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Abstract 
Testing and analysis of measurement data is a major part of the workday for development 

engineers within the section Fluid and Emission Treatment to assure the quality of products 

developed by Scania CV. The ineluctable variation and therefore uncertainty of results can be 

quantified and discussed with the use of statistical methods. 

The overall objective of this study is to examine how the competence of development engineers 

can be improved within the area of statistics. This has been done by relating the concept of 

competence with the use of statistical methods to analyse experimental data and by investigating 

which factors that influence the competence of the engineers. Observations of the daily 

operations, interviews and a focus group with development engineers and a workshop with 

management personnel, has been used as research methods in this study. 

The results show that the desired competence, from the perspective of the individual, consists of 

knowledge, motivation and support. It is important that none of these parts are neglected when 

the competence of engineers is to be strengthened. The demand of statistical analysis by 

management and decision makers is a factor that has been shown to have great influence on the 

competence of development engineers. The competence of development engineers is also 

influenced by which tools and other types of support the organisation offers. 

The conclusion is that competence development is more comprehensive than a one-time-effort, 

as for example a short course, since the competence needs to be maintained and develop as the 

business evolves. A continuous support from the organisation would probably contribute to a 

more active development of competence. Knowledge sharing between colleagues on internal 

digital platforms has great potential and could be a component of a continuous support for the 

development engineers.  

Keywords: Applied statistics in engineering, Analysis of experimental data, Competence, 

Competence development, Learning in everyday work 
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Sammanfattning 
Provtagningar och analys av mätdata är en stor del av utvecklingsingenjörernas arbetsvardag 

inom sektionen Fluid and Emission Treatment för att säkerställa kvalitén på de produkter som 

Scania CV AB utvecklar. Den ofrånkomliga variationen och därmed osäkerheten i resultat kan 

kvantifieras och diskuteras med statistiska metoder. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur utvecklingsingenjörernas kompetens inom 

statistikämnet kan förstärkas. Detta har gjorts genom att relatera kompetensbegreppet till 

användningen av statistiska metoder för att analysera experimentella data samt utreda vilka 

faktorer som påverkar ingenjörens kompetens. Observationer av verksamheten, intervjuer och en 

fokusgrupp med utvecklingsingenjörer samt en workshop med personer i ledande befattning har 

använts som forskningsmetod i studien. 

Resultatet visar att den önskade kompetensen, ur individens perspektiv, består av tre delar, 

kunskap, motivation och stöd. Det är viktigt att ingen av dessa delar bortses ifrån när 

ingenjörernas kompetens ska utvecklas. Efterfrågan av statistiska analyser från chefer och 

beslutsfattare är en faktor som har visat sig ha stor påverkan på utvecklingsingenjörernas 

kompetens. Vilka hjälpmedel och övriga stöd som erbjuds från organisationen har även stor 

inverkan på kompetensen. 

Slutsatsen är att kompetensutvecklingen är mer omfattande än en punktinsats, som exempelvis en 

kort kurs, eftersom kompetensen måste underhållas samt utvecklas vartefter verksamheten 

utvecklas. Ett kontinuerligt stöd från organisationen bidrar sannolikt till en mer aktiv 

kompetensutveckling. Kunskapsdelning mellan kollegor via interna digitala plattformar har stor 

potential och skulle kunna utgöra en del av ett kontinuerligt stöd för utvecklingsingenjörerna. 

Nyckelord: Tillämpad statistisk i ingenjörsarbete, Analys av experimentella data, Kompetens, 

Kompetensutveckling, Lärande i arbetsvardagen 
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Förord 
Detta examensarbete avslutar min utbildning som leder till både en civilingenjörsexamen och en 

lärarexamen. Jag finner det oerhört intressant att få kombinera de två områdena teknik och 

lärande. Jag vill därför tacka Scania CV AB och sektionen NMT för att ni har låtit mig göra just 

det. Ni har tagit emot mig på ett mycket bra sätt och givit mig möjlighet att utvecklas genom att 

lära mig nya saker. 

