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Förord 

Vi vill först och främst framföra ett stort tack till alla som varit delaktiga i studien. Utan 
Er, hade resultatet av den här kandidatuppsatsen inom informatikområdet inte varit 
möjlig att presentera. Processen har inneburit många analyserande och skrivande 
timmar som resulterat i en rad nya kunskaper och lärdomar för oss skribenter. För det 
första vill vi ge det största tacket till den kommunala verksamhets anställda som ställt 
upp genom att dela med sig av erfarenheter och synpunkter till studien. Utan er 
respondenter hade inte studien kommit upp i den nivå som önskat.  
 
Vi vill också passa på att tacka de personer från Högskolan i Halmstad som varit 
involverade i studiens skrivprocess. Utan er hade inte studien varit möjlig att 
genomföra. Ett extra tack vill vi också ge till de opponenter som tagit sig tid att ge vår 
studie ett lyft genom direkt återkoppling under seminarietillfällena som ägt rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josefine Ljungberg  Matilda Lindvert 
 
 
______________________________ _____________________________ 

  



Abstrakt 
För att kunna stödja beslutsfattande i kommunala verksamheter kan beslutsstödsystem 
användas. Slutanvändare som i sin tur använder beslutsstödsystemet i sina dagliga 
arbetsprocesser har visat sig ge nytta för den kommunala verksamheten.  För att öka 
användningen av beslutsstödsystem bör slutanvändare utbildas samt förstå hur 
beslutsstödsystem ska integreras i kommunala verksamheter. Därefter kan slut- 
användare fatta viktiga beslut som rör t.ex. medborgare, budgetar och skattesatser. 
Således har utbildningsinsatser visat sig påverka beslutsstödsystems användning och 
slutanvändares acceptans till systemet. När slutanvändare får möjlighet att vara 
delaktiga och involverade i utbildningsinsatser av beslutsstödsystem kan användningen 
av beslutsstödsystemet öka. Studien ger därför ett kunskapsbidrag som beskriver hur 
utbildningsinsatser kan genomföras för att öka användningen av beslutsstödsystem i 
kommunala verksamheter. 
 
Studien har genomförts med stöd av en litteraturstudie, samt en kvalitativ undersökning 
i form av intervjuer i en kommunal verksamhet. Syftet var att identifiera på vilka sätt 
utbildningsinsatser av beslutsstödsystem kan genomföras i kommunala verksamheter, 
sett till olika slutanvändares inlärningssätt och utbildningsverktyg. Vidare kommer 
studien ge förslag på hur utbildningsinsatser kan upprättas i kommunal verksamhet, 
vilket leder oss in på problemformuleringen: Hur kan kommunala verksamheter 
genomföra utbildningsinsatser för att öka användningen av beslutsstödsystem?  
Slutsatsen presenterar en identifiering av utbildningsverktyg som kan stödja slut- 
användare i deras framtida användning av ett beslutsstödsystem. Identifieringen påvisar 
att utbildningsinsatser behöver anpassas efter slutanvändare, då individer lär sig på 
diversifierande sätt. Anpassningar kan göras genom att till exempel variera och erbjuda 
flera olika utbildningsverktyg, planera utbildningsinsatserna samt att använda sig utav 
nyckelanvändare. Utbildningsmiljön har dessutom visat sig ha en viss påverkan för att 
användandet ska kunna öka i kommunens olika förvaltningar. Anledningen påpekas 
vara för att få möjlighet att skapa en familjär atmosfär samt en verklighetstrogen bild av 
hur systemet ska användas i framtiden.  
 
Nyckelord: Beslutsstödsystem, Utbildningsinsatser, Kommunala verksamheter 
 
 
 

  



Abstract 

In order to support decision-making in municipal operations decision support systems 
can be used. End users who use decision support system into their daily work processes 
have been shown to provide benefit to the municipal operations. To increase the use of 
decision support system should end users are trained and understand how a decision 
support system to be integrated into municipal activities. Then, end users make 
important decisions concerning of people, budgets and tax rates. Thus, training shown to 
influence decision-making system use and end-user acceptance of the system. When end 
users have the opportunity to be involved and engaged in the training of decision 
support system, the use of a decision support system to increase. The study therefore 
provides a knowledge contribution describing how training can be implemented to 
increase the use of decision support systems in municipal operations. 
 
The study was conducted with the support of a literature review and a qualitative study 
in the form of interviews in a local business. The aim was to identify ways in which the 
training of decision support systems can be implemented in municipal operations, 
speaking to various end users' ways of learning and training tools. Further study will 
provide suggestions on how training can be established for municipal operations, which 
leads us to the formulation of the problem: How can municipal activities training 
programs to increase the use of decision support systems? The conclusion presents an 
identification of training tools that can support end users in their future use of a decision 
support system. The identification shows that training needs to be adapted by end users 
when individuals learn in diversified ways. Adjustments can be made by such varied and 
offer a variety of educational tools, plan training initiatives and to make use out of key 
users. The educational environment has also been shown to have some effect to use to 
be able to increase in various municipal administrations. The reason stated to be to get 
the opportunity to create a family atmosphere and a realistic picture of how the system 
will be used in the future. 
 
Keywords: Decision Support Systems, Training, Municipal activities  
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1. Inledning 
Under de två första rubrikerna i inledningen beskrivs Bakgrund och Problemområde. 
Slutligen presenteras studiens Problemformulering och Syfte. 
 
1.1 Bakgrund  
Kommunala verksamheter fattar dagligen beslut som rör viktiga aspekter så som 
samhälles medborgare, skatter och budgetar (Von Essen, 2014); [1]. De beslut som 
fattas behöver följa kommunala direktiv och regelverk, därför måste det upprättas 
rutiner för beslutstagande (Wörlen, 2010). Redan på 1960-talet började forskare 
studera användningen av datoriserade verktyg i syfte att underlätta beslutsfattandet och 
planering i verksamheter [2]. Ett sådant verktyg skulle kunna vara ett beslutsstöd- 
system (Avison & Fitzgerald, 2003; Elbashira, Collierb & Davern, 2008; Nasaba et al, 
2015; Ranjan, 2008). Ett beslutsstödsystem beskrivs vara en typ av tekniskt 
informationssystem, vars fokus ligger mot att stödja beslutsfattande via den information 
som lagrade data hjälpt till att ta fram (Bischoff et al., 2015; Ranjan, 2008). Vid 
användning av beslutsstödsystem kan rapporter, diagram i systemet och lagrad data 
ligga som stöd när beslut fattas. På så vis kan felaktiga beslut undvikas, som annars 
kunnat leda till konsekvenser såsom försämrad styrning i verksamheten (Avison & 
Fitzgerald, 2003; Ranjan, 2008; Vriens, 2004). Med ett beslutsstödsystem så kan beslut 
fattas på ett standardiserat sätt i hela verksamheten, vilket underlättar arbetsprocesser 
och måluppfyllnad (Bischoff, Aier, Haki & Winter, 2015) På så vis blir ett beslutsstöd- 
system ett stöd för slutanvändare och verksamheter när det de behöver fatta beslut 
(Elbashira et al., 2008; Ranjan, 2008).  
 
För att kunna uppnå ökad användning av beslutsstödsystem behöver slutanvändares 
förståelse till systemet undersökas (Grubljesic & Jaklic, 2015; Xin & Myron, 2014). I vissa 
fall har begränsad systemanvändning upptäckts i verksamheter och detta kan bero på 
hur utbildningsinsatser genomförts (Hostmann, 2007). Forskning pekar på att 
slutanvändare behöver vara delaktiga och involverade vid utbildningsinsatser som sker 
vid införande av beslutsstödsystem i verksamheter (Jones & Smith, 2001; Xin & Myron, 
2014). Tidigare studier pekar på att individers inlärningssätt av system kan förbättras 
med hjälp av utbildningsinsatser (Jones & Smith, 2001). Om slutanvändare inte får 
tillräckligt med utbildning gällande hur ett beslutsstödsystem ska användas, så kan det 
resultera i att beslutsfattande tar längre tid eller blir felaktigt (Nasaba et al, 2015). 
Vidare forskning belyser i sin tur att utbildningsinsatser för slutanvändare har en 
betydande faktor för att kunna uppnå ett mer lyckat resultat när ett beslutsstödsystem 
ska användas i en verksamhet (Bingi, Godla & Sharma, 1999; Chang, Chou, Yin, Lin, 
2011; Nasaba, Selamatb & Masromc, 2015).  
 
1.2 Problemområde  

Utbildningsinsatser blir nödvändiga i verksamheter som har eller kommer att införa ett 
beslutsstödsystem, även om det krävs resurser av både tid, pengar och slutanvändares 
involvering under en viss tid (Yeoh & Koronios, 2010). Således blir utbildningsinsatser 
en faktor att ta hänsyn till för att få slutanvändarna att kunna använda systemet och 
fatta snabbare beslut i sin verksamhet (Jones & Smith, 2001; Kurtèn, 2009). 
Utbildningsinsatser i sin tur bör dessutom även innehålla olika typer av utbildnings- 
verktyg för att involvera slutanvändarna i utbildningsinsatserna (Muñoz, Magliano, 
Sheridan & McNamara, 2006; Rosch & Vogel-Walcutt, 2013). Således behöver 
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slutanvändare få ta del av utbildningsinsatser och för att uppnå en bredare förstålse 
gällande beslutstödsystemets funktionalitet och användning (Bingi et al., 1999; Kurtèn, 
2009). Hänsyn bör även tas till slutanvändares olika inlärningssätt för att kunna 
individanpassa utbildningen (Manolisa, Burnsa, Assudanib & Chintab, 2013). 
 
Flertalet studier bekräftar som tidigare nämnt att utbildningsinsatser påverkar och kan 
resultera i framgångsrik användning i beslutsstödsystemet (Bingi et al., 1999; Kruck, 
Mathieu & Mitri, 2013; Nasaba et al., 2015). De flesta studier som har gjorts av 
beslutsstödsystem behandlar dess användning i privata verksamheter (Doelitzscher, 
Sulistio, Reich, Kuijs & Wolf, 2011; Sutcliffe & Alrayes, 2012). På så vis uppkommer ett 
behov av forskning om beslutsstödsystem i andra typer av verksamheter. Ett exempel är 
kommunala verksamheter och hur de stödjer sina slutanvändare gällande beslutsstöd- 
system (Power, 2008; Sambamurthy & Zmud, 1999). En skillnad mellan användning av 
beslutsstödsystem i kommunala verksamheter jämfört med privata verksamheter, är att 
kommunala verksamheter inte söker efter konkurrensfördelar (Bengtsson, 2012), vilket 
privata verksamheter i största möjliga mån eftersträvar (Delmonte, 2003; Vriens, 2004). 
Kommunala verksamheter har istället andra typer av krav i jämförelse med privata 
verksamheter gällande exempelvis beslutsfattande, regler och lagar (Bergmark, 1997); 
[3]. Dessutom ställs kommunala verksamheter inför att fatta beslut som berör samhället 
och dess medborgare inom t.ex. omsorg, budgetar och skola ([1]; Von Essen, 2014). 
Därför blir det viktigt för kommunala verksamheters slutanvändare att få stöd i sin 
användning och framtida beslutsfattande (Von Essen, 2014); [1]; [3]. 
 
Studiens problemformulering blir således: Hur kan kommunala verksamheter genomföra 
utbildningsinsatser för att öka användningen av beslutsstödsystem?  
 
1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera hur utbildningsinsatser av beslutsstödsystem kan 
genomföras i en kommunal verksamhet. Vidare kommer studien ge förslag i form av 
rekommendationer på hur utbildningsinsatser kan upprättas i en kommunal 
verksamhet för att nå ett ökat användande av beslutsstödsystem.  
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2. Litteraturstudie 
I kapitlet beskrivs teori om Kommunala verksamheter, Beslutsstödsystem samt 
Utbildningsinsatser. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av det teoretiska 
materialet i en tabell med de centrala begrepp som studien kommer att fortsätta att 
behandla.  
 
2.1 Kommunala verksamheter 

Sverige är uppdelat i kommuner (Von Essen, 2014); [7]. I varje kommun finns 
fullmäktige som styr. Under fullmäktige finns ett flertal nämnder och förvaltningar som 
arbetar utefter de mål och beslut som kommunfullmäktige benämnt. Varje förvaltning 
har sina egna arbetsprocesser och strukturer för hur beslut ska tas (Bohlin, 2007). Den 
huvudsakliga uppgift som kommunerna har är att sköta är beslut som riksdagen har 
tagit utifrån olika lagar (Von Essen, 2014); [1]. Varje dag fattas dessutom en mängd 
beslut i kommuner som t.ex. skolverksamhet, budget, skatter eller omsorg [3];[7]. 
Kommuner har flera organisationer över sig som styr dess budget samt beslutar om 
vilka nämnder som behövs i de olika kommunerna. Nämnderna ansvarar i sin tur för 
olika organisationer. För att minimera komplexiteten i de olika nämnder så delas dessa 
upp i olika förvaltningar som är specialiserade på områden så som barn och utbildnings- 
förvaltningen, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen (Von Essen, 2014). De 
som anställs och arbetar i en kommun har ett flertal regler och lagar att förhålla sig till 
som politiker har satt upp. Dessutom har de övergripande ansvar gällande intäkter, 
skatter och utgifter i den offentliga verksamheten [1]; [3]. Förutom att kommunernas 
ansvar om t.ex. invånare och myndigheter, så har de krav på sig att inte ha för långa led- 
och svarstider [1]. 
 

