användas och handledar-

datorns IP-nummer och portadress som används när datornätverket används. Under fliken 
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”marknader” görs inställningar för marknaderna och fastigheterna. Fliken ”produkter och 

verkstäder” hanterar inställningar för produkter och verkstäder och i fliken 

”produktionskostnader” bestäms hur stora produktionskostnaderna för att tillverka en viss 

produkt i en viss verkstad skall vara. 

Figur 5.11: Scenariosystemet med ett antal valalternativ placerade under olika flikar. 

Dessutom kan handledaren justera företagets resurser genom att lägga in pengar i kassan, 

lägga in kundfordringar under olika perioder, lägga in material i förråd, lägga in serier i 

produktionsverkstäder, lägga in färdiga produkter i lager, lägga till anläggningstillgångar, 

lägga till fastigheter och värde, lägga in inköpsorder och lägga in kortfristiga lån.  

Marknadssystem: Orderfördelningen ställer krav på att de spelande gruppernas 

marknadssatsningar och marknadsföringar samlas in och lagras i handledarens databas innan 

automatisk orderfördelning fastställs. Detta utförs genom att de spelande grupperna skickar 

information till marknadssystemet eller att handledaren manuellt registrerar uppgifterna i 

databasen. Automatisk orderfördelning utgår från gruppens marknadsföring och föregående 

års försäljning. Orderfördelningen mellan de spelande grupperna beräknas enligt regelverket. 

Manuell fördelning görs genom att gruppens order visas för handledaren som kan göra 

ändringar innan orderfördelningen skickas tillbaka till gruppen.  
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I marknadssystemet ingår flikarna marknadsföring, försäljning, inspel, vikter och ordning, se 

figur 5.12. Flikarna ”marknadsföring” och ”försäljning” används endast om de spelande 

grupperna inte kan skicka in sinar marknadsföringsbeslut och sina tidigare försäljningssiffror, 

vilket medför att dessa skrivs in manuellt. Flikarna ”inspel” och ”order” ger möjlighet att 

under spelet ändra förutsättningar för de spelande grupperna som agerar på marknaden. Det 

kan till exempel vara ändringar av inköpspris på råvaror, fasta kostnader, minsta belopp att 

marknadsföra, ränta i procent, antalet tillgängliga order på en marknad, pris per produkt och 

hur mycket priset skall variera på en produkt. Marknadssystemet slumpar fram priset på en 

produkt utifrån ett snittpris som anges. 

Figur 5.12: Marknadssystemet med ett antal valalternativ placerade under olika flikar. 

Under fliken ”vikter” finns möjlighet att ändra prioritetsordningen mellan villkoren för order-

fördelningen genom att ändra vikternas värden utifrån regelverket. Status som gäller under 

aktuell spelomgång visas i den högra delen. Detta är en funktion som är mycket viktig när ett 

stort antal grupper medverkar i spelet.  
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Modellen över affärsspelet där handledarsystemet och gruppens affärsspel samverkar 

illustreras nedan. Modellen har tre delar; en referensmodell, ett handledarsystem och ett 

system per spelande grupp. Modellen ger en bild av delarna i det IT-baserade affärsspels-

systemet, systemets aktörer (handledare och de lärande grupperna) och de aktiviteter som 

förekommer mellan moduler och delsystem. Modellen visar också på vilka aktiviteter som 

utförs av varje aktör, se figur 5.13. Behoven av samverkan och koordinering mellan 

delsystemen blir här tydliga. Modellen kan även fungera som ett underlag för en grov 

programflödesbeskrivning.  

Inför en spelomgång. Förberedelser görs i form av att:  

1. Handledaren studerar en affärsverksamhet som kan stå modell för affärsspelet och 

anpassar affärsspelet inför en spelomgång (till exempel typ av produkt, kostnader för 

administration och produktion samt typ av och antal produktionsenheter). 

2. Marknaden (den gemensamma marknaden för grupperna) innehåller regler som lagras 

i databasen om hur efterfrågan på produkter varierar under genomförandet av en 

spelomgång. Reglerna specificerar även hur till exempel order fördelas mellan de 

spelande grupperna. Detta styrs och kontrolleras av handledaren med stöd av 

marknadssystemet. Det regelverk som används för orderfördelning överensstämmer i 

stort med dem som används vid manuell orderfördelning i klassrum: 

Det företag som är marknadsledare får välja order först. (det som har den 

största totala försäljningen på en marknad) 

Det företag som satsat mest på marknadsföring får välja order i andra hand. 

I tredje hand får det företag som har den största totala satsningen på marknaden 

föregående år välja order. 

Den som satsat mest på marknadsföring föregående år får välja i fjärde hand. 

Utifrån detta regelverk tilldelar handledare de olika prioritetsordningarnas vikter, som 

styr hur stor skillnaden skall vara mellan dem vid beräkning av order. 

3. Verksamhetsmodellen (företaget) speglar hur den spelade verksamheten ser ut vid 

start av en spelomgång. Verksamhetsmodellen visar specifika data om status för 
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tillexempel produktion, ekonomi och marknaden. Vanligtvis startar samtliga grupper 

med samma förutsättningar. Inställningen utförs av handledaren genom ändringar i 

databasen med stöd av scenariosystemet. 

4. Generella regler sätts. Data som påverkar samtliga företag är i en enkel form av 

spelgenomförande till exempel låneränta och materialkostnader på marknaden. Dessa 

kan göras förhandlingsbara, med en stokastisk variation eller specifika för varje 

spelgrupp. Specifika data för varje spelgrupp brukar vara till exempel data om vilka 

produkter som produceras, produktionstid, kostnader etcetera. Anpassningen görs med 

stöd av scenariosystemet.
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Figur 5.13: Handledarsystem och gruppens affärsspelssystem inför och under en spelomgång. 

Inför en spelomgång ställer handledaren in grundförutsättningarna och distribuerar dessa till 

grupperna genom följande aktiviteter (a-d): 

a. Handledaren studerar verksamhetens omgivning och bestämmer vilka regler som skall 

gälla för marknaden, en interaktion med marknadssystemet. 

b. Handledaren utformar utifrån en tänkt ”verklighet” utgångsläget för gruppernas 

spelomgång, med stöd av scenariosystemet. 
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c. Handledaren bestämmer vilka regler som skall gälla initialt för spelomgången, med 

stöd av scenariosystemet. 

d. Gruppen får tillgång till verksamhetsmodellen för det simulerade företaget. Verksam-

hetsdatabasen ger underlag för att starta upp en spelomgång (”del i att driva före-

taget”). Under spelet samverkar spelmotorn med verksamhetsdatabasen, hämtar och 

lagrar data med stöd av specifika och generella regler, se punkten e.  

e. Gruppen får de regler som initialt gäller för spelomgången.  

p. Tar emot information från gruppen (stöds av marknadssystemet). 

q. Sänder information till gruppen (stöds av marknadssystemet).  

Marknaden påverkas under spelet av de spelande gruppernas agerande och regelverket. 

Handledaren bestämmer tillsammans med de spelande teamen när marknaden ”öppnar” (en 

synkronisering av tiden).  

Komponenter i en spelomgång. Följande komponenter ingår ( 5 - 11): 

5. Vid start av en spelomgång distribueras en kopia av handledarens verksamhetsmodell 

ut. Modellen påverkas sedan av vilka beslut som det spelande företaget fattar under 

spelomgången. Verksamhetsmodellen (del av verksamhetsdatabasen) ger dataunderlag 

för en återkoppling från spelet i form av resultat.  

6. Regler för de spelande grupperna (delmängd av verksamhetsbasen) är vid start 

identiska. Reglerna kan inte förändras av de spelande grupperna under en spelomgång 

utan endast ändras av handledaren. 

7. Spelmotorn startas från kontorsmiljön och hämtar upp beslutssituationer (9) som beror 

av verksamhetsmodellen (5) och vilka regler (6) som gäller. Motorn driver spelet 

framåt genom att gruppen agerar (tar beslut och utför handlingar) under spelom-

gången. Spelmotorn ger återkoppling efter varje beslut genom att uppdatera spelplanen 

(8) så att de operativa flödena speglas för gruppen.  

8. Spelplanen presenterar en bild av resursflödena genom de olika enheterna i 

verksamheten och grundläggande information om verksamhetens aktuella status. 
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9. Handlingssituationer i form av beslutssituationer itereras fram under varje period och 

vid årsslut av spelmotorn. Efter att gruppen agerat (tagit beslut) exekveras beslutet och 

en automatisk bokföring utförs samt lagring av transaktionen i verksamhetsdatabasen. 

10. Assistenten (beslutsstöd med lärandeegenskaper) startas från kontorsmiljön och ger 

möjlighet för deltagarna att få periodisk information från ett ekonomisystem (MIS-

liknande rapporter). Stödet används också för att hantera planering, uppföljning och 

bearbetning. De spelande kan använda egna modeller för uppföljning och planering i 

kalkylsystemet. Underlaget (data) hämtas från företagets verksamhetsmodell och skall 

ses som ett komplement till spelplanen och de MIS-liknande rapporterna. I assistenten 

ingår också en företagssimulator (affärsspelssystemet körs i simuleringsläge, kallat 

drömfabriken). Simuleringsläget startas från kontorsmiljön och ger möjlighet att 

rekonstruera och planera inför mer långsiktiga beslut både på individ- och gruppnivå.  

11. Deltagare i gruppen fungerar som en ledningsgrupp för det spelade företaget. Gruppen 

ansvarar gemensamt för att styra och leda det spelade företaget med stöd av spelplanen 

och assistenten.

Spelmotorn ”driver spelet” med stöd av data och regler som tillämpas på gruppernas beslut. 

En iterativ sekvens med ett antal handlingar uppdelat på fyra perioder under ett år används. 

Antalet handlingar som utförs räknar fram tiden i spelet. Alternativt kan gruppen själv välja i 

vilken ordning de vill utföra handlingar. Den senare strategin kan ses som mer användbar i 

rena strategispel med experter som spelare.  

Aktiviteter under en spelomgång. Dessa aktiviteter genomförs flera gånger under 

spelomgången i interaktion med gruppen, enligt punkterna (f – q):  

f. Spelmotorn hämtar aktuella regler. 

g. Spelmotorn hämtar aktuell verksamhetsstatus.  

h. Spelmotorn ritar upp verksamheten på spelplanen. 

i. Gruppen tar del av informationen på spelplanen (social aktivitet). 

j. Spelmotorn presenterar en handlingssituation utifrån regler och verksamhetsstatus för 

gruppen (interaktion). 
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k. Gruppen tar beslut (interaktion och social aktivitet). 

l. Spelmotorn registrerar beslut.  

m. Spelmotorn uppdaterar verksamhetsmodellen enligt beslutet. 

n. Beslutsstödet hämtar data från verksamhetsmodellen. 

o. Beslutsstödet i assistenten presenterar och stöder gruppens (interaktion och social 

aktivitet).  

p. Utförda marknadsåtgärder för företaget skickas till den dynamiska gemensamma 

marknaden och vilka order som väljs från utbudet.  

q. Marknaden delger företaget/gruppen utbudet av order samt vilka order den slutligen 

erhållit. 

Aktiviteterna p och q kräver en form av kommunikationslösning mellan gruppen, affärsspels-

systemet och marknadssystemet. Det behövs ett medium (klassrum, nätverk och 

serverfunktion) för att göra det möjligt för de spelande grupperna att delge handledare beslut 

som är kopplade till marknaden (se under punkten e) och för att hämta information som kan 

ligga som grund för prognoser. 
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6 Empiriskt arbete - utvärderingen 

Den utbildningsmässiga valideringen beskrivs i detta kapitel. Etapperna I-IV omfattar 

utvärdering i flera steg av det IT-baserade affärsspel som blev resultatet av steg 1 - 3. 

Validering görs från både student- och handledarperspektiv. 

6.1 Utbildningsmässig validering 

Valideringen följer strategin med ett iterativt flöde mellan etapperna så en lärandeprocess 

erhålls. Resultaten från varje etapp har påverkat nästa etapp. Resultaten i form av förbättrings-

förslag från tidigare etapper presenteras i övergången till nästa etapp. Förutom en utbildnings-

mässig validering har ett av delmålen varit att få erfarenheter av implementering av det IT-

baserade affärsspelet. Ett annat delmål har varit att lära och förbättra genomförandet av den 

slutliga utvärderingen i en undervisningssituation.  

6.1.1 Etapp I - Validering och testkörning med studenter 

Modellen för test och validering under denna etapp men också under nästa etapp visas figur 

6.1. Ett spelgenomförande genomfördes med studenter. Spelandet delades upp i flera 

omgångar. Efter varje omgång genomfördes en dialog med de spelande studenterna. Dialogen 

syftade till att samla data till den utbildningsmässiga valideringen och till att få underlag för 

förbättringar inför valideringen i etapp IV, den ”skarpa” undervisningssituationen. 

Figur 6.1: Metod för intrimning inför ett spelgenomförande och utvärdering av 
affärsspelssystemet. 

Under testet prövades möjliggörarna och den första versionen av den framtagna användar-

manualen till spelet. Frågor hämtade från en testmall användes (se Bilaga 1: Sexstegsmo-

dellen). Testet utfördes i dialog med en respondent som var en student med mycket goda 

kunskaper i företagsekonomi, men ingen erfarenhet av affärsspel eller andra datorspel. 
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System- och testmiljön utformades i två rum med en dator i varje rum. Datorerna var 

uppkopplade i ett lokalt nätverk. På den ena datorn startades affärsspelet för respondenten och 

på den andra startade också ett affärsspel (den skall också användas för marknadssystemet) 

för att få två spelande enheter. Användartestet startade med en presentation av och introduk-

tion till affärsspelmiljön. Efter introduktionen startades spelet.  

Under provkörning och testning av affärsspelssystemet uppstod en störning i samband med att 

data från en spelomgång skickades till marknadssystemet. Störningen medförde att inga order 

tilldelades vilket medförde en brist i kassan och onormala likviditetsvärden. Respondentens 

förtroende för spelet minskade avsevärt. Respondenten ansåg att det kändes som att affärs-

spelsprototypen inte var klar att användas. Men trots detta fortsatte testet av spelet och när 

spelet avslutades så fungerade ordertilldelningen hjälpligt. 

Förslag till förebättringar inför nästa etapp. Introduktionen av spelet och användar-

handledningen bör förstärkas inför användningen av affärsspelet. Problemet med order-

hanteringen eliminerades genom att marknadssystemet och de lärande klienternas affärsspel 

startas upp på separata datorer. Frågorna i testmallen upplevdes som alltför detaljerade vilket 

pekade på ett behov av revidering. 

6.1.2 Etapp II - Validering och testning med studenter

Under denna etapp planerades och utfördes två oberoende testningar och valideringar (etapp 

II a och etapp II b) med stöd av ”studentnätet” vid Luleå tekniska universitet.  

Respondenterna i Etapp II a, var två studenter som läste andra året i systemvetenskap och som 

hade mycket goda kunskaper (minst 20 poäng) i företagsekonomi. I etapp II b medverkade 

fyra studenter på fördjupningsnivå inom systemvetenskap och med mycket goda (minst 20 

poäng) kunskaper i företagsekonomi. Två av dessa hade också erfarenheter från anställning 

med arbetsuppgifter inom administration och ekonomistyrning. Premisserna inför testningen 

skilde sig från testningen i etapp II a. Detta på grund av att samtliga respondenter hade viss 

kunskap om affärsspelet. De hade tidigare i en projektuppgift arbetat med design och 

utformning av ett beslutsstöd och då använt delar av verksamheten (databasen) som ingår som 

modul i affärsspelet.

System- och testmiljön utformades i systemvetarnas ”datorlabb”. Tre datorer användes. På två 

av dem startades gruppernas affärsspel och på den tredje datorn startades marknadssystemet. 

För att respondenterna skulle få känna på en ökad konkurrens på den gemensamma 
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marknaden startades och användes affärsspelet också av dem som ansvarade för testningen 

och valideringen. Inför testet och utvärderingen avsattes tid för att få en återkoppling från 

studenterna av genomförda spelår genom en dialog kring frågor om förbättringar av 

genomförande och synpunkter på den IT-baserade affärsspelsmiljön. 

Inför spelgenomförandet och utvärderingen initierade och distribuerade handledaren 

affärsspelet till den spelande gruppen. En användarmanual delades också ut till 

respondenterna. En introduktion av affärsspelet genomfördes för att klarlägga begrepp och 

vissa åtgärder som bör beaktas inför starten av en spelomgång.  

Information om produktionsprocessen och den gemensamma marknaden var av stort intresse 

för respondenterna i de båda grupperna. De flesta respondenter saknade erfarenheter från 

produktionsmiljöer vilket kan förklara antalet frågor som ställdes om de olika fabrikerna, 

kostnader och produktionskapacitet. Värderingen genomfördes i en dialog vid varje årsslut i 

spelet utgående från ett antal reviderade frågor från etapp I. 

Inför en spelomgång och ett spelgenomförande - etapp II a 

Först genomfördes introduktionen av affärsspelet av handledaren med en stark koppling till 

den reviderade användarmanualen. Nästa steg i introduktionen var att låta respondenterna ta 

del av balans- och resultatrapport samt årets resultat. Respondenterna ombads att lägga upp 

riktlinjer och strategi för nästkommande år. Vidare var tanken att en presentation med stöd av 

video via nätet skulle användas. Just vid den tidpunkten inträffade störningar i datornätet och 

”videoslingan” kunde inte nås från kontorsmiljön. Överväganden gjordes om testet skulle 

skjutas framåt i tiden, men efter omkring 15 minuter kunde testkörningen startas. 

Respondenterna värderade och reflekterade noggrant över spelets funktioner och gick sedan in 

i det skarpa spelläget.  

Nästan omgående uppstod en diskussion mellan respondenterna om deras planering skulle 

följas eller om andra vägar skulle prövas. Det första spelåret tog en 60 minuter att genomföra 

och det andra omkring 40 minuter och de två efterföljande cirka 30 minuter vardera. I och 

med att förseningar uppstod på grund av störningar på datornätet och att spelgenomförandet 

av varje år tog längre tid än vad som var inlagt i planeringen inför testet avslutades 

spelomgången.  

En viktig erfarenhet av testningen och valideringen var att samtliga kostnader som ingår i att 

styra verksamheten måste finnas på ett papper som de spelande kan ta del av.  
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Inför en spelomgång och ett spelgenomförande - etapp II b  

Studenterna delade upp sig i två grupper. Grupperna fick varsitt exemplar av användar-

manualen. Eftersom de medverkande studenterna hade viss kännedom om förutsättningar i 

den spelade affärsverksamheten utfördes ingen introduktion av verksamheten utan endast om 

spelsystemets struktur och funktioner och hur man använder affärsspelet.  

Under spelet prövade respektive grupp också att använda sina tidigare utvecklade 

beslutsstödsystem (en delmängd som delvis överensstämmer med de traditionella MIS-

delarna som ingår i assistenten) som stöd för att styra företagsverksamheten. Detta utfördes 

genom att beslutsstöden initierades mot databasen, i samband med att spelet startades upp. 

Värderingen genomfördes i en dialog vid varje årsslut i spelet utgående från ett antal 

reviderade frågor från etapp 1. 

Förslag till förbättringar inför nästa etapp. Behovet av att planera, följa upp och reflektera 

kring en budgetprocess framkom under och efter spelgenomförandet. En av respondenterna 

menade att: ”Det skulle underlätta mycket för teamen att sätta upp en budget och fastställa en 

strategi. Om en budget upprättas kan den användas för att få en återkoppling efter varje spelat 

år samt vid den avslutade genomgången för att ”knyta ihop säcken.” Detta gav ett förslag att 

använda simulatorn (benämns drömfabriken i spelet) vid introduktionen av 

affärsspelssystemet. Detta ger möjlighet att få pröva att styra företaget (verksamheten) innan 

det skarpa spelläget startas.  

Dessutom visade det sig att de spelande grupperna hade behov av mer information om 

produktionsprocessen i form av omställningskostnader, omställningstider och hyreskostnader 

med mera. Även mer information om marknaderna och ungefärliga priser per order efter-

frågades. En prognos för den gemensamma marknaden (externa miljön) framkom som en 

önskan och en lösning som många av respondenterna ansåg borde prövas.  

En observation under genomförandet var att information om spelet och dess användning samt 

information om affärsverksamheten bör finnas i två versioner. Den ena versionen är en hjälp 

direkt på datorskärmen. Den andra är i pappersform (verksamhetspärm om företaget). En 

skärm kan i vissa situationer kännas begränsande för en grupps arbete. 

6.1.3 Etapp III - Validering med transferkontroll med handledare 

I denna etapp ger experter med erfarenheter av affärsspel (handledare) utlåtanden om hur 

spelsystemet kan fungera bättre i en utbildningssituation (transferkontroll). Handledare eller 
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lärare är de som ansvarar och genomför undervisning med stöd av ett IT-baserat affärsspel. 

Utvärderingsmodellen kunde förfinas med stöd av kunskap från de tidigare genomförda 

etapperna, se figur 6.2. I denna etapp genomfördes också en ”kritisk granskning” av 

scenariosystemet och samtidig användning av marknadssystemet och de lärande klienternas 

affärsspelssystem. Under varje delstudie förekom både spontana och mer formella dialoger 

med handledaren.  

Aktiviteter:
- Användarmanual
- Videopresentation 

av spelet
- Kort introduktion

Förbättringar inför
ett ”skarpt” spel-
genomförande

Ger en subjektiv 
jämförelse med tidigare 
erfarenheter av  
affärsspel

Handledare

- Granskning av
handledarsystemet

- Dialog och frågor

Erfarenheter av 
befintliga
affärsspel 

IT-baserat affärs-
affärsspel 
studeras:
- Introduktion
- Spelgenomförande

IT-baserat affärs-
affärsspel 
studeras:
- Introduktion
- Spelgenomförande

IT-baserat 
handledarsystem 
studeras:
- Scenariosystem
- Marknadssystem

IT-baserat 
handledarsystem 
studeras:
- Scenariosystem
- Marknadssystem

- Granskning
av affärsspelet

- Dialog och frågor

Synpunkter om 
möjliggörare och 
systemstrukturer

Figur 6.2: Metod för prövning och förbättring av användningen av affärsspelssystemet med stöd 
av användare med stor erfarenhet av användning av spel i en undervisningssituation. 