När jag först kom i kontakt med detta examensarbete var utgångspunkten att utvecklings-

ingenjörerna skulle gå på en kurs för att förbättra sin kompetens inom statistikområdet. Jag har 

fått möjlighet att visa på att en kurs inte alltid är bästa vägen att gå för att göra en kompetens-

utveckling. Arbetet med att höja kompetensen hos NMT har delvis pågått under mitt 

examensarbete. Flera av mina konkreta förslag är på väg att bli verklighet. Jag lämnar även efter 

mig ett frö till en kunskapsportal på intranätet, utvecklad tillsammans med sektionens nu utsedda 

stödperson i statistikfrågor. 

Tack till alla mina handledare för ett gott samarbete med givande diskussioner kring hur mitt 

arbete kunde förbättras. Ett extra stort tack till Klas Olofsson på Scania som funnits där för att 

följa mig och fungera som ett bollplank vecka in och vecka ut. 
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1 Inledning och bakgrund 
Utvecklingsingenjörer inom Scanias forskning och utveckling gör ofta provningar för att 

undersöka och säkerställa kvalitén på de produkter som utvecklas. Varje provning ger upphov till 

en stor mängd experimentella data. Att analysera mätdata för att kunna ta vidare beslut i 

utvecklingsprocessen och förbättringsarbetet av produkter är en stor del av utvecklings-

ingenjörernas arbetsvardag. I samband med all provning finns det en stor mängd faktorer som 

påverkar variation i resultat, exempelvis stokastisk spridning och mätinstrumentens 

mätnoggrannhet. Ett statistiskt tänkande och statistiska metoder är de verktyg som används för 

att hantera den ständigt närvarande variationen och därmed osäkerheten i provningsresultat. Det 

är således viktigt att utvecklingsingenjörerna besitter en god kompetens inom hur statistiska 

metoder kan användas för att analysera mätdata. Uppdragsgivare för denna studie är Scania CV 

AB och sektionen Fluid and Emission Treatment. Inom sektionen finns en önskan om att öka 

kompetensen hos utvecklingsingenjörerna vad gäller användandet av statistiska metoder för att 

analysera mätdata från provningar. Förhoppningen är att detta ska bidra till en höjd standard i 

genomfört arbete, som i sin tur leder till bättre kvalité på den slutgiltiga produkten. 

1.1 Scania är mer än en tillverkare av lastbilar och bussar 
Scania är en världsledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och anläggningsfordon, men 

företaget erbjuder även tjänster som service av fordon och finansieringshjälp. Visionen är att 

kunna erbjuda en heltäckande transportlösning till sina kunder. För att kunna erbjuda kunderna 

ett fordon anpassat till deras specifika behov byggs produkterna enligt ett modulsystem. Varje 

fordon monteras sedan samman av de olika modulerna enligt kundens önskemål. 

Nya lagkrav kommer ständigt på tillåtna utsläppsnivåerna för tunga transporter och därmed får 

avdelningen Fluid and Emission Treatment ett stort ansvar. Sektionen arbetar med det som 

tidigare endast var en ljuddämpare men som nu också innehåller partikelfilter och katalysatorer. 

På sektionen arbetas ständigt med förbättringar av motorernas avgasrening. Provning av enstaka 

komponenter, hela motorer eller hela fordon är en stor del av utvecklingsingenjörernas 

arbetsvardag.  

1.2 I provningsprocessen är många personer inblandade 

Provning är en del av utvecklingsprocessen på Scania. Det finns flera olika typer av prover, 

exempelvis undersökande prov som ska fungera som en vägledning, men också funktionstestning 

eller förbättringsprover. Inom sektionen Fluid and Emission Treatment görs ofta prover i en så 

kallad motorprovcell. I motorprovcellen görs mätningar på ljuddämpare kopplade till en motor 

där olika varvtal och last kan simuleras. Stora mängder data samlas in vid varje prov som sedan 

ska analyseras för att kunna tas vidare för beslut. 

Inom Scanias forskning finns en standardiserad provningsprocess, men varje sektion gör 

vanligtvis en lokal anpassning av processen för att den ska fungera med det egna arbetet. 