2.2 Beslutsstödsystem 

Beslutsstödsystem har blivit en allt mer vanligare investering för kommunala 
verksamheter (Hostmann, 2007; Power, 2008). Med hjälp av ett beslutsstödsystem 
underlättas slutanvändares förståelse för ett framtida beslutsfattande (Elbashira et al., 
2008; Miller, Bräutigam & Gerlach, 2006; Ranjan, 2008). Beslutsstödsystem stödjer 
dessutom datainsamling, datalagring och kunskapshantering i verksamheter med hjälp 
av analytiska verktyg som ingår i systemet (Bischoff et al., 2015). Ett införande av 
beslutsstödsystem bidrar med identifiering av användbar information, vilket 
verksamheter kan använda som beslutsunderlag (Dobrev & Hart, 2015; Grubljesic & 
Jaklic, 2015).  
 
När kommunala verksamheter ska fatta beslut finns där lagar och regler som de behöver 
ta hänsyn till (Bergmark, 1997);[1]; [4]. Exempelvis offentlighets- och sekretesslagen 
samt kommunallagen som påverkar de beslut som tas. Offentlighetsprincipen innebär 
att medborgarna har rätt till all information i den kommunala verksamheten så länge 
informationen inte är sekretessbelagd. Detta innebär att medborgarna har rätt att 
granska kommuner, medan kommunallagen innehåller flertal punkter gällande hur 
kommuner ska styras och vara uppbyggda (Wörten, 2010); [4]. Flera av de beslut som 
tas bör samtidigt fattas inom en viss tidsram, för att medborgarna ska få svar inom en 
rimlig tidsaspekt (Dobrev & Hart, 2015). Kommunala verksamheters beslut går till 
största del inte att ompröva även ifall en felbedömning har gjorts. På så sätt behöver alla 
beslut noggrant övervägas innan de genomförs (Wörten, 2010; Von Essen, 2014). Ett 
beslutsstödsystem hjälper således denna typ av verksamheter att fatta snabba och 
relevanta beslut i realtid (Elbashira et al., 2008; Ranjan, 2008).   
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2.2.1 Slutanvändare av beslutsstödsystem 

Den personen som använder ett beslutsstödsystem i sitt dagliga arbete kallas för 
slutanvändare (Avison & Fitzgerald, 2003). För att få slutanvändare att använda ett 
beslutsstödsystem behöver verksamheter lägga fokus på deras förståelse och kunskap 
angående beslutsstödsystemet samt hur det används för att fatta beslut (Plaza & Rohlf, 
2008; Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland & Carey, 1994). Det påpekas att 
slutanvändare tidigt bör involveras vid införande av ett beslutsstödsystem för att lära 
sig hur det lämpligast kan användas i aktuell verksamhet och öka deras förstålse för 
systemet (Nasaba et al., 2015). För att öka slutanvändares användning av systemet kan 
exempelvis utbildningsinsatser hållas (Dobrev & Hart, 2015; Grubljesic & Jaklic, 2015; 
Xin & Myron, 2014).  
 
Det belyses att det är betydelsefullt för verksamheter att vara medvetna om vad som 
krävs för att öka engagemang hos slutanvändare gällande användning av 
beslutsstödsystem (Huey-Wen et al., 2014). Utbildare påverkar slutanvändarna till stor 
del och har en betydande roll i hur slutanvändare uppfattar det som lärs ut och de kan 
även underlätta deras förståelse för systemet genom att erbjuda utbildningsverktyg, 
som exempelvis föreläsningar (Huey-Wen et al., 2014; McKeachie & Svinicki, 2006). För 
att uppmuntra slutanvändare att vara villiga att ta emot information, behöver utbildare 
exempelvis uppvisa en positiv attityd, engagemang och inspiration. På så vis kan 
slutanvändarens tillfredställelse till beslutsstödsystemet uppnås samtidigt som 
användningen ökar (Xin & Myron, 2014). Det finns även ett behov av kunskapsutbyte 
och kommunikation mellan slutanvändare för att förbättra dess förstålse för 
beslutsstödsystemet och dess användning (Plaza & Rohlf, 2008; Xin & Myron, 2014). Det 
kan genomföras genom att upprätta möten och workshops, eller skapa andra typer av 
kommunikationskanaler, för att uppmuntra slutanvändare att interagera med varandra. 
Det belyses samtidigt att kommunikation mellan slutanvändare sannolikt kommer att 
resultera i en bättre användning av systemet (Bingi et al., 1999; Chang et al., 2011; 
Nasaba et al., 2015). För att fortsättningsvis stödja slutanvändares förstålse vid 
utbildning så behövs fokus mot både utbildningsinsatser och slutanvändarnas 
involvering (McKeachie & Svinicki, 2006). Involvering medför i sin tur att slutanvändare 
får hjälp av att t. ex analysera utbildningsmaterial, kritisera och utveckla egna 
alternativa lösningar samt att få möjlighet att stegvis öva på att använda 
beslutsstödsystemet (Rogers et al., 1994). Själva inhämtningen av information hos 
slutanvändare kan således underlättas genom att utse en eller flera slutanvändare som 
blir ansvariga för övergripande problemlösning innan, under eller efter 
utbildningsinsatser. Dessa personer bör även uppmuntra till informationsutbyte mellan 
slutanvändare. Slutanvändare som väljs ut till uppdraget kan beskrivas som 
nyckelanvändare. Nyckelanvändare anses erhålla en högre teknisk kompetens jämfört 
med slutanvändare. Därför bör nyckelanvändare agera som stöd vid tekniska frågor. De 
fungerar som rådgivare och har extra djup kompetens i systemet. Nyckelanvändarens 
har även i uppgift att anordna interna utbildningsinsatser för slutanvändarna av 
systemet så att de kan öka användningen av systemet (Umble, Haft & Umble, 2003). 
 
2.2.2 Inlärningssätt av beslutsstödsystem 

När en individ ska lära sig att använda ett beslutsstödsystem finns där enligt Dunn och 
Honigsfeld (2013) ett flertal olika sätt att hantera information beroende på 
slutanvändaren. De fyra inlärningssätten som Blevins (2014) belyser grundas på 
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individers ålder och generella agerande på grund av den miljö de växt upp i (Blevins, 
2000). Veteraner är den äldsta generationen slutanvändare och är (födda år 1925-
1945). Veteraner föredrar respekt och uppmärksamhet i utbildningsmiljön. De föredrar 
även klassrum, definierade mål och syften. Att använda tekniskt material kan bidra till 
problematik, då de inte alltid integrera teknik i sin livsstil. Baby boomers (födda år 
1946-1964) beskrivs ha höga krav på utbildning då de vill ha förklaring hur ny 
information kommer vara användbar. Baby boomers ser sig själva som ett livslångt 
lärande och kännetecknas för att samarbeta med utbildare och andra deltagare. 
Dessutom är diskussioner är vanligt uppskattade vid undervisning. Generation X (födda 
år 1965-1980) och föredrar distans ifrån de klassiska klassrummen. De är vana vid 
teknik och förändringar. Praktiska aktiviteter, rollspel och visuella metoder såsom 
diagram och tabeller är redskap som stödjer Generation X. Generation Y (födda år 1981-
2001) uppskattar en bekväm, flexibel och kreativ miljö i undervisning (Blevins, 2014).  
 
Slutanvändares inlärningssätt behöver inte bara grundas på vilken generation individen 
tillhör. Individer som tillhör samma generation kan uppfatta information på olika sätt 
påpekar (Kolb & Kolb, 2005). De inlärningsstilar som Kolb och Kolb (2005) beskriver är 
att individer med ackommoderande inlärningsstil belyses ett aktivt experimenterande 
samt införskaffande av nya erfarenheter. Dessa individer kännetecknas av att de är 
beredda att ta risker, lösa problem samt förlitar sig i hög grad på andra individer. För att 
få fram relevant information använder ofta de som tillhör den ackommoderande 
inlärningsstilen sin egna analytiska förmåga. Personer med en divergent inlärningsstil 
har förmågan att förstå människor samt har stor fantasi och känslokännedom. 
Erfarenheter och eftertanke är i dessa individers inlärning viktiga aspekter. Den 
assimilerande inlärningsstilen kännetecknas av individer vars styrka är reflektion och 
skapandet av egna teorier och modeller. En person som tillhör den konvergenta 
inlärningsstilen lär sig bäst i situationer där det finns enbart en lösning eller ett svar på 
det givna problemet (Manolisa et al., 2013).  
 

2.3 Utbildningsinsatser  
Resurser så som utbildningsinsatser blir en nödvändighet för att stödja slutanvändares 
inlärningssätt när de använder beslutsstödsystem, då de påvisas kunna förebygga 
bristande kunskap hos slutanvändare (Bingi et al., 1999; Plaza & Rohlf, 2008). 
Utbildning beskrivs som en process där det skapas kunskap, bildning och färdigheter 
(Ventatesh, 2013). I sin tur kan utbildning genomföras i en rad olika former (Kruck et al., 
2013). När beslutsstödsystem införs och används i en verksamhet behöver 
slutanvändare regelbundet utbildas, för att uppnå och hålla samman de krav som ställts 
inför beslutsstödsystemet (Bingi et al., 1999). Några faktorer som påverkar individers 
inlärning under utbildningsinsatser är exempelvis mål, dokument, teknologi, egna 
aktiviteter samt enskilt inlärningssätt (Blevins, 2000; McKeachie & Svinicki, 2006; 
Rogers et al., 1994). Dessa faktorer bör därför planeras innan utbildningen äger rum 
(McKeachie & Svinicki, 2006).  
 
Inför och under utbildningsinsatser kan det dock uppkomma problem. En problematik 
som kan uppstå, är att utbildningsinstitutioner inte alltid befinner sig närliggande den 
utbildande verksamheten. Höga kostnader kan därför tillkomma när t.ex. extern 
utbildning används (Venkatesh, 2013). Venkatesh (2013) antyder även att externa 
utbildningstillfällen som erbjuds i verksamheter vanligtvis endast har ett begränsat 
deltagarantal, vilket kan resultera i bristande kunskapsspridning hos de som utbildas. 
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Det finns dessutom en uppskattning av att internt anställda ofta är mer integrerade i 
verksamheters behov av utbildning, samt erhåller en högre intern kompetens om aktuell 
verksamhet i jämförelse med konsulter (Nesheim & Mørch Hunskaar, 2015). 
 

2.3.1 Utbildningsverktyg  

För att slutanvändare lättare ska kunna inhämta information och få förståelse för det 
lärs ut kan utbildningsverktyg användas som stöd. Utbildningsverktygen är med andra 
ord ett stöd som både hjälper utbildaren att involvera slutanvändaren och möjliggör 
mer anpassade utbildningsinsatser (Muñoz et al., 2006; Rosch & Vogel-Valcutt, 2013). 
Ett exempel på utbildningsverktyg vid utbildningsinsatser är föreläsningar, som blir 
aktuella att använda när det behövs presentation i realtid och summering av ett specifikt 
ämne. Presentationer som genomförs under föreläsningar bör vara grafiska som 
exempelvis diagram eller flödesscheman i utbildningen, för att ge de som utbildas mer 
verktyg för att förstå budskapet (McKeachie & Svinicki, 2006). Det är inte ovanligt att 
presentationer som görs med omfattande informationsflöde får åhörare att förlora 
intresse, vilket bidrar till en försämrad inhämtning av information hos slutanvändare 
(Blevins, 2014). För att öka förståelsen hos slutanvändare behövs således utbildaren 
endast behandla ett begränsat antal artefakter under ett utbildningstillfälle. För att 
involvera slutanvändare som utbildas bör föreläsare både exemplifiera vad som är 
viktigt, men också relatera till vad som presenteras (McKeachie & Svinicki, 2006). Om 
teknologiska utbildningsverktyg ska användas under föreläsningstillfällen, antyds det 
vara viktigt att kontrollera teknikens lämplighet i verksamheter i relation till det som 
ska läras ut (McKeachie & Svinicki, 2006). Teknologiska artefakter såsom e-lärande, 
distanslärande och mobilt lärande har potential att ge stöd för ökad förståelse på ett 
användarvänligt sätt för olika typer av slutanvändare (Hooshyar, Ahmad, Yousefi, Fathi, 
Abdollahi, Horng & Heuiseok, 2016). Upptill så antyds utbildningsinsatser med hjälp av 
internet och datorer ha en allt större betydelse för slutanvändares sociala interaktion 
med varandra och hur de inhämtar ny information av varandra (Hooshyar et al., 2016; 
Hrastinskl, 2013). Nätverksteknik kan underlätta utbildning genom att möjliggöra ökad 
tillgänglighet av utbildningsinsatser för slutanvändare oberoende deras positionering. 
På så vis kan informationsinhämtningen uppnås på ett mer effektivt sätt, genom att 
deltagare kan interagera med varandra via diskussionsforum samt ha möjlighet att 
kommunicera även utanför föreläsningssalen (McKeachie & Svinicki, 2006).  
 
Ett annat framgångsrikt utbildningsverktyg är att använda sociala programvaror, vilket 
ger möjlighet för billigare alternativ vid framtida användande av beslutsstödsystem. 
Sociala medier kan underlätta utbyte av information och kunskap mellan slutanvändare, 
då de är anpassade efter slutanvändares behov. På så vis bidrar sociala medier till en 
personlig kunskapshantering (von Krogh, 2012). Det finns en enighet om att integrerad 
teknik kan stödja slutanvändares förstålse vid utbildning om teknologin används på ett 
meningsfullt sätt (Hooshyar et al., 2016). De tekniska utbildningsverktygen som 
används vid utbildningsinsats påverkar i sin tur användandet i beslutsstödsystemet 
(Chang et al., 2011).  För att sedan kunna analysera hur de olika utbildningsverktygen 
har fungerat i utbildningsinsatser av beslutsstödsystem som gjorts så behövs en 
utvärdering göras. Utvärdering kan ske inför utbildningstillfället samt efter genomförd 
utbildning för att kontrollera utbildningsverktygens stöd i relation till det som ska läras 
ut (Hooshyar et al., 2016). 
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2.4 Sammanfattning av litteraturstudie 
Nedan presenteras Tabell 1 som beskriver en sammanfattning av de begrepp som 
studien kommer att fortsätta behandla. 