Två handledare med stor erfarenhet av användning av affärsspel i undervisning och av det 

affärsspel vars innehåll fungerat som delar av referensmodellen i det IT-baserade spelet 

medverkade. Kunskaper i ekonomi och erfarenhet från undervisning och från användningen 

av affärsspel medförde att dessa respondenter sågs som intressanta att medverka i en 

”bakåtriktad transferkontroll”. 

System- och testmiljön var i denna studie den akademiska miljön och då forskarens och en 

kollegas tjänsterum med traditionell prestanda på datorerna kopplade till personaldator-

nätverket. Handledarsystemet och affärsspelet installerades på datorerna i respektive 

tjänsterum.  

Inför den bakåtriktade transferkontrollen 

En aktuell version av det IT-baserade affärsspelet med installationsprogram på en cd-skiva 

och användarmanualer distribuerades ut till respondenterna i förväg. Motivet till detta var att 

de skulle få en möjlighet att ”känna på det IT-baserade affärsspelet” före studien. 
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Marknadssystemet och spelsystemet startades upp på respektive dator. Avsikten var att 

handledarna skulle få känna på att spela mot en marknad. De skulle även ge en återkoppling 

från erfarenheter av handledarsystemet inför etapp IV. Granskningen av de två systemen 

utfördes i sekvens, se figur 6.2. 

Användning av spelsystemet  

Introduktionen kortades ner med tanke på att respondenterna fått en användarmanual till både 

de lärande klienternas affärsspelssystem och handledarsystemet en vecka före studiens 

genomförande. Respondenterna startade en spelomgång och agerade som lärandeklienter. 

Testningen avslutades med en kortare genomgång. Därefter startade användning och 

granskning av handledarsystemets delar scenariogeneratorn och marknadssystemet. Under 

granskningen ställde båda respondenterna frågor om funktioner och vad som var viktigt att 

tänka när man arbetar som handledare med stöd av affärsspel i en undervisningssituation. 

Dessa frågor gav tips om hur den ”skarpa speldagen” kunde förbättras. Respondenterna gav 

också förbättringsförslag vad gäller utformningen av de funktionella delarna i systemet.  

Förslag till förbättringar inför nästa etapp. Under användning av de två delsystemen 

framkom allt tydligare att en introduktion om hur man använder spelmiljön är mycket viktig. 

Efter en analys av handledarnas användning av systemen framkom det allt tydligare att en 

användarintroduktion av IT-baserade spel undanröjer många oklarheter i hanteringen av en 

komplex systemmiljö. Användarmanualen bör kompletteras med enkla utförliga systemskisser 

över de olika delsystemen som ingår i det IT-baserade affärsspelssystemet. Detta bidrar direkt 

till att underlätta användningen av teknikstödet vilket påverkar lärbarheten. 

Omfattningen på insatser inför en spelomgång beror på användares erfarenhet av hur 

standardapplikationer fungerar under ett operativsystem och i ett nätverk. För handledaren, 

som dessutom är ansvarig för administrationen och distributionen av det IT-baserade spelet, är 

kunskaper om och intresse för hur operativsystemet fungerar viktigt. Verksamhetskulturen, 

och i den mer specifikt synen på IT:s roll i undervisningen, påverkar också behovet av 

introduktionsutbildningen. 

6.1.4 Etapp IV – Utvärdering av systemet med handledare och studenter 

I denna etapp genomfördes ett undervisningstillfälle under en dag med stöd av det IT-

baserade affärsspelet. Målet med speldagen var att fånga data för att få synpunkter på helheten 

(systemet och det sociala samspelet i en användarsituation) men också för att få synpunkter på 
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möjliggörare och systemstrukturen i det IT-baserade affärsspelet. Preliminärt planerades för 

att genomföra undervisningen med tre aktivt spelande grupper, se figur 6.3. 

En lärare från avdelningen för industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet 

ansvarade för undervisningen och agerade i rollen som handledare. Han medverkade inte som 

respondent i de tidigare etapperna. Han har ansenlig erfarenhet att agera som handledare i en 

undervisningssituation med stöd av affärsspel. Han har dessutom en gedigen erfarenhet från 

användningen av referenssystemet vars innehåll stått som förebild. En kollega som arbetar 

som lärare vid avdelningen för systemvetenskap och med goda kunskaper i företagsekonomi 

fungerade som observatör. Han medverkade också som lärare och ansvarig för projektarbetet 

när studenterna i etapp II b utvecklade ett beslutsstöd. Dessutom har han utfört ett antal 

acceptanstester av systemen under utvecklingsstegen (steg 2 – 3).  

Ett antal frivilliga studenter från systemvetarprogrammet, inklusive de som deltog under 

genomförandet av etapp II b, tillfrågades om de var intresserade av att medverka under en 

speldag. De studenter som tidigare deltagit placerades i en spelgrupp. Tanken var att om 

möjligt observera skillnader mellan deras agerande under spelet och de andra spelgruppernas 

agerande.  

Inför genomförande av undervisning 

Några dagar före speldagen överlämnades manualer till handledaren och en installation av den 

IT-baserade systemmiljön utfördes på hans arbetsplatsdator. Systemet beskrevs för honom 

genom att en dialog genomfördes kring några skisser som illustrerade systemstrukturen i 

affärsspelssystemet och strukturen över studentnätet vid Luleå tekniska universitet. 

Dagen före genomförandet installerades och provkördes spelet tillsammans med handledaren 

på hans arbetsplats. Avslutningsvis utfördes en avstämning med honom om vad som var 

centralt och vi planerade för undervisningen och vem som ansvarade för de olika momenten 

som skulle hanteras under speldagen.  

Spelgenomförandet delades in i följande fyra faser: introduktion, simulering, ”skarpt” 

spelläge och avslutning, se figur 6.3. De fyra faserna gav möjlighet till observationer och 

tillfällen till frågor med efterföljande intressanta dialoger med de lärande klienterna och de 

andra som medverkade under speldagen.  
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Figur 6.3: Faser och upplägg för datainsamling under ett spelgenomförande under en speldag. 

Målet med observationerna och insamlingen av data under speldagen var att få fram nya 

insikter om systemstrukturer för ett IT-baserat affärsspel i undervisning, att få underlag för 

bedömning av tidigare identifierade möjliggörares relevans och att identifiera eventuella nya 

möjliggörare. De uppföljande intervjuerna med handledaren, spelgrupper och med observa-

tören utfördes för att i första hand få en mer formell och djupare insikt om möjliggörare.  

För genomförande av undersökningen användes en datasal på universitet anslutet till ett 

datornätverk med TCP/IP protokoll. Studien genomfördes på cirka sju timmar och video-

filmades. Totalt spelade fyra grupper. Antalet personer i grupperna var två till tre utom i en 

grupp som endast bestod av en student.  

Spelet inleddes med en introduktion med stöd av handledare, se figur 6.3. Han utgick från det 

ekonomiska kretsloppet och gav grupperna kännedom om de centrala begreppen. Grupperna 

introducerades till verksamheten och informerades om den gemensamma marknaden som 

ingår i spelet. Hans introduktion kan speglas med följande citat: ”Ni kommer successivt 

introduceras till vad detta spelande företag håller på med, hur man arbetar (hur ser olika 

processer ut, vilka rutiner finns och hur man tar beslut). Förståelse för verksamheten finns ej 

klart uttalad och den är också svår att berätta eller förmedla. I spelet finns en modell av ett 
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företag, som illustreras av en spelplan som ni kommer att möta för att känna er verksamhet 

med stöd av en verksamhetspärm om företaget.” 

Därefter startade grupperna det IT-baserade affärsspelssystemet i simuleringsläge. Under 

denna fas genomförde samtliga spelande grupper ett spelår som styrdes av handledaren med 

stöd av en dator kopplad till en ”OH-kanon”. Handledaren klargjorde vilka handlingar som 

påverkar marknaden. Han förklarade också regelverket för försäljning, som påminner om den 

regelbundna mässan när order fördelas likt ett ”auktionsförfarande” med chans till budgivning 

om det finns flera intressenter (grupper) på marknaden. 

Handledaren menade att den gemensamma marknaden har fördelar mot den som utgår från en 

algoritm vid strategiträning. Informationssystemansatsen medför att mindre kraft sätts av i de 

spelande grupperna att försöka identifiera och förstå mekanismerna bakom marknads-

algoritmen.  

Innan övergång till ett ”skarpt” spelläge förklarade han att många externa deltagare 

(företagsledarutbildning) efterfrågat möjligheter att anpassa affärsspel till sin egen 

verksamhet. Denna förfrågan brukar komma efter att de spelat spelet några år. Han förklarade 

att innehållet i det IT-baserade spelet till en början uppfattas som enkelt, nästan monopol-

liknande, men med det stora antal parametrar så blir spelet oerhört komplext! 

Därefter genomförde grupperna en skarp spelomgång och handledaren synkroniserade tiden 

genom att i demokratisk ordning fråga när grupperna tror att de utfört samtliga handlingar 

fram till årsslutet. Vid årsslut påbörjas arbetet med besluten som påverkar marknaden. 

Orderförhandling och orderfördelning återkommer i ett iterativt förlopp under spelet. 

Inför spelavslutningen ombads samtliga grupper att reflektera över vad de som företagsledare 

åstadkommit. Handledaren frågade: ”Hur ser framtiden ut för era företag som ni styrt?” Han 

klargjorde att en budget inte kan beskskriva detta, det är helt andra bedömningar. Grupperna 

fick gå runt och studera varandras företag och jämföra. Detta gav tankar om att olika 

strategier tycktes gälla för de deltagande grupperna. Handledaren avslutade med att säga att 

ett av målen med att styra företagets verksamhet kan vara att andra vill köpa just deras 

verksamhet.

Under de efterföljande dagarna utfördes intervjuer om speldagen med studenter, handledaren 

och observatören.  
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Några förbättringsförslag som bör beaktas vid en utbildningsmässig validering: 

Problemen med bruset i en datorsal.  

Att det är svårt att under spelgenomförandet föra en dialog med gruppen, vilket 

medför att dialogen måste genomföras i samband med pauser eller längre raster.  

Att studera konversationen ger ett samlärande. En lösning för att fånga konversationen 

inom gruppen kan vara att samtliga lärande klienter använder mikrofoner som gör det 

möjligt att spela in dialogen och diskussionerna under ett spelgenomförande. Försök 

utfördes med att placera ut bandspelare i datasalen vilket inte fungerade. 

6.2 Resultat av datainsamling från samtliga etapper 

I detta avsnitt kommer resultaten från de olika etapperna att presenteras samlat. Avsnittet 

inleds med en sammanställning av synpunkter utifrån ett användarperspektiv respektive ett 

handledarperspektiv. Avslutningsvis görs en sammanfattande redovisning utgående från 

sexstegsmodellen som användes för att presentera ett spelgenomförande med stöd av den 

konceptuella modellen i kapitel 1.6.1. 

6.2.1 Etapp II och etapp IV – Resultat ur ett användarperspektiv 

I detta avsnitt redovisas resultaten om möjliggörare och hinder för lärande i affärsspelsmiljön 

med underlag från intervjuerna med de studenter som deltog i testningen och utvärderingen i 

etapp II och etapp IV (se Bilaga 2: Resultat etapp 3 - Generellt om spelet – Studenter och 

Bilaga 3: Resultat etapp 2 och etapp 4 – Måluppfyllelse – Studenter).  

Nedan görs en kort sammanställning av synpunkter från etapperna II och IV. En del citat 

används för att belysa de centrala aspekterna. Viktiga punkter som lyfts fram är 

introduktionens roll, behov av konstruktionsmoment och vikten av konstruktivistiska inslag 

och några förslag på sådant som främjar en lärandemiljö.  

Introduktion är en viktig del i ett spelgenomförande, vilket speglas av citat från de lärande 

som visar på problem från etapp två under introduktion av affärsspelssystemet: 

”En introduktion och att det här är sådant som krävs innan du kan börja tillverka en produkt.” 

”Saknade dock lite information ibland som krävs för att tillverka en produkt - skulle vilja 

klicka sig till och ta fram hur mycket nu omställningstiden för maskiner och verkstäder är etc. 

Det skulle vara mer lättförståeligt om det skulle ha varit så!”  
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”Saknade det lite granna, detta med kvartal och årskostnader. Det skall gå ganska snabbt att få 

en överblick över detta (i början av spelet)!” 

”En introduktion så att vi vet vad saker och ting kostar och så vidare!” 

” Kanske skall det finnas en ”verksamhetspärm” i papper?” 

”Jo, det är som skönt att ha det på ”sidan” som man kan bläddra i och så samtidigt som man 

har spelplanen uppe på datorn.” 

”Det var lite oklart hur (resurserna) flyttades efter tyckte jag, speciellt inköpen. Det var inte 

alltid man fick in de rätt! Utbildningen om hur spelplan fungerar kan förbättras!” 

Behov av konstruktionsmoment i spelmiljön, speglas i citat från de spelande grupperna från 

etapp två om planering inför övertagande av en verksamhet: 

”… att man nästan tvingas till att göra en budget och att man inte bara har strategin i huvudet, 

utan även på papper!” 

”… sant, jag tycker att man då skall tvinga lite mer att just planera. Att man sätter upp som 

mål och sådär, att man vet hur man skall agera!” 

”… att om man lägger upp en bra plan och en budget så vet man ju att de här kommer varje 

kvartal och så, och då blir det inget problem.” 

”… känner, att en bra planering skall betala sig! Jag tror ju att detta är något man slarvar med 

i det verkliga livet.” 

”Det kanske är svårt att lägga in en sådan planering i spelet utan att det skulle bli sådär 

långtråkigt så att man bara hastar igenom det bara för att man vill komma till lite ”action”!” 

”… det är ju det som vi sade innan, en ordentlig planering i början. Då blir det inte riktigt lika 

mycket gissa, rita.” 

”Detta med planering är ju ganska lustigt egentligen. Man vet ju om att betydelsen av 

planeringen, att den är jätteviktig och ändå så ägnar man sig så lite åt det! Man vill ju bara 

kasta sig in i spelet och bara köra på!” 

Implementering av komponenter med konstruktivistiska inslag speglas i citaten ovan.  

Konkreta förslag speglas av citaten om hur komponenter som främjar en konstruktivistisk 

miljö kan implementeras: 

”Man kan kanske köra på ett ”övningsbolag” först? Ja, det tycker jag, för då får man se allt.” 

” … få direktiv om att nu får ni ta över detta företag och i pärmen finns alla uppgifter om 

verksamheten! För då får man lite av historien samt att man själva får välja om man vill gå 

ner och rota i beslutstödet eller läsa det från verksamhetspärmen.” 
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Citaten pekar på ett behov av en manuell verksamhetspärm i spelet. De lärande klienterna gav 

också förslag om att använda simuleringsläget för att få prova att driva verksamheten innan en 

skarp spelomgång startas. På så sätt kan grupperna gradvis, vart-eftersom förståelsen för 

spelet ökar, överta ansvar för den spelade verksamheten. Detta medför att de växer in 

företagsrollen, det skarpa spelläget.  

6.2.2 Etapp III – Resultat ur ett handledarperspektiv 

Nedan redovisas resultaten från handledarnas bakåtriktade transferkontroll, delvis i form av 

relevanta citat. Citaten bygger på några centrala frågor som fungerade som underlag för att 

diskutera testningen av det IT-baserade spelmiljön med fokus på spelprocessen (se Bilaga 4: 

Etapp III – Transferkontroll – Handledare).   

Två av handledarna menade att i IT-baserade spel har det i vissa lägen blivit en ”sport” för de 

lärande med erfarenhet och med goda teoretiska kunskaper att försöka förstå vilka de bakom-

liggande algoritmerna som används i spelet är och på så sätt använda en lämplig strategi för 

att genomföra en spelomgång. Vidare framkom att: 

”Problemet är väl att man kan spela på för fort, utan att egentligen tänka efter vad det är som 

händer och sker! Det är ”tiden” som är kritisk! Men detta är ett fenomen som även före-

kommer i det pappersbaserade. Vissa hastar igenom snabbt medan andra är noggranna!” 

”Lägg in bromsklossar! Kvartals checkpunkter!”  

En av handledarna ansåg att det är oerhört svårt att få in samma pedagogik i det IT-baserade 

spelet som i det manuella. ”Det är bättre känsla i det pappersbaserade! Det är svårt att uppnå 

samma engagemang i det IT-baserade på grund av att det inte är lika gripbart som det 

pappersbaserade!” 

6.2.3 Etapp II-IV – Resultat utgående från spelprocessen  

Nedan presenteras ett spelgenomförande som bygger på datafångsten under etapp II och III 

och spelgenomförande från den ”skarpa” speldagen. Beskrivningen av speldagen bygger på 

observationer och en videoupptagning av genomförandet samt intervjuer av handledare och 

observatör (se Bilaga 5: Resultat etapp IV – Intervjuer efter speldagen – Handledare och 

Bilaga 6: Resultat etapp IV – Intervjuer efter speldagen – Observatör).  

Beskrivningen av spelgenomförandet utgår från stegen i den konceptuella modellen, 

introduktion, återkoppling/konkret erfarenhet, planering styrd av återkopplingen/reflekterande 
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observation, planering/aktiv konceptualisering, interagerande/aktivt experimenterande och 

avslutning. Kopplingen till de olika etapperna gör löpande i beskrivningen och där de inte 

anges explicit utgår de från videoupptagningen av speldagen.  

Steg 1: Introduktion  

Undervisning i etapp två med stöd av affärsspelssystemet utan formell handledare och med ett 

fåtal klientgrupper genomfördes med ett relativt högt tempo och med en viss avsaknad av 

erfarenheter av att fungera som handledare. Detta avspeglas också i de många konkreta 

förslag till förbättringar från respondenterna. Under den ”skarpa speldagen” framkom få 

synpunkter på förbättringar av introduktionen.  

Introduktion under speldagen började med en allmän presentation om att leda ett företag för 

att därefter allt mer övergå mot att integrera IT-miljön med den bakomliggande verksamheten.  

Atmosfären i klassrummet kan beskrivas med följande spegling av handledarens dialog:

”Tänk er in i situationen, ni är första dan på jobbet! Ni är del av den nya ledningen. Ni har 

nyss kommit in som nya delägare eller som anställd! Ni ser massor av frågor som ni ser 

framför er och de kommer att öka! En situation som speglas bäst genom att en ansvarig från 

verksamheten går med er! Ni kommer successivt introduceras vad detta spelade företag håller 

på med, hur man arbetar (hur ser olika processer ut, vilka rutiner finns och hur man tar 

beslut). Förståelse för verksamheten finns ej klart uttalad och den är också svårt att berätta 

eller förmedla.”… ”I spelet finns en modell av ett företag, som illustreras av en spelplan som 

ni kommer att möta för att känna er verksamhet. Verksamheten kan följas genom att Ni 

kommer att se resursernas flöden och förstå pengars värde. Ni skall nu successivt få lära 

känna den verksamhet som hanteras i företaget.”  

Verksamhetspärmen användes för att presentera kostnader och få andra fakta om företaget 

som de spelande grupperna skulle ta över. 

Några studenter menade att introduktionen möjligen kunde forceras något, vilket kan bero på 

att de hade vissa förkunskaper om spelmiljön. Handledaren menade att: ”Introduktionen i det 

IT-baserade tar ungefär lika lång tid som i det pappersbaserade. Skillnaden är dock att 

grupperna inte behöver lära sig reglerna i det IT-baserade affärsspelet, vilket gör kanske att 

det kan gå lite fortare! Instruktionsvideos (stöd av multimedia) och att köra en självgående 

simuleringar kan vara ett stöd för att visa på vad som händer!” 
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Inför övergång till det ”skarpa spelläget”, utfördes introduktionen med stöd av simulatorn i 

sex kvartal, vilket också inkluderade ett årsavslut. Grupperna följde under det första året en 

utstakad körning med stöd av simuleringsläget och handledarens instruktioner. 

Instruktionerna utgick från att fortsätta med strategin enligt den gamla ledningens färdplan. 

Regelverket för den externa miljön (den dynamiska marknaden) presenterades av 

handledaren. Handledaren fungerade som föredragande under det första spelåret i 

simuleringsläget. 

Handledaren menade att: ”I det pappersbaserade spelet är allting givet när det gäller 

orderfördelning. Medan i det IT-baserade affärsspelmiljön kan jag styra det på ett helt annat 

sätt. Visst skulle det gå att göra i det pappersbaserade, men svårare! Det går att göra olika 

svårt i spelet!” Handledaren agerade som en avgående VD. Underlagen som presenterades 

kompletterades med att handledaren gav konkreta exempel kopplade till praktisk 

företagsledning. Deltagarna diskuterade intensivt inom gruppen för att klarlägga hur de såg på 

möjliga ansatser för att ta över verksamheten. Rätt ofta förekom det dialog mellan grupperna 

och handledaren om företaget som de ansvarade för. Även frågor av mer allmän karaktär 

dryftades. 

Observatören menade att det är väldigt viktigt att förmedla att man ”tar över någonting”, det 

vill säga en verksamhet som påverkas av en marknad. Observatören menade att det är svårt att 

bara sätta sig med spelet, det är mer eller mindre omöjligt att veta regler eller vad spelet går ut 

på och hur olika funktioner används. Man måste ju veta en hel del från början och denna fas 

visar sig vara oerhört viktig i IT-baserade spel. Detta gäller både de lärande klienterna men 

också handledaren. 

Interaktionen med den externa miljön genomfördes som en mässa som påminner om en 

förhandling med de spelande företagen som intressenter av att sälja till den dynamiska 

marknaden. En lärande menade att (etapp II): ” det är ju rätt kul, detta med den här dynamiken 

och spelledaren, att det även är flera stycken och att det inte bara är jag som spelar, utan att 

det tar hänsyn till hur andra spelar och att det inte styrs utifrån en förutbestämd modell!”.  

Steg 2: Planering - Rapport om situationen, definiera mål ( FAS I: återkoppling/konkret 
erfarenhet, framhäver erfarenhet) 

Vid övergång från introduktionen till ett skarpt spelläge använde den avgående VD:n i 

verksamheten (handledaren) en traditionell MIS-liknande uppföljningsmodell i en kombi-

nation med spelplanen för att illustrera den operativa verksamhetens förändring över tiden. 
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Jämförelser och tolkningar gjordes med underlag från spelplanen och med lagrade data från 

tidigare transaktioner som presenterades med stöd av uppföljningsmodellen. Genomgången 

kopplades också till verksamhetspärmen. Beslutsdagboken användes för att studera vilka 

besluts som togs under provkörningen. Dialogen med grupperna utgick från illustrationer från 

affärsspelet. Den gemensamma reflektionen avslutades med likviditetens betydelse och 

hanteringen av kundfodringar i verkligheten. 