Provningsprocessen kan beskrivas ur utvecklingsingenjörens synvinkel som bestående av delarna 

planering, genomförande och analys samt rapportering. Planeringen består exempelvis av 

diskussioner med kollegor, förankring hos chefer och beställning av material samt 

provutrustning, men även av formalia som att skriva en provanmodan. Provanmodan är en intern 

beställning av en provning, men har också en sammanhållande funktion genom hänvisningar till 

inblandade parter och andra dokument. Provanmodan innehåller bland annat bakgrund, syfte och 
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tillvägagångssätt samt acceptanskriterier för vad som anses vara ett framgångsrikt prov. 

Acceptanskriterierna bygger ofta på en kedja av internt uppsatta kravspecifikationer som har sin 

utgångspunkt i de olika utvecklingsprojekt som Scania bedriver. 

Vid genomförandet av provning, exempelvis i en provcell, är även en provtekniker närvarande 

som hanterar utrustningen och utför själva mätningen. Ofta befinner sig utvecklingsingenjören i 

närheten av själva uppmätningen för att kontinuerligt följa processen för att direkt kunna 

analysera data och vid behov ta ställning till ändringar i provningen. Beroende på vilken typ av 

prov och vilken utrustning som ska användas genomför ingenjören i somliga fall själv 

uppmätningen. Efterarbetet består av en utvärdering och analys av mätdata, tillika en skriftlig 

rapport samt oftast en muntlig presentation av resultaten. 

De skriftliga rapporterna godkänns av utvecklingsingenjörens närmaste chef och sektionens 

senior technical advisor innan den distribueras till berörda parter. Rapporterna används sedan 

som utgångspunkt för beslutsfattare, men också till andra ingenjörers fortsatta arbete. Alla 

rapporter från provningar samlas i ett stort dataarkiv tillgängligt för berörd personal. 

1.3 Scania Academy stödjer varje enhet i kompetensförsörjningsprocessen 

Scania har centralt uppsatta riktlinjer för kompetensutveckling, som exempelvis att lärandet ska 

vara en aktiv process och ska ha en tydlig koppling till verksamheten. Det är den anställde som 

ska ta ansvar för sin utveckling, men med uppmuntran från sin chef som också ska skapa 

förutsättningarna. Grundinställningen är att kompetensutveckling är värdeskapande för 

verksamheten. Scania Academy är en undergrupp till Scanias HR-organisation och fungerar bland 

annat som en intern leverantör av lärandeaktiviteter med hjälp av sakkunniga inom hela företaget. 

Scania Academys uppgifter inkluderar också att stötta kompetensutvecklingsprocessen på andra 

enheter inom organisationen. Varje enhet har dock själva ansvar för sin kompetensförsörjning. 

Scania Academy fungerar idag delvis som ett traditionellt utbildningscenter med ett utbud av 

formella kurser, men arbetar för ett mer målorienterat och mer flexibelt lärande. Flexibelt lärande 

betyder att mer lärandematerial ska göras tillgängligt via olika typer av lärandeportaler, exempelvis 

kompetensmoduler på intranätet. På detta sätt möjliggörs lärande när behov uppstår istället för 

att en person ska behöva vänta upp till sex månader då de flesta kurser genomförs ungefär två 

gånger per år. Exempelvis har informationen om provningsprocessen för forskning och 

utvecklingspersonal nu gjorts tillgänglig via filmer på intranätet, vilket har ersatt en formell kurs 

med samma innehåll. 

Målet är att övergå från att enbart använda formellt lärande för kompetensutveckling, som 

tidigare förekommit i stor utsträckning, till att synliggöra och även använda olika former av 

informellt lärande. Informellt lärande inkluderar lärande i arbetsvardagen, on-the-job-training och 

kunskapsdelning via interna sociala medier samt andra digitala plattformar där användarna själva 

skapar innehållet. Ingen typ av lärandeaktivitet ska förminskas utan istället ska alla möjliggöras 

samt utnyttjas. Figur 1 sammanfattar de olika typerna av lärandeaktiviteter som Scania Academy 

identifierat och ungefär i vilken utsträckning de idag används på Scania i relation till dess 

maximala potential. Målet kan sägas vara att fylla staplarna i bilden, det vill säga att maximalt 

utnyttja alla typer av lärandeaktivteter. 
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Figur 1. Beskrivning av de fyra kategorier av lärandeaktiviteter som Scania Academy identifierat och i vilken 

ungefärlig utsträckning som de användas idag i relation till dess maximala potential. 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur utvecklingsingenjörernas kompetens inom statistikämnet 

kan höjas. För uppdragsgivaren är målet att öka kompetensen för att på så sätt förbättra analyser 

och slutsatser av mätdata från provningsprocessen. 