TABELL 1 SAMMANFATTNING AV LITTERATURSTUDIE 

 

  

Område Referens 
Område 1 - Beslutsstödsystem  

Beslutsstödsystemets definition Ranjan (2008) 
Elbashira et al. (2008) 
Miller et al. (2006) 
Grubljesic & Jaklic (2015) 

Slutanvändare av beslutsstödsystem 
 
 
 
Inlärningssätt av beslutsstödsystem 
 
 
 

Preece et al. (1994) 
Xin & Myron (2014) 
Nasaba et al. (2015) 
Chang et al (2011) 
Bingi et al (1999) 
Dobrev & Hart (2015) 
Dunn & Honigsfeld (2013) 
Blevins (2014) 
Kolb & Kolb (2005) 
Manolisa et al. (2013) 

Område 2 - Utbildning  
Utbildningsinsatser McKeachie & Svinicki (2006) 

Bingi et al. (1999) 
Kruck et al. (2013) 
Nasaba et al. (2015) 
Senge (2000) 
 Umble et al. (2003) 
Venkatesh (2013) 
(Nesheim & Mørch Hunskaar, 2015). 

Utbildningsverktyg Muñoz et al. (2006)  
Rosch & Vogel-Valcutt (2013) 
McKeachie & Svinicki (2006) 
Venkatesh (2013) 
Nesheim & Mørch Hunskaar (2015) 
Hooshyar et al. (2016) 
Hrastinskl (2013) 



8 
 

3. Metod 
I kapitlet behandlas den vetenskapliga ansats som använts under studiens gång. Därefter 
beskrivs tillvägagångssätt för Litteraturstudie, Datainsamling, Urval, Metodanalys, 
Metoddiskussion och Kritiskt förhållningssätt. Avslutningsvis presenteras ett Etiskt 
förhållningssätt som tagits an både innan, under och efter studien. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

För att uppnå förståelse kring områdena beslutsstödsystem, utbildningsinsatser, 
utbildningsverktyg, inlärningssätt samt för att kunna besvara frågeställningen ”Hur kan 
kommunala verksamheter genomföra utbildningsinsatser för att öka användningen av 
beslutsstödsystem?” har en kvalitativ metod använts som forsknings- ansats. En kvalitativ 
metod kan genomföras i en eller ett fåtal verksamheter och ger tillgång till en rik mängd 
data (Denscombe, 2016; Myers, 2013). Den kvalitativa ansatsen valdes således till 
studien, för att kunna samla in empiriskt material utifrån en kommunal verksamhet och 
användas för att jämföra med befintlig teori. Det empiriska materialet har samlats in 
genom att intervjua anställda i en kommunal verksamhet, medan det teoretiska bidraget 
har hämtats från lämpliga databaser, litteratur och hemsidor som matchar studiens 
problemformulering.   
 
3.2 Litteraturstudie 

Litteratur och referensmaterial som valts att användas i studien var inom ämnet 
informatik och har kopplingar till studiens syfte och problemformulering. Inför studiens 
start var fokus att söka efter vetenskapliga artiklar och kurslitteratur vars innehåll 
skulle beröra teori om utbildningsinsatser av informationssystem i verksamheter och 
dess användning. Fortsättningsvis kunde sökningarna i litteratur nischas ner från 
informationssystem till beslutsstödsystem och utökas mot att finna teori om samband 
mellan slutanvändares inlärningsätt beroende på de utbildningsverktyg som valdes 
samt hur utbildningsinsatserna genomfördes. Det studerades även vad som var specifikt 
med kommunala verksamheter jämfört med privata när det gäller användning av 
beslutsstödsystem.  Efter att ha genomfört litteraturstudien kunde tre teman identifieras 
och användas som stöd vid upprättandet av en intervjuguide. Dessa teman blev 
beslutsstödsystem, utbildningsverktyg och inlärningssätt.  
 
Litteraturstudien genomfördes med hjälp av sökmotorer av artikeldatabaserna Google 
Scholar samt Högskolan i Halmstads söktjänst Summon. Därefter gjordes enskilda 
sökningar i sökbasen ABI/Inform. De sökord och kombinationer som användes var: 
Decision support system, learning styles, business intelligence, critical factors, business 
intelligence education, information technology development, muncipial activities, 
information systems development, employee learning business intelligence systems, 
implementation BI, implementation of new technology, learning, education, technology 
education samt systems education. Den litteratur som använts har lånats från Högskolan 
i Halmstads bibliotek, stadsbiblioteket i Halmstad samt biblioteket i Varbergs kommun. 
 

3.3 Datainsamling 

Intervjuer med respondenter anses som en av de mest centrala teknikerna för att samla 
in data i en kvalitativ studie (Myers, 2013). Intervjuerna i studien utfördes med hjälp av 
ett intervjuformulär (Se Bilaga 2) som uppkom utifrån studiens litteraturkapitel, där 
temana Beslutsstödsystem, Utbildningsverktyg och Inlärningssätt låg till grund för 
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frågorna som ställdes till respondenterna. De tre temana användes för att ge intervjun 
en möjlighet att genomföras med en röd tråd, men också för att vägleda intervjuerna 
mot utbildningsinsatser och användning av beslutsstödsystem samt minimera risken att 
frångå studiens ämne. Intervjutillfällena utfördes i verksamhetens egna lokaler samt via 
telefon och tog i snitt en timme att utföra. Samtliga intervjuer spelades in på ljudfil för 
att undvika att missa värdefull information som respondenterna uttryckte. Det finns ett 
flertal olika sätt att strukturera intervjuer. Ett av sätten är att använda semistrukturerad 
intervjumetod, vilket gjordes i studien. Semistrukturerade intervjuer tillåter förskrivna 
frågor som inte behöver besvaras i följd. Även följdfrågor accepteras för att ge 
respondenter en möjlighet att utveckla sina svar (Myers, 2013), vilket uppkom under 
intervjutillfällena. Exempel på följdfrågor som användes är “Varför”, “På vilket sätt” och 
“Hur”. Intervjuformulären som använts reviderades vid ett par tillfällen, då några av 
respondenterna arbetade på operativ nivå och andra på strategisk nivå.  
 
För att tillföra ytterligare empiri till studien användes även uppföljningsfrågor (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Detta gjordes för att kunna komplettera med mer empiri till studien, 
samt utveckla tidigare svar från några av respondenterna (se Bilaga 2). Under 
intervjutillfällena användes ljudinspelningar för att senare möjliggöra transkribering 
utan att missa viktiga citat och formuleringar. Hänsyn till samtycke [6], d.v.s. att få 
respondenternas tillåtelse att spela in intervjuerna för att kunna transkribera mer 
noggrant, har tagits i akt under intervjutillfällena för att följa etiska riktlinjer (Se Bilaga 
1).  
 
3.4 Urval 
I studien förekommer kommun X, vilket är en kommunal verksamhet med omkring 
4600 anställda. Kommun X består av tio nämnder och nio förvaltningar som har olika 
system för hur beslut ska tas [3]. För att få en bred inhämtning av empiri som berörde 
om deras användande av beslutsstödsystem, utbildningsinsatser och slutanvändares 
inlärningssätt och utbildningsverktyg, intervjuades anställda från både operativ och 
strategisk nivå. De olika nivåerna antogs även kunna bidra med två olika perspektiv på 
de tre begreppen. Utifrån den strategiska nivån fick studien bidrag till ett 
chefsperspektiv och utifrån den operativa nivån ett slutanvändarperspektiv. 
 
Respondenternas yrkesroller och 
ansvarsområden i kommun X skiljde sig, vilket 
kan avläsas i Tabell 2 som presenteras bredvid. 
Ett av kriterierna för undersökningen var att 
respondenterna skulle vara slutanvändare av 
beslutsstödsystemet som införs i kommun X. 
Önskvärt var även att respondenterna skulle ha 
medverkat på något eller några utbildnings- 
tillfällen av beslutsstödsystemet som införs i 
kommun X. Det andra kriteriet var att få en 
chefs perspektiv på utbildningsinsatser, för att 
undersöka ifall och hur i så fall de uppmuntrar 
slutanvändare att använda beslutsstödsystemet.  

 

Person Yrkesroll 

Catarina Systemförvaltare  

Lisa Systemansvarig  

Karl Administrativ handläggare  

Mats Systemutvecklare 

Hanna Ekonomichef 

Jenny Ekonom 

Erik Ekonom 

TABELL 2 - RESPONDENTER 



10 
 

 

3.5 Analysmetod  

En innehållsanalys kan användas i kvalitativa studier för att kunna analysera, 
kategorisera och strukturera det material som samlats in i studien (Vaismoradi, 
Turunen & Bondas, 2013). I denna studie har en innehållsanalys använts för att hantera 
den information som samlats in, men det har inte skett någon ny kodning eller 
tematisering. Istället har de tidigare temana utbildningsverktyg, utbildningsinsatser samt 
inlärningssätt följt med vidare in i analysen. Dessa temana reviderades för att kunna gå 
djupare in på den information som ska leda ner till problemformuleringen. För att kunna 
genomföra innehållsanalysen transkriberades de ljudfiler och anteckningar som gjorts 
under intervjutillfällena. Samtliga transkriberingar skrevs ut i pappersform för att få en 
mer överskådlig bild av respondenternas svar. Därefter studerades materialet igenom 
ytterligare för att få en helhetsbild av vad som framkommit under intervjutillfällena. 
Samtidigt studerades textmassan, fraser och ord för att hitta mönster, likheter och 
skillnader i respondenternas uttryckta svar på intervjufrågorna. Därefter sorterades 
uppkommande ord och uttryck in under de tidigare skapade temana i studien 
utbildningsverktyg, utbildningsinsatser samt inlärningssätt. Graneheim & Lundman 
(2003) belyser att en textmassa bör granskas under flera tillfällen för att sortera ut det 
viktigaste innehållet. Under analysarbetet granskades textmassan ett flertal gånger för 
att sortera ut den data som skulle ha betydelse för studiens problemformulering.  

 
Under analysarbetet har fokus även legat mot att jämföra litteraturstudien med det 
empiriska materialet som samlats in. Analysen bygger således på en fördjupning på de 
tidigare teman som tagits fram i litteraturstudien. De teman som skapats utifrån 
litteraturstudien ansågs fortfarande aktuella för studiens problemformulering. 
Skillnaden från litteraturstudien och resultatet var att analysen blev en fördjupning av 
de tidigare temana där det framkommer olikheter, likheter och samband.  
 

3.6 Metodkritik  

Inför och efter litteraturinsamlingen av studien gjordes en noggrann undersökning av 
valda referenser. Kravet var att referenserna skulle ha en koppling till ämnet informatik, 
studiens problembakgrund, problemformulering och syfte. För att öka studiens 
tillförlitlighet användes till största del vetenskapliga artiklar och litteratur som var högst 
femton år gamla. Under studiens arbetsgång har skribenterna använt ett kritiskt 
förhållningssätt till all empirisk och teoretisk data som samlats in, för att endast 
använda sig av relevant och korrekt information. Korrekt information innebär i detta fall 
data som behandlar studiens problemformulering. Ett kvalitativt metodval kan innebära 
en viss risk eftersom det finns ett flertal olika aspekter som kan påverka studien både 
positivt och negativt. Dessa aspekter är bland annat de valda respondenterna och hur de 
uttrycker sig i de frågor som ställs, verksamheten och dess miljö samt intervjufrågorna 
och dess utformning. Det beskrivs att vid intervjutillfällen väljer respondenter inte alltid 
att berätta sanningar, det kan bero på risken att framföra information som tros vara 
känsligt för verksamheten (Graneheim och Lundman, 2003). Skribenterna för denna 
studie vägledde därför varje enskild respondent så att de i största mån framförde sina 
egna uppfattningar av de frågor som ställdes, samtidigt som dess svar förblev anonyma 
under och efter studien (Andersen, 1990). Fokus vid intervjuerna låg även på att ställa 
öppna frågor till respondenter för att påvisa att det var tillåtet att tala fritt under 
intervjuerna. Risken med öppna frågor är att respondenter kan sväva ut från studiens 
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frågeställning och komma ifrån ämnet informatik. All empirisk data som samlades in 
granskades utefter ämnet informatik och vald problemformulering, orelevant data 
sorterades bort.  

De valda respondenterna som deltog i studien hade diversifierande erfarenhet och 
kunskap gällande beslutsstödsystem och dess användning. Bristande kunskap hos de 
valda respondenterna skulle kunna påverkat de intervjufrågor som ställdes, angående 
utbildningsinsatser av beslutstödsystem i kommunala verksamheter. Därför har 
empirisk data jämförts med litteraturstudien för att hitta olikheter och analysera 
felaktigheter som skulle kunna ha framkommit. En annan kritisk detalj som kan uppstå 
är tekniska problem under intervjutillfället, vilket uppstod under ett intervjutillfälle i 
denna studie. Det innebar att några minuter av en ljudinspelning föll bort. För att 
undvika misstolkningar av denna intervju kontaktades respondenten på nytt och 
ombads komplettera det bortfallna materialet. Nackdelen med en komplettering kan 
vara att respondenten skulle kunna svarat annorlunda i jämförelse med föregående 
intervjutillfälle.  
 