Några citat som visar på klienternas arbetssätt och ansats (etapp II) vid uppföljning och 

tolkning av direkt operativa variabler, som t ex likviditeten: 

”… vi kollade ju hela tiden vad vi hade i kassan, behöver vi låna, kan vi köpa osv.”  

”Vi var mycket noggranna med att inte ha för lite pengar … vi låg ju aldrig någon gång på 

minus! Vi ville ju kunna marknadsföra utan att göra det via lån!” 

”Att alltid ha bra planering så att man inte har för mycket pengar som vi inte använder. Vi 

ville som omsätta pengarna i produktutveckling och sådant som driver företaget framåt.”  

Handledaren diskuterade intuitionens betydelse kontra tillgång till information och menade

att: ”I en verksamhet måste man inse vikten av att fatta strategiska beslut för att undvika, att 

ingen i verksamheten vet var vi på väg! Om man har en dålig känsla för verksamheten så kan 

det bevingade orden användas om att varje bokslut blev en överraskning!”  

Ett upplägg i ett spelgenomförande som inte ger en stark känsla för verksamheten har negativ 

inverkan på motivationen enligt handledaren, som menar att: ”Planering och framförhållning 

blir viktiga inslag inom en verksamhet, när vi måste fatta beslut för att vi skall få de effekter 

vi önskar!”

Respondenter från testkörningen (etapp II) menade också att det är viktigt att sätta upp mål 

och en övergripande plan för styrningen av verksamheten samt att tvingas att planera.  

Två citat från lärande klienter som speglar kunskapsdjup, komplexitet och ett lärande men 

också behovet av planering: 

”Det var så uppenbart att först måste vi bygga en verkstad, sedan måste vi också ställa om den 

för en viss produkt. Men det var inte så enkelt, för det tog ytterligare en viss tid innan man 

kunde börja tillverka, det hade vi inte räknat med.”  

” … produktion och produktutveckling … lite långsökt den kopplingen, för att produkt-

utvecklingen bestämmer man ju utifrån ett strategiskt beslut, att vi skall ge oss i kast med en 

ny produkt för att tjäna mer slantar i slutändan. Men sen ska ju även en produktion planeras 
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utifrån den då den är klar, men det är ju ”nästa” steg, det beror ju fortfarande på marknad och 

marknadsföring, men även de tillgångar man har för att kunna producera dessa produkter!” 

Steg 3: Hantering av återkoppling - Analys av situationen, göra antaganden (Fas II: 
planering styrd av återkopplingen/reflekterande observation, framhäver observation) 

De lärande klienterna i grupperna arbetade med att förstå samband mellan de olika delfunk-

tionerna i den spelade verksamheten: 

” … vi utgick helt från den information vi fick på papper!” 

” … man såg ju på årets resultat! ” 

” Men det är ändå bättre med diagram i stället för siffror.”  

” Nja … i efterhand! Det blev som en efterhandskonstruktion!” 

”Jag skulle också önska veta, förutom bara marknadsandelar, hur mycket marknaden vill ha 

… kanske i form av pengar och antal stycken produkter som ungefär efterfrågas på en 

marknad! Detta påverkar ju massor ens strategi! Att få reda mer om marknaden helt enkelt.” 

”Före så chansar man ju hej vilt. … sedan försökte vi att analysera hela tiden!  

”wow”, här fanns det ju ett underlag i alla fall och då vart man mer intresserad att ställa om 

fler fabriker för att tillverka mer av den produkten.” 

Företagets historia tolkades utifrån traditionella uppföljningsmodeller men också med andra 

modeller som ger stöd för att modellera och konstruera, till exempel kalkylsystem. Ett annat 

viktigt instrument vid samtliga rekonstruktioner var beslutsdagboken som speglar gruppens 

utförda handlingar över tiden i företaget. Även spelplanen med spegling av status med 

förändringar av de operativa flödena var ett viktigt instrument.  

Efter den första ”skarpa” mässan insåg de flesta grupper vilka underlag som kunde stödja 

insamling av data och analys av situationen. Motivationen ökade och fokus sattes på att förstå 

fenomen och ”inte chansa hej vilt”. Återvinning av data blev då en viktig egenskap.  

Steg 4: Planering - Sök/Analys av möjliga alternativ, fastställa antaganden (FAS III: 
planering/aktiv konceptualisering, framhäver abstrakt begreppsbildning)  

Under speldagen användes kalkylmodeller till vilka spelet genererade historiska data från 

verksamheten. Några av de lärande prövade också simuleringsläget under spelomgången i det 

”skarpa” spelläget. Några provade genom att starta upp spelsystemet på en annan dator.  

Handledaren analyserade en av studenterna pappersbaserade ”strategiplanering”, som 

användes under spelet och menade att: ” … planeringen påminner om 
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föreläsningsanteckningar från en ganska så avancerad strategiutvecklingskurs! Man kan här 

tydligt se att ni inte är intresserade av detaljer, utan snarare av hur saker och ting hänger ihop. 

Det lockar och stimulerar till att tänka efter!” 

Han menade vidare att man blir mer engagerad om man får möjligheter att agera själv. Om 

någon annan bestämmer alternativen så tappar man engagemanget och motivationen.  

Två av de lärande menade att en ytterligare fördjupning var möjlig att göra: ”Om vi kollat på 

en sak, som till exempel investeringskalkylering hade det ju fört spelet till en helt annan nivå. 

Det hade som gjort spelet mer mångfacetterat genom att kunna gå in på en djupare nivå. Då 

skulle man kanske få en djupare förståelse detta men kostnader och investeringar, omställ-

ningar av maskiner och så vidare! Jag tror att förståelsen skulle kunna fås till en annan nivå 

helt enkelt.”  

Handledaren menade att om man vill göra detta mer komplicerat utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv kan man ställa krav på att göra en känslighetsanalys. Han menade också att det är 

viktigt med dialog mellan handledare och grupp om det spelade företaget. 

Steg 5: Besluta - Utvärdering av alternativ, fastställa alternativ (FAS IV: 
interagerande/aktivt experimenterande, framhäver handling) 

Några citat från etapp II och etapp IV: 

”För nu hann vi med att analysera en ny produkt på en ny marknad och vi höll på med att 

produktutveckla en produkt till, så vi hann ju egentligen inte riktigt se vad de hade gett 

företaget! För sådant börjar man ju se efter ett antal år!”  

” Det är ju svårt, det måste vara svårt!” 

Tiden styrs av handledaren i samband med att han klargör vid vilken tidpunkt ”den 

mässliknande externa miljön” öppnas nästa gång (en icke datorkontrollerad synkronisering av 

tiden). Tiden mellan mässorna påverkas av komplexiteten i handlingssituationerna och den tid 

som avsätts för de lärande att planera och följa upp verksamheten. Hur mycket tid som behövs 

för detta påverkas delvis av omfattningen av färdiga modeller för uppföljning. 

Beslutsfattandet inom gruppen inför varje handlingssituation föregicks alltid av en dialog 

mellan deltagarna.  
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Steg 6: Avsluta spelet - Framhäver erfarenhet 

En viss oro märktes bland spelgrupperna inför avslutningen av spelet. Många handledare har 

en strategi att inte i klartext ge antal spelår som skall hanteras under en spelomgång, eftersom 

risken då ökar för att någon grupp fokuserar på att få kortsiktiga resultat i stället för att bygga 

upp verksamhet med potential i framtiden.

Handledaren ställde ett antal frågor som de lärande skulle reflektera över i samband med 

avslutningen, några av dessa var: 

”Nu har ni spelat några år och Ni kan nu börja reflektera över vad ert företag åstadkommit? 

Jag vill också att ni funderar över hur er verksamhet kommer att se ut om några år? 

Hur ser framtiden ut för ert företag?” 

Handledaren menade att: ”En budget säger inte så mycket om just det här, processerna följer 

ett mönster och då jag förstår detta kan jag förutsäga vissa saker. Man måste lära sig 

”vardagsbeslut”, det är där många strategiska beslut ligger. Som exempelvis att satsa på 

marknadsföring är ju en sådan strategisk handling. Det handlar om att gruppen måste bygga 

upp en administrativ rutin att se till att inga misstag görs. Detta är ju i sig en lärdom också!”  

Avslutningsvis fick de spelande grupperna gå runt och studera varandras verksamheter och 

jämföra dem. Detta gav en helhetsbedömning av speldagen. En förutsättning för en mer 

detaljerad analys av en annans spelgupps agerande förutsätter tillgång till och återanvändning 

av respektive spelgrupps databas.  

Få synpunkter kom fram under speldagen om brister i spelmiljön eller ytterligare behov av 

stödfunktioner (manuella eller IT-baserade). Vid olika tillfällen under speldagen diskuterades 

önskemål om möjliga förfiningar och förbättringar av viss funktionalitet i den IT-baserade 

spelmiljön.

Nedan görs en sammanställning över några citat som berör vikten av konstruktivistiska 

inslag och tillgång till flera kunskapsnivåer och som hämtats från intervjuer med handledaren 

efter den ”skarpa speldagen”.  

” Beroende på syftet med spelet så kan de lärande ta fram en resultat- och balansräkning 

enligt eget upplägg, eller till viss del med stöd av modellmallar. Man skulle kunna låta teamen 

första åren göra detta för att sedan kanske få någon ”bekräftelse” från systemet.” 

”Det vi lär ut idag är ju att det finns olika former av balans- resultaträkning etc. Men det är ju 

upp till studenten själv att själv värdera olika nyckeltal osv. Det är ju olika för olika 
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verksamheter.” 

”Man skall växa in i företaget, man skall inte få allt serverat i form av olika modeller i 

systemet! Det är ju viktigt att de lärande själv får fundera ut hur olika saker hänger samman. 

Som i det pappersbaserade spelet, det är ju svårt från början, att veta hur spelet fungerar – då 

är det inte bra att få något serverat!” 

”Vid lämpligt tillfälle skulle det vara önskvärt att efter det gått en tid så skulle studenter 

erbjudas olika verktyg, men det är först då de förstår verksamheten!” 

Handledaren menade vidare att budget är en form av ekonomisk analys, att göra en revision är 

en sak, men det är en helt annan sak att förstå sammanhang. Han menar vidare att en budget 

inte säger så mycket. ”Jag kan se kostnaden för en omställning, men jag kan inte se 

omställningstiden exempelvis! Likaså avslöjar ju inte budgeten när man skall sälja 

produkterna! Det är här vi kan koppla tillbaka till simulatorn, mer lärandeperspektiv!” 

”Drömfabriken, den gillar jag jättemycket. Att just kunna provköra företaget, det är här jag lär 

mig! Studenterna får feedback på sitt eget genom denna! Hela idén eller modellen bygger ju 

på att man skall försöka förstå! Att om jag fattar ett beslut, var i spelet får jag feedback!” 
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7 Analys 

Detta kapitel ägnas åt analys av systemstruktur och möjliggörare. Vald systemstruktur 

analyseras utifrån ett informationssystemperspektiv. Möjliggörarna analyseras och diskuteras 

utifrån hur de fungerat som faktiskt stöd för erfarenhetsbaserat lärande i det IT-baserade 

affärsspelets systemstruktur.  

Utgångspunkten för arbetet var att åtgärda brister i befintliga IT-baserade affärsspel och få en 

affärsspelmiljö som stöder den erfarenhetsbaserade lärandeprocessen i en undervisnings-

situation med lärande klienter och handledare. Informationssystemansatsen, som utgår från ett 

informationssystemperspektiv förväntades åtgärda ett antal brister i den klassiska ansatsen för 

IT-baserade affärsspel: 

den statiska matematiska modellen. 

avsaknad av konstruktivistisk lärmiljö. 

brister i flexibilitet och anpassningsbarhet. 

svåra att förstå och att använda. 

Dessa brister i den matematiska modellen ur ett lärandeperspektiv gör att den inte passar för 

simulering i sociala miljöer (Bekey 1971). Flexibiliteten blir låg (Herz och Merz 1998, 

Shneiderman 1999) eftersom modellen avbildar och beräknar gruppernas resultat för alla 

beslut gemensamt. Besluten måste också oftast tas samtidigt av grupperna vilket medför att 

spelet inte kan spelas i olika takt av olika grupper. Detta blir särskilt problematiskt om det är 

flera målgrupper som ska spela spelet. Svårigheter att administrera och anpassa ett sådant spel 

uppstår om de spelande skall ha olika förutsättningar inför en spelomgång. Även uppföljning 

och presentation av resultat blir problematisk när matematiska ekvationer transformeras till ett 

IT-baserat spel (Thavikulwat 2004, 1996).  

När nu teknologin både för datorer och nätverk utvecklats kraftigt finns det möjligheter att 

prova nya ansatser än de som utgår från den klassiska ansatsen (centrala matematiska 

modellen). Än så länge finns dock inte många alternativ till den klassiska ansatsen (Gold och 

Pray 2001; Goosen et al 2001). Detta arbete är därmed bland de första som redovisas med 

alternativa ansatser. 

Antagandet utifrån de ovan redovisade bristerna och hindren var att det fanns ett behov av en

affärsspelsmiljö i vilket de identifierade möjliggörarna ingår och på olika sätt bidrar till att 
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stödja lärandeprocessen. Detta är en spelmiljö som kan kategoriseras som ett spel under fria 

former, en aktörsorganiserad lärandemiljö med en självorganiserande lärandemiljö (Klabbers 

1996). Spelmiljön skall ge stöd för lärande till aktörerna i form av erfarenhetsbaserat lärande, 

anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande samt både individuellt och kollektivt lärande. 

Kvaliteten i informationssystemet knyts till dessa krav (Levén 1995).  

7.1 Analys av systemstruktur 

Den valda strukturen för informationssystemet - det IT-baserade affärsspelssystemet; omfattar 

ett IT-baserat handledarstöd och ett IT-baserat affärsspelssystem. Handledarstödet består av 

en marknadsdel och en scenariodel. Affärsspelssystemet består av en spelmotor med en 

spelplan och en assistent. I systemet finns även flera databaser. Till detta kommer den yttre 

systemmiljön; klassrumsmiljö, spelande grupper och handledare. Vägen fram till denna 

struktur har i en iterativ process gått från den konceptuella modellen via val av arkitektur-

strategier och systemutvecklingsmetod till utformning och realisering. En referensmodell, en 

avbild av innehållet i ett befintligt välbeprövat affärsspel, har funnits med från konceptuell 

modell, via en IS-modell till ett IT-baserat affärsspelssystem som värderats.  

Utformningen har vägletts av både IS- och IT-teori. I de konkreta forskningsfrågorna ingår 

både ”vad”- och ”hur”-frågor. ”Vad”-frågor ses som underlag och hanteras vanligtvis med ett 

IS-perspektiv och ger ett underlag för att hantera ”hur”-frågor i utformningen av ett IT-baserat 

affärsspel. En differentiering av IS och IT (Earl 1989) ger fördelar genom att perspektiven 

sätter fokus på olika aspekter under utvecklingsprocessen fram till produkten. Goda teoribild-

ningar på IS-nivå stödjer utvecklingen av en affärsspelsmiljö, speciellt i de första faserna av  

systemutvecklingen. Arkitekturstrategin ger möjlighet att kombinera aktörsperspektiven, de 

lärande klienterna och handledaren, i systemstruktur och -utformning. 

I samband med hanteringen av ”hur”-frågor sattes fokus på realisering av de tekniska IT-

lösningarna. Två undantag noterades i diskussionen kring hanteringen av arkitekturen och 

gränssnitt i det IT-baserade affärsspelssystemet. Både klienterna och handledare som aktörer 

fanns i åtanke när flexibilitet och stöd för lärande och användbarhet diskuterades. Användbar-

heten för användare testades i den kognitiva genomgången som genomfördes för att få en 

detaljerad beskrivning av tänkbara användbarhetsproblem. Hänsyn togs då till användarens 

behov av funktioner och tjänster i användargränssnittet. Dessutom gav den heuristiska 

utvärderingen informella listor på möjliga användbarhetsproblem utifrån användbarhets-
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principer. Dessa delar av den formativa värderingen har som syfte att bedöma effektiviteten 

hos produkten (Jerkedal 1990) och speciellt den senare har också bäring i ett IS-perspektiv. 

Ett IS-perspektiv med fokus på de tidiga faserna i utvecklingsprocessen, ger stöd i form av att 

modellera informationsflöden och identifiera olika typer av informationssystemkaraktärer i 

affärsspelssystemet från samtliga aktörer i systemet.  

Detta ger också en möjlighet att enkelt beskriva sammanhang och kontext samt att göra 

värderingar. Det är väsentligt att vara medveten om det sammanhang och kontext som 

resultaten tas fram i (Vedung 1991). Problem kan finnas i både produkten och processen, men 

kan också bero på kontexten (Walsham 1993). Modelleringen stärktes genom en kontextuell 

design som resulterade i beskrivning av handlingar som utförs av de olika aktörerna i 

affärsspelsmiljön.  

Synsättet att se informationssystem som både innehållande information och informations-

behandling (Axelsson och Goldkuhl 1998) användes vid modelleringen. Två typer av 

informationssystem för grupperna identifierades i det IT-baserade affärsspelet. Det ena är ett 

informationssystem som utför lite bearbetning och har fokus på datalagring (spelmotorn) och 

det andra är ett informationssystem med fokus på bearbetning och presentation med stöd av 

data från verksamhetsdatabasen. Den generiska modellen för styrning och kontroll av en 

affärsverksamhet (Bocij et al 2003) utvecklades till en form av informationsflödesbeskrivning 

kopplad till de olika typerna av informationssystem.  

IS-perspektivet ger också stöd för att i den kontextuella designen identifiera olika typer av 

handlingar och interaktionsformer som skall ingå i respektive typ av informationssystem. 

Enligt Goldkuhl och Ågerfalk (2002) finns det tre olika typer av handlingar som ingår i 

informationssystem. Alla tre ingår i det IT-baserade affärsspelet: automatiska (regulativa 

funktioner), interaktiva som utförs gentemot systemet av aktörer i miljön, samt handlingar 

som görs utanför affärsspelssystemet i klassrumsmiljön (konsekvensiella handlingar).  

Enligt den generiska kommunikationsmodellen är varje informationssystem dessutom i behov 

av social interaktion och kommunikation. I en kommunikativ handlingskontext i en affärs-

spelsmiljö kan tre världar identifieras kring aktörerna: en social, en objektiv och en subjektiv 

värld (Eriksson 2000). Den sociala och externa världen finns utanför affärsspelssystemet. Den 

subjektiva världen är till exempel den som de lärande klienterna skapar genom sina 

handlingar i spelsystemet.  
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Den generiska kommunikationsmodellen ger en god beskrivning av kommunikationens 

grunder. Modellen har fungerat som underlag för utveckling av marknadssystemets 

samordning av meddelanden och kommunikation med klienternas affärsspel. Ett skäl till detta 

var att inget behov fanns att separera handlingsbarhet och användbarhet i affärsspelsystemet 

(Cronholm, Ågerfalk och Goldkuhl 1999) eftersom handlingskontexterna mellan de två 

kommunicerade informationssystemen är nästan identiska. Ytterligare ett skäl är att 

handledarens och de lärande klienternas mål kan sägas vara i harmoni med varandra istället 

för motsatta, som mellan en verksamhet och kund (Löwgren 1993, Levén 1995). 

En lärandemiljö för att styra en verksamhet ställer krav på interaktion utöver det som erbjuds 

genom periodiska ekonomiska standardrapporter. I det konkreta fallet finns ett besluts-

stödjande system med simuleringsmöjligheter och ett stöd för lärandet både på individ- och 

gruppnivå som ett komplement till ett klassiskt ekonomisystem. Beslutsstödet 

överensstämmer med principerna för de som används i praktiken. Allmänt vedertagna 

ekonomiska begrepp används i spelet (Grönlund 1989). Användning av kontoplan med 

automatisk bokföring och lagring av transaktioner utgör en brygga till de informationssystem 

som skall användas för att styra verksamheten. Användning av kontoplan och vedertagna 

ekonomiska begrepp bidrar till ett gemensamt språk vilket bidrar till hög kvalitet i spelet (Ehn 

och Löwgren 1997). Informationssystemet har lärandemekanismer för att kunna spåra effekter 

av tidigare fattade beslut och se samband (Hedberg och Jönsson 1978).  

En förutsättning för individuellt lärande är att det finns en handlingsfrihet för individen att 

tolka och utrymme för val av metod för att lösa uppgiften och att värdera de uppnådda 

resultaten (Ellström 1992). Processen att tolka kan ske individuellt eller i grupp genom 

distribuerad kognition (Källström 1993; Schwartzman 1993 och Borland m fl 1991). 

Processen blir en social aktivitet när ny förståelse delas med andra och utvecklas i en dialog 

som stödjer kollektivt lärande.

Detta synsätt kan sammanfattas som att spelet ses som ett handlingssystem som ger stöd för 

en handlingsrepertoar. Synsättet ger också stöd för utformning av interaktion med systemet 

och för de handlingar som utförs utanför informationssystemet. Informationssystemet som 

ingår i en spelmiljö ses som ett logiskt sammankopplat tekniskt och socialt system. Detta 

medför att informationssystemet också ses som ett system som kommunicerar spelverksam-

heten när grupperna utför handlingar i en social kontext. 
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I klassiska generella affärsspel används en enkel modell för systemstruktur i tre nivåer, 

användarnivå, regelnivå och en avbildning av en verklighet (referenssystemet). Användare 

eller grupper agerar mot en delmängd av referensmodellen via ett fastställt regelverk på 

mellannivå (Klabbers 2000).  

Modellen har använts som inspiration för att från idealtypiska arkitekturstrategier få fram en 

informationssystemarkitektur som i första hand ger flexibilitet vid användningen och fungerar 

väl i ett affärsspelsystem. Arkitekturstrategin främjar både en snabb anpassning av redan 

existerande informationssystem till nya förhållanden och införande av ny teknik (Magoulas 

och Pessi 1998). Den ger därmed möjlighet att utvidga systemgränserna till generella 

affärsspelsystem med till exempel flera företag med olika verksamheter. Kriterierna som 

användes vid val av arkitekturstrategi var att information skulle ha hög tillgänglighet, 

information skulle ses som en gemensam resurs, databaser och delsystem skulle vara 

oberoende och det skulle finnas en separat funktion för administration.  