2.1 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats. 

 Hur kan kompetensbegreppet relateras till användandet av statistiska metoder för analys 

av experimentella data? 

 Vilka faktorer påverkar ingenjörens kompetens att använda statistiska metoder för att 

analysera experimentella data? 

 Hur kan kompetensen att använda statistiska metoder för att analysera mätdata utvecklas? 

2.2 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att studera utvecklingsingenjörer på sektionen Fluid and Emission 

Treatment, Scania CV AB, då de är uppdragsgivare för denna studie. Den enda kompetensen 

som studeras är kompetensen att använda statistiska analyser för att analysera experimentella 

mätdata framtagna genom Scanias provningsprocess. Utgångspunkten i detta arbete är att denna 

kompetens kommer att bidra till en ökad kvalité i genomfört arbete. 

3 Tidigare forskning 
Många beslut i en organisation görs under osäkerhet, som exempelvis provning av komponenter 

men också när till exempel budget sätts. Ett statistiskt tänkande är ett hjälpmedel i alla situationer 

där det finns en variation. Statistiska metoder kan användas för att kvantifiera osäkerheten men 

också fungera som ett verktyg för att minska oönskad variation (Card, Domzalski, & Davies, 

2008). Statistiska tekniker kan således fungera som ett hjälpmedel i många olika typer av 

beslutsfattande situationer. Card, Domzalski och Davies (2008, s. 38) säger att ”Making decisions 

without statistical analysis is rather like driving at night without headlights. You can do it, but it 

increases the risk of failure.” 

Ett mätresultat är endast komplett då det är åtföljt av en angivelse av osäkerheten som resultatet 

är associerat med menar Bell (1999). Mätosäkerheten kommer ifrån objektet som mäts, den 

omgivande miljön, operatören som utför provet men också andra källor. Den osäkerheten kan 

  

  

  

  Traditionellt utbildningscentrum 

On-the-job-training 

Målorienterat och flexibelt lärande 

Kunskapsdelning 
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uppskattas genom att applicera statistiska metoder på uppmätt data (Bell, 1999). Förenklat kan 

sägas att ”statistics is the art and science of collecting and analyzing data” (Bisgaard, 1991, s. 275). 

Samla och analysera data är något alla ingenjörer ständigt gör, och således menar Bisgaard (1991) 

att frågan inte är om ingenjörer använder statistik utan hur väl de gör det. Att lära ingenjörer att 

använda statistik handlar således om att ingenjörerna ska bli bättre i sin yrkesroll. Även Romeu 

(2006) anser att ingenjörsarbetet inte kan ske utan statistisk analys. Dock är tillämpad statistik 

ibland sett som ett ämne skilt ifrån övriga ingenjörskunskaper istället för att ses som en oskiljaktig 

del i arbetet att lösa ingenjörsmässiga frågeställningar (Bisgaard, 1991). 

3.1 Begreppet kompetens inkluderar utöver kunskaper även vilja 

Kompetens beskrivs av Svedberg (2007, s. 380) som ”god förmåga att använda sina kunskaper 

och talanger i en given situation (vilket kan innebära i samspel med andra) för att lösa en uppgift 

eller nå ett mål i en verksamhet”. Kollektiv kompetens kan utvecklas om den lärande gruppen 

samspelar så att de individuella kompetenserna samverkar (Svedberg, 2007). Scania använder 

definitionen ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och 

färdigheter” för att beskriva kompetens. 