En kritik till studiens metodval i sin helhet kan vara att valet av kommun X, eftersom en 
av studiens skribenter har haft kontakt med denna kommun. Det skulle kunna påverka 
skribenternas uppfattning och inställning till kommun X. Därför valde skribenterna en 
neutral inställning till den kommunala verksamheten för att inte rikta studien utefter 
verksamhetens tankesätt. Det som förblir kritiskt är att kommun X kan påverkat 
skribenten omedvetet och att studien aldrig förblir helt neutral. Det som skiljer 
kommunala verksamheter mot privata företag är att de är mer öppna med att lämna ut 
information på grund av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att 
kommunala verksamheter måste lämna ifrån sig information vid förfrågan, men det 
gäller inte är sekretessbelagd information. Det betyder att en kommunal verksamhet 
kan visa upp information som annars hade varit hemlighetsstämplat i privata företag. De 
kan även avslöja en stor del av deras strategier och tillvägagångssätt i verksamheten 
utan några större konsekvenser. Den information som beskrivs i studien anses därför ge 
hög trovärdighet på grund av den valda verksamheten.  
 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Etiska övervägningar har gjorts före, under och efter studien. Fokus har legat mot 
individers uppfattningar i en viss situation, vilket skribenterna i studien ser som ett fall 
där etik bör beaktas. Under intervjuerna har studiens skribenter därför försökt förhålla 
sig till att agera lyhörda och ödmjuka för att skapa trygghet under intervjutillfällena. 
Myers (2013) beskriver att en del av etik är ärlighet och att forskare behöver ha det i 
åtanke mot interna och externa parter. Därefter ska de försöka generera output där de 
inblandade är ärliga tillbaka. Därför har skribenterna under studiens process svarat 
ärligt på uppkomna frågor och agerat likvärdigt mot interna samt externa parter.  
 
Det är inte tillåtet att plagiera någon annans arbete i en studie. Därför behöver 
tolkningar, fakta och annat material utgå från egna studier och observationer [6]. 
Informerat samtycke har även setts som en viktig del av etik under studiens gång, för att 
undvika framtida missförstånd från respondenterna. gjordes genom att förbereda 
kommun X på studiens syfte och låta de ha god tid på sig att ställa frågor inför 
intervjutillfällena. Respondenterna fick möjlighet att skriva under ett dokument att de 
samtyckte inspelning, för att påpeka att inspelat material inte kommer att publiceras 



12 
 

eller avlyssnas av någon annan än skribenterna för studien.  
 
Det måste även finnas tillåtelse att publicera det som berättas för att inte 
hemlighetsstämplad information ska spridas [6]. Vid insamlingen av det empiriska 
materialet informerades därför respondenter hur informationen skulle behandlas i 
studien och att de fick fiktiva namn. Respondenterna informerades även att alla 
inblandade parter förblir hemliga och fiktiva för att ingen ska bli utsatt för 
ifrågasättande eller kränkning i framtiden av dess uttalanden. Hänsyn har också tagits 
till att individer inte ska utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning, kallat individskyddskravet [6].  
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4. Resultat 
Kapitlet behandlar empiriskt material som samlats in till studien. De teman som användes 
i intervjuformuläret användes även som rubriker i Resultatet. Citaten som framförs är 
hämtade ifrån transkriberingen som genomfördes efter varje intervjutillfälle. Alla namn 
som nämns är fiktiva för att upprätta anonymitet hos respondenterna.  
 

4.1 Utbildningsinsatser 

Under intervjutillfällena ställdes frågor kring betydelsen av utbildningsinsatser för 
slutanvändare och dess användning av beslutsstödsystem i kommunal verksamhet. 
Samtliga respondenter antyder att utbildningsinsatser för slutanvändare kan öka 
användningen av beslutsstödsystem och resulterar i någon form av nytta i 
verksamheten. Till en början belyser Hanna att utbildningsinsatser har stor påverkan på 
användning av beslutsstödsystemet. Mats beskriver i sin tur att förbättrade 
utbildningsinsatser ger bättre kontroll för slutanvändarens beslutsfattande samt 
möjlighet till ett mer skyndsamt agerande, ökat användande och stöd för kommande 
beslut. Fortsättningsvis påtalar Mats att utbildningsinsatser är ett behov genom hela 
införandet och framtida användning av ett beslutsstödsystem. Det beror på att 
slutanvändarna regelbundet behöver förbättra sina kunskaper och få förståelse för hur 
beslut ska tas. Fortsättningsvis belyser Mats under intervjutillfället att det är viktigt med 
hög intern kompetens behöver upprätthållas för att beslutsstödsystemet regelbundet 
ska kunna utvecklas utefter de mål som verksamheten har. Lisa berättar i kommande 
intervju att utbildningsinsatser behöver utvecklas för att förbättra framtida 
utbildningsinsatser. För att regelbundet förbättra de utbildningsinsatser som genomförs 
behövs utvärdering göras av slutanvändarna. Genom dessa utvärderingar kan nya 
innovativa utbildningsverktyg tas fram för att anpassa utbildningen utefter de behov 
som finns gällande utbildning av beslutsstödsystem.  
 
Hanna förklarar att kvalitet i de utbildningsinsatser som genomförts till stor del 
påverkar slutanvändares attityd till beslutsstödsystemet. Om det genomförs felfria 
utbildningsinsatser av beslutsstödsystem så kommer det skapas mer positiva 
slutanvändare och högre acceptans för att senare använda systemet i sitt dagliga arbete. 
Erik forstätter att beskriva vikten av slutanvändarnas förståelse för beslutsstödsystemet 
för att kunna använda systemets funktionalitet på rätt sätt för att ta relevanta beslut i 
den kommunala verksamheten. Ifall det upptäcks någon form av bristande kunskap hos 
slutanvändare behöver dessa få extra stöd i sitt användande av systemet. För att göra 
slutanvändarna mer positiva till beslutsstödsystemet behöver även dess nytta beskrivas. 
Om nyttan bekräftas med beslutsstödsystemet så hade det kunnat göra fler 
slutanvändare intresserade av att skapa en förstålelse och använda systemet i sitt 
dagliga arbete enligt Erik. Han påpekar därefter att bristande acceptans av systemet 
handlar om att användare inte förstår sig på systemet, vilket i sin tur bidrar till att 
användning inte kan tvingas fram. Jenny, Hanna och Catarina framför däremot en annan 
åsikt av situationen. De är nämligen överens om att ledningen behöver ställa krav på att 
ta bort tidigare använda system för att motivera slutanvändare att använda besluts- 
stödsystemet. Ledningen behöver dessutom enligt föregående respondenter stå bakom 
systemet, men undvika att tvinga fram ett användande. På så vis antyder Catarina att 
utbildningsinsatser har en stor påverkan av dess framtida användande och motivation 
att vilja fatta bättre och snabbare beslut. Hanna belyser därefter att utbildningsinsatser 
har en stor påverkan på användandet genom att framföra följande citat: 
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Hanna, Ekonomichef:  
Utbildning har stor påverkan. Användandet är främsta anledningen till nytta och 
utbildning är till för att entusasmisera (sic) och göra dem positiva till systemet. 

 
Erik i sin tur bekräftar Hannas påstående, genom att belysa följande ord om utbildning i 
relation till användande av ett beslutsstödsystem: 

 
Erik, Ekonom: 

Utbildning är jätteviktigt, fångar man inte användarna där så är det svårt att få dem 
använda det. 

 
Slutligen framför Mats att det finns en påverkan av utbildningsinsatser gentemot 
beslutsstödsystemets användande i den kommunala verksamheten: 
 

Mats, Systemutvecklare: 
Stor påverkan. Är användarna inte nöjda så används inte systemet och kostnader kan 

därför öka.   
 
Karl belyser under intervjutillfället vikten av utbildningsinsatser och antyder att dessa 
borde rikta sig mot varje enskild slutanvändares behov. Anledningen enligt Karl, är för 
att i sin tur kunna ta fram relevanta rapporter och beslut som berör deras enskilda 
arbetsprocesser i verksamheten. Dessutom påpekas vikten av att rätt utbildare ska 
finnas på plats av Lisa. Utbildaren som finns på plats antas också ha en viss påverkan när 
det gäller utbildningsinsatser, benämner både Lisa och Karl. Det gäller enligt Karl att 
utbildaren har rätt kompetens och kan sin specifika verksamhet för att uppnå positiv 
inverkan och syn på systemet. Erik påpekar att andra former av nytta kan uppstå när 
utbildare har lyckats förmedla motivation och systemets acceptans. Detta kan göras 
genom att visa hur mycket tid som kan sparas, bevisa vilken effektivitet som kan uppstå 
i beslutsfattandet samt få möjlighet att ge samlad bild av nyckeltal och mål i 
verksamheten.  
 
Det tyder det på att det inte finns någon utbildningsplan på hur utbildning ska 
genomföras gällande beslutsstödsystem i den kommunala verksamheten kommenterar 
Mats. Jenny beskriver i sin tur att utveckling och utbildning borde vara mer integrerat i 
utvecklingen av beslutsstödsystemet för att nå en högre kompetens samt att kunna 
utnyttja systemets fulla funktionalitet. Mats bekräftar att en viss problematisering 
angående planeringsstruktur för utbildningsinsatser av ett nytt beslutsstödsystem i 
kommunal verksamhet. Utbildningsinsatser i kommun X kan därför blivit kritiska, 
berättar Mats. En av de utbildningsinsatser som genomförts handlade om att utbilda en 
intern grupp anställda på en hög teknisk nivå. Detta gjordes för att uppnå expert- 
kompetens gällande det nya beslutsstödsystemet och dess användning, belyser Mats och 
Lisa i deras intervjuer. Hög intern kompetens innebär ökad effektivitet i beslutsstöd- 
systemets användning och förbättrad kontroll över systemet berättar Mats. Då kan även 
beroenden med externa konsulter minska och den kommunala verksamheten får 
kontroll över sina egna arbetsprocesser och kan styra beslutsstödsystemet utefter dess 
egna mål och riktning. Den grupp slutanvändare som har utbildats och erhållit hög 
kompetens beskrivs som nyckelanvändare beskriver Mats.. Nyckelanvändarnas roll 
belyses vara viktig och benämns av samtliga respondenter. Nyckelanvändare som 
utbildats behöver i sin tur utbilda framtida slutanvändare inom den kommunala 
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verksamheten enligt Mats och Jenny. Samtliga respondenter beskriver att interna 
utbildningsinsatser ska eftersträvas för att alla slutanvändare ska få ett familjärt intryck 
av beslutsstödsystemet i sin hemmiljö. När så mycket utbildning som möjligt kan ske 
internt, kan utbildningsinsatserna anpassas helt efter kommun X specifika aktiviteter 
belyser Lisa. Intern utbildning har nämligen resulterat i att nya innovativa lösningar har 
vuxit fram under de utbildningar som hållits av beslutsstödsystemet, berättar Mats.  
 
Hanna belyser under intervjutillfället att förberedelse och planering inför utbildningar 
är en viktig aspekt för att underlätta för slutanvändaren. Erik bekräftar att det inte får 
ske misslyckade visningar av beslutsstödets funktionalitet och användningsområden, 
eftersom det kan det resultera i misstro och minskad acceptans hos slutanvändare 
under dess beslutsfattande. Mats fortsätter berätta att bristande utbildningsinsatser kan 
resultera i ökade kostnader för utveckling av beslutsstödsystemet, missnöjda 
slutanvändare samt minskad nytta då kunskap och utvecklingsmöjligheter saknas.  
 
4.2 Utbildningsverktyg  
Det framkommer från samtliga av respondenter att utbildningsinsatser används i 
kommun X gällande användning av beslutsstödsystemet. Det finns dock en skillnad i hur 
utbildningstillfällen har genomförts, vilket har resulterat i varierad kvalitet, berättar 
Mats. Samtliga respondenter belyser att nyckelanvändare är de som ska introducera 
beslutsstödsystemet och hålla i utbildningsinsatser för slutanvändarna i 
beslutsstödsystemet. Anledningen till det berättas av Mats och Erik vara att 
nyckelanvändare är experter på deras lokala förvaltning och kan relatera de 
arbetsprocesser som finns gentemot beslutsstödsystemets funktionalitet. Mats och 
Jenny är eniga om att utvalda nyckelanvändare i kommun X ska introducera beslutsstöd- 
systemet, för att skapa högre förståelse för slutanvändarna, som i sin tur kan det 
resultera i ökad framtida användning av systemet. Karl påtalar att nyckelanvändare 
behöver vara de som har bäst kontroll av systemet, samt att de behöver ha en vilja att 
lära ut för att öka slutanvändarnas förtroende för det nya systemet.  
 
                                                            Mats, Systemutvecklare:  
Vi kör på konceptet train the trainer, de vill säga en grupp som blir specialister som i sin 
tur blir ansvariga att sprida kunskap till slutanvändarna.  
 
Mats i sin tur förklarar att nyckelanvändares ansvarsområden var; övergripande ansvar 
att boka interna utbildningstillfällen, välja lokaler för utbildning, välja utbildnings- 
material samt verktyg som kan stödja slutanvändare och öka acceptans. Mats fortsätter 
att poängtera att nyckelanvändare behöver kunna utbilda slutanvändare och leverera 
dess expertis i beslutsstödsystemet. Det kan genomföras via möten med bakomliggande 
tanke att skapa trygghet i relation till beslutsstödsystemet och dess funktionalitet. Detta 
bekräftar även Lisa. Erik påstår att besökstillfällen som drop in- tider för slutanvändare 
som har frågor och om funktionalitet och rapporter i beslutsstödsystemet bör finnas. 
Drop- in tiderna behöver hållas när beslutsstödsystemet ska införas i verksamheten, för 
att öka acceptans, reducera felaktig användning och ge motivation till användande 
belyser Jenny. De som i sin tur bör hålla i dessa drop in- tider är de slutanvändare som 
utbildats med hög teknisk kompetens i verktyget, berättar både Jenny och Erik. 
 