Informationen ska finnas lätt tillgänglig med lösningar som stöder och är anpassade för 

uppgiften. I affärsspelssystemet är informationen en både central och kritisk resurs eftersom 

den innehåller kunskap för att ge underlag att agera (spelmotorn) och styra verksamheten för 

de lärande klienterna (assistenten med lärstödjande egenskaper).  

Ansvaret och att agera gemensamt över de funktionella gränserna i verksamheten ställer krav 

på att data och informationsresursen skall finnas tillgänglig i första hand för gruppen. Detta 

medför att databasen görs tillgänglig för hela gruppen för att stödja en konstruktivistisk miljö 

och individuellt och kollektivt lärande. Genom ett många-till-många förhållande mellan 

databasen och delsystemen förenklas tillgängliggörandet av information till andra spelande 

grupper och till handledaren. Den IT-baserade affärsspelmiljön är en konstruktivistisk och 

självorganiserande miljö (Klabbers 1996) genom att aktörer som handledare eller den 

spelande gruppen kan utföra anpassningar av spelmiljön.  

Ett specifikt delsystem (scenariosystemet) ger möjlighet till administration och anpassning av 

data och informationsresursen samt av regelverket. Funktionalitet och räckvidd i affärsspel-

systemet kan därmed variera beroende på vem och vad som skall administreras (Thavikulwat 

2004,1996).

Informationssystemansatsen har som mål att ge en datorstödd simulering (Klabbers 1996) i 

form av ett affärsspelsystem som stöder ett erfarenhetsbaserat lärande. Simuleringsläget har 
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egenskaper som kan klassas som en datorbaserad simulering. Spelmotorn använder fasta 

tidsperioder med ett begränsat antal synkroniseringar. Detta kan kombineras med att de 

lärande klienterna styr företagsinterna handlingar som utförs mellan tiden för synkronisering 

vilket ger en spelmiljö som kan klassificeras som datorstödd simulering (Thavikulwat 2004).  

På så sätt erhålls ett affärsspelsystem med både datorbaserad och datorstödd simulering med 

konstruktivistiska egenskaper och regler som kan anpassas till målen med undervisningen och 

till målgruppens förkunskaper. Detta tillsammans med att medlemmen och gruppen får 

tillgång till en konstruktivistisk miljö med en mix av kunskapsnivåer ger ett affärsspelsystem 

som rör sig på en skala från en reproduktiv lärandemiljö via den heuristiska mot delar av en 

självorganiserande lärandemiljö. 

Om spelet används i en klassrumsmiljö finns det också möjligheter att använda icke dator-

stödda komponenter (Crookall et al 1987) som stöd för lärandet och också att tillsammans 

synkronisera de gemensamma externa företagshandlingarna som både kan göras med eller 

utan datorstöd.

Gränssnitt på flera nivåer fås genom att arbeta med skiktade lösningar vid utformning och 

realisering av affärsspelsystemet fås en hög flexibilitet vad gäller att förändra en nivå i 

systemet eller delsystemen. Detta görs möjligt genom att arbeta med väldefinierade gränsytor 

mellan skikten. Gränsytorna är givna och ses som förutsättningar som ej ändras när innehållet 

i skiktet förändras. Det skikt som ligger närmast de lärande klienterna är gränssnittet som 

fungerar som en brygga mellan användaren och informationssystemet och påverkar vilka 

möjligheter som finns att arbeta med systemdelarna. 

De flesta lärande använder endast spelet ett par gånger och mycket av tiden kan gå åt för att 

lära sig använda spelet (Watson och Blackstone 1989, Senge 1985). Fagerström (2003) pekar 

på två inledande faser för att lära sig använda IT-baserade system innan de kan användas i 

verksamheten. Detta framkom också tydligt under utformningen och utvärdering av affärs-

spelssystemet. Minskning av tiden för inlärande av spelet i kombination med en hög grad av 

komplexitet och hanteringen av flera kunskapsnivåer ställer höga krav på användbarhet. En 

utgångspunkt som blev styrande vid utformningen av gränssnitten var ett produktivitets-

perspektiv där goda egenskaper hos informationssystem ses som en kombination av 

funktionalitet, användbarhet och användarens informationsbehov. Användbarhet beror av 

egenskaper i användningssituationen och hur dessa samverkar och ses som en interaktiv 
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egenskap. En vägledning för att nå hög grad av användbarhet har använts Cronholm (1998) 

och Nordqvist (1993). Den består av funktionalitet, fleranvändarfunktionalitet, flexibilitet, 

relevans, effektivitet/produktivitet, lärbarhet och att systemet ska vara lättanvänt.  

Vid designen av gränssnitt i affärsspelssystemet tillämpades en blandning av tekniker: 

menydrivet, kommandodrivet och formulärdrivet och en teknik som benämns direkt 

manipulering och som använder metaforer och ikoner (Preece et al 1994; Snowberry et al 

1983). Syftet med att erbjuda flera sätt att interagera med affärsspelsystemet är att karaktären 

på delsystemen som ingår är olika men också att varje aktör i systemet har olika erfarenheter 

av att använda IT-baserade system och att systemet används endast vid ett fåtal tillfällen. De 

multimediala inslagen har använts för att stödja och förstärka andra möjliggörare. De stödjer 

återkoppling och visualiseringar. Några respondenter menade att multimediala funktioner gör 

spelet mer realistiskt och ger ökad förståelse för betydelsen av framförhållning. De kan då 

användas för att ge varningssignaler i spelet. Detta ger de spelande möjlighet att se över 

situationen och agera i förväg, innan en ekonomisk katastrof inträffar.  

Ytterligare en utgångspunkt var att utgå från designkriterier som stöds av lärandeprinciper 

(Corbeil 1999). Spelet har utformats för att stödja de lärande att förstå förhållandena i den 

verkliga situationen vilket möjliggör flera kunskapsnivåer. Det är meningen att det ska vara 

lätt att förstå analogin mellan spelet och verkligheten och lätt att forma uppfattningar om 

spelet vilket möjliggörs av klassrumsmiljön. Förståelse för spelets struktur, hur direktiv 

hanteras och vilka strategier som är möjliga underlättas av multimedialt stöd.  

En enkel smidig administration, anpassning och distribution av affärsspelssystemet uppnås 

med stöd av scenariosystemet. Det ger möjlighet att hantera flera handlings-, lärande- och 

kunskapsnivåer i spelet. Anpassning till mål och målgrupp inför en spelomgång 

(handledarstöd) medför att spelplanen med helikopterperspektiv anpassas. En anpassning av 

kalkylmodeller som stöder ett lärande ger förutsättningar för en konstruktivistisk miljö. 

Marknadssystemet och marknadsdatabasen ger stöd för inställningar av regelverket för 

marknaden och hanteringen av orderfördelning till grupperna under ett spelgenomförande.  

Simuleringsläget kan användas i grupp eller individuellt och stöds av spelplanen, assistenten 

samt en kopia av företagets verksamhetsdatabas och regler. Simuleringsläget ger möjlighet till 

en rekonstruktion av företagets verksamhet och möjlighet att ”provköra in i framtiden” som 

ger ett stöd i prognosarbetet. Spelläget har samma förutsättningar som simuleringsläget med 
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undantag att där arbetar man mot företagets verksamhetsdatabas och en marknad vars 

beteende styrs av alla de spelande gruppernas handlande kring marknadsbesluten. 

Spelmotorn itererar fram formulär bestående av handlingssituationer som representerar flera 

olika kunskapsnivåer i en sekvens och använder spelplanen som ett viktigt återkopplings-

instrument. Spelplanen visualiserar den operativa verksamheten med stöd av metaforer. 

Assistenten med beslutsdatabasen med koppling till kalkylsystemet med ett antal modeller 

ger en konstruktivistisk miljö. Mixen av och anpassningen av dessa modeller bidrar till att 

flera kunskapsnivåer finns i den konstruktivistiska miljön.  

Alla de möjliggörare som identifierats vid starten av detta arbete, utom klassrumsmiljön och 

nya möjliggörare som identifierats i tidigare delar av utvecklingsprocessen och utvärderingen 

har därmed integrerats i det färdiga IT-baserade affärsspelssystemets systemstruktur. 

Klassrumsmiljön ligger utanför det IT-baserade spelsystemet. Den blir den översta eller 

yttersta nivån där aktörerna interagerar med spelsystemet. Det är i klassrumsmiljön som 

gruppen ansvarar gemensamt för styrningen av det spelade företagets verksamhet.  

Ett antal hinder för lärande skulle åtgärdas med informationssystemansatsen och 

systemstrukturen. Under utvecklings- och valideringsarbetet har det visat sig att skillnaderna 

mellan hinder för anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande inte är så stora i en 

spelmiljö. Hinder för de två typerna av lärande delas därför fortsättningsvis inte upp på detta 

sätt. Svagheter som beror på omgivningen kring spelmiljön och brister i flexibiliteten genom 

avsaknad av att på användarnivå utföra anpassning av en spelomgång har däremot en märkbar 

betydelse för lärandet (Corbeil 1999).  

7.2 Analys av möjliggörarna 

De möjliggörare som systemstrukturen bygger på är: informationssystemansats, 

konstruktivistisk miljö, klassrumsmiljö, mix av kunskapsnivåer, multimedialt stöd, interaktiv 

miljö som stöds av metaforer, spelplan med helikopterperspektiv och simuleringsmöjligheter.  

I analysen diskuteras möjliggörarna i den yttre systemmiljön, som är miljön utanför 

informationssystemets IT-baserade delar och som innehåller klassrumsmiljön, det IT-baserade 

handledarstödet, det IT-baserade affärsspelssystemet och den gemensamma systemmiljön för 

samtliga IT-baserade delsystem. 
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Yttre systemmiljö 

En spelmiljö eller mikrovärld som stöd i en undervisning erbjuder både noviser och experter 

en möjlighet att utforska olika frågeställningar i praktiken utan att det får konsekvenser i den 

verkliga världen (Gestrelius 1993). Affärsspelet används som ett undervisningsverktyg för att 

få ett erfarenhetsbaserat lärande (Thompson och Dass 2000; Herz och Merz 1998 och Wolfe 

1994).

Lärandet om komplex gruppsamverkan för att styra en verksamhet kan integreras med lärande 

om verksamheter och företagande (Senge och Lannon 1990). Undervisning med stöd av ett 

affärsspelssystem och komplex gruppsamverkan mellan lärande klienter framkallar enligt 

resultaten från värderingen av affärsspelsystemet behov av en klassrumsmiljö och handledare.  

För att de lärande ska kunna hantera situationerna i spelet är det är väsentligt att de ges ansvar 

och får tillräcklig nyckelinformation (Hawley och Duffy 1998). Under sådana omständigheter 

är spel och simulering ett idealt lärandeverktyg för att användas i en klassrummiljö. Behovet 

av tillräcklig information framkom tydligt i de empiriska studierna. Klassrumsmiljön ger 

också möjlighet till användning av icke datorstödda komponenter, som scenario och 

rollprofiler med olika ansvar för gruppens medlemmar. Detta är ett sätt att kombinera 

datorstödd simulering med datorkontrollerad simulering (Thavikulwat 2004). Enligt de 

empiriska studierna bör spelmiljön kompletteras med manuella underlag i form av uppgifter 

om verksamheten samlad i en verksamhetspärm. Pärmen ses som speciellt viktigt vid 

introduktionen. Med dessa underlag blir det lättare att föra dialog och agera tillsammans för 

att uppnå spelmålen. Här gäller dock en balansgång, de lärande skall inte få mer uppgifter än 

vad som behövs för att komma igång på egen hand (Houser och Deloach 1998). 

Behovet av en introduktionsutbildning framkom under värderingen av användningen i nästan 

samtliga etapper. Detta bekräftas av Watson och Blackstone (1989) och Senge (1985) som 

pekar på att det tar tid att lära sig spel. Under de inledande etappernas testning och värdering 

av det IT-baserade affärsspelet utfördes en kortare introduktion av spelet och spelverk-

samheten. Detta visade sig otillräckligt om man jämför med de positiva effekter som 

genererades inför gruppernas spelgenomförande när en erfaren handledare ansvarade för 

introduktionen. Krav på att affärsspelssystem ska vara enkla att lära sig och att använda 

bekräftades (Fagerström 2003; Cronholm 1998). Detta är viktigt eftersom deltagare redan i 

starten skapar sig en uppfattning om spelet och detta påverkar i sin tur deltagarens beteende 

(Garris et al. 2002). 
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Även Fagerström (2003) pekar på två inledande faser för att lära sig använda IT-baserade 

system innan de kan användas i verksamheten. Detta framkom också tydligt vid den 

empiriska utvärderingen. Först efter att grupperna fått erfarenhet av att hantera det IT-

baserade affärsspelet och förståelse för kontexten (de spelande verksamheterna som agerar 

mot en marknad) i spelet startade planeringsaktiviteter med stöd av spelplan och assistenten. 

Då integrerades verksamhet och verktyg, vilket kan tolkas som funktionalitet men också som 

effektivitet eller produktivitet som samtliga är ett mått på användbarhet (Cronholm 1998). 

Handledaren under speldagen menade att ett gradvist lärande om verktygen vartefter de 

lärande ökar sin kunskap om verksamheten skulle vara lämpligt. Detta överensstämmer med 

lärandeprincipen att erbjuda de rätta verktygen som passar användaren och uppgiften så bra 

att det inte distraherar (Houser och Deloach 1998). Det stämmer även väl med kraven på 

användbarhet i form av möjligheter till anpassning och att systemet ska vara lätt att använda 

och acceptera för användaren användarvänlighet, användaracceptans och användarkompetens 

(Allwood 1998). 

Handledarens engagemang och inskolning av grupperna i verksamheten och i användningen 

av spelmiljön var två viktiga fundament inför spelomgången. En god handledare stödjer de 

lärande klienterna att ”växa in i företaget”. Den första effekten var att få ett stort engagemang 

hos de spelande grupperna och den andra effekten var att de ”varvade ner” och tog sig tid att 

lära sig förstå hur de olika delarna hängde samman. Under introduktionen av det IT-baserade 

spelet upplevdes handledarens genomgång i klassrumsmiljön i kombination med stöd av 

simuleringsmöjligheter i spelet som väldigt värdefullt inför övergången till spelgenom-

förandet. Behov av en erfaren handledare för att styra upp och leda var tydligt, speciellt i 

inledningen av spelet för att undvika experiment av karaktären försök och misslyckanden. 

Detta är speciellt viktigt om spelet används vid ett tillfälle. Detta ställer också stora krav på att 

spelet är lätt att använda och lätt att lära sig. 

Den yttre systemmiljön ger också stöd för en självorganiserade konstruktiv lärandemiljö av 

typen datorstödd simulering med låg nivå på styrning och kontroll från det IT-baserade 

affärsspelet (Thavikulwat 2004). Att handledare och de lärande klienterna styr och 

kontrollerar delar av den IT-baserade affärsspelsmiljön ökar flexibiliteten i spelet.  

Handlingar i spelmiljön främjade dialogen, motivationen och att lära av varandra, vilket 

syntes tydligt vid hanteringen av den gemensamma marknaden i klassrumsmiljön. 

Administration och styrning av gruppernas interaktion med marknaden utfördes både 



 143 

manuellt i klassrumsmiljön med stöd av en handledare och automatiskt med stöd från 

marknadssystemet eller som en blandning. Blandningen av handlingar i affärsspelsystemet 

och handlingar som genomförs i klassrummet uppfattades öka realismen i spelet, motiva-

tionen hos grupperna och dialogen med handledaren. 

Vid utvärderingen av det IT-baserade affärsspelsystemet observerades en intensiv dialog 

mellan deltagarna inom grupperna för att klarlägga hur de såg på möjliga åtgärder (hur varje 

individ tänker) samt en dialog mellan grupperna och handledaren som ger en grund för 

samlärande (Hägerfors 1995, 1994). Följande delar är intressanta att ta hänsyn till för att 

stödja samlärande i ett affärsspel eftersom de harmoniserar med både lärandeprinciperna och 

teori om lärande i grupp och beslutsstöd:  

En förstärkning av en autentisk och realistisk spelmiljö kan fås genom att använda 

verktyg och kalkylmodeller som används i praktisk verksamhet. Det ger hög 

motivation och en kognitiv anpassning på individnivå som till stora delar styrs av de 

lärande klienterna själva (Carlsson 1993). En förstärkning av den självorganiserade 

lärandemiljön i spel under friare former stimulerar lärandet om att hantera sociala 

situationer (Klabbers 1996).  

Individens bedömningar utsätts för gruppens bedömningar när simuleringsläget 

använts individuellt och resultatet sedan ska interageras med övriga gruppmedlemmar 

(Hawley och Duffy 1998). Presentation av verksamhetens resultat med hjälp av 

spelplanen, som ger en övergripande bild av verksamheten, underlättar samverkan och 

förståelsen av helheten. Sammantaget ger detta en dialog kring beslutsfaserna (Simon 

1977). Detta stärker de gemensamma visionerna vilket enligt Dixon (1994) ger stöd 

för samlärande.  

Ett gott arbetsklimat i gruppen i en klassrumssituation, medför en förstärkning av 

samlärandekompetensen och stödjer både individuellt och kollektivt lärande (Dixon 

1994). En klassrumliknande miljö har i studierna visat sig vara mycket viktig för att ge 

en god grund för dialogen. Samlärande stöds också av att varje grupp äger sin egen 

beslutsprocess och att processen stöds av modeller som kan associeras till en verklig 

affärsverksamhet och baseras på insamlad data från egna verksamheten och 

assistenten. Både dialog och samlärande påverkades positivt av klassrumsmiljön. 
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Även omgivningens utformning, den klassrumsliknande miljön med datorer i ett nätverk, 

påverkar dialogen. Handlingar i spelmiljön som främjar dialogen, motivationen och att lära av 

varandra är att hantera marknaden i klassrumsmiljön. Intrycken från alla spelande grupper 

fångas och speglas i hanteringen av order under konkurrens, något som enligt utvärderingen 

är viktig för engagemang och motivationen men också för att lära.  

Dialogen förstärks och svagheter i den IT-baserade affärsspelsmiljön minskas genom att alla 

spelande grupper och handledaren har tillgång till minst två datorer som är anslutna till ett 

datornätverk. Handledarens andra dator kan ersättas av en server på det lokala datornätverket. 

Dessutom behövs tillgång till traditionell klassrumsutrustning med möjlighet att ansluta 

handledarens dator till en ”OH-kanon”.  

Anledningen till detta är en brist i möjligheter att se helheten i det IT-baserade spelet som 

påpekades av samtliga handledare. Förslag var att dela upp visualiseringen från spelmotorn 

och assistenten på olika monitorer. På en monitor visas spelplanen kontinuerligt för gruppen, 

en annan visar ”kontoret” eller beslutsstödet och på den tredje monitorn presenteras till 

exempel simulering av den spelade verksamheten. Det har framkommit att det är viktigt att 

visa status på alla processerna samtidigt för att de lärande skall kunna göra jämförelser. Andra 

förslag som framkom var att förenkla handhavandet av presenterad information genom att 

använda tekniken med ”tryckskärm”. Användningen av flera monitorer för att spegla olika 

processer i IT-baserade affärsspel finns inte behandlat i den teoretiska referensramen men 

måste ses som viktigt för att stödja lärandet inom gruppen men även vid en individuell 

användning av spelet.

Avslutningsvis gör en kort sammanfattning om klassrumsmiljön. Vid användning av det IT-

baserade affärsspelet i en klassrumsliknande miljö med en fysiskt medverkande handledare 

fås en ökad flexibilitet och lärandet stärks. Detta höjer den utbildningsmässiga validiteten. 

Introduktionen till spelet kan förstärkas och brister och svagheter i det IT-baserade 

affärsspelet överbryggas. Handledarens roll är speciellt viktigt om spelet endast används vid 

ett enstaka tillfälle som stöd till undervisningen och vid introduktionen och avslutningen av en 

spelomgång.  

IT-baserat handledarsystem (Övergripande styrsystem) 

Det IT-baserade handledarsystemet har fördelar enligt handledare som medverkade i 

utvärderingen. Det blir möjligt att utföra anpassningar av det IT-baserade affärsspelet. 
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Flexibiliteten ökar därmed, vilket är ett krav enligt Herz och Merz (1998) och ett bidrag till en 

konstruktivistisk miljö. Handledaren menade också att många framfört önskemål om möjlig-

heter att göra anpassningar av den spelande verksamheten i det manuella affärsspelet, till-

exempel till egen affärsverksamhet. 

Handledaren menade att det IT-baserade spelsystemet också ger flexibilitet för att hantera 

olika kunskapsnivåer, vilket överensstämmer med Rasmussens (1986) handlingsmodell.  

Anpassning är väsentlig för att ge en bra känsla för spelet och hög motivation (Walsham 

1993, Garris et al 1992). Ett handledarsystem kan bidra till ökning av lärbarheten hos 

systemet (Gestrelius 1993). Det finns också stöd för att ett handledarsystem ökar relevans och 

flexibilitet ur ett användbarhetsperspektiv (Cronholm 1998), i lärandeprinciperna (Tomlinson 

och Masujara 2000) och i grundläggande krav på en lärandemiljö (Norman 1993).  

Inför ett spelgenomförande ställs krav på ett IT-baserat affärsspel att erbjuda möjligheter för 

handledare att skapa förutsättningar för lärande. Handledaren måste alltså förutom yrkes-

kompetens ha kompetens att med stöd av handledarsystemet anpassa kontexten till mål-

gruppen. Handledarstödet bör underlätta urval av viktiga delar i systemet och kan på så sätt 

sägas stödja lärbarheten (Gestrelius 1993).  