Kunskap är centralt i kompetensbegreppet och fungerar som ett redskap när en specifik uppgift 

ska lösas (Granberg, 2004). Ett kompetent handlande är en kombination av relevanta kunskaper, 

en vilja att använda samt förnya kunskaperna och tillfälle att göra (Stockfelt, 1988). Alla dessa tre 

delar, kunskap, vilja och tillfälle, är nödvändiga för kompetensen och ingen av dessa delar kan 

därmed försummas (Stockfelt, 1988). Kompetens är bundet till kontexten och individen är 

således kompetent i relation till en viss uppgift eller situation. Vid beskrivningar av begreppet 

kompetens används oftast individen som utgångspunkt och dennes förmåga i förhållande till en 

specifik uppgift. När utgångspunkt tas i uppgiften och de krav på kompetens som detta ställer 

hos individen används ofta begreppet kvalifikation (Granberg, 2004).  

3.2 Kompetensutveckling är en långsiktig investering 

Kompetensutveckling är en sammanfattande beteckning för alla de åtgärder som genomförs för 

att påverka kompetensen inom verksamheten. Således innefattar kompetensutveckling allt från 

manualer och formella kurser till arbetsrotation och handledning (Kock, Ellström, Byström, 

Nilsson, & Svensson, 2010). Utbildning och kompetensutveckling är enligt Svedberg (2007) en 

investering för företaget i det långa loppet. Idag finns en stor tilltro till utbildning och andra typer 

av kompetensutveckling. Inom storföretag satsas mer tid på personalutbildning än i småföretag, 

medan småföretag istället spenderar mer tid på kompetensutveckling integrerat i arbetsvardagen 

som informellt lärande (Kock, Ellström, Byström, Nilsson, & Svensson, 2010). Studier visar att 

lärandet i en företagsorganisation sker ungefär till 10 % i formella utbildningar, räknat både 

online och klassrum, till 20 % genom mentorskap och coachning och till 70 % i det dagliga 

arbetet. Ändå mäter många företag fortfarande lärande och kompetensutveckling i mängden 

utbildningar som de anställda deltagit i (Helmbold, et al., 2012). 

3.2.1 Lärmiljö, strategier och effekter samspelar i kompetensutvecklingen 

Kompetensutveckling beskrivs i en modell av Kock et al. (2010) som ett samspel mellan 

arbetsplatsens lärmiljö, strategier och effekter av kompetensutvecklingen, se figur 2. Pilarna är i 

figuren dubbelriktade eftersom de olika faktorerna antas påverka varandra i båda riktningarna.  
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Arbetsplatsens 
lärmiljö 

Begränsande eller 
stödjande 

Effekter av 
kompetensutveckling 

Individ- eller 
verksamhetsnivå 

Strategier för 
kompetensutveckling 

Formell eller 
intregrerad 

Lärmiljö beskrivs som stödjande eller begränsande av faktorer som exempelvis arbetsuppgiftens 

lärandepotential, de anställdas delaktighet i utformningen, verksamhetens lärandekultur, stöd från 

ledningen för att lära. En stödjande lärmiljö karakteriseras av goda möjligheter att lära sig i 

arbetsvardagen, stödjande ledarskap och ökande kompetenskrav, medan motsatsen är 

kännetecken för en begränsande lärmiljö (Kock, Ellström, Byström, Nilsson, & Svensson, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Modell av kompetensutveckling som ett samspel mellan arbetsplatsens lärmiljö, strategier för och effekter 

av kompetensutveckling (Kock, Ellström, Byström, Nilsson, & Svensson, 2010). 

 

Kock et al. (2010) beskriver två olika typer av strategier för kompetensutveckling, formell och 

integrerad. En formell strategi inkluderar mestadels kurser ordnade internt eller externt, med 

fokus på områden där anställda saknar kunskaper. I en integrerad strategi varvas formell 

utbildning med planerade informella lärandeaktiviteter som exempelvis handledning och 

arbetsrotering. De formella utbildningarna inom den integrerade strategin har ofta koppling till 

verksamhetsutveckling. Den integrerade strategin används i stor utsträckning av företag som har 

verksamhetsutveckling som motiv till genomförande av kompetensutveckling. Arbetsplatser med 

stödjande lärmiljö tenderar till att använda en integrerad strategi medan begränsande lärmiljö ofta 

korrelerar med en formell strategi för kompetensutveckling (Kock, Ellström, Byström, Nilsson, 

& Svensson, 2010). 

Effekter av kompetensutveckling kan vara svåra att mäta och framförallt de långsiktiga 

effekterna, men delas av Kock et al. (2010) in i effekter på individnivå och på verksamhetsnivå. 