De utbildningsinsatser som genomförts har haft hög kvalitet gällande teknisk kunskap i 
beslutsstödsystemet enligt Mats. Den höga tekniska kunskapen har gett ett förtroende 
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till beslutsstödsystemet i kommun X och en förståelse för de möjligheter som finns i 
systemet gällande funktionalitet och gränssnitt berättar Mats fortsättningsvis. Hanna 
beskriver samtidigt att tekniken måste fungera under utbildningsinsatserna, annars kan 
slutanvändarna tappa förtroendet för ett nytt beslutsstödsystem. Erik påpekar under 
sitt intervjutillfälle att utbildare även behöver ge positiva signaler och förståelse mot 
användarna för att skapa ett tryggare utbildningsklimat, där sedan kunskap kan 
inhämtas. Mats bekräftar vidare att utbildare behöver vara positiva och visa expertis och 
kunskap i systemet. Några av de utbildningsinsatser som genomförts i kommun X har till 
viss del varit bristande gällande pedagogik, utbildningsverktyg och dokumentations- 
material enligt Mats, Jenny och Erik. Enligt Lisa och Karl fanns det önskemål om att 
utbildarna alltså nyckelanvändarna även skulle ha pedagogisk kunskap i de utbildnings- 
insatser som hålls så att de kan förklara beslutsstödsystemet på ett sätt som får slut- 
användarna att öka sin förståelse för beslutsstödsystemet. Utbildare med pedagogisk 
kunskap skulle kunna bidra till att det skapas mer förståelse och kunskap hos slut- 
användarna i kommun X, betonar Karl. De som utbildar behöver även teknisk 
kompetens i beslutsstödsystemet för att kunna förmedla felfria visningar vid 
utbildningsinsatser i beslutsstödsystemet. Samtidigt som Karl förklarar att störst vikt 
ligger på att utbildaren har pedagogiska kunskaper och kan förmedla information på ett 
sätt som får slutanvändarna att förstå varför beslutsstödsystemet ska användas i 
kommun X. 
 

 Karl, Administrativ handläggare:  
Ifall utbildaren har teknisk kompetens men inte har pedagogisk kunskap behövs det två 

personer i utbildningsinsatserna för att nå behoven. 
 
Enligt Lisa finns där ett flertal utbildningsverktyg som kan användas vid utbildning av 
beslutsstödsystem i kommun X. De verktyg som varit aktuella i de utbildningar som 
genomförts i kommun X har till störst del bestått av digitaliserad teknik såsom 
webinarium, diskussionsforum, hemsida, e-post, filmer och Power Points. De 
traditionella utbildningsverktyg som användes upptill förklaras vara dokumentation i 
form av en pärm från A-Ö där beslutsstödsystemet beskrivs, samt föreläsningar och 
möten. Mats och Jenny berättar att några av de traditionella utbildningsverktyg som 
använts i Kommun X vid interna utbildningsinsatser har varit datorer, föreläsningar, 
möten och resurstillfällen. Samtliga respondenter påpekar ett behov i att förändra och 
utveckla de verktyg som använts vid utbildning av beslutsstödsystemet. Catarina, Lisa, 
Mats, Jenny och Erik beskriver att teknologiska verktyg kan vara en framgångsfaktor vid 
utbildningsinsatser av beslutsstödsystem. Hanna bekräftar att filmer skulle kunna vara 
ett komplement vid utbildningsinsatser av beslutsstödsystem, då filmer kan användas 
oberoende geografisk position samt kan studeras ett flertal gånger för att bidra med 
ökad förståelse för slutanvändaren. Jenny och Erik belyser att webinarium är till stor 
hjälp när funktionalitet i beslutsstödssystem ska visas.  
 
Vilka verktyg som kan komplettera utbildares kompetens har respondenterna skilda 
uppfattningar om. Jenny och Erik är överens om att Kommun X har haft ett flertal olika 
hjälpmedel under utbildningstillfällen. Det beskrivs att Power Points, webinarium, 
resurstillfällen, tekniskt stöd i form av Skype och föreläsningar har använts vid 
utbildningsinsatser. Däremot berättar Catarina, Lisa, Mats, Jenny och Erik att Kommun X 
har upplevt en viss avsaknad gällande utbildningsdokumentation och lathundar från det 
externa företaget som levererat beslutsstödsystemet. Det beskrivs av samtliga 
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respondenter att lathundar och utbildningsdokumentation kan vara ett stöd vid 
utbildning av slutanvändare. Följande beskrivs två citat utförda av Jenny och Karl:  
 

Jenny, Ekonom:  
Enkla lathundar och så lite utbildning som möjligt för att det ska vara så enkelt. 

 
Karl, Administrativ handläggare: 

Jag saknar lathundar idag, så att ingenting blir fel när vi utbildar vidare. Det har nämligen 
hänt tidigare. 

 
Dokument och lathundar förtydligas av Catarina och Lisa vara som en stegvis förklaring 
på hur användare kan bygga och förbättra funktionalitet i systemet, vilket betonas vara 
framgångsfaktorer. Att kombinera lathundar med visuell utbildning i form av filmer och 
webinars möjliggör utbildning oberoende vart användaren befinner sig berättar Hanna.  
Mats och Jenny bekräftar att Power Points ska finnas som komplement till fungerande 
teknik under genomförandet. Jenny framför under sitt intervjutillfälle följande citat om 
hur vida Power Point är ett stöd: 

 
Jenny, Ekonom: 

Power Points ger bäst resultat. 
 
Däremot betonar Karl och Lisa att Power Points är ett hjälpmedel som inte är lämpligt 
vid utbildningsinsatser av beslutsstödsystem: 

 
Karl, Administrativ handläggare: 

Power Point är meningslöst, jag satt och förstod ingenting. Vi försökte göra en snabb 
reflektion av hur man gjorde, men jag lärde mig ingenting. 

 
Lisa, Systemansvarig:  

Jag vill ha det visuella och testa systemet efter att utbildaren har visat hur man ska göra, 
det är meningslöst med Power Point. 

 
 
4.3 Inlärningssätt 

Under intervjutillfällena presenterades frågor som berörde slutanvändares 
inlärningssätt samt dess återkoppling efter genomförda utbildningar i verksamheten. 
Detta gav respondenterna en möjlighet att framföra sina erfarenheter om hur ett 
utbildningstillfälle av beslutsstödsystem bör gå till för att förbättra den individuella 
inlärningen inför användandet av beslutsstödsystemet.  
 
Det framfördes av Lisa, Mats och Hanna att de har erfarenheter av att använda 
beslutsstödsystem sedan tidigare. Catarina, Karl, Jenny och Erik berättar dock motsatsen 
och påpekar dessutom att det finns en bristande kunskap om beslutsstödsystem och 
dess syfte. Slutanvändares inlärningssätt kan enligt Hanna påverkas av ett flertal 
faktorer. Dessa faktorer kan vara utbildningsmiljöer, utbildningsverktyg, individer och 
utbildare. Mats i sin tur antyder även att slutanvändares specifika generation påverkar 
hur de hanterar och uppfattar information, samt val av material och utbildningsverktyg 
av utbildaren som ska användas vid utbildningsinsatser. 
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Mats, Systemutvecklare: 

De måste vara positiva och nytänkande för att få folk motiverade att börja arbeta i det nya 
systemet. 

 
Det uppfattas enligt Erik vara en svårighet att anpassa utbildningsinsatser efter varierad 
kompetensnivå som finns i verksamheten. Därför antyder han att utbildning behövs 
anpassas efter olika individer och dess diversifierande förmåga när det gäller 
uppfattning och förståelse för ny information som behandlar beslutsstödsystem. Lisa 
betonar att det är viktigt att utbildningsinsatser anpassas specifikt för beslutsstöd- 
systemet samt efter de som utbildas. Mats bekräftar påståendet om anpassad utbildning. 
Fortsättningsvis berättar Mats att kommun X medelålder generellt sätt är hög, vilket kan 
ha en betydande faktor på hur utbildningsinsatser uppfattas. Mats belyser att det finns 
en önskan om att traditionella utbildningsinsatser såsom föreläsningar med pappers- 
material som stöd i utbildningsinsatserna. Behovet av traditionell utbildning tror Mats 
beror på den höga medelåldern som berättas finnas i kommun X. Det uppfattas även som 
en svårighet att anpassa utbildning med digitala hjälpmedel, eftersom Mats antyder att 
digitala hjälpmedel ofta uppfattas alltför komplext för den äldre generationen.  

 
Mats, Systemutvecklare:  

Utmaningen blir att hitta en arbetsform som passar alla. Eftersom att kommunens ålder 
på anställda är hög kan de vilja ha en mer traditionell utbildning och inte en digital och 
inspelningar av film. Det är svårt att få slutanvändarna att använda den nya typen av 

utbildning, de vill ha dokument. 
 
Catarina och Erik berättar att de tror att slutanvändares förmåga att förstå 
beslutsstödsystemet kan underlättas genom att navigera runt i systemet. De båda vill bli 
tilldelade olika former av uppgifter av utbildaren, för att enskilt få möjlighet att testa 
flöden och praktiskt arbeta med beslutsstödsystemet. En kort introduktion till besluts- 
stödsystemet är också nödvändigt för att öka förståelsen för hur systemet är uppbyggt 
berättar Jenny. Lisa har däremot en avvikande åsikt och anser att navigering inte är ett 
måste under utbildningstillfällena: 
 

Lisa, Systemansvarig:  
Jag vill se andra göra 

 

Jenny belyser vikten av samarbete mellan parter för att uppnå förbättrad växel- 
samverkan gällande utbyte av information om beslutsstödsystemet. Samarbete skulle 
kunna vara en framgångsfaktor när det gäller förmågan att ta in ny information belyser 
Jenny fortsättningsvis. Hanna belyser i sin tur att utbildning där individer integrerar 
med varandra kan leverera socialt värde, vilket Hanna anser inte får underskattas i 
dagens läge när utbildning börjar bli mer och mer digitaliserat. Därefter beskriver Mats 
om negativa erfarenheter gällande digitala gruppforum. Vid tidigare utbildningsinsatser 
av system användes digitala gruppforum som ett hjälpmedel gällande inlärning. Vid det 
tillfället fanns där ingen acceptans hos slutanvändarna att använda digitala gruppforum, 
vilket gjorde att växelsamverkan blev bristande. Därför har intresset för att introducera 
digitala gruppforum svalnat i kommun X antyder Mats och Catarina. Trots reaktionen på 
digitala gruppforum, så uppkommer det ett gemensamt behov av förbättrat samarbete 
mellan slutanvändare av beslutsstödsystemet. Målet med utbildningsinsatser av 
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beslutsstödsystem är att förbättra slutanvändares kompetens och förmåga att navigera i 
systemet, vilket senare kan leda till maximalt användning av beslutsstödsystemets 
funktionalitet berättar Mats.  
 
För att optimera slutanvändares inlärningssätt vid utbildningsinsatser av 
beslutsstödsystem behöver utbildningsmiljön anpassas efter den miljö som 
beslutsstödsystemet ska användas i, för att skapa trygghet belyser respondenterna. 
Utbildning som fokuserar mot utveckling behöver däremot genomföras i en innovativ 
miljö, berättar Jenny. Catarina förklarar i sin tur att utbildaren behöver välja lokaler 
utefter utbildningens syfte samt se över klimat, utbildningsverktyg och material. Mats 
beskriver att det bästa sättet för slutanvändare att inhämta information gällande 
beslutsstödsystem är att ge dem tid och utrymme för att lära sig hantera 
beslutsstödsystemet. Upptill behöver det finnas en tanke om att varje enskild förvaltning 
har ett strukturerat sätt att genomföra sina utbildningsinsatser belyser Mats. Alla 
förvaltningar har specifika sätt att arbeta och därför behöver utbildning anpassas så att 
slutanvändare känner sig trygga i sin hemmiljö belyser Mats slutligen och framför 
följande citat: 

 
Mats, Systemutvecklare:  

Utbildningen ska ske i den befintliga miljön så att vi inte gör det till något sidospår, det ska 
bli integrerat i vår vardag. 
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5. Analys 
Det problemområde som studien riktar sig mot är hur utbildningsinsatser kan genomföras 
för att öka användningen av beslutsstödsystem i kommunala verksamheter. Analysarbetet 
har således formats genom en jämförelse mellan litteratur och empiriskt material. Första 
rubrikens innehåll har fått rubriken Utbildningsinsatser av beslutsstödsystem. Den andra 
rubriken beskriver Utbildningsverktyg och utmaningar. Den tredje rubriken behandlar 
Inlärningssätt vid utbildningsinsatser.  
 