Scenariosystemet är ett sätt att bidra till förverkligandet av både en hög flexibilitet och ett 

administrativt stöd i den IT-baserade affärsspelmiljön. Delsystemet gör det möjligt att både 

styra och anpassa spelet, att administrera det och hantera tiden (Thavikulwat2004, 1996). Spel 

under fria former med konstruktivistiska inslag kategoriseras förutsätter också att någon aktör 

har möjlighet att utföra anpassningar (Klabber 1996). Separering av databaserna från 

scenariosystemet underlättar förvaltning och anpassning. Scenariosystemet ger också 

handledaren ett redskap för att förvalta och anpassa de andra delsystemen i den IT-baserade 

affärsspelsmiljön. Scenariosystemet används endast före en spelomgång, inte under spelet. 

Detta delsystem har därför inte fått samma genomlysning under utvärderingen som de andra 

delsystemen. Utvärdering av scenariosystemet har utförts i form av att inför en spelomgång 

ställa vilka produkter som ska finnas och produktnamn, vilka marknader som ska finnas och 

deras namn samt inställningar av vilken valuta som skall användas etcetera (se figur 5.11). 

Därefter har det IT-baserade affärsspelsystemet startats upp och effekterna av anpassningarna 

noterades av handledarna. Inga negativa omdömen framkom och en positivt ”aha” kunde 

noteras när förändringarna på spelplanen noterades. 



 146 

Marknadssystemet används för att styra, kontrollera, samla in data, beräkna och presentera 

resultat. Lagrade data tillsammans med det lagrade regelverket genererar orderförslag till 

grupperna. Krav på dynamik i simuleringsläget framfördes under användartest av det IT-

baserade spelet i simuleringsläge. De spelande klienterna upplevde det som tråkigt att utföra 

en manuell fördelning av förväntade utslag på marknaden.  

Marknadssystemet visade sig fungera bra och avlasta handledarens arbete under 

spelgenomförandet. Separeringen mellan marknadssystemet och det IT-baserade 

affärssystemet med en samordning mellan dem har flera fördelar. Ansvaret kan fördelas 

mellan handledare och grupperna. Detta ger de spelande grupperna ett indirekt systemansvar 

för den interna verksamheten. Det ger också möjlighet för gruppen att styra vad som skall 

göras och med vilket tempo, vilket överensstämmer med användardriven styrning 

(Thavikulwat 2004). Marknadssystemet bidrar till hög flexibilitet i det IT-baserade 

affärsspelet och ger också en hantering av beslut under osäkerhet eller risk, vilket bidrar till en 

god mix av beslut som stimulerar lärande. Beräkningsfunktionen avlastar handledarens 

administrativa arbete.  

IT-baserat affärsspelssystem för de lärande klienterna 

I denna ingår spelmotorn, som utformats så att handlingarna presenteras i en sekvens. 

Speltempot styrs av hur mycket tid spelgrupperna använder för att hantera sina handlingar och 

beslut, i enlighet med principerna för ett aktörsdrivet system (Thavikulwat 2004). En högre 

frihetsgrad erhålls genom att de lärande under spelet väljer i vilken ordning de olika 

handlingssituationerna används/presenteras. Två typer av handlingar ingår: automatiska 

handlingar och interaktiva handlingar som påverkas av användare (Ågerfalk och Goldkuhl 

2000). Genom att olika handlingssituationer kan ingå i spelmotorns repertoar så kan en mix av 

handlingar ingå i spelet vilket ger möjligheter till en mix av kunskapsnivåer.  

Transaktionsdata från de lärandes interaktion (beslut och handlingar) bokförs enligt 

traditionella principer för klassning av data (bokförings- och redovisningsprinciper) i en 

verksamhet och lagras som data och informationsresurs. Detta ökar autenticiteten i spelet 

vilket krävs för erfarenhetsbaserat lärande (Ellström 1992). Även goda användbarhets-

egenskaper i systemet ger ökad lärbarhet och gör både att systemet blir lättare att använda 

samt ger de lärande en positiv attityd till det IT-baserade affärsspelet (Cronholm 1998). De 

empiriskt identifierade användbarhetsegenskaperna i det IT-baserade affärsspelssystemet ger 

också en hög grad av interaktion. Bland annat direkt manipuleringstekniken med stöd av 
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metaforer visade sig vara ett bra vägval. Vid utförande av handlingar kan formulärtekniken 

med formulär användas. Det kom inte in några negativa synpunkter om denna teknik under 

utvärderingarna. Dessutom noterades i utvärderingarna under de första etapperna att kraven 

på tillförlitlighet och tillgänglighet till funktioner och delsystem samt tillgång till data och 

information var viktiga aspekter att beakta.  

För att spelmotorn med automatik skall transformera gruppens beslut till lagrad strukturerad 

data erfordras en kategorisering av transaktioner. Detta efterfrågades tidigt av en handledare. 

Kategorisering av transaktioner ökar realismen i spelet och gör det möjligt för assistenten att 

använda modeller och data från data- och informationsresursen. Kategoriseringen uppfattades 

som positiv och de möjligheter som den medförde ansågs öka realismen. En ökad realism är 

ett av kriterierna som ingår i lärandeprinciperna (Tomlinson och Masujara 2000) och som 

påverkar den externa validiteten positivt.  

Spelplanen visar verksamheten från ett helikopterperspektiv. De spelande grupperna kan med 

stöd av spelplanen förstå hur olika processer hänger samman och förstå flöden i en 

verksamhet. Spelplanen har multimedialt stöd och metaforer används. Spelplanen ger en 

tydlig återkoppling, minimerar användarens behov av att minnas och ger en lättillgänglig 

information för både medlemmar i gruppen, gruppen och handledaren (Nordqvist 1993 och 

Norman 1993). Respondenterna tyckte att spelplanen är en central och viktig möjliggörare, 

speciellt för de som inte har erfarenhet av att styra en verksamhet. Spelplanen ger enligt 

samtliga respondenter en förståelse för att det är flera delprocesser som hänger ihop och att 

det finns fördröjningsmekanismer som man måste beakta. De menar att spelplanen också är 

en gemensam utgångspunkt för dialog under spelet. En handledare menade att det är mycket 

viktigt att se flödena, speciellt för de som inte har kunskaper eller erfarenheter av affärs-

verksamhet. En revisor kan se detta, men inte en nybörjare. En annan handledare menade att 

spelplanen var nödvändig för att se den operativa verksamheten ur ett uppifrånperspektiv och 

att den fungerar bra. 

En enkel interaktion som stöds av metaforer är speciellt viktig om spelet inte används 

kontinuerligt eftersom kraven då ökar på att spelet är lätt att lära sig och använda. För att 

förenkla användningen av de olika delsystemen i affärsspelsystemet och för att ge en viss 

genomskinlighet har en kombination av både en kontorsmiljö med lämpligt valda metaforer 

och formulär visat sig fungera mycket bra. Reaktionerna på metaforen kontorsmiljön var 

odelat positiva, vilket bekräftar behov av verktyg som uppmuntrar upptäckande och tänkande 
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(Shneiderman 1999). Teknikerna är vanliga och används allt oftare i olika spelmiljöer, men 

här bör betonas att interaktionen och användningen av metaforer vid interaktion och visua-

lisering bör kännas som en naturlig del av den verksamhet som spelet behandlar.  

Den lärstödjande assistenten ger de lärande klienterna hög flexibilitet och tillgång till ett 

kognitivt beslutsstöd som stärker dialogen (Källström 1993). Assistenten ger tillgång till en 

konstruktiv miljö med möjlighet till en dialog. En omfattande dialog kan också ses som en del 

i en hög grad av användbarhet (Löwgren 1995). Assistenten ger möjligheter till planering och 

bearbetning av återkopplingen från spelet med konstruktivistiska inslag som stöds av kalkyl-

system vilket i sin tur stödjer en konstruktivistisk miljö. Assistenten bidrar till ökad 

autenticitet i spelet. De konstruktivistiska inslagen bekräftades av både handledare och de 

spelande grupperna. De ansåg att det är väsentligt att kunna ”växa in i företaget” och få 

möjlighet att själv reflektera istället för att ”få allt serverat”. Kalkylsystemet med 

konstruktivistiska inslag stöds av lärandeprinciperna (Tomlinson och Masujara 2000).  

Det empiriska materialet visar att inslag med konstruktivistiska övningar kräver mycket tid 

för att genomföra. Detta medför att modeller som stöder planering och uppföljning av den 

spelade verksamheten bör ”skräddarsys” för en kortare utbildning. Enklare modeller kan 

bearbetas manuellt. Egna modeller kan utvecklas i kalkylprogrammet och rapporterna visas 

med grafisk representation som underlättar förståelse.  

Komponenterna som ingår i assistenten ger tillsammans med databaserna och spelmotorn 

tillgång till en självorganiserande lärandemiljö för de lärande. De stödjer hantering av både 

reproduktiva och heuristiska spelmiljöer (Klabbers 2000, 1996). 

Simuleringsmöjligheterna bidrar också till en konstruktiv miljö. Simuleringsläget bidrar också 

till dialogen vilket bidrar till samlärande (Hägerfors 1995, 1994). Simuleringarna kan även, 

vid utvärderingar, ge stöd för det kollektiva lärandet (Dixon 1994) och stödjer därmed både 

lärande- och designprinciperna. Simulering bidrar också till att deltagarna konstruerar 

individuell förståelse för en situation och delar denna förståelse med andra, så kallad 

distribuerad kognition (Källström 1993). Processen är en social aktivitet som utförs i 

dialogform och stödjer kollektivt lärande. Många av respondenterna och även handledaren 

ansåg att simuleringen fyllde en viktig funktion. Det var mycket bra att få möjligheter till 

experimenterande med stöd av simuleringsläget. Experimenterande och återkoppling på 

experimenten är ett effektivt sätt att lära och en integrerad del av erfarenhetsbaserat lärande 
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(Kolb 1986, 1984; Kim 1993). Beslutsdagboken som stöds av kontoplanen blir i detta 

sammanhang en hjälp som framförallt stöder rekonstruktioner av det spelade företaget i 

simuleringsläget.  

Gemensam systemmiljö 

Informationssystemansatsen utgör en grund för både det IT-baserade affärsspelet och det IT-

baserade handledningssystemet. Systemstrukturen är baserad på ett informationssystem-

perspektiv och en arkitekturstrategi. Utformning av en självorganiserande lärandemiljö under 

fria former utifrån en generell modell har varit en ledstjärna (Klabbers 1986). Ett flexibelt IT-

baserat affärsspel som stöder konstruktivistiska handlingar för grupperna, med hög grad av 

användbarhet, lärbarhet och spelbarhet har varit målet. Multimedialt stöd och interaktiv miljö 

som stöds av metaforer används för att nå detta mål.  

Frikoppling av databaserna på gruppnivå medför att speciellt informationsmiljön för hand-

ledaren kan utökas under en spelprocess men även på gruppnivå vid den avslutande utvärde-

ringen av en spelomgång. Detta stödjer autentiskt lärande med hög grad av interaktion och 

återkoppling. 

I samtliga delsystem i dem IT-baserade affärsspelmiljön ingår egenskaper som stöd för 

interaktion och direkt navigering mellan delsystem. Kontorsmetaforen binder samman 

spelmotorn, assistenten och dess funktioner med respektive delsystems möjliggörare. 

Kontorsmetaforen, direkt manipulering i enlighet med Preece et al (1994), binder samman de 

olika delsystemen och förenklar interaktionen. Kontorsmiljön upplevdes positivt, som 

motiverande och entusiasmerande, av respondenterna vid samtliga faser vid utvärderingen av 

den IT-baserade affärsspelsmiljön. Detta är ett gränssnitt som förenklar för användarna att 

direkt se om deras åtgärder leder till målet för handlingarna. Kontorsmiljön bidrar till en trygg 

och utmanande miljö samt ger användare en god attityd. Förståelse för spelets struktur 

underlättas för användaren, användarens behov att minnas minimeras och användaren får 

möjlighet att upptäcka möjliga genvägar i spelet mot ett lärande mål (Norman 1993, 

Nordqvist 1993). Ytterligare en funktion för att underlätta lärande som efterfrågades var en 

fråge- och svarsfunktion, en FAQ som skall stödja användaren i första hand att använda det 

IT-baserade spelet.  

Multimediala stöd i form av animeringar och användning av metaforer aktualiserades vid 

utformningen av spelplanen. De empiriska undersökningarna visade att det är viktigt att 
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användare skall kunna reglera och styra användning av multimediala stöd i spel för lärande 

med iterativa sekvenser.  
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8  Diskussion och resultat  

Den första konkreta forskningsfrågan (forskningsfråga 1), om vilka möjliggörare som bidrar 

till en god upplevelse av att spela det IT-baserade affärsspelet i den akademiska lärandemiljön 

besvaras först. Den andra konkreta forskningsfrågan (forskningsfråga 2) om hur ett IT-baserat 

affärsspel bör vara utformat för att dra nytta av identifierade möjliggörare besvaras därefter. 

Den övergripande forskningsfrågan om vad som kännetecknar IT-baserade spel som stöder 

erfarenhetsbaserat lärande besvaras efter de två konkreta frågorna. 

8.1 Möjliggörare för en IT-baserad affärsspelmiljö 

Frågan som besvaras i detta avsnitt är: Vilka möjliggörare bidrar till en god upplevelse av att 

spela det IT-baserade affärsspelet i den akademiska lärandemiljön? De möjliggörare som 

kategoriserats i kapitel 1 var informationssystemansats, konstruktivistisk miljö, klassrums-

miljö, mix av kunskapsnivåer, multimedialt stöd, iterativ miljö som stöds av metaforer, 

spelplan med helikopterperspektiv och simuleringsmöjligheter. Dessa har tidigare verifierats 

teoretiskt med stöd av lärande- och designprinciper. De har också bekräftats i både 

utvecklingsprocessen och utvärderingen.  

Under utformningen och valideringen men också under utvärderingsprocessen av den IT-

baserade affärsspelsmiljön har ytterligare möjliggörare tonat fram. Dessa möjliggörare kan 

enskilt eller tillsammans minska eller eliminera negativa effekter av hinder och stöder olika 

former av lärande i ett IT-baserat affärsspel.  

Informationssystemansatsen 

Målet med informationssystemansatsen var att åstadkomma ett IT-baserat affärsspelssystem 

där aktörerna kan interagera i en reproduktiv-, heuristisk- och delar av en självorganiserade 

lärandemiljö. Ansatsen utgår från informationssystemteori och använder systemutvecklings-

metodik för att skapa ett informationssystem som avbildar ett antal förenklade generella 

modeller av verksamheter som konkurrerar på en marknad. Informationssystemansatsen har 

eliminerat eller minskat de flesta negativa konsekvenserna av den inflexibilitet och bristande 

anpassningsbarhet som präglar den klassiska matematiska ansatsen. Slutsatsen är att informa-

tionssystemansatsen har en stor betydelse för att dra nytta av alla de övriga möjliggörarna. 
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Konstruktivistisk miljö 

Den konstruktivistiska miljön bidrar till ökad flexibilitet i spelet. Modelleringsverktyg för de 

lärande, till exempel kalkylsystem med lämpliga modeller och relevanta data från verksam-

heten, finns i assistenten och kombineras med manuella underlag. Detta har direkt påverkan 

på speltempot och graden av användarorganiserad lärandemiljö. Miljön ger ökad flexibilitet 

men kräver planering inför ett spelgenomförande och att speltiden förlängs. 

Simuleringsmöjligheterna bidrar till den konstruktivistiska miljön, liksom mixen av flera 

kunskapsnivåer och den höga graden av anpassningsbarhet. Även möjligheterna till manuell 

behandling stödjer den konstruktivistiska miljön. 

Klassrumsmiljö 

Även klassrumsmiljön bidrar till ökad flexibilitet. En klassrumsmiljö är speciellt viktigt om 

det IT-baserade affärsspelet används för första gången av grupperna. Miljön tar också ”hand 

om” och överbryggar svagheter i det IT-baserade affärsspelet. Sammantaget ger en klassrums-

miljö med en aktiv handledare och ett affärsspelsystem stöd för konstruktivistiska moment 

med en handlingsrepertoar där flera handlingsnivåer ingår. Detta ger goda förutsättningar för 

erfarenhetsbaserat lärande och både anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande och 

individuellt och kollektivt lärande.  

Mix av kunskapsnivåer 

Fler kunskapsnivåer påverkar främst handlingsrepertoaren i spelmotorn, vilket ökar 

flexibiliteten. Vardagshandlingar från till exempel produktion, marknad (interna beslut) och 

ekonomi ingår i en mix med beslut under osäkerhet (marknadsbeslut). Anpassningsbarhet och 

pendling mellan den anpassningsinriktade handlingslogiken (rutin- och regelstyrt handlande) 

och den utvecklingsinriktade logiken stöds av denna möjliggörare. Detta är en viktig del för 

att få en pendling mellan anpassnings- och utvecklingsinriktade lärandet. Andra åtgärder som 

får effekter på pendlingen mellan kunskapsnivåer är att spelsystemet uppmuntrar till att 

kombinera individuella och grupparbeten med relationer till en handledare.  

Multimedialt stöd 

Multimedialt stöd bidrar till förbättrad visualisering. Stödet ingår som en förstärkning av 

funktioner som ingår i spelmotor och assistent. Det understödjer även en spelplan som ger ett 

helikopterperspektiv. Stödet medför krav på att användaren alltid skall kunna reglera 

frekvensen i användningen men också intensiteten av de multimediala effekterna (vilket har 
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paralleller med användning av radio och tv utan kontroll). Videoteknik kan i vissa situationer 

förstärka introduktionen av en verksamhet (bakgrundscenario) i spelet. Realtidsvideo kan 

under spelet kompensera för någon enstaka grupp som inte kan medverka i klassrumsmiljön.  

Interaktiv miljö som stöds av metaforer 

Interaktivitet ingår i olika grad i samtliga delsystem i den IT-baserade affärsspelsmiljön. 

Användningen av metaforer ökar lärbarheten i spelet och kan ha effekter på användbarhet och 

spelbarhet. Dessa ger också stöd i användningen av multimedialt stöd och spelplan som ger ett 

helikopterperspektiv.

Spelplan med helikopterperspektiv  

Spelplanen bidrar till förbättrad visualisering och förbättrade möjligheter att se effekter efter 

varje taget beslut. Spelmotorn ger återkoppling efter varje beslut via spelplanen, vilket är 

särskilt viktigt för oerfarna användare. Den används både under spelet och i simuleringsläge 

tillsammans med assistenten, på individ och gruppnivå. Metaforer i den interaktiva miljön 

stöder att ge status och en återkoppling i form av flöden över tiden. Detta synliggör framför 

allt effekterna av den operativa verksamheten men också effekter av mer långsiktiga beslut 

från ett ovanifrån perspektiv. Spelplanen är en central och viktig möjliggörare vid ett 

genomförande av ett IT-baserat affärsspel eftersom den stöder både planerings- och återkopp-

lingsfaserna. Den är också viktig som stöd på både individ och gruppnivå, men även i 

dialogen med handledaren och andra grupper. 

Simuleringsmöjligheter 

Simuleringsläget i spelmiljön ingår i den IT-baserade affärsspelsmiljön. Det är en avbild av 

det IT-baserade affärsspel som gruppen använder, men använder en kopia av 

verksamhetsdatabasen. Möjliggöraren bidrar kraftfullt till ökad flexibilitet och förstärker den 

självorganiserade konstruktivistiska lärandemiljön. Simuleringsläget bidrar till förbättrad 

visualisering av återkopplingar och ger stöd både på individ- och gruppnivå men också i 

dialog med handledare och andra grupper i klassrumsmiljön. Möjliggöraren kan både stödja 

introduktionen, spelgenomförandet och den avslutande utvärderingen av en spelomgång. 

Detta är en mycket viktig möjliggörare som bidrar med stöd under alla steg i spelprocessen 

och som stöder olika former av lärande. 



 154 

Nya möjliggörare 

Handledarstöd. Ett IT-baserat handledarstöd för anpassning och administration. En generell 

modell av en affärsverksamhet ger tillsammans med ett system på övergripande nivå  

(IT-baserat handledarstöd) en flexibilitet vid användning av det IT-baserade affärsspelet. Ett 

stödsystem för anpassning och administration av ett IT-baserat affärsspel är en viktig ny 

möjliggörare som ger ökad flexibilitet. Detta ger möjligheter till harmoni mellan det IT-

baserade affärsspelet och undervisningens och målgruppens behov genom möjligheter till 

anpassning av spelet till undervisningsmiljön. Andra aspekter är att styra de konstruktivistiska 

momenten utifrån tiden som avsatts för spelet. Detta är viktigt eftersom dessa moment kräver 

mycket tid att genomföra. Momenten visar sig också vara effektiva för att sänka tempot under 

ett spelgenomförande.  

Modelleringsverktyg. Modelleringsverktyg skall ingå i assistenten, till exempel kalkylsystem 

med lämpliga modeller och relevanta data, bidrar med konstruktivistiska inslag till spelmiljön. 

De konstruktivistiska inslagen i ett spel kräver mycket tid och kräver att speltiden förlängs 

eller att spelet används kontinuerligt som stöd i undervisningen. Dessa kan också ses som 

instrument för att sänka tempot i spelet. 

Introduktionsutbildning för handledare och grupper. Noggrann introduktion av ett IT-

baserat affärsspel för de spelande i kombination med klassrumsmiljö, handledare och tillgång 

till simulering minskar risken för ogenomtänkta experiment vid ett spelgenomförande. Det är 

det viktigt att lära sig att använda spelet och att förstå kontexten innan en spelomgång startar. 

Tiden som avsätts för dessa moment måste variera beroende på målgruppens erfarenheter och 

förkunskaper och klassrumsmiljöns utformning och tekniska resurser. Dessa inslag styr till 

viss del också speltempot i det IT-baserade affärsspelet. För spelande klienter bör 

utbildningen omfatta hur man använder det IT-baserade affärsspelet och förutsättningar för 

verksamheten som gruppen tar ansvar för. Detta ger en god grund för det erfarenhetsbaserade 

lärandet. 

För att handledaren ska kunna fungera som ett stöd i introduktionen och spelet är det viktigt 

att även denne är väl insatt i spelet. Introduktionen för handledare bör omfatta planering av 

undervisning med stöd av den IT-baserade affärsspelsmiljön, hur man använder de IT-

baserade systemen samt hur man genomför en spelomgång. Introduktionsutbildningen är  
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särskilt viktig för handledare som inte har tidigare erfarenhet av handledning vid undervisning 

med stöd av IT-baserade affärsspel. 