En ökad kompetens på individnivå behöver nödvändigtvis inte medföra positiva effekter på 

verksamhetsnivå, utan åtgärder behövs för att individerna ska använda den nya kompetensen. 

Det är dock ingen motsättning mellan de två nivåerna, utan en väl genomförd kompetens-

utveckling ger troligtvis effekter på båda nivåer. I en studie av Kock et al. (2010) där effekterna av 

kompetensutveckling uppmäts visar det sig att kompetensutveckling ofta har fler positiva effekter 

än huvudsyftet med genomförandet. Ett exempel är att de anställda blir mer motiverade, får ett 

större intresse att lära sig mera och ett bättre självförtroende. Högre effekter uppnås, på både 

invidnivå och verksamhetsnivå, vid en integrerad strategi än en formell strategi. Den formella 

strategin kan dock ändå vara att föredra om företagets lärmiljö är begränsande. I studien visar det 

sig också att lärmiljön har större betydelse än strategin för positiva effekter på individnivå. De 

företag i studien som har lagt mycket tid på att analysera sitt behov har också fått högre effekter 

(Kock, Ellström, Byström, Nilsson, & Svensson, 2010).  
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3.2.2 Lärande med individen i fokus istället för läraren 

Begreppen inlärning och lärande kan skiljas från varandra, då inlärningen syftar till att ta in något 

som redan är givet på förhand, medan lärande handlar om att bearbeta erfarenheter för att bilda 

kunskap (Döös, 2004). Övergången från att se kunskap som förmedlande paket till att se 

kunskapen som något individen aktivt skapar beskriver Döös (2004) med hjälp av modellen ”från 

pil till blomma”, se figur 3. Tidigare har chefer gett tydliga instruktioner och tillsägelser som 

fungerar om lösningar till arbetsuppgifter, vilket också liknar skolans katederundervisning. I 

denna situation blir det stort fokus på lärarens eller chefens möjligheter att förmedla. Blomman 

sätter individen i fokus där de vändande pilarna beskriver hur den lärande individen samlar in, 

bearbetar och konstruerar kunskap i samspel med omgivningen.1 

 

FRÅN PIL    TILL BLOMMA 

Lärare  Studerande 

Chef  Medarbetare 

 

 

Figur 3. Från pil till blomma är en modell som beskriver övergången från att se kunskap som förmedlande 

kunskapspaket till något som den lärande individen aktivt konstruerar (Döös, 2004). 

3.2.3 Kunskapsdelning via sociala medier kan förändra lärandet 

De digitala hjälpmedel som finns idag kan förändra hur lärande går till på företag, genom 

exempelvis e-learning men framförallt genom kunskapsdelning via exempelvis sociala medier. 

E-learning kan vara kursmaterial som bara gjorts tillgängligt digitalt. Kunskapsdelning med hjälp 

av digitala plattformar där de anställda själva skapar materialet, genom texter, att ställa frågor, 

diskutera och så vidare är något annat än e-learning och har stor potential. Idag finns mycket av 

informationen inom en organisation låst till individuella personers e-post. Om denna information 

gjordes sökbar för alla betyder det inte att individers kunskap automatiskt ökar. Individens 

läroprocess tar fortfarande tid även om informationen då finns mer lättillgänglig (Helmbold, et 

al., 2012). 

Ett projekt av Helmbold et al. (2012) kring framtidens lärande visar att en av ledningens 

viktigaste drivkrafter för kunskapsdelning är att det medför större spridning av erfarenheter och 

kunskaper inom organisationen, vilket ledningen förmodar leder till ökad kvalité i arbetet. 