5.1 Utbildningsinsatser av beslutsstödsystem  

Enligt Von Essen (2014) och Wörlèn (2010) fattas det dagligen beslut i kommunala 
verksamheter utifrån lagar och regler. Ett beslutsstödsystems avsikt är att hjälpa 
slutanvändare att fatta relevanta beslut för verksamheter (Elbashira et al., 2008; Ranjan, 
2008). Ett beslutsstödsystem skulle därför vara lämpligt i kommunala verksamheter vid 
dess beslutsfattande, då de fattar beslut som berör samhället och dess medborgare [1]; 
[7]. I sin tur belyser resultatet att utbildningsinsatser av beslutsstödsystem bidrar till 
förbättrad kontroll i verksamheten över de beslut som behöver tas. Det antyds även att 
utbildningsinsatser kan öka användningen av beslutsstödsystemet. En annan koppling 
mellan utbildningsinsatser och ökad användning av beslutsstödsystem är att förbättra 
kommunikation och involvera slutanvändare, eftersom det är dem som navigerar och 
utnyttjar beslutsstödsystemets funktionalitet i sin dagliga verksamhet. Von Krogh 
(2012) beskriver i likhet med resultatet att kommunikation och integration mellan 
slutanvändare behövs, vilket sociala medier skulle kunna stödja. När utbildningsinsatser 
har genomförts kan slutanvändarna använda beslutsstödsystemet på ett mer effektivt 
sätt eftersom de förstår systemet enligt resultatet. Bingi et al (1999) och McKeachie & 
Svinicki (2006) belyser att förbättrad inlärning av beslutsstödsystemet kan skapas 
genom att erbjuda utbildningsinsatser för slutanvändare. Det belyser även resultatet, då 
de efterfrågar fler planerade utbildningsinsatser av pedagogiska och tekniska utbildare, 
gärna på förvaltningsnivå. 
 
Utbildningsinsatser har visat sig ha betydelse när det gäller slutanvändares framtida 
användning av ett beslutsstödsystem (McKeachie & Svinicki, 2006). Ifall utbildnings- 
insatser inte genomförs på ett sätt som passar in på en grupp eller en enskild 
slutanvändare, kan det istället leda till ett försämrat användande enligt Bingi et al. 
(1999), Hooyshar et al. (2016) samt Kolb & Kolb (2005). Det belyses av resultatet att 
utbildningsinsatser kan vara avgörande för ett systems framtida användning, som i sin 
tur antas medverka till säkrare beslutsfattande för användaren. I resultatet framkommer 
dessutom att utbildningsinsatser behövs för att nå en ökad användning av ett 
beslutsstödsystem, vilket skulle kunna vara att fatta snabbare beslut och korta ner 
ledtider.  
 
Bingi et al. (1999) beskriver att en slutanvändare behöver utbildas regelbundet för att 
hålla samman krav som ställts inför beslutstödsystemet, vilket resultatet bekräftar att 
det fanns en avsaknad av sett till slutanvändarnas perspektiv. Dessutom påpekar 
resultatet att det även behövs engagerade utbildare med pedagogisk bakgrund för att 
öka slutanvändares acceptans till beslutsstödsystemet och dess användning. Studiens 
resultat belyser att det finns skillnader i hur utbildares kompetens ska användas under 
utbildningstillfällena. En syn som framförts är att den tekniska kompetensen behöver 
ligga i fokus vid utbildningsinsatser för att skapa förståelse hos slutanvändarna som ska 
använda beslutsstödsystemet. Det påstås även att utbildares pedagogiska kompetenser 
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är viktigare än den tekniska kunskapen, vilket tyder på en viss motsägelse. Hooshyar et 
al. (2016) påstår en likhet gentemot resultatet, nämligen att utbildares pedagogiska 
övertygelse är centralt för undervisning. Det kan ses som en bekräftande faktor 
gentemot resultatets syn på att pedagogiska kompetenser är viktiga. 
 
Utbildningsinsatser av beslutsstödsystem med stöd av föreläsningar kan enligt 
resultatet leverera ett socialt värde för slutanvändarna, så att växelsamverkan kan 
uppstå. Socialt värde uppstår exempelvis när sociala medier, gruppdiskussionsforum 
och föreläsningar används. Även Hooshyar et al (2016), Hrastinskt (2013), McKeachie & 
Svinicki (2006) samt von Krogh (2012) belyser vikten av slutanvändares sociala 
integration, då kommunikation antyds generera ett bättre användande av 
beslutsstödsystemet. Vidare görs ett antagande i resultatet om att utbildningsinsatser 
behöver vara utav kvalitet i form av förberedelse och beslutsstödsystemets funktioner, 
då det bidrar till mer positiva slutanvändare. Det antyds dessutom vara en nödvändighet 
att behandla slutanvändares bristande förståelse om systemets förväntade nytta och 
dess funktionalitet. Enligt Plaza och Rohlf (2008) är det av vikt att verksamheter 
behöver involvera sina slutanvändare vid ett tidigt skede, för att skapa kommunikation 
och samspel under och inför användning av beslutsstödsystemet. I sin tur poängterar 
McKeachie & Svinicki (2006) att utbildningsinsatser behöver planeras och genomföras 
för att slutanvändare ska kunna få möjlighet lära sig snabbare. Dessutom belyser Xin och 
Myron (2014) att användare behöver integrera och kommunicera med varandra för att 
öka användande av systemet. Resultatet antyder att det funnits en avsaknad från 
acceptans till beslutsstödsystemet, som framförallt berott på bristfällig information och 
utbildningsinsatser. Vidare belyser resultatet att utbildningsinsatser blir nödvändiga för 
att kunna gynna de beslut som ska fattas i en kommunal verksamhet med hjälp av 
beslutsstödsystem.  

För att kunna uppnå en ökad användning i ett beslutsstödsystem behövs utbildningsmål 
(Bingi et al., 1999). Dessutom antyder McKeachie och Svinicki (2006) att det behövs 
enskilda utbildningsinsatser gentemot slutanvändare. Resultatet påpekar att det saknas 
utbildningsmål och det behövs mer struktur för utbildningsinsatser. Xin & Myron (2014) 
påpekar dessutom att utbildning kan generera ökat engagemang och inspiration att 
använda beslutsstödsystemet, samtidigt som slutanvändare blir mer nöjda. De 
utbildningsinsatser som anses vara lämpliga vid utbildning av beslutsstödsystem är 
föreläsningar, teknologi, mobilt lärande, e-lärande och distanslärande (Hooshyar et al., 
2016; McKeachie & Svinicki, 2006). Resultatet belyser att de finns en likhet mellan de 
utbildningsinsatser som benämnts i teorin och som använts, så som Power Points, 
resurstillfällen, Skype, webinarium och föreläsningar. Externa utbildningsinsatser som 
har kompletterat interna utbildningsinsatser är diskussionsforum, hemsida, e-post och 
filmer. Resultatet beskriver dock att det finns ett behov av att förändra och utveckla de 
utbildningsinsatser och utbildningsverktyg som används. Det nämns även i resultatet att 
fler teknologiska utbildningsverktyg skulle kunna resultera i förbättrad förståelse för 
beslutsstödsystemet hos slutanvändare oberoende geografisk position. En likhet som 
Hooshyar et al. (2016) beskriver är att tekniska hjälpmedel så som internet antyds vara 
en framgångsfaktor vid utbildningsinsatser. Dessutom kan till exempel sociala medier 
användas för att öka tillgänglighet och förbättra kommunikation mellan slutanvändare, 
då de kan använda internetbaserade utbildningsverktyg oberoende position (Hooshyar 
et al., 2016; Hrastinskl, 2013; von Krogh, 2012). 
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Enligt resultatet existerar det utbildningsinsatser av beslutsstödsystem i den 
kommunala verksamheten. Däremot beskriver resultatet att det inte finns någon 
utbildningsplan på hur utbildningsinsatserna kommer att genomföras. Det belyses 
vidare att de utbildningsinsatser som genomförs bör hållas av nyckelanvändare som 
behöver erhålla en högre teknisk kompetens i beslutsstödsystemet jämfört med 
resterande slutanvändare. Att dessutom genomföra utbildningsinsatser i en familjär 
miljö anses även som en framgångsfaktor gällande framtida användningen av 
beslutsstödsystemet, då användarna skulle få en trygghet i sitt användande. Umble et al. 
(2003) beskriver vidare att nyckelpersoner kan skapa en gynnsammare utbildning. 
Resultatet beskriver att anledningen påstås vara att nyckelanvändare har en bättre 
intern kunskap än externa utbildare. I sin tur blir nyckelanvändarnas uppgift att skapa 
nya utbildningstillfällen för slutanvändare och därefter lära ut hur systemet ska 
användas. Nesheim och Mørch Hunskaar (2015) bekräftar att intern kunskap är att 
föredra vid utbildningsinsatser. Resultatet i sin tur poängterar samtidigt att nyckel- 
användarna har en viktig roll under utbildningsinsatser för den kommunala 
verksamheten för att anpassa utbildningen för varje enskild förvaltning. Dessutom 
antyds att intern kunskap och förbättrade utbildningsinsatser bidrar till växande 
innovativt arbetsätt i beslutsstödsystemet. Enligt Hooshyar et al. (2016) behöver 
utbildare använda sig av teknik, men då på ett sätt som slutanvändare förstår.  
 
5.2 Utbildningsverktyg och utmaningar 

Resultatet belyser att kostnader i kommunala verksamheter kan minska ifall 
utbildningsinsatser genomförs på ett sätt som passar in hos slutanvändarna, t.ex. genom 
att använda olika utbildningsverktyg. Beroende på individ belyser resultatet att det 
behövs olika typer av utbildningsverktyg, till exempel fysiska och tekniska verktyg som 
föreläsningar eller filmvisning. Även Ventatesh (2013) beskriver att det kan uppkomma 
höga kostnader, ifall utbildningsinsatser inte genomförs (Venkatesh, 2013). Det 
bekräftar även resultatet genom att poängtera att ökade kostnader kan uppkomma när 
utbildningsinsatser brister. Utbildningsinsatser antas emellanåt vara underskattade och 
utgör vanligtvis endast en liten del av den ekonomiska budgeteringen för beslutsstöd 
(Plaza & Rohlf, 2008). De benämner samtidigt att utbildningsinsatser kan minska 
kunskapsluckor i verksamheten. Fortsättningsvis belyser McKeachie och Svinicki (2006) 
att komponenter som mål och teknologi behöver planeras i detalj innan utbildning 
startar. I resultatet framkommer en tydlig brist på struktur och mål för den utbildning 
som ska hållas av beslutsstödsystemet sett till den betydelse mål har enligt McKeachie 
och Svinicki (2006). I resultatet finns det en brist på utbildningsinsatser samt hur 
resurserna ska hanteras gällande detta.  

Utifrån resultatet fanns en önskan att det skulle införas mer digital och 
nätverksbaserade utbildningsinsatser, för att kunna anpassa utbildningsinsatserna mer 
och göra dem mer personifierade. Utifrån resultatet användes föreläsningar och Power 
Point som utbildningsverktyg i den kommunala verksamheten för att informera om 
beslutsstödsystemets funktionalitet samt hur det används. Däremot tyder det på en viss 
avsaknad gällande struktur, utbildningsmaterial och digitala och nätverksbaserade 
utbildnings- verktyg under utbildningsinsatser som genomförts. Det upplyses ha varit 
en svårighet att övertyga slutanvändarna att använda nätverksbaserade 
utbildningsverktyg eftersom det finns en viss motsträvighet till att använda teknik enligt 
resultatet. Viktigast enligt McKeachie & Svinicki (2006) belyser således att det är viktigt 
att kontrollera teknikens lämplighet i verksamheter i relation till det som ska läras ut. 
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Tekniska utbildningsverktyg som används vid utbildningsinsatser påverkar 
användandet i systemet (Chang et al., 2011). Vid bristande utbildningsinsatser antyder 
resultatet att minskad nytta i beslutsstödsystemet kan uppstå då kunskap och 
utvecklingsmöjligheter saknas. Venkatesh (2013) antyder att externa 
utbildningstillfällen som erbjuds i verksamheter vanligtvis endast har ett begränsat 
deltagarantal, vilket kan resultera i bristande kunskapsspridning. Dessutom påpekas 
brister som t.ex. bristande pedagogik hos utbildare och bristfällig 
utbildningsdokumentation. Däremot påpekar resultatet att kommunens 
nyckelanvändare har en stor inverkan på utbildning och dess insatser gentemot 
slutanvändarna. Det bekräftar Nesheim & Mørch Hunskaar (2015) då de påstår att 
internt anställda till viss del är mer integrerade i verksamheten. 

En annan svårighet som framkommer utifrån resultatet är att slutanvändarna inte alltid 
fått tillräcklig förståelse gällande beslutsstödsystemets användning och funktionalitet. 
Utbildningsinsatser som genomförts har inte alltid heller förmedlat den nytta som 
systemet ska ge till slutanvändarna och den kommunala verksamheten. Det i sin tur kan 
resultera i minskad acceptans till beslutsstödsystemet, antyder resultatet. McKeachie 
och Svinicki (2006) belyser vikten av att integrera de som utbildas och föreläsare bör 
exemplifiera och relatera till det ämne som presenteras, vilket är en skillnad gentemot 
resultatet.  
 
Det framkommer av resultatet att det saknas grundläggande utbildningsverktyg såsom 
utbildningsdokumentation i form av lathundar vid utbildningsinsatser för att lättare 
kunna navigera sig igenom beslutsstödsystemet. McKeachie och Svinicki (2006) 
förespråkar att en verksamhet bör använda sig av föreläsningar med innehåll av 
information som är aktuellt för det specifika ämnet som studeras. Genom att dessutom 
använda sig av möten och workshops belyser Nasaba et al. (2015) att slutanvändare blir 
uppmuntrade till ökad integration med varandra och förbättrad användaracceptans till 
beslutsstödsystemet. Utifrån resultatet poängterades även en önskan om att kunna 
förmedla information via social integration. På så vis antyds en likhet mellan resultatet 
och Nasaba et al. (2015) teori av att kommunikation och växelsamverkan är viktigt vid 
utbildningsinsatser gällande beslutsstödsystem. Kunskapsutbyte och kommunikation 
antyder även Plaza & Rohlf (2008) och Chang et al. (2011) är en viktig del i utbildning 
och systemets framtida ökade användande, vilket också kan antas som en likhet 
gentemot resultatet. Resultatet beskriver den önskan om att använda 
utbildningsverktyg såsom digitala gruppdiskussionsforum, men att det saknas intresse 
för att använda detta utbildningsverktyg i undersökt kommunal verksamhet.  