Erfaren handledare. En handledare med erfarenhet av att använda affärsspel i undervis-

ningen ger fördelar vid både anpassning, introduktion och under spelet. Det är speciellt viktigt 

under den första dagen för studenter som spelar för första gången. Handledaren bör dessutom 

ha grundläggande färdigheter använda IT-system under de operativsystem som skall användas 

vid undervisningen. 

Verksamhetspärm. En viktig möjliggörare för att förstå verksamheten är att det finns en 

verksamhetspärm som beskriver verksamhetens historia och den gemensamma marknaden. 

Verksamhetspärmen ska finnas i både manuell upplaga och ingå i den IT-baserade 

affärsspelsmiljön.  

Kategorisering av transaktioner. I informationssystemansatsen kategoriseras utförda 

transaktioner efter ett systematiskt mönster. Principen används inom redovisning och bygger 

på att en kontoplan används för att stödja en systematisk hantering av data från verksamheten.  

Beslutsdagbok. I samband med användning av simuleringsläget kom krav på möjligheter att 

rekonstruera den spelade verksamheten fram och då har en ny möjliggörare i form av en 

beslutsdagbok visat sig vara en viktig komponent. 

Dialog. I klassrumsmiljön med en erfaren handledare som engagerar och motiverar grupperna 

med stöd av ett IT-baserat handledarstöd för anpassning och administration av det IT-

baserade affärsspelet ges näring för dialogen mellan gruppmedlemmar, grupper och 

handledare. Detta är speciellt viktigt när spelet används för första gången av grupperna. 

Denna miljö ger också god kontroll över och styrning av tempot i spelet.  

Manuella uppgifter. Miljön innehåller möjligheter till modellering och till att utföra en 

manuell orderfördelning med stöd av verksamhetspärmen och kalkylmodeller. Detta ökar 

flexibiliteten att växla mellan det som utförs med stöd av det IT-baserade affärsspelsystemet 

och det som utför manuellt, vilket ger variation och ökar motivationen. Det ger också 

möjligheter till en utökad dialog mellan de som deltar i spelet. Det ökar också tillgängligheten 

till affärsspelet i de fall när driftstörningar inträffar i datornätverket.

FAQ (Frequently Asked Questions). Detta är en möjliggörare som behövs för att ge 

gruppen eller en individ snabb hjälp med svar på vanliga frågor. Den ger ett diskret stöd för 
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att lära sig och börja behärska affärsbegrepp och avlastar handledaren arbete. En FAQ ger 

enligt en av handledarna ett seriöst intryck. Den får en stor roll om handledare inte finns 

tillgänglig. Men då krävs en mer genomtänkt och intelligent FAQ som tangerar en ITS 

(Intelligent Tutoring System) vilket i enlighet med avgränsningarna för detta arbete inte 

använts.

Flera datorer och monitorer. I klassrumsmiljön finns klara indikationer på behov av att 

använda minst två datorer och två till tre monitorer per dator för att spela det IT-baserade 

affärsspelet. Flera monitorer ger möjlighet att samtidigt se olika perspektiv i spelet och 

påminner om upplevelser som en spelplan ger i ett manuellt spel. Tekniken med att använda 

flera monitorer används ofta i industrin för att styra och kontrollera processer. Återkopplingen 

i spelet kan också förstärkas med stöd av flera monitorer kopplat till en dator och med tillgång 

till funktioner och möjliggörare som ingår i spelmotorn och assistenten 

Sammanfattning

De i utgångsläget för detta arbete sju identifierade möjliggörarna kategoriserades utifrån 

lärande- och designprinciper för IT-baserade spel och utifrån empiriskt och teoretiskt 

verifierade hinder för erfarenhetsbaserat lärande vid användning av spel som undervisnings-

metod. Dessa möjliggörare har nu verifierats empiriskt. De har både teoretiskt och empiriskt 

visat sig vara relevanta för erfarenhetsbaserat lärande med stöd av det IT-baserade affärsspelet 

och bidra till en god upplevelse av spelandet. Dessutom har flera nya möjliggörare har 

identifierats. Möjliggörarna har presenterats var och en för sig, men de är starkt beroende av 

varandra.  

En klassrumsmiljö med en aktiv handledare i kombination med det IT-baserade affärsspel-

systemet ger möjligheter att stödja konstruktivistiska moment med en handlingsrepertoar där 

flera kunskapsnivåer ingår. Interaktivitet ingår i olika grad i samtliga delsystem i den IT-

baserade affärsspelsmiljön. Multimedialt stöd bidrar till förbättrad visualisering. Stödet ingår 

som en förstärkning av funktioner som ingår i spelmotor och assistenten. Det understödjer 

även en spelplan som ger ett helikopterperspektiv. Spelplanen bidrar till förbättrad 

visualisering och förbättrade möjligheter att se effekter efter varje taget beslut. Spelplanen och 

assistenten stödjer både spelgenomförande och simuleringsläget, på individ och gruppnivå.

Det är alla möjliggörarna tillsammans som ger den goda lärandemiljön och bidrar till en god 

upplevelse av spelandet, med ett undantag - informationssystemansatsen. 
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Informationssystemansatsen som utgångspunkt för att utveckla ett IT-baserat affärsspel har 

gett helt andra möjligheter till flexibilitet och anpassning än den klassiska matematiska 

ansatsen. Ansatsen ger en konstruktivistisk miljö genom tillgång till simulering och 

modelleringsverktyg. Detta lägger en god grund för en självorganiserad lärandemiljö. 

Ansatsen stödjer både det anpassnings- och det utvecklingsinriktade lärandet och kan 

anpassas till flera kunskapsnivåer. Denna möjliggörare måste därmed betraktas som 

övergripande och en grund för alla övriga möjliggörare av ett erfarenhetsbaserat lärande med 

stöd av ett IT-baserat affärsspel.  

Under arbetets gång har 11 nya möjliggörare identifierats. Samtliga har stöd i den teoretiska 

referensramen. När det gäller empirisk bekräftelse, så varierar stödet beroende på när de nya 

möjliggörarna identifierats men också på om det var möjligt att implementera dem i 

affärsspelsmiljön. Nio stycken har byggts in i spelet och testats empiriskt. Bara FAQ och flera 

datorer och monitorer har inte integrerats och provats. Detta har endast kommit fram som 

förslag för att öka möjligheterna att se flera processer och få en helhetsbild av företagets 

verksamhet.

Ett IT-baserat handledarstöd och modelleringsverktyg identifierades tidigt och finns också 

med i det färdiga IT-baserade affärsspelet. Dessa två nya möjliggörare är lika viktiga som de 

ursprungliga eftersom de markant ökar flexibilitet och anpassningsbarhet. 

Modelleringsverktyg finns både på en övergripande nivå inför anpassningen av spelmiljön 

och på grupp- och individnivå i en konstruktivistisk process. På grupp och individnivå finns 

också starka kopplingar till manuella uppgifter som måste ses som en del i en konstruk-

tivistisk process. Detta stöds av lärandeprincipen att kunskap handlar om att förstå fenomen. 

Modelleringsverktyg uppfattades som positivt av både handledare och spelande i slutfasen av 

utvecklingsprocessen och den sista fasen i utvecklingsprocessen.  

Introduktionsutbildning upptäcktes senare, men har gradvis implementerats i spelmiljön. Den 

konceptuella modellen som är utgångspunkt för arbetet ger också stöd för introduktion som en 

av lärandecykelns sex steg. En introduktionsutbildning ger också en trygg och utmanande 

miljö. Introduktion för de spelande behöver dock vidareutvecklas ytterligare.  

En handledare med erfarenhet av att använda affärsspel i undervisningen ger fördelar under 

alla spelets steg, introduktion, genomförande och avslutning. En erfaren handledare har starkt 

empiriskt stöd från etapperna i valideringsprocessen, liksom introduktionsutbildning för 
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handledare och grupperna. Det var lite överraskande att upptäcka hur avgörande handledarens 

erfarenhet är för omfattningen av och kvaliteten på lärandet under en spelomgång är. En 

tillräckligt omfattande introduktion för handledare utan erfarenhet blir därmed synnerligen 

viktig. Även introduktion för handledare behöver vidareutvecklas ytterligare.  

De övriga nya möjliggörarna kan kategoriseras som stödjande till de andra. Verksamhetspärm 

och FAQ minskar behovet av en erfaren handledare. Verksamhetspärmen har en koppling till 

introduktionsutbildningen. Kategorisering av transaktioner och beslutsdagboken stödjer 

konstruktivistisk miljö, modelleringsverktyg och simulering. Flera datorer och monitorer, 

dialog och manuella uppgifter stödjer klassrumsmiljö och konstruktivistisk miljö. 

Kategorisering av transaktioner, beslutsdagbok och verksamhetspärm har ur ett 

användbarhetsperspektiv en stark relation till funktionalitet (att systemet innehåller funktioner 

som stöder användaren att utföra uppgifter) och effektivitet i form att informationen är enkel 

och hitta och koppla till uppgiften. Detta stöds av lärandeprinciperna att lärandet skall vara 

autentiskt och att kunskap handlar om att förstå fenomen. Dessa tre möjliggörare har 

empiriskt stöd från både utvecklings och utvärderingsprocesserna. 

I användning av spelet under en kortare tid med ovana användare visade sig en 

klassrumsmiljö, introduktionsutbildning, spelplan med helikopterperspektiv, handledarstöd 

samt interaktiv miljö som stöds av metaforer vara särskilt väsentliga. Klassrumsmiljön stöds 

av en erfaren handledare. Introduktionsutbildningen stöds av simuleringsläget, beslutsdagbok, 

verksamhetspärm och spelplanen. Interaktiv miljö med metaforer stöds av 

modelleringsverktyg. Informationssystemansatsen i kombination med konstruktivistisk miljö 

och mix av kunskapsnivåer är helt avgörande för att få den flexibilitet och anpassningsbarhet 

som erfarenhetsbaserat lärande förutsätter.  

8.2 Utformning av den IT-baserade affärsspelsmiljön 

Frågan som behandlas i detta avsnitt är: Hur bör det IT-baserade affärsspelet utformas för att 

dra nytta av identifierade möjliggörare? 

Informationssystemansatsen har egenskaper som medför att den IT-baserade affärsspelsmiljön 

kan kategoriseras som en generell modell av en affärsverksamhet med en självorganiserande 

lärandemiljö där konstruktivistiska inslag ingår. En utformning i enlighet med denna ansats 

eliminerar många av de hinder som tillsammans med lär- och designprinciper format möjlig-

görarna. Utformningen kan därmed sägas dra nytta av identifierade möjliggörare.  
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Utformningen har utgått från informationssystemansatsen, vilket resulterat i en utökad 

systemstruktur med flera användargrupper och tre nivåer, se figur 8.1. I den gemensamma 

systemmiljön för både det IT-baserade affärsspelet och det IT-baserade handledarsystemet har 

en hög grad av användbarhet och en enkel struktur för att öka spelbarheten eftersträvats. Detta 

är viktigt med tanke på att den IT-baserade affärsspelsmiljön vanligtvis inte används 

kontinuerligt som ett stöd i undervisningen.  

Systemstrukturen för spelmiljön bildar ramverket och definierar spelmiljöns gränser gentemot 

omvärlden. Den yttre spelmiljön innehåller helheten; en klassrumsmiljö, en IT-baserad affärs-

spelmiljö med ett IT-baserat affärsspelssystem som används av grupperna i den klassrums-

liknande miljön under en spelomgång, samt ett IT-baserat handledarstöd.  

Denna systemstruktur ger överblickbara systemnivåer som kan uppvisa en stor flexibilitet i 

användning och anpassas till olika kontexter. Ansatsen utgår från synen på information som 

en centraliserad resurs för hela spelverksamheten i enlighet med IRM-strategin. Ur handledar-

perspektiv blir information en decentraliserad resurs för gruppen, men de enskilda grupperna 

ser tillgången till information som en central resurs för sin egen verksamhet (gruppen ansvarar 

gemensamt för besluten). I informationsmiljön inom gruppen blir handlingar och rutiner 

viktiga. Samverkan och samordning inom gruppen underlättas av den gemensamma data-

basen. Detta förenklas genom att databaserna är frikopplade från spelmotorn och assistenten. 

Klassrumsmiljön kan avlasta vissa funktioner i det IT-baserade affärsspelssystemet. Dialog 

inom och mellan grupperna och stöd från handledare möjliggörs.  
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Figur 8.1: Nivåindelad systemstruktur för den IT-baserade affärsspelsmiljön i en 
undervisningssituation (flera användargrupper och systemnivåer, fokus på en grupp 
och det IT-baserade affärsspelet). 

IT-baserat handledarsystem. Det IT-baserade handledarstödet är i första hand är avsedd för 

handledaren men kan även användas av grupperna vid kontinuerlig användning av spel som 

stöd i undervisningen. Administrationen och anpassningen av den IT-baserade 

affärsspelsmiljön ses dock i första hand som en central funktion för handledaren. Information 

som central resurs med centraliserad informationsbehandling, i enlighet med IRM-strategin, 

ger god överblick och möjliggör en väl fungerande administration av informationen. 

Flexibilitet och anpassningsbarhet ökas på detta sätt. Handledaren samordnar med stöd av 

marknadssystemet samtliga gruppers marknadsbeslut och kan sägas fungera som ett nav vid 

kommunikation med och orderberäkning för de olika grupperna.  

IT-baserat affärsspelssystem för de lärande klienterna. I det IT-baserade affärsspelet för 

de lärande grupperna ingår en spelmotor med spelplan och data. Regler och 
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informationsresurser lagras i regeldatabasen och verksamhetsdatabasen. Den lärstödjande 

assistenten har data och modellresurser lagrade i en databas. Spelmotorn, assistenten och 

andra delsystem och funktioner som ingår i spelmiljön ”kopplas samman” med stöd av 

metaforer som ingår i en kontorsmiljö, vilket förenklar användandet samt ökar lärbarhet och 

spelbarhet. Assistenten erbjuder konstruktivistiska och självorganiserande inslag i både 

planerings- och återkopplingsfaserna. Planering och återkoppling bygger på data från 

databaserna. Metaforen, en kontorsmiljö, har anknytning till den avbildade verksamheten eller 

branschen. Miljön har för högre grad av flexibilitet dessutom kompletterats med menyer och 

formulär.

Simuleringsläget är ett delsystem som är identiskt med det ”skarpa” spelsystemet, men som 

använder en kopia av verksamhetsdatabasen. 

Avslutningsvis placeras de realiserade möjliggörarna in i respektive systemkategori  

(se tabell 8.1).

Tabell 8.1: Systemkategorier med egenskaper och möjliggörare som stöder ett lärande i 
undervisning med stöd av IT-baserat affärsspel. 

Yttre system- 
miljö 

IT-baserat 
handledar-
system 

IT-baserat 
affärsspelssystem 
- Spelmotorn 

IT-baserat 
affärsspelssystem 
- Assistent

Gemensam 
systemmiljö

Klassrumsmiljö 
Introduktions-
utbildning för 
handledare och 
grupper 
Erfaren handledare 
Verksamhetspärm 
Dialog  
Manuella uppgifter  

Mix av 
kunskapsnivåer 
IT-baserat 
handledarstöd 
för anpassning 
och
administration 
Modellerings-
verktyg 

Spelplan med 
helikopterperspektiv 
Mix av 
kunskapsnivåer 
Kategorisering  
av transaktioner  

Simuleringsmöjlig-
heter 
Modelleringsverktyg 
Beslutsdagbok 
Dialog 

Informations-
systemansatsen 
Konstrukti-
vistisk miljö 
Multimedialt 
stöd
Interaktiv 
miljö med 
metaforer  

En systemstruktur och utformning i enlighet med informationssystemansatsen eliminerar 

många av de hinder som tillsammans med lär- och designprinciper format möjliggörarna. 

Utformningen kan därmed sägas dra nytta av identifierade möjliggörare. Systemstrukturen för 

den IT-baserade affärsspelsmiljön kan därmed kategoriseras som en generell modell av en 

affärsverksamhet med en självorganiserande lärandemiljö där konstruktivistiska inslag ingår. 

De nya möjliggörarnas inplacering i systemkategorierna är preliminär. Ytterligare teoretiska 

och empiriska studier behöver genomföras för att verifiera deras berättigande i modellen. 
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Förutom FAQ och användning av flera datorer och monitorer, som inte implementerats i 

denna studie, har dessa möjliggörare dock fungerat väl som stöd för erfarenhetsbaserat 

lärande i det IT-baserade affärsspelet när det använts i den akademiska miljön med ovana 

användare. 

8.3 Kännetecken för IT-baserade affärsspel 

Den övergripande forskningsfrågan är: Vad kännetecknar ett IT-baserat affärsspel som 

stödjer erfarenhetsbaserat lärande? Denna fråga aktualiserar frågor om möjligheter att 

generalisera från en kvalitativ fallstudie.  

Kvalitativ forskning bör ge kontextbunden information som åtminstone delvis kan användas i 

andra sammanhang (Patton 1990). Detta ställer krav på tre komponenter menar Merriam 

(1998): 1) klargörande av forskarens position (bakomliggande antagande och teorier), 2) 

triangulering i modell- och i utbildningsmässig validering (kontinuerlig värdering under 

systemutvecklingen i kombination med testning, verifiering och validering samt 

datainsamling under den etappvis genomförda utvärderingen) samt 3) detaljerad beskrivning 

av de metoder som använts.  

Klargörande av min position har gjorts i kapitel 2.3 Kunskapssyn, kapitel 2.4 Forsknings-

ansats och kapitel 3.1 Grundläggande tankesätt. Triangulering har genomförts i form av olika 

sätt att värdera ur flera olika perspektiv och under en längre tidsperiod. Metoderna som 

använts har beskrivits noggrant i kapitel 4.1 och 4.2. 

Risken för feltolkningar minskar om flera tekniker används för insamling av underlag för att 

besvara forskningsfrågorna. De tekniker jag använt för att nå en hög inre validitet stämmer väl 

överens med dem som beskrivs av Merriam (1998): triangulering, deltagarkontroll, obser-

vation under längre tid, horisontell granskning och kritik, deltagande tillvägagångssätt och 

klargöranden av skevheter. Observationer under längre tid kombinerades med en dialog med 

lärare och studenter under de olika iterationerna i båda processerna. 

Förutom de metoder och tekniker för användbarhet som tillämpades under utformning och 

värdering av användbarhet (se avsnitt 4.1.2) har även riktlinjer för utveckling av spel med god 

validitet tillämpats: arbeta systematiskt, gör klara härledningar med små steg under 

utformningen, involvera användare i utformningsprocessen, presentera konceptet för andra  
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spelutformare, diskutera konceptets överensstämmelse med referenssystemet och testa spelet 

externt (Peters et al 1998). 

Den kognitiva genomgången som utgick från studier av affärsprocesser, ett beprövat befintligt 

affärsspel (referenssystemet) och den konceptuella modellen skall sammantaget ses som det 

första steget i förändringsanalysen. Datamodellering ur ett verksamhetsperspektiv, en 

informationsmodellering av referenssystemet, gav en modell som kontrollerats med avseende 

på normeringsregler och validerats. Jämförelse mellan informationsmodellen och 

referenssystemet gjordes i form av en ”turing test”. De olika versionerna av det IT-baserade 

affärsspelet testades efter varje iteration på program- och kodnivå, designnivå och delsystems-

nivå för att avslutas efter integration på systemnivån.  

Testerna på delsystem- och systemnivå utförda av användare planerades och protokollfördes. 

Testerna på den lägre nivån genomfördes under arbetet med kodning och verifiering av 

programvaran.  

Användartester och inspektioner under utformningen av delsystemen resulterade i att felaktig-

heter kunde lokaliseras (stöd för verifieringen av programvaran). Användartest och inspek-

tioner gav också möjlighet att fånga upp en del av den utbildningsmässiga validiteten som 

funktionalitet och gränssnitt. Dessutom gav de erfarenheter om möjliga systemstrukturer för 

den IT-baserade affärsspelsmiljön.  

Den slutliga valideringen av delsystemen och systemet startade när affärsspelet var tillräckligt 

färdigt för att testas mot slutanvändare. Den syftade till att hitta felaktigheter med fokus på 

kravnivån från slutanvändare. 

Valideringen av det lärstödjande systemet (assistenten) krävde fler interaktioner med 

användare eftersom det har ett lärstödjande fokus och bara delvis bygger på referensmodellen. 

Olika versioner av assistenten utformades i två omgångar. Resultaten från den första 

omgången fungerade som en utgångspunkt för nästa version. Prototyperna presenterades och 

diskuterades utifrån både ett utvecklings- och ett användarperspektiv med studentgrupper. 

Detta arbetssätt påminner om en pluralistisk användbarhetsgenomgång med inslag av en 

kooperativ utvärdering (Nordqvist 1993). En kognitiv genomgång och en heuristisk 

utvärdering av dessa prototyper och erfarenheter genererade nästa generation av prototyper 

som värderades enligt strategin för testning ovan.  
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Genomförandet av den slutliga värderingen i ett antal etapper gav möjlighet att korrigera och 

eliminera brister som har koppling till både den IT-baserade affärsspelsmiljön men också till 

de aspekter som har koppling till systemets kontext (klassrumsmiljön). Ansatsen gav också 

erfarenhet av installation av den IT-baserade affärsspelsmiljön med delresultat efter varje 

etapp och en god förberedelse inför den slutliga utvärderingen i en klassrumsmiljö.  

Den inre validiteten kan därmed sägas vara hög. Merriam (1998) pekar på att en hög inre 

validitet i undersökningen ger möjlighet till överförbarhet av kunskapsbidrag. Inre validitet är 

mycket väsentlig när man vill överföra ett kunskapsbidrag till en annan kontext eller en 

utökad kontext.  

I detta fall handlar det om att generalisera från ett IT-baserat affärsspel i akademisk miljö med 

ovana användare till ett generellt IT-baserat affärsspel som stödjer erfarenhetsbaserat lärande. 

Det IT-baserade affärsspelet har testats i en situation där spelet används under en kortare tid, 

som ett komplement till övrig undervisning. En prövning om detta kan generaliseras till en 

användning i andra miljöer än den akademiska med ovana användare görs nedan. 

Generalisering till expertanvändning, kontinuerlig användning eller andra typer av spel är inte 

möjlig att göra med det underlag som studien gett.  