Kunskapsdelning via digitala plattformar medför dessutom att de anställda får ta eget initiativ och 

ansvar för sin egen och organisationens utveckling. Samtidigt kan problem och missförhållanden 

bli synliga för alla när de diskuteras öppet. Vidare ger det ledningen en möjlighet att 

kommunicera med medarbetare på ett öppnare och mer transparent sätt. En digital plattform för 

kunskapsdelning antas bidra till mer öppen och deltagande kultur. Drivkrafter till att arbeta med 

kunskapsdelning kan för en anställd vara att individens kunskaper blir mer synliga, att det finns 

möjlighet att få feedback från kollegor och bättre samarbete med personer på annan fysisk plats. I 

                                                 
1 Observera att bilden endast beskriver några delar av omgivningen där den lärande individen kan inhämta kunskap 
och det kan finnas många fler. 
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det hela antas kunskapsdelning ge den anställde större möjlighet att bidra till utveckling av 

verksamheten och därmed känna större tillfredställelse i sin arbetsvardag (Helmbold, et al., 2012). 

3.3 När kunskaper saknas tar verksamma ingenjörer ofta korta kurser 

En undersökning bland verksamma ingenjörer i framförallt USA visar att ingenjörer väljer att 

uppsöka tryckt eller webbaserat material när behov av vidare statistikkunskaper finns, men 

material som finns tillgängligt online används med tiden i allt större utsträckning (Romeu, 2006). 

Ett av de problem Romeu (2006) ser med att inhämta statistikkunskaperna online är att det är 

ineffektivt då den vanligaste proceduren är att använda en sökmotor som ger många och även 

icke relevanta träffar. En annan populär metod som används för att inhämta statistikkunskaper 

för praktiserande ingenjörer är formella kurser. Ofta är kurserna korta och går in på djupet i ett 

område. Detta kan skapa problem genom att ingenjören exempelvis tar en kurs i regressions-

analys, men saknar kunskaper för exempelvis skattning (Romeu, 2006). Om istället en kurs ska 

täcka alla områden kommer den att likna en akademisk kurs på högskolan, vilket inte heller är 

önskvärt, utan Romeu (2006) rekommenderar en kurs vars omfattning ligger där emellan. 

3.3.1 Flera fördelar finns med att arbeta med egna problem under kurser 

Hur lyckad en fortbildningskurs i statistik är beror i stor utsträckning på läraren. Därför föreslår 

Goh (1992) att en liten grupp intresserade personer identifieras som får extra träning inom 

området och som sedan regelbundet deltar i blandade problemlösningsaktiviteter inom 

organisationen. Bisgaard (1991) har genom att undervisa i korta kurser i tillämpad statistik för 

verksamma ingenjörer insett att det bästa är om kursdeltagarna får använda statistiska metoder 

och får göra det på sina egna problem. Om kursdeltagarna får arbeta med egna projekt blir 

läraren en blandning av en konsult inom statistisk analys och en lärare. Detta kräver dock mycket 

av läraren som måste sätta sig in i många fler frågeställningar. Vinsten är dock att projektet känns 

meningsfullt för de anställda och samtidigt som de anställda utbildas får företaget fram resultat 

(Bisgaard, 1991). Även Goh (1992) rekommenderar att arbeta med verksamhetens egna 

problemställningar eftersom det är troligare att kunskapen då kan spridas och bevaras inom 

organisationen. 

3.4 Motivation och positiv attityd till nyttjande av statistiska metoder bör skapas 

Eftersom många ingenjörer under sin utbildning inte har fått lära sig värdet av statistiska metoder 

menar Hogg (1985) att motivation till varför ingenjörerna ska intressera sig för statistiska verktyg 

är en högst väsentlig del i en kurs inom tillämpad statistik för verksamma ingenjörer. Romeu 

(2006) anser att ingenjörsutbildningar ofta saknar tidsutrymme för statistikkurser och de kurser 

som ingår är ofta övermättade med innehåll och för teoretiska. Det kan leda till att ingenjörs-

studenter inte uppfattar statistiska metoder som en del av deras ingenjörsmässiga verktygslåda 

(Romeu, 2006). Romero et al. (1995) menar att baskunskaper inom statistikområdet är viktiga, 

men ännu viktigare är att lärarna på högskolan skapar en positiv attityd hos eleverna till att 

använda statistiska metoder för att analysera datamängder och ta beslut i verkliga 

problemställningar.  