Resultatet pekar på att utvärdering av utbildningsinsatser mestadels inte genomförs, 
men att det uppfattas ligga en betydande faktor i att genomgå löpande utvärdering. Det 
beskrivs att den kommunala verksamheten vill införa en mer standardiserad form av 
utvärdering för att kunna förbättra utbildningsinsatserna. Hooshyar et al. (2016) 
antyder att utvärdering är en viktig del för att se över vilken nytta beslutstödsystemet 
gett till verksamheten. Dessutom bekräftar Nasaba et al. (2015) att återkoppling behövs 
för att fortsätta att involvera slutanvändarna. Resultatet belyser att efter utbildnings- 
insatser uppfattas frågestunder som positiv faktor för att öka förståelsen med ett 
beslutsstödsystem och dess funktionalitet. Resultatet belyser även att utvärdering och 
dess betydande faktor på utbildningskvalitén och de utbildningsverktyg som används. 
Att arbeta standardiserat med utvärdering i relation till utbildningsinsatser av 



24 
 

beslutsstödsystem kan resultera i framgångsfaktorer såsom nöjdare slutanvändare 
(McKeachie & Svincki, 2006). 

5.3 Inlärningssätt vid utbildningsinsatser  
För att slutanvändare ska erhålla en djupare förstålse för av beslutsstödsystemets 
användning behövs både fokus mot utbildningsinsatser, men också mot 
användarinvolvering, belyser resultatet. I sin tur belyses att möjligheten för att 
utbildningsinsatser ska kunna genomföras på ett bra sätt behövs bland annat mål, 
aktiviteter, dokument och teknologi beslutas (McKeachie & Svinicki, 2006). Genom att 
förbättra utbildningsinsatser kan större kontroll uppkomma och på så vis stödja 
beslutsfattandet i verksamheten, enligt resultatet.  

Det anses som en svårighet inom kommunala verksamheter att anpassa utbildnings- 
insatser så att alla slutanvändare får deras behov tillgodosett enligt resultatet. Det 
belyses bero på att de yngre generationerna som medverkar vid utbildningsinsatser i 
kommunala verksamheter kan ha andra behov än veteraner, vilka antyddes vara av 
majoritet. Det finns även andra inlärningssätt såsom ackommoderande lärandestil, 
divergent lärandestil, assimilerande stilen och konvergenta stil som beskrivs av Kolb 
och Kolb (2005) och Manolisa et al. (2013). Dessa inlärningssätt beskriver individers 
sätt att vara och agera oberoende ålder. Enligt resultatet vill slutanvändare oberoende 
ålder till största del ha givna svar och lösningar på beslutsstödsystemets funktionalitet, 
vilket liknar Kolb och Kolb (2005) tanke om att individer kan ha likanande inlärningsätt 
oavsett ålder.  

Beroende på vilken generation som tillhörs antyder Blevins (2014) ha betydelse vid 
individers inlärningssätt. Dessutom finns där ett antagande av att teknologiska verktyg 
kan användas för att uppnå så hög kvalitet som möjligt vid utbildningsinsatser (Blevins, 
2014; Dunn & Honigsfeld, 2013; Nasaba et al, 2015). Däremot påpekar resultatet att 
majoriteten av verksamheter är veteraner, vilka enligt Blevins (2014) har en begränsad 
informationsinhämtning med hjälp av teknik. Resultatet påvisar att det existerar 
tekniska verktyg, men att de behöver vidareutvecklas vid framtida utbildningsinsatser 
av beslutsstödsystem. Blevins (2014) beskriver att teknologiska verktyg behöver 
anpassas efter de olika inlärningssätt som existerar, exempelvis veteraner, som föredrar 
föreläsningar och tydliga mål istället för tekniska verktyg. Baby boomers ser däremot 
utbildning som livslångt lärande och vill diskutera fram lösningar. De har även en annan 
syn på teknik jämfört med veteraner då de vill integrera den i sin inlärning. Generation X 
är vana vid teknik och föredrar praktiska aktiviteter, medan generation Y är mer 
bekväma och fokus på att göra och inte bara veta.  
 
Vissa slutanvändare lär sig genom utifrån enskilt arbete, medan andra vill lära i grupp, 
påvisar både resultatet men även utifrån Kolb & Kolb (2005). Resultatet påvisar 
samtidigt att gruppdynamik är något som är framgångsrikt att använda sig av, för att få 
användare att lära sig av varandra. McKeachie och Svinicki (2006) beskriver i sin tur att 
ökad inlärning uppkommer när de som utbildas blir involverade i utbildningsinsatser, 
genom att exempelvis kritisera och utveckla egna lösningar. Huey-Wen et al. (2014) 
framför vikten av utbildares engagemang och förstå effekterna av utbildning av 
beslutsstöd och dess användning. Resultatet belyser att slutanvändares inlärning kan 
förbättras utifall slutanvändaren själv får möjlighet att navigera runt i systemet, med 
hjälp och stöd av expertis under utbildningstillfället. Det beskrivs i resultatet att 
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individuellt anpassade utbildningsinsatser hade ökat inlärningen hos slutanvändare, 
men hade däremot bidragit till en ökad kostnad. Enligt Plaza & Rohlf (2008) har även 
kommunikation och kunskapsutbyte viss påverkan och kan förbättra slutanvändares 
inlärning av beslutsstödsystemets och dess användning. Resultatet beskriver en viss 
avsaknad gällande kommunikation och växelsamverkan mellan slutanvändare i den 
kommunala verksamheten, då det behövs ett mer standardiserat sätt att kommunicera 
för att minska på feltolkningar och misstag. Nesheim och Mørch Hunskaar (2015) 
bedömer även att vikten av individers kunskapsutbyte har en viss påverkan för att i sin 
tur förbättra det individuella inlärningssättet. 
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6 Diskussion  
I kapitlet diskuteras de utbildningsverktyg och inlärningssätt som identifierats utefter 
jämförelsen i analysen. Det beskrivs även vad en kommunal verksamhet behöver ha i 
åtanke vid utbildningsinsatser, då de har specifika krav i jämförelse med privata 
verksamheter. 
 
Kommunala verksamheter benämns dagligen fatta beslut som rör bland annat 
samhället, budgetar och medborgare. Kommunala verksamheter har dessutom krav på 
sig inför och under ett beslutsfattande, då de har ett ansvar att följa de lagar och regler 
som finns nedskrivna [1]; [7]. På så vis blir det en viktig faktor för kommunala 
verksamheter att fatta beslut som ligger i enighet med dessa lagar och regler som är 
uppsatta. Till största del finns det dessutom inte möjlighet att revidera ett beslut som 
har tagits av kommunala verksamheter, vilket bidrar till att de behöver ha 
slutanvändare som fattar korrekta beslut vid ett visst tillfälle. På så vis behöver 
slutanvändare få förutsättningar att använda beslutsstödsystem, där de kan få fram 
uppdaterad information på ett snabbt och säkert sätt, vilket kan göras genom att erbjuda 
utbildningsinsatser inför beslutsstödsystemets användande. Därför skulle 
standardiserade utbildningsmål kunna varit till stöd. Utbildningsinsatser kan samtidigt 
förbättra slutanvändares förståelse för hur beslutsstödsystemet fungerar samt dess 
användningsområden.  
 
Fortsättningsvis belyser studien att de utbildningsinsatser som ägt rum i den 
kommunala verksamheten till stor del har saknat mål, struktur och framförande av 
vilken nytta som beslutsstödsystemet skulle tillföra. Detta påpekar McKeachie & Svinicki 
(2006) och resultatet är viktigt att förmedla vid ett tidigt skede för att få slutanvändarna 
att bli motiverade att lära sig. Utbildningsinsatser som genomförs bör dessutom äga rum 
i de lokaler som beslutsstödsystemet ska användas i för att skapa en familjär upplevelse, 
då det funnits en tydlig avsaknad av det i den kommunala verksamheten. Den som 
utbildar bör även tillhöra den lokala förvaltningen för att kunna exemplifiera och 
specifikt beskriva hur beslutsstödsystemet bör användas för att kunna fatta enkla, lokala 
och rättvisa beslut. Något som både Umble et al. (2003) och resultatet påpekar är att 
nyckelanvändare är en framgångsfaktor för interna utbildningsinsatser. Studien belyser 
vidare att nyckelanvändare som integreras i utbildningsinsatserna samtidigt behöver 
vara experter inom sin specifika förvaltning, för att kunna lära ut på bästa sätt och 
således ge en familjär inblick i beslutsstödsystemet. Om nyckelanvändarna dessutom 
besitter både pedagogisk och tekniska kunskap, så kan slutanvändare få stöd med att ta 
fram relevanta och rapporter i beslutsstödsystemet.  

Slutanvändare i kommunala verksamheter påpekas även ha olika inlärningssätt, 
beroende på exempelvis generation. På så vis behöver deras inlärning tas i akt. För att 
anpassa utbildningsinsatser efter olika generationer och inlärningssätt behöver det 
erbjudas ett flertal utbildningsverktyg så att slutanvändare får möjlighet att utnyttja sitt 
användande av beslutsstödsystemet. Det blir dock en utmaning för utbildare att veta 
vilka utbildningsverktyg som är lämpligast. Studien belyser ett flertal framgångsfaktorer 
gällande utbildningsverktyg, men de behöver anpassas efter diversifierande 
slutanvändare. När utbildningsverktyg anpassas efter olika inlärningssätt och 
slutanvändare så skapas högre flexibilitet i utbildningsinsatserna och bättre förstålse 
kan uppnås. De alternativa utbildningsverktygen skulle kunna vara digitala, tekniska 
eller fysiska artefakter för att ge slutanvändare valmöjligheter. Dessutom har 
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nyckelanvändare visat sig ha en betydande roll för den kommunala verksamheten. De 
har nämligen ansvar gällande utbildningsinsatser av slutanvändare och dess användning 
av beslutsstödsystemet. På så vis är det viktigt att fortsätta engagera nyckelanvändarna 
för att öka användarnas tillit och förstålse för beslutsstödsystemet och dess användning.  
 
Studien belyser även skillnader i hur slutanvändarna vill ta in ny information gällande 
beslutsstödsystemet. Vissa föredrar att praktiskt få utöva systemet, medan andra önskar 
klassiska föreläsningar och tekniska visningar. På så vis blir det en utmaning för 
kommande utbildningsinsatser. En framgångsfaktor för utbildningsinsatser belyses vara 
att använda sig utav föreläsningar med betydelsefullt innehåll (McKeachie & Svinicki, 
2006). Dessa artefakter hade kunnat vara systemets navigering eller hur rapporter 
enklast skapas för att sedan kunna fatta ett beslut. Samtidigt ökar de tekniska 
hjälpverktygen vid utbildningsinsatser, då slutanvändare får det lättare att integrera och 
utbyta kunskaper med varandra, t.ex. via sociala medier (Hooshyar et al., 2016). 
Dessutom önskas utbildaren av den kommunala verksamheten ha både pedagogiska och 
tekniska förmågor, vilket blir en annan del att ta hänsyn till. Således skulle därför 
nyckelanvändarna kunna använda sig utav föreläsningar med betydelsefullt innehåll 
som är viktigt vid under utbildningsinsatser av beslutsstödsystem. Detta i sin tur kan 
påverka beslutsstödsystemets framtida användning och beslutsfattande, genom att 
lättare kunna ta till sig information om användandet.  
 
För att beslutsstödsystemet ska kunna användas med framgång behöver slutanvändarna 
bli övertygade och positivt inställda från första anblicken av beslutsstödsystemet. Det 
blir därför en viktig faktor att ta hänsyn till inför utbildningsinsatserna. För att dessutom 
kunna underlätta inlärningen mellan slutanvändare har växelsamverkan och 
kommunikation visat sig vara viktiga faktorer. Att dela med sig av kunskap och 
erfarenhet och lära andra har visat sig fungera som ett stöd upptill de utbildnings- 
insatser som ges. Således blir kommunikation en viktig del att fortsätta behandla under 
utbildningsinsatser, eftersom att användare kan lära sig utav varandra. Det belyses att 
där även fanns en avsaknad av digitaliserade utbildningsverktyg och lathundar för att 
stödja användandet i beslutsstödsystemet. Det poängteras även i studien i sin tur att 
verktyg så som e-lärande, teknologiska verktyg, diskussionsforum, föreläsningar och 
nyckelanvändare i utbildningssyfte kan medföra ett förbättrat användande av 
beslutsstödsystem (McKeachie & Svinicki, 2006; Nesheim & Mørch Hunskaar, 2015; 
Umble et al, 2003). På så vis blir förberedelse av utbildningsverktyg en viktig del för 
framtida utbildningsinsatser för kommunala verksamheter.  
 
Det belyses även vara viktigt för utbildare att planera utbildningsinsatser av 
beslutsstödsystem utefter den målgrupp som ska utbildas, då individer har olika 
inlärningssätt. Det blir en utmaning i att tillfredsställa alla utbildningsbehov, men 
utbildaren behöver ha i åtanke om vad slutanvändarna har för önskemål. Slutanvändare 
med en högre medelålder har enligt Blevins (2014) svårare att hantera digitaliserade 
verktyg, vilket troligtvis beror på okunskap. Resultatet belyser att flera kommunala 
verksamheter i dagsläget har en högre medelålder, vilket behöver tas i akt. Hänsyn till 
slutanvändares inlärningssätt och ålder vid användning av digitaliserade 
utbildningsverktyg anses som en nödvändighet för att skapa en trygg utbildningsmiljö 
för alla slutanvändare.  
 