Den konceptuella modellen för erfarenhetsbaserat lärande kan betraktas som en generell 

modell för erfarenhetsbaserat lärande, med undantag för att beslutsprocessen representerar 

tekniker och modeller som inte hanterar komplex dynamisk affärsverksamhet. Både 

simuleringsstödet och den ”skarpa” spelmiljön för grupper och individer finns med i 

modellen. Modellen saknar handledarstödet med marknaden och kan därmed endast användas 

som underlag för att modellera en avbildning av ett företag med en generell affärsverksamhet. 

Den fungerar dock mycket väl som modell för erfarenhetsbaserat lärande och är i detta 

avseende väl grundad i både teori och praktik.  

Avbildning av ett beprövat affärsspel som fungerar väl i akademisk miljö, ger en hög 

innehållsvaliditet i spelet. Att referensmodellen är generell framgår av formuleringar om 

målen i form av termer som kapitalets kretslopp, samband mellan olika funktionsenheter i 

verksamheten, likviditetens betydelse och betydelsen av framförhållning och kalkylering samt 

effekter av strategiska beslut. Den generella modellen stämmer väl överens med teorier om 

affärsverksamhet och styrning. Både innehålls- och begreppsvaliditeten stärks vilket 



 165 

säkerställer den externa valideringen. Avbildningen av referensmodellen kan därför sägas 

vara generell för IT-baserade affärsspel.  

Det IT-baserade affärsspelet med dess systemstruktur och möjliggörare, har få begränsningar i 

användning som stöd för undervisningen. Separeringen i tre nivåer och kontoplanen med 

samverkan mellan delsystemen ger hög flexibilitet i användning, liksom spelplanen och 

simuleringsmöjligheterna. Flexibiliteten blir hög genom att delsystemen enkelt kan styras om 

att arbeta mot olika databaser som görs globala. Databaserna ger också hög flexibilitet genom 

att förutsättningar om verksamheten, regler och handlingslogik kan anpassas efter målgrupp.  

Både kontoplan och beslutsstöd måste anpassas till den bransch eller verksamhet som ingår i 

spelverksamheten. Detta förenklas eftersom stora delar av modelleringen kan utföras i ett 

kalkylprogram med verksamhetsspecifika modeller. Det förenklas också av att andra mer 

specifika modelleringsverktyg kan användas eftersom dessa kan arbeta fristående om de får 

tillgång till verksamhetsdatabasen eller importerade data från kalkylprogrammet. 

Informationssystemansatsen är en möjliggörare som fungerar generellt för IT-baserade 

affärsspel så länge den spelade kontexten inte har höga krav på återkopplingsprestanda i form 

av krav på snabb återkoppling, stora bearbetningar och hög föränderlig grafisk representation. 

Informationssystemansatsen kan då inte längre användas, utan ersätts av lösningar med höga 

krav på primärminneskapacitet. Den konstruktivistiska miljön, en mix av kunskapsnivåer som 

är inbyggt i det IT-baserade affärsspelet gör det möjligt att anpassa spelet till olika 

målgrupper och mål.  

Detta ger förutsättningar för att påstå att den del av den konceptuella modellen som behandlar 

erfarenhetsbaserat lärande, referensmodellen, informationssystemansatsen, konstruktivistisk 

miljö, mix av kunskapsnivåer, spelplanen och simuleringsmöjligheterna samt den nivå-

indelade systemarkitekturen och den generella modellen för spelsystemet kan utgöra grund för 

IT-baserade affärsspel för andra målgrupper och andra mål. Det som skapats är alltså ett IT-

baserat affärsspel som kan användas som en generell modell för erfarenhetsbaserat lärande 

om företags verksamhet, under vissa förutsättningar. Förutsättningarna är att spelet handlar 

om en generell verksamhet eller att kontoplan och beslutsstöd anpassas till aktuell bransch 

eller verksamhet och att kraven på återkopplingsprestanda inte är för höga. 
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9 Fortsatt forskning  

I detta avslutande kapitel pekar jag ut några områden som jag ser som intressanta för fortsatt 

forskning.  

Både de tidigare identifierade möjliggörarna och de nya behöver testas ytterligare. Detta kan 

göras antingen genom fler studier av det IT-baserade affärsspelet i användning i akademisk 

miljö eller med andra grupper av lärande, som till exempel företagare med nystartade företag 

eller erfarna företagare. Det finns dessutom ytterligare ett antal områden att forska vidare 

kring i den befintliga systemmiljön. Det gäller möjligheter att välja olika typer av marknader, 

som när flera företag med identiska verksamheter ingår på en gemensam marknad och miljöer 

där rena konsumentföretag och rena producentföretag ska samverka och/eller konkurrera på 

en marknad. Önskemål om flexibilitet att välja en lager- och kundorderstyrd tillverkning eller 

tjänsteproduktion samt en helt självorganiserande lärandemiljö pekar på ett behov av vidare 

utveckling av spelmotorn och ökade anpassningsmöjligheter. Fortsatt forskning om 

modelleringsverktyg för anpassning av affärsspelsspelmiljöer och om affärsspelsmotorer som 

kan användas i alla typer av affärsspelssystem har pekats ut som intressanta områden.  

Komplexiteten i ett affärsspel beror på antalet spelande grupper och antalet företag som 

medverkar samt på vilket sätt företagen skall konkurrera och samverka. Tre typer av affärs-

spel kan identifieras. I den forskning jag bedrivit har två av typerna behandlats: en miljö där 

ett enda företags verksamhet simuleras och en miljö där flera företag med identiska verksam-

heter ingår på en gemensam marknad. Ett intressant forskningsområde är att fortsätta med den 

tredje typen, en miljö där flera företag med olika verksamheter (producent/leverantör, 

konsument/kund och en mix av dessa) ingår på en marknad med inslag av konkurrens eller 

samverkan mellan de spelande verksamheterna. Komplexiteten skulle öka avsevärt när både 

rena konsumentföretag och rena producentföretag ska samverka och/eller konkurrera. Det 

skulle medföra högt ställda krav på kommunikation mellan de spelande gruppernas affärs-

spelssystem och ökade krav på synkronisering av tiden. Ytterligare en utökning ifråga om val 

att hantera lager- och kundorderstyrd tillverkning eller tjänste-produktion skulle öka komp-

lexitetsgraden ännu mer. 

Teknologin har utvecklats mycket sedan min forskning om IT-baserade affärsspel startade. 

Ökad allmän tillgång till bredband, trådlösa nätverk och handdatorer ger andra möjligheter att 

spela över Internet.  
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I kombination med behov av nya modeller och att antalet publikationer om erfarenhetsbaserat 

lärande över Internet ökar på andra områden, som till exempel hälsa och risk blir ett intressant 

område att utforska därmed möjligheterna att vidareutveckla det IT-baserade affärsspelet och 

anpassa det till spelande över Internet. Detta kan möjliggöra användning av spelet i distans-

utbildning. Komplexiteten och kraven på handledarsystemet skulle då öka för att i första 

kompensera frånvaron av klassrummiljön men också ökade krav på interaktion mellan 

grupperna. Detta gäller speciellt om samtliga deltagare i spelet sitter på olika platser.  

Ytterligare ett område att utforska är skillnader mellan anpassnings- och utvecklingsinriktat 

lärande i den IT-baserade affärsspelmiljön samt mellan skillnader i korttids- och kontinuerlig 

användning. En helt självorganiserande lärandemiljö erhålls om ansvaret för och förvalt-

ningen av den spelade verksamheten växlas över till grupperna själva. Detta kan uppnås 

genom att de kan använda det IT-baserade handledarsystemet. En fördelning av ansvaret och 

styrningen till gruppen kan aktualiseras om spelet används mer frekvent som stöd för 

undervisningen och/eller mer riktat mot utvecklingsinriktat lärande.
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Sexstegsmodellen  Bilaga 1 
  Sid 1

Sex-stegsmodellen

Steg 1: Introduktion
Steg 2: Rapport om situationen, definiera mål (FAS I) 
I: CE: Concrete Experience, framhäver erfarenhet 

1. Samla information 
2. Organisera information 
3. Identifiera problemen 
4. Känslig för värden 
5. Känslig för deltagares känslor 
6. Committing yourself to objectives 

Steg 3: Analys av situationen, göra antaganden. (FAS D) 
II: RO: Reflective Observation – Framhäver observation. 

7. Förhandla med deltagare 
8. Personal affectionthrough course subject 
9. Analysera  

a. Kvantitativa data 
b. Kvalitativa data 

10. Skapa alternativa vägar 
Steg 4: Sök/Analys av möjliga alternativ, fastställa antaganden. (FAS C) 
III. AC: Abstract Conceptualization – framhäver abstrakt begreppsbildning 

11. Konstruera konceptuella modeller 
12. Testa konceptuella modeller 
13. Skapa nya vägar arr tänka/göra 
14. Applicera nya idéer, alternativa lösningar 
15. Söka/exploatera möjligheter 
16. Sträva efter koncensus/kompromissa 

Steg 5: Utvärdering av alternativ. Fastställa alternativ, besluta. (FAS Besluta) 
IV. AE: Active Experience – Framhäver handling. 

17. Experimentera tillämpade idéer 
18. Ta beslut 
19. Arbete i grupp 
20. Konstruktiv kritik 
21. Acceptera kritik 
22. Vara ansvarig, ta ansvar 

Steg 6. Kalkylera resultat, tillbaka till steg 2, alternativt utvärdera spelomgång 
CE: Concrete Experience – framhäver erfarenhet. 
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Resultat av intervjuer om möjliggörare och hinder – Etapp 2 och  
etapp 4 
I detta avsnitt redovisas frågor och svar om möjliggörare och hinder i affärsspel för ett lärande 
(se sid 7-8) från intervjuer med de deltagande studentgrupperna under etapp 2. 
Intervjuerna med spelgrupperna sammanställs och placerat i en tabell. Till vänster i tabellen 
redovisas frågorna och till höger i tabellen presenteras resultaten från intervjuerna. 

Tabell 1: Resultat av datainsamling med studenter som respondenter etapp 2 och etapp 4.  
Generellt om spelet Insamlad data från studenter om det IT-baserade spelet 
1. Vad är ditt 

spontana intryck 
av spelet? 

.. känslomässigt var det stor entusiasm som var inblandad. Saknade dock lite information 
ibland som man skulle vilja klicka sig till och ta fram hur mycket nu omställningstiden 
för maskiner och verkstäder är etc. Det skulle vara mer lättförståeligt om det skulle har 
varit så! 
.. hjälpfil eller liknande som man enkelt kom åt under spelets gång.  
.. inbjudan till ekonomi. Exempelvis gymnasieelever få testa på det! Det vore ju bra om 
spelet kunde användas på olika nivåer.  

2. Vad tycker du 
om spelets 
utseende såsom 
bilder och 
metaforer? 

.. helt okej.. lär sig ganska snabbt, just på grund av spelgången, den var som enkel och 
bra! 
.. lite overkligt på grund av att man är styrd.. svårt att få det verklighetstroget! Det är ju 
ett spel och då måste man ju styra upp det!  
Det helt klart lättfattligt! - Jag tycker det var väldigt bra.. känns som lite roligare när man 
kommer in i ett kontor! - Går in till fabriken genom dörren eller klickar på datorn för att 
få information och så vidare! 

3. Vad anser du 
om spelplanen?  
Hur upplever du 
den? 

.. ganska tydligt då de steg man skulle göra!. Bra sekvens, lätt att komma in i det, lätt att 
veta vad man skulle göra och vilka effekter de hade.. som det är nu, oavsett om du är haj 
på ekonomi eller inte, så är det ju lätt att komma in i spelet!   
.. smidigt att jobba på det här sättet .. när man står inför ett beslut under kvartalet - det 
kanske skulle ”lysas” upp eller något liknande på spelplanen så man enkelt såg vart på 
spelplanen man befann sig. För ibland blev man lite osäker på vilken ruta skedde 
förändringen nu egentligen, och då fick man kolla lite noggrannare men det funkar som 
det är nu, men det skulle kunna bli tydligare! 
- Det var lite oklart hur (resurserna) flyttades tyckte jag, speciellt inköpen. Det var inte 
alltid man fick in de rätt!  
- Jag tyckte första dragen var knepiga, men att det sedan funkade bra och att man förstod!  
- men frågan man ställde sig var att, vad är allt? 

4. Vad anser du 
om hur 
handlingssituati
onerna är 
upplagda och 
deras koppling 
till spelplanen?  

Ja som till exempel omställning av verkstad, hur lång tid tog det. Nu kollade vi ju inte så 
noggrant i pappren men dock.  
- Men vad kostar kalaset, att ställa om verkstaden, ställa om produktion osv. är kostnaden 
för kvartalet, eller för omställningen eller för ett år? 
- Ja, jag saknade det lite granna, detta med kvartal och årskostnader. Det skall gå ganska 
snabbt att få en överblick över detta (i början av spelet). 
- Ja, som vi sade tidigare – det var lite oklart första gångerna man skulle fylla i och hur de 
hade koppling till spelplanen. Men sedan förstod man när man hade kört! 
- Ja, efter att par kvartal så hade man ganska bra pejl på hur det fungerade och så. Att 
sakerna återkommer, att man går runt.  
Men som sagt, det man saknade var ju den kopplingen till vad sakerna egentligen 
kostade. 
- Bör ha en provomgång.. simuleringsläget.. men det är lite synd att man får göra en 
manuell fördelning (order).  
- Kan kanske köra på ett ”övningsbolag” först? Ja, det tycker jag, för då får man se allt. 
För nu när vi simulerade så blev man lite besviken på att man var tvungen att fördela 
order själv! 
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Tabell 1: Resultat av datainsamling med studenter som respondenter (etapp 2 och etapp 4). 
Operativa
funktioner 

Insamlad data från studenter om det IT-baserade spelet

5. Hur gick du till 
väga för att 
insamla 
information om 
företaget? 

..det mesta fanns ju i pappret (manualen), att vi utgick ifrån dom!  
- Kanske skall det finnas en ”bolagspärm” i papper? : att få direktiv om att nu får ni ta 
över detta företag och i pärmen finns alla uppgifter om verksamheten!. För då får man lite 
av historien samt att man själva får välja om man vill gå ner och rota i beslutstödet eller 
läsa det från bolagspärmen? 
- Jo, det är som skönt att ha det på ”sidan” som man kan bläddra i och så samtidigt som 
man har spelplanen uppe på datorn.    

6. Hur analyserade 
du företaget?  
Hur gjorde du 
antaganden? 

- Vi kollade ju över en strategi bara sådär på en 10-15 minuter. Vi gjorde egentligen inte 
så himla mycket förarbete! Men jag skulle vilja se att man nästan tvingas till att göra en 
budget och att man inte bara har strategin i huvudet, utan även på papper. 
..vi fick ju bara se balansrapporten år 1994. Det skapade lite förvirring i och med att man 
inte visste hur mycket man sålt förra året eller hur mycket man inbringat. 
..vi utgick helt från den information vi fick på papper!  
.. då kollar man ju ungefär siffrorna och ser när det kanske är dags att byta marknad. -
Men det är ändå bättre med diagram i stället för siffror.  

7. Hur gick du till 
väga för att testa 
olika alternativ?  

Simulatorn roll på en operativ nivå ventilerades! 
.. inte veta hur mycket saker och ting kostar. För nu var det som att,  ”oj, nu svappade det 
i väg åtta miljoner där, hej och hå”. Så man ställde sig frågan: vad beror det på? - Så just 
till det är det väldigt bra!  
- Ja, för det var ju inte uppe på någon större strategisk nivå, utan vi körde på. Men om 
man kör lite längre, som en eller två dagar att använda det lite mer så tycker jag ja, 
absolut!  
- men då borde det ju vara då man går in i marknadsandelar att man kan se pessimistisk-, 
medel- och optimistiskt alternativ utifrån det man gjort. Det borde ju finnas faktiskt! 

8. Hur utvärderade 
du dina 
alternativ? 

Om vi kollar på en sak, som till exempel investeringskalkylering hade ju fört spelet till en 
helt annan nivå. Det hade som gjort spelet mer mångfacetterat genom att kunna gå in på 
en djupare nivå. Då skulle man kanske få en djupare förståelse detta men kostnader och 
investeringar, omställningar av maskiner och så vidare. Jag tror att förståelsen skulle 
kunna fås till en annan nivå helt enkelt.  
Känsla! 
..genom marknadsandelarna.. vilka marknader vi skulle satsa på och vilka produkter. Det 
berodde nog mycket på att vi inte hade kontroll på totalkostnaderna och så! Men hade vi 
haft bättre koll på det hade man nog varit inne mer i beslutsstödet. I och med att vi inte 
kunde kostnadsbiten så blev det som att vi inte körde så mycket beslutstöd. 

9. Hur/när fick du 
återkoppling av 
spelet? 

.. hann inte spela tillräckligt för att kunna säga så mycket om det egentligen. För nu hann 
vi med att analysera en ny produkt på en ny marknad och vi höll på med att 
produktutveckla en produkt till, så vi hann ju egentligen inte riktigt se vad de hade gett 
företaget. För sådant börjar man ju se efter ett antal år.  
..efter perioden, då allt rasslade iväg.. då man såg hur mycket man fick sälja och så.. man 
visste ju inte hur mycket man skulle kunna få sälja! 
- det var som efter ”mässan” att vi återkopplade allt! Då kunde man ju gå in och kolla hur 
marknaden såg ut och så. Det var där vi hamnade för att kolla läget och tänkte ”ok” vi 
fortsätter på den marknaden och den produkten.  
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Sammanställning av intervjuer om måluppfyllelse - Etapp 2 och etapp 4 
I denna del redovisas frågor och svar från intervjuer med de deltagande studentgrupperna 
under etapp 2 om huruvida de ansåg att de med stöd av spelet uppnådde delar av 
undervisningsmålen som finns uppsatta för det pappersbaserade affärsspel.   
Intervjuerna med spelgrupperna sammanställs och placerat i en tabell. Till vänster i tabellen 
redovisas de uppsatta målen för affärsspelet som frågor och till höger presenteras resultaten av 
intervjuerna. 

Tabell 2: Resultat av datainsamling med studenter som respondenter (etapp 2 och etapp 4) 
Frågor som utgår 
från målet med 
spelet 

Datainsamling från studenter genom intervjuer 

1. Hur tolkar du 
kapitalets 
kretslopp? 

- Man förstod mer och mer ju längre man spelade, man hängde bättre med! 
..brist på vad som hände. Vart tog pengarna egentligen vägen? Både kostnader och intäkter.. 
det bara small till! 
- Ja, det var svårt att hänga med i det. Just eftersom att det inte finns någon bild över 
kostnaderna!. ”statusruta” som avslöjar om vad som hände senast! Man trycker på nästa så 
försvinner det pengar! 
- statusruta skulle vara jättebra.. att man ser att hur mycket det var i materialinköp, 
avskrivningar och så vidare.. något som liknade beslutsdagboken, fast med mer information 
om just pengarnas flöde! 
- men jag tro att det är lättare ändå om man har en introduktion så att vi vet vad saker och 
ting kostar och så. Samt att om man lägger upp en bra plan och en budget så vet man ju att 
de här kommer varje kvartal och så, och då blir det inget problem.  

2. Ser du något 
samband 
mellan 
produktion 
och 
produktutvec
kling? 

.. produktion och produktutveckling.. lite långsökt den kopplingen, för att 
produktutvecklingen bestämmer man ju utifrån ett strategiskt beslut, att vi skall ge oss i kast 
med en ny produkt för att tjäna mer slantar i slutändan. Men sen ska ju även en produktion 
planeras utifrån den då den är klar, men det är ju ”nästa” steg, det beror ju fortfarande på 
marknad och marknadsföring, men även de tillgångar man har för att kunna producera dessa 
produkter. Så den direkta kopplingen känns ju väldigt långt borta! 
.. det var så uppenbart att först måste vi bygga en verkstad, sedan måste vi också ställa om 
den för en viss produkt. För det var inte lika tydligt så det hade vi inte alls räknat med det, 
så då tog det ytterligare en viss tid innan man kunde börja tillverka.  
- ja, en introduktion och att det här är sådant som krävs innan du kan börja tillverka en 
produkt. 

3. Ser du något 
samband 
mellan 
produktion 
och marknad? 

- Nja.. i efterhand. Då man fick in order. Det blev som en efterhandskonstruktion!  
Det var ju egentligen inte förrän man fått in order som man förstod hur mycket marknaden 
efterfrågade! 
..vi kopplade som att då vi hade mindre produkter till försäljning så kunde vi satsa mindre 
på marknadsföring och försöka hålla så att vi kunde leverera alla de ordrar vi fick in så att 
vi kunde möta upp så att säga.. vi försökte ju göra så!  
I och med att vi lärt oss att man bör kunna leverera de order man får in. Nu vet jag inte om 
detta har någon påverkan i spelet, men det skulle ju kanske vara en idé att få med det som 
en variabel. Att man möter upp behovet på ett bra sätt. För det är ju inte så snyggt att få 
många ordrar och så kan man bara bemöta ett fåtal av dem. 
- Jag skulle också veta, förutom bara marknadsandelar, hur mycket marknaden vill ha.. 
kanske i form av pengar och antal stycken produkter som ungefär efterfrågas på en 
marknad. Detta påverkar ju massor ens strategi! Att få reda mer om marknaden helt enkelt. 
Före så chansar man ju hej vilt.. ..sedan försökte vi att analysera hela tiden! 
- det är ju rätt kul, detta med den här dynamiken och spelledaren, att det även är flera 
stycken och att det inte bara är jag som spelar, utan att det tar hänsyn till hur andra spelar 
och att det inte styrs utifrån en förutbestämd modell.  

4. Ser du något 
samband 
mellan 
produktion 
och ekonomi? 

Jag hade svårt att se det. Men jag tror om man hade studerat resultatrapporten mer ingående 
hade man nog sett sambandet tydligare. Men direkt på spelplanen var det svårt att se detta. - 
den var ju lite tydlig, men det är ju samma här, det är ju den där kostnadsbiten. 
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5. Ser du något 
samband 
mellan 
produktutvec
kling och 
marknad? 

Ja, det kom ju som i efterhand! Att då man hade produktutvecklat och fått in ett antal ordrar, 
det var ju först då man såg vad marknaden efterfrågade. Och då tänkte man: ”wow”, har 
fanns det ju ett underlag i alla fall och då vart man mer intresserad att ställa om fler fabriker 
för att tillverka mer av den produkten. Men som sambandet mellan produktutveckling och 
marknaden fanns ju som ingen koppling under själva spelets gång. Det var vilda gissningar 
hela tiden om marknaden! 