Nasaba et al (2015) samt Hooshyar et al (2016) framför att utvärdering är en viktig del 
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för utbildningsinsatser, för slutanvändarna ska kunna få sin möjlighet att framföra vad 
som var bra och vad som kan förbättras gällande sin inlärning och föregående 
utbildningsinsatser. Dock belyser studiens resultat att utvärdering inte har förekommit 
vid tidigare insatser. Därför bör utvärdering bli en standardiserad process efter 
utbildningsinsatser i den kommunala verksamheten.  Utvärdering kan minska problem 
som tidigare har uppkommit vid utbildningsinsatser av beslutsstödsystem i kommunal 
verksamhet. Samtidigt ger utvärdering en möjlighet för slutanvändare att diskutera hur 
utbildningsinsatser kan förbättras samt vilka utbildningsverktyg som bör användas i 
framtida utbildningsinsatser.  

 



29 
 

7 Slutsats 

Studien belyser att kommunala verksamheter dagligen fattar beslut som berör samhället 
och dess medborgare. De besluten som i sin tur tas är svåra att förändra, vilket sätter 
krav på kommunerna att ha ett säkert beslutsfattande. Dessutom finns där lagar och 
regler som påverkar hur vida kommunerna ska fatta beslut. Således blir 
utbildningsinsatser en viktig del att lyfta fram gällande slutanvändares användning av 
beslutsstödsystem. Ökad användning av beslutsstödsystem kan resultera i säkrare och 
mer rättvisa beslut. Det kritiska med denna studie är att utbildningsinsatser är ett så 
stort område att studera. Det innefattar slutanvändares inlärning och agerande innan, 
under och efter utbildningsinsatsen. Även fysiska ting såsom utbildningsverktyg och 
utbildningsmiljön kan påverka. Det finns inga specifika rätt eller fel när det gäller 
utbildning, eftersom utbildningsinsatser bör anpassas efter individen och dess 
inlärningssätt. Varje enskild pedagog behöver därför anpassa utbildningsinsatser utefter 
slutanvändare och beslutsstödsystemet. För att inte göra studien för bred och generell 
har därför fokus legat på kommunala verksamheter och dess specifika organisation, i 
förhållande till utbildningsinsatser av beslutsstödsystem. Utefter studiens syfte har det 
identifierats hur utbildningsinsatser kan genomföras sett till slutanvändares 
inlärningssätt och utbildningsverktyg. Studien skulle även bidra till att ge förslag i form 
av rekommendationer på hur utbildningsinsatser kan upprättas i kommunala 
verksamheter. Följande fem rekommendationer har framkommit utefter studien, för att 
kunna besvara problemformuleringen: ”Hur kan kommunala verksamheter genomföra 
utbildningsinsatser för att öka användningen av beslutsstödsystem?  
 
Ökad användning av beslutsstödsystem i kommunala verksamheter sker således när 
utbildningsinsatserna… 

Är planerade – Utbildaren behöver upprätta mål och strategier för utbildningsinsatser 
samt följa den kommunala verksamhetens mål och riktlinjer. Syftet med utbildnings- 
insatser av beslutsstödsystem är att presentera dess funktionalitet, skapa förstålse hos 
slutanvändare och integrera dem i beslutstödsystemet och dess framtida användning. 
Utbildningsinsatserna ska vara felfria och måste därför planeras på ett sätt som är 
anpassat efter diversifierade inlärningsätt som finns hos slutanvändare. Anpassningar 
kan göras genom att erbjuda utbildningsverktyg som är lämpliga vid utbildningsinsatser 
av beslutsstödsystem.  
 
Utser nyckelanvändare – Kommunala verksamheter hanterar dagligen en mängd data i 
de olika förvaltningarna. Således kan nyckelanvändare ha en betydande roll vid 
utbildningsinsatser av beslutsstödsystem. Nyckelanvändarna är lokala experter inom sin 
förvaltning och kan anpassa utbildningsinsatser av beslutsstödsystemet slutanvändarna 
i en familjär miljö.  Med tanke på deras insikt i verksamheten och lokala förvaltningars 
processer så kan slutanvändare få ett relevant stöd i dess dagliga användning av 
beslutsstödsystemet. Nyckelanvändarna kan i sin tur bidra till ett säkrare besluts- 
fattande. 
 
Använda varierat utbud av utbildningsverktyg – Utbildaren behöver ha i åtanke att 
slutanvändare får stöd av diversifierade utbildningsverktyg, då slutanvändare har olika 
inlärningssätt. Därför behövs det presenteras ett flertal valmöjligheter. Några exempel 
på uppskattade digitala eller tekniska verktyg är filmvisning, Power Points, webinarium 
och lathundar.  Att dessutom integrera sociala medier har visat sig kunna vara ett 



30 
 

framgångsrikt utbildningsverktyg, då det möjliggör större tillgänglighet under 
utbildningsinsatser. 
 
Involverar slutanvändarna – När slutanvändare kommunicerar skapas växelsamverkan 
och ökad förstålse för beslutsstödsystemet och dess användning. Tillsammans kan de 
hjälpa varandra att hitta nya genvägar i systemet och samtidigt öka användningen. 
 
 
Utvärderas – För att ge återkoppling till nästkommande utbildningstillfällen i den 
kommunala verksamheten är utvärdering en viktig del. Utvärdering bör vara 
standardiserad och finnas som stöd vid framtida utbildningsinsatser av beslutsstöd- 
system i kommunala verksamheter. Genom utvärdering kan även slutanvändares 
användning studeras och ge ett resultat av de utbildningsinsatser som genomförts. Även 
vanliga fel kan undvikas genom att studera utvärderingar som gjorts av tidigare 
utbildningsinsatser.  
 

7.1 Vidare forskning 

Studiens resultat presenterar hur utbildningsinsatser kan öka slutanvändares 
användning av beslutsstödsystem i kommunala verksamheter. Ett förslag till vidare 
forskning, är att låta kommunala verksamheter testa de uppsatta rekommendationerna 
utifrån studiens slutsats. Därefter borde utbildningsinsatserna utvärderas för att 
analysera om rekommendationerna förbättrar slutanvändares användning av 
beslutsstödsystemet. 
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Bilaga 1. Inspelningsmedgivande 

 

Inspelningsmedgivande 
Tack för att du deltar i vår studie! 
 
Vi kommer att spela in den här intervjun för att kunna gå tillbaka och analysera samt 
plocka ut citat som uppkommer. I vår studie kommer du att vara anonym. Var vänlig och 
läs nedanstående kommentar och skriv under om du samtycker. 
 
  
 

 
 
 
 
 
Jag förstår att intervjun kommer att spelas in. Jag tillåter Josefine Ljungberg och 
Matilda Lindvert att använda inspelningen som underlag för sitt uppsatsarbete 
vid Högskolan i Halmstad år 2016. 
 
 

Signatur: ____________________________________________________ 

Namnförtydligande: _____________________________________________ 

Datum: ___________________________  



 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor  

 

Operativ nivå 

 Frågeställning Referens 
Inledningsfrågor Vilken kunskap har du om 

beslutsstödsystem? 
 
Vilken funktionalitet 
förväntar du dig av ett 
beslutsstödsystem? 

Ranjan (2008) 
Elbashira et al. (2008) 

Tema 1: 
Utbildningsinsatser 

På vilket sätt påverkar 
utbildningsmiljön dig? 
 
Vilka parter tycker du ska 
vara involverade av 
utbildning av 
beslutsstödsystem? 
 
Hur ska utvärdering av 
utbildning gå till enligt dig? 
 
Hur anser du att en 
utbildning bör genomföras 
av ett beslutsstödsystem? 
 
Hur kan teknologisk 
utbildning vara till stöd i 
utbildning? 
 
Vad hade kunnat 
förbättras av era 
utbildningsinsatser 
gällande 
beslutsstödsystem? 
 
Hur stor påverkan tror du 
att beslutsstödsystemets 
utbildning har på 
systemets användande? 
 
Hur stor påverkan anser 
du att utbildning har på 
beslutsstödsystemets 
framtida användande?  

McKeachie & Svinicki 
(2006) 
Preece et al. (2994) 
 

Tema 2: 
Utbildningsverktyg 

Vilka verktyg tror du 
resulterar i en ökad 
inlärning hos 
slutanvändare? 
Hur tycker du teknologiska 

Bingi et al. (1999) 
Nashaba et al. (2015) 
Preece et al. (1994) 
Hooshyar et al. (2016) 



 
 

utbildningsverktyg kan 
ersätta traditionella 
utbildningsverktyg? 
 
Hur bör en utbildning av 
slutanvändarna 
genomföras enligt dig?  
 

Tema 3: Inlärningssätt Vilken kompetens bör 
utbildaren ha för att öka 
ditt användande av 
systemet? 
 
På vilket sätt kan utbildare 
öka din inlärning av 
beslutsstödsystemet? 
 
Hur tror du att andra 
slutanvändare kan bli mer 
villiga att lära sig nya 
system? 
 
På vilket sätt tror du att 
växelsamverkan mellan 
slutanvändare kan påverka 
inlärning av 
beslutsstödsystem? 
 
På vilket sätt tror du att 
individer/slutanvändare är 
olika när det gäller 
inlärningsstilar? 

McKeachie & Svinicki 
(2006) 
Dunn & Hunningsfeld, 
2013 
Blevins (2014) 
Kolb & Kolb (2005) 
Preece et al. (1994) 

 
 

 
 
 

  



 
 

Strategisk nivå 
 Frågeställning Referens 
Inledningsfrågor Vilken kunskap har du om 

beslutsstödsystem? 
 
Vilken funktionalitet 
förväntar du dig av ett 
beslutsstödsystem? 
 
Vad har du som ägare av 
systemet för ansvar av 
beslutsstödsystemets 
användande? 
 
Hur stor påverkan anser 
du att utbildning har på 
beslutsstödsystemet och 
dess användande? 
 

Grubljesic & Jaklic (2015) 
Ranjan (2008) 
Dobrev & Hart (2015) 

Tema 1: 
Utbildningsinsatser 

Som chef, hur mycket 
påverkar du 
utbildningsinsatser av ett 
beslutsstödsystem? 
 
Vilken påverkan har du 
gällande utbildning i 
beslutsstödsystemet? 
 
Vilka parter ska vara 
involverade vid utbildning 
av beslutsstödsystem?  
 
På vilket sätt anser du att 
utbildningsmiljön 
påverkar 
inlärningsförmågan? 
 
Hur tycker du att 
utvärdering av utbildning 
ska gå till? 
 
Hur bör en 
utbildningsinsatser enligt 
dig genomföras av 
beslutsstödsystem? 

McKeachie & Svinicki 
(2006) 
Venkatesh (2014) 

Tema 2: 
Utbildningsverktyg 

Finns där några speciella 
verktyg som resulterar i en 
ökad inlärning hos 
slutanvändare? 

Bingi et al. (1999) 
Nasaba et al. (2015) 
Hooshyar et al. (2016) 



 
 

Hur tycker du teknologiska 
utbildningsverktyg kan 
ersätta traditionella 
utbildningsverktyg? 
Hur bör en utbildning av 
slutanvändarna 
genomföras enligt dig?  
 
Hur anser du att 
teknologisk utbildning är 
en framgångsfaktor? 
 
Hur skulle teknologiska 
verktyg och 
diskussionsforum mellan 
slutanvändare kunna 
ersätta den traditionella 
utbildningen? 
 

Tema 3: Inlärningssätt På vilket sätt tror du att 
utbildare kan öka 
slutanvändares inlärning? 
 
Hur anser du att 
slutanvändare att bli mer 
villiga att lära sig nya 
system?  
 
Hur lär du dig att använda 
ett beslutsstödsystem mest 
effektivt? 
 
På vilket sätt tror du att 
individer/slutanvändare är 
olika när det gäller 
inlärningsstilar? 

McKeachie & Svinicki 
(2006) 
Dunn & Hunningsfeld 
(2013) 
Blevins (2014) 
Kolb & Kolb (2005) 
Preece et al. (1994) 

 

 
 

  



 
 

Uppföljningsfrågor 

Utbildningsinsatser Hur mycket tid och 
resurser tycker du behöver 
läggas på utbildning vid 
införande av beslutsstöd 
enligt dig? 
 
Vilka konsekvenser kan 
bristande utbildning i 
relation till 
beslutsstödsystem 
innebära tror du? 
 
Vad skulle förbättrad 
utbildning inom 
beslutsstödsystem 
innebära för kommunen? 

Plaza & Rohlf (2008) 

Slutanvändarens 
inlärningssätt 

Hur kan inlärning öka 
enligt dig? 
 
Vad skulle förbättrad 
utbildning innebära för 
inlärning och användande 
av beslutsstödsystem 
enligt dig? 

McKeachie & Svinicki 
(2006) 
Bingi et al. (1999) 

Beskrivning av en 
kommunal verksamhet 

Hur många förvaltningar 
består Kommun X av? 
 
Vilka roller har de som 
använder 
beslutsstödsystemet, och 
vilken nivå (strategisk, 
taktisk eller operativ) 
tillhör de? 
 
Vad kännetecknar en 
kommunal verksamhet? 

Von Essen (2014) 
[1] [2]  
Wörlen (2010) 
Bergmark (1997) 

Användandet av 
beslutsstödsystem i 
kommunala 
verksamheter 

Vad är specifikt för 
beslutsstödsystem i en 
kommunal verksamhet 
enligt dig? 

Xin & Myron (2014) 
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