6. Ser du något 
samband 
mellan 
produktutvec
kling och 
ekonomi? 

- Jag tror att det blir väl lite tydligare ju mer man spelar, att man får sälja lite granna och så!  
- Det tyckte vi fick av de här prognoserna! 
- Ja, den finns ju där men det är ju som sagt att beräkna den!  
- det är ju svårt, det måste vara svårt! 
- nej, det kanske inte skall vara så givet i spelet heller. Det skall finnas en osäkerhet!  
- (prognoser) en liten ruta med lätt överskådligt och att det är snabbt att läsa av visuellt - 
den där borde vara med i pärmen 

7. Ser du något 
samband 
mellan 
marknad och 
ekonomi? 

..det beror lite på vad ni menar med samband mellan marknad och ekonomi.  Visst det är ju 
klockrent samband - det kostar att göra marknadsföringsinsatser! 
..man såg ju på årets resultat!  
..så att du kan gå in och se ungefär hur stor försäljningen har varit och hur stora 
marknadsföringsinsatserna har varit. Så att man har något att titta på. Det skulle nog göra 
otroligt mycket om man har det med sig i bagaget! 

8. Hur upplever 
du 
likviditetens 
betydelse? 

den var ganska viktig.. stort fokus på den!  
Att alltid ha bra planering så att man inte har för mycket pengar som vi inte använder. Vi 
ville som omsätta det i produktutveckling och sådant som driver företaget framåt. Vi var 
mycket noggranna med att inte ha för lite pengar.. vi låg ju aldrig någon gång på minus. Jag 
tycket att det visar på vårat intresse: att hela tiden ha en jämn ström på likvida medel. Vi 
ville ju kunna marknadsföra utan att göra det via lån. 
- just i det här spelet kunde man ju ha minus, så då är det ju inte så viktigt. Det spelade som 
ingen roll om man hade minus. Men annars är det ju vikligt. 
- vi kollade ju hela tiden vad vi hade i kassan, behöver vi låna, kan vi köpa osv.  

9. Hur viktig 
anser du att 
planeringen 
är? 

..måste verkligen ha en plan, en övergripande plan på vart man vill komma. Så hur man gör 
det kan förändras i och med att ser att vissa saker händer! 
..detta med planering är ju ganska lustigt egentligen. Man vet ju om att betydelsen av 
planeringen, att den är jätteviktig och ändå så ägnar man sig så lite åt det! Man vill ju bara 
kasta sig in i spelet och bara köra på!  
.. som jag känner, att en bra planering skall betala sig! Jag tror ju att detta är något man 
slarvar med i det verkliga livet.  
..sant, jag tycker att man då skall tvinga lite mer att just planera. Att man sätter upp som mål 
och sådär, att man vet hur man skall agera!. 
- Det kanske är svårt att lägga in en sådan planering i spelet utan att det skulle bli sådär 
långtråkigt så att man bara hastar igenom det bara för att man vill komma till lite ”action”! 
- det är ju det som vi sade innan, en ordentlig planering i början.. då blir det inte riktigt lika 
mycket gissa, rita, spring.. men skall vi köra 5 år eller 10? För det påverkar ju tänket 
massor!  
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Resultat, en sammanställning av Transferkontroll  - Etapp 3 
Här redovisas några av de viktigaste frågeställningarna som ställdes till respondenterna till 
vänster i tabellen och till höger i tabellen redovisas svaren från respondenterna. 

Tabell 3: Resultat av datainsamling från transferkontroll (etapp 3). 

Frågor/Tema Etapp 3 - Respondenter synpunkter 
Vad tänka på 
inför en 
spelomgång? 

- Viktigt att de förstår vad de håller på med innan man sätter sig framför datorn. 
- Introduktionen kan påverka motivation och engagemang hos studenterna. 

Spelgruppen 
och ansvar? 

 Optimalt måste de ju vara tre. Fyra blir för mycket. En ekonomichef, en 
produktionschef och en marknadschef och att varje har sitt eget ansvarsområde. 
Det är viktigt! Egentligen behövs ju ingen ekonomichef i och med att det sköts 
automatiskt! Att varje individ plockar fram uppgifter och sedan delger det för 
gruppen. 

Jämförelse 
mellan det 
IT-baserade
och det 
pappers- 
baserade 

Det finns finesser i det IT-baserade som inte finns i det manuella och det är just 
flexibiliteten. Problemet är väl att man kan spela på fort, utan att egentligen tänka 
efter vad det är som händer och sker! 
Mer flexibelt, just att man kan ändra förutsättningar som produkttyper etc. 
..anser att det är oerhört svårt att få in samma pedagogik i det IT-baserade spelet 
som i det manuella. Det är bättre känsla i det pappersbaserade. Det är svårt att 
uppnå samma engagemang i det IT-baserade på grund av att det inte är lika 
gripbart som det pappersbaserade! 
.. menar att det går så mycket fortare än i det i pappersbaserade, vilket inte är bra! 

Tempo – 
Styra spelet 
Utökad
funktionalitet! 

Det är ”tiden” som är kritisk! Men detta är ett fenomen som även förekommer i det 
pappersbaserade. Vissa hastar igenom snabbt medan andra är noggranna! 
- Lägga in bromsklossar! Krav på att lägga in en budget i systemet! 
Kvartalscheckpoint! 
- Valfritt att köra simuleringen – alt obligatoriskt att grupperna kör simulering i 
vissa skeden för att dra ner på tempot! 

Spelplanen 
Utökad
funktionalitet! 

- det borde vara logiskt att kunna se alla kostnader och vart ifrån alla siffror 
kommer ifrån. Exempelvis vad ”ihopklumpade” siffror egentligen består av. 
- detta med omställningar….men det är ju inte så realistiskt. Man kör ju då 
parallellt. Det bör ni tänka på! 
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Tabell 4: Resultat, en sammanställning av datainsamlingen från intervjuer med en handledare 
om erfarenheter från genomförande av undervisning med stöd av det IT-baserade affärsspelet 
(etapp 4).

Frågor/Tema Etapp 4 – Handledarens synpunkter 
Målgrupper Målgrupper: 

Systemvetare 
Grundutbildning - Tjänster 
Företagsekonomi 
Grundutbildning, bransch är här oväsentligt 
Specialinriktat på branschproblem, att få förståelse på vissa områden, hur vissa saker 
och ting händer. Att gå ifrån modellen, eller spelet, och sedan gå ut i verkligheten 
och implementera detta där. 

Dimensioner: 
beroende på hur man ser på företaget 
flöde, produktivitet, företagskultur, personalomsättning, ledning etc. 

I det pappersbaserade, 2 sätt vid försäljning: 
lagerstyrd försäljning – som i IT-baserade spelet 
kundorderstyrd försäljning. Krävs mer planering. 

Att göra prototypen mer flexibel så kan man nå flera målgrupper! 
Hur upplevde 
du rollen som  
spelledare? 

Vad tänka på 
inför en 
spelomgång?

Det IT-baserade spelet är det inte svårt att komma in i som spelledare om jag har erfarenhet 
från andra sorters spel som t ex det pappersbaserade spelet. Däremot om jag går in i det här 
och samtidigt skall lära mig att bli spelledare, så är det nog samma som att börja använda och 
förstå det pappersbaserade spelet.  
Dock så tror jag att det skulle vara lättare och gå fortare att lära sig det IT-baserade spelet! 
Det finns inget som är negativt med det IT-baserade spelet under speldagen. Jag skulle kunna 
tänka mig att köra en spelomgång i skarpt läge igen! 

Detta handlar då om att spelledaren måste vara mycket erfaren. Risk annars att man bara 
hamnar i rutinerna utan att reflektera vad som egentligen sker med företaget. Risk att få en 
felaktig bild av att driva företag! 

Grupp-
sammansätt-
ning och 
ansvar?

Konstruktivis-
tisk miljö! 

Utökning av 
funktionalitet! 

Ansvarsfördelning i gruppen: man tänker individuellt men fattar besluten kollektivt!  
Skillnaden mellan pappersbaserade och IT-baserade är att i det pappersbaserade måste man 
hålla stenkoll på hur pjäserna skall förflyttas. Där är det som lättare egentligen att dela upp 
detta som ansvarsområden. Men i det IT-baserade har man lämnat över detta ansvar. Men om 
syftet skulle vara att träna noggrannhet och exakthet, då skulle det vara intressant att flytta 
pjäser och så. Men det är ju fortfarande viktigt att besluten tas kollektivt. Tre personer i 
gruppen är nog det optimala. Skulle det vara flera så är det lätt att någon kommer i 
skymundan! Teamet bör bestå av finansiellt ansvarig, marknads- och produktionsansvarig 
Teamet bör bestå av finansiellt ansvarig, marknads- och produktionsansvarig).  
Beroende på syftet så kan man göra resultat- och balansräkning antingen själv eller 
automatiskt. Man skulle kunna låta teamen första åren göra detta för att sedan kanske få 
någon ”bekräftelse” från systemet.  
Då vi lär ut idag är ju att det finns olika former av balans- resultaträkning etc. Men det är ju 
upp till studenten själv att själv värdera olika nyckeltal osv. Det är ju olika för olika 
verksamheter. 
Man skall växa in i företaget, man skall inte få allt serverat i form av olika modeller i 
systemet. Det är ju viktigt att studenten själv får fundera ut hur olika saker hänger samman. 
Som i det pappersbaserade spelet, det är ju svårt från början, att veta hur spelet fungerar – då 
är det inte bra att få något serverat! 
Förståelse i hur kompisarna tänker i gruppen är mycket viktigt! 
Vid lämpligt tillfälle skulle det vara önskvärt att efter det gått en tid så skulle studenter 
erbjudas olika verktyg, men det är först då de kan spelet bra! 

Introduktion Introduktionen i det IT-baserade tar ungefär lika lång tid i det pappersbaserade. Skillnaden är 
dock att grupperna inte behöver lära sig reglerna i det IT-baserade, vilket gör kanske att det 
kan gå lite fortare. Instruktionsvideos att köra självgående simuleringar, att visa på vad som 
händer! Här måste man vara varse och så vidare som lån etc.  
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Frågor/Tema Etapp 4 – Handledarens  synpunkter 
Jämförelse 
mellan det 
IT-baserade
och det 
pappers- 
baserade 

Utökad
funktionalitet! 

I det pappersbaserade spelet är allting givet när det gäller orderfördelning. Medan i det IT-
basearde spelet kan jag styra det på ett helt annat sätt. Visst att det skulle gå och göra i det 
pappersbaserade, men svårare! 
Det går att göra olika svårt i spelet. Mycket lättare att spela fram företaget i det IT-baserade 
spelet än i det pappersbaserade! 
Det finns en potential i det IT-baserade spelet i att höja nivån. Att man kan spela på olika 
nivåer och vid olika tillfällen i en utbildning. Det är viktigt att förstå att detta är en delprocess 
som hänger ihop och att det har fördröjning pluss att man skall ha något gemensamt att tala 
om, därför är det viktigt att ha en spelplan. 
Felen (fel förflyttningar, fel i bokföringen)som lätt uppkommer i det pappersbaserade är borta 
i det IT-baserade.  
Jämfört med pappersbaserade så är den mänskliga faktorn inte lika kritisk, att man gör fel. I 
det pappersbaserade spelet är det lätt att fokus blir att hitta fel i exempelvis 
likviditetsbudgeten.  
I det IT-baserade spelet slipper man fundera på detta, vilket är enkelt och bra! . Visst det 
hänger ju på syftet, vad man vill uppnå!  
Att söka fel är lite mer utifrån revisors perspektiv! Ett annat fokus är ju att förstå 
verksamheten!  
Detta är en oerhörd styrka, att slippa fokusera på detta med felsökning!. För om felen blir 
stora så måste man ju justera, och det slår ner på ambitionen och engagemanget! 
Man kan mer ägna sig åt att analysera hur de arbetar. Det är lättare att fokusera på kärnan, 
analysera och möjligen i så fall, leta efter vart de har gjort strategiska fel! 
Det möjliggör ju även att kunna köra lite flera grupper. I det pappersbaserade där det är sex 
grupper, så brukar det bli att två-tre grupper slåss och de andra hamnar lite ”utanför”. Men 
om antalet grupper ökar så skulle det troligtvis bli flera kluster, att det blir som grupperingar 
på olika marknader eller produkter. Realismen ökar också genom detta!  
Ett viktigt syfte i spelet är att förstå betydelsen av framförhållning!! Att då få 
varningssignaler i spelet, att nu måste du se över detta etc. Det skulle göra spelet mer 
realistiskt! 
Ex. om man få slut i kassan så kommer det upp en gubbe och säger att nu ser det tungt ut 
(jämför med kontroll och styrning av flygplan)! Så att man har en möjlighet att kunna agera 
före en ekonomisk katastrof! 
Detta med varningssignalen kan ju vara en lampa, eller ett ljud! Detta påverkar då de andra 
grupperna och väcker intresse och funderingar hos de andra. 
Att jag som spelare själv ställer in när jag skall få varningssignaler. 

Spelplanen 

Utökad
funktionalitet! 

Jag tycker att den fungerar!  
I det pappersbaserade spelet får jag en större och bättre överblick över spelplanen och hur 
saker flyttas som inte syns lika tydligt i det IT-baserade spelet. I det pappersbaserade spelet 
flyttar man ju pengar och så, och man ser hur mycket man har. Det behövs egentligen inte en 
siffra för varje ”bild”. En boll räcker! 
Det ser jag inte på samma sätt i det IT-baserade spelet. Det som skulle kunna vara bra vore 
om exempelvis den gröna pluppen i lagret sakta tonar bort under tillverkningen så att man ser 
detta helt och hållet. Animeringar i spelet mao! Att få effekten av att någon drar plupparna i 
stället för att det sker automatiskt! För de som inte kan detta är det jätteviktigt att se detta 
flöde! En revisor kan se detta, men inte en nybörjare! 
Likheten mellan papper och datorskärm är ju att det sker samma sak, en sak hoppar dit och 
sedan dit. Det är mycket viktigt att alla har samma bild av verksamheten! Kanske att man 
skulle ha bildskärmen liggandes på bordet. Då har som alla samma bild av verksamheten!  
Som det är nu kan jag ju välja exempelvis att gå in i balans- och resultaträkningen.. men 
problemet då är att spelplanen försvinner. Detta är inte bra! I det pappersbaserade så tar man 
ju fram sina papper och loggbok och kan visa direkt på spelplanen vad som skall hända eller 
vad som hänt. Man skulle man kunna dela upp spelet på olika skärmar. Att en har konstant 
spelplanen, en har ”kontoret” och den tredje har simulatorn igång. Det är som viktigt att visa 
alla de processer som händer! 
Tryckskärm skulle vara bra. Då blir det samma aktivitet som i det pappersbaserade, men att 
systemet kontrollerar att inga fel kan uppstå! Ett CAD-bord eller någon variant av 
plasmaskärm där spelplanen visas! 
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Frågor/Tema Etapp 4 – Handledarens synpunkter 
Tempo och 
Styra spelet 
Utökad
funktionalitet! 

Viktigt att spelledaren styr spelet! Att hålla nere tempot! 
Viktigt här med dialogen mellan spelledare och teamen om företagets verksamhet! 
Men om man vill göra detta svårt utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan man ställa ett krav 
på att göra en känslighetsanalys.  

Simulatorn 

Utökad
funtionalitet! 

Budget är en form av en ekonomisk analys. Att göra en revision är en sak, men det är en 
helt annan sak att förstå hur saker och ting hänger samman. Detta är utomordentligt viktigt. 
En budget säger inte så mycket! Jag kan se kostnaden för en omställning, men jag kan inte 
se omställningstiden exempelvis. Likaså avslöjar ju inte budgeten när man skall sälja 
produkterna i året, är det i slutet eller i början? 
Det är här vi kan koppla tillbaka till simulatorn. (mer lärandeperspektiv). 
Drömfabriken, den gillar jag jättemycket. Att just kunna provköra företaget, det är här jag 
lär mig! Studenterna får feedback på sitt eget genom denna!.  
Hela idén eller modellen bygger ju på att man skall försöka förstå! Att om jag fattar ett 
beslut, vart någonstans i spelet får jag feedback! 
Exempelvis: om jag bestämmer mig för att göra en produktutveckling, då är det ju viktigt 
att veta vad som händer om jag realiserar detta beslutet nu eller senare. 
Om vi hade fått i gång produktionen så hade vi kunnat vara med och slåss om ordrar. Men 
hade vi inte vi fått igång den just då hade vi fått väntat ett helt år innan vi kunnat få sälja. 
Det är viktigt att förstå att det viktiga är inte att lära mig reglerna i det här, utan att det är 
viktigt att lära mig hur reglerna fungerar för att förstå dessa processer. En budget säger inte 
så mycket om just det här. (processerna följer ett mönster och då jag förstår detta kan jag 
förutsäga vissa saker).  
Simulatorn är ju en form av balansräkning, att man kör fram ett år! 
Simulatorn och företaget körs på samma sätt, det är bra! 

Man måste lära sig ”vardagsbeslut”, det är där många strategiska besluten ligger. Som 
exempelvis att satsa på marknadsföring är ju en sådan strategisk handling. Det handlar om 
att studentgruppen måste bygga upp en administrativ rutin att se till att inga misstag görs. 
Detta är ju i sig en lärdom också! .  
Så när som de strategiska besluten, de är ju inte kopplade så att dessa alltid hamnar i 
skarven mellan budgetar. Då ser man saker och ting hur det sker, för de här viktiga grejerna 
kan ju hamna lite var som helst. Då måste man kunna backa för att se. Att om vi hade 
väntat med att ta ett beslut, vad skulle ha hänt då? Det kan ju verka som en liten sak, men 
ibland så blir det som en snöbollseffekt! 
Det är inte viktigt att gruppera besluten i simulatorn! 
Simuleringsmodellen – brist – kan inte backa! Kan vara mycket bra att backa tillbaka 
exempelvis årsbasis, eller kvartal och välja väg. Att kunna köra spelet baklänges! Flödet av 
pengar skall, enligt företagsekonomin, kunna gå fram- och baklänges. 
Om man är grön kan man köra simulatorn för att realisera sin budget och se om man uppnår 
budgeten (detta är då en annat mål). 

Avslutning Idag är det jag och datorn, det är inte vi och datorn! 
Distans och 
klassrums-
miljö? 
Utökning av 
funktionalitet! 

Han har ingen erfarenhet att köra på distans.. men den här konkurrenssituationen som 
upplevdes i klassrummet kommer, vad jag anar, inte att upplevas på samma sätt. Intrycken 
från de övriga grupperna är då omöjliga att infånga.  
Jag önskar att man i så fall kunde se teamen exempelvis på video! Annars blir det fokus 
bara på ”mitt mitt” och vad de andra gör blir bara som ett ”brus”! Jag tror att video skulle 
kunna vara någonting. Att alla förstår att det inte bara är ”matematiska modeller” som 
spottar ut sig siffror, utan att det beror på vad de andra spelande grupperna gör!  



Reultat Etapp 4 – Resultat av intervjuer med observatör  Bilaga 6 
  Sid 10

Tabell 5: Sammanställning av datainsamling, observatör, etapp 4.  

Frågor/Tema Etapp 4 – Intervjur om observatörens synpunkter 
Introduktionen Det är ju väldigt viktigt att förmedla att man ”tar över någonting” dvs ett företag på en 

marknad. Det är ju svårt att bara sätta sig med spelet, det är mer eller mindre omöjligt att 
veta regler eller vad spelet går ut på! Man måste ju veta en hel del från början. 
Introduktionen kan påverka motivation och engagemang hos studenter! Det måste ju vara 
roligare att spela om man kan eliminera ”felen” utanför spelet, att man inte skulle förstå 
reglerna och spelet för att sedan fortsätta spela. En dålig start är ju mer eller mindre 
avgörande för hur fortsättningen blir. 
Handledaren tog upp begreppen och hur spelet fungerade, det gjorde han på ett bra sätt! 
En fråga att fundera kring är hur lång introduktion som behövs?  

Spelgruppen 
och ansvar? 

Det hela bygger ju på att man jobbar i team, det ger ju ett mervärde att vara 2-3 stycken. 

Distans och 
klassrumsmiljö? 

Klassrumsmiljön är viktig, det är svårt att köra på distans. I och med att man kan se om 
något problem har uppkommit eller inte. 

Jämförelse 
mellan det 
IT-baserade
och det 
pappers- 
baserade

Är det framför datorn är de triviala sakerna som att flytta och så, det sker ju av datorn. I 
det pappersbaserade spelet erbjuder ju en bättre övergripande bild! 

Tempo – Styra 
spelet 
Utökad
funktionalitet! 

Man måste ju ha ganska mycket på fötterna innan man kan sätta sig och spela, så som 
marknadsföring, internredovisning, budgetering, inköp och så. Det är ju mycket att hålla 
reda på! 

Spelplanen 

Utökad
funktionalitet! 

Spelplanen gör det möjligt för en bättre förståelse av verksamheten 
Animering tror jag att man skall kunna välja själv! Första gångerna kan ju det vara bra 
att ha, men det kan ju bli jobbigt i längden. I bland hänger man inte med själv, vart 
pengarna tar vägen. Man skulle kunna se vad som sist hände, att man ser själva 
kassaflödet i någon ruta eller liknande! Som beslutsdagboken fast med värden direkt på 
spelplanen! 

Ett nätverk! Eller att slava tre bildskärmar. Det tycker jag. Att visa olika saker på olika 
monitoter eller att visa samma saker för att alla skall se ordentligt. Man skulle kunna 
”låsa” spelet i ett visst läge för att kunna gå och kolla på balans- och resultaträkning eller 
liknande för att sedan gå tillbaka till det låsta läget! 

Simulatorn 

Utökad
funtionalitet! 

Om man spelar med denna så vet man ju inte alls veta hur konkurrenterna skall agera, så 
frågan är ju om det ger så mycket. Det är väl i sådana fall att man kan kolla om 
likviditeten håller eller inte. De operativa effekterna ser man ju, men inte de mer 
långsiktiga.  
Ja, det kan vara bra att ställa om ”svårighetsgrad” i spelet, att spela fram det till en viss 
situation. Men det är ju mer situationsspecifika saker. 