3.4.1 Inre och yttre motivation ger olika effekter på arbetsresultatet 

Yttre motivation kommer inte inifrån individen utan består av antingen en belöning eller en 

bestraffning, vilket kan vara exempelvis en bonus eller undgå att bli avskedad. En inre motivation 

kommer istället inifrån individen, när individen engagerar sig i sitt arbete för att det är en 
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utmaning och ett nöje i sig att utföra arbetsuppgiften (Amabile, 1998). Amabile (1998) beskriver 

skillnaden mellan inre och yttre motivation genom en labyrint som föreställer en problemställning 

i arbetet. En person med yttre motivation kommer att leta efter den enklaste vägen ut ur 

labyrinten för att skynda sig mot sin belöning. En person med inre motivation kommer istället att 

ströva runt i labyrinten, eftersom utforskandet är en belöning i sig. Den inre motiverade personen 

kommer dock att ta en vandring som är längre, men när personen hittar ut ur labyrinten är 

lösningen förmodligen mer intressant och kreativ (Amabile, 1998). 

3.5 Implementering av statistisk analys i en organisation bör ske ovanifrån 

De essentiella faktorerna för att öka kompetensen inom statistik hos teknisk personal menar Goh 

(1992) kan sammanfattas till ”expectations, education, environment and experience”. Ledningens 

förväntningar måste tydliggöras för all personal, så att personalen blir villig att använda statistik 

som ett verktyg för att lösa problem. Motivationen för personalen är alltså första steget i en 

lyckad implementering. Därefter måste personalen utbildas så att de får de förmågor som gör 

statistiken möjlig, dessutom krävs en stödjande miljö vilket ledningen kan möjliggöra exempelvis 

genom stöd från statistiska specialister och konsulter. Sedan krävs att erfarenhet byggs upp för att 

öka effektiviteten (Goh, 1992). Följaktligen menar Goh (1992) att ledande personer och inte den 

operativa personalen är ansvariga för en framgångsrik implementering och användande av 

statistiska metoder bland teknisk personal.  

3.5.1 Olika implementeringsstrategier av statistisk analys i verksamheten  

Att implementera statistiska analyser i en verksamhet är inte en enkel uppgift, men tre olika 

strategier har identifieras av Card, Domzalski och Davies (2008). Den första är att förlita sig på 

externa konsulterande personer. Nackdelen med detta är att svar dröjer och statistiska analyser 

inte kan göras i realtid, men också att personalen blir motsträvig eftersom de anser att den 

konsulterande personen har begränsad förståelse för verksamheten. Den andra strategin är att 

implementera statistik i specifika projekt. Då används ofta speciellt tränade personer för att 

genomföra projektet, men dessa personer kanske inte heller finns tillgängliga för att göra en 

realtidsanalys, även om svarstiden ofta är kortare. Den tredje identifierade strategin är också den 

som kräver mest utbildning och stöd, vilket är att integrera statistisk analys i ingenjörers och 

beslutsfattares arbetsvardag. Detta är den enda strategin som sätter samman nödvändiga 

kunskaper och resurser med den dagliga processen där den oundvikliga variationen finns. Att 

endast implementera tekniker och producera diagram och mått på osäkerheten är dock inte 

tillräckligt, utan både ledning och personal måste förstå och acceptera analysen (Card, Domzalski, 

& Davies, 2008). 

3.5.2 Inte bara ingenjörerna utan även ledande personer måste lära sig statistik 

Inte bara ingenjörerna, utan även personer i ledande position inom en industri bör delta i en 

statistikkurs för att förstå vikten av statistiska metoder och hur de kan vara till nytta för 

organisationen (Goh, 1992; Hogg, 1985). Romeu (2006) anser att den omorganisation som krävs 

för en bättre statistikutbildning för verksamma ingenjörer, inte kommer ta fart förrän alla som 

kan dra fördel av det, exempelvis företagets ledning, inser vikten av det. Att implementera 

statistiska metoder för att lösa problemställningar kan inte vara ett nedifrån och upp-fenomen. 

En regelbunden tillämpning av statistik kommer endast att ske om personer i ledande position är 

övertygade om statistikens nytta i organisationen (Goh, 1992).  
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Goh (1992) menar att den kurs som varje organisation bör genomföra ska vara specifik för just 

deras behov, dock adresserar han inte att behovet kan se olika ut beroende på vilken roll 

personen har i verksamheten. Card, Domzalski och Davies (2008) anser att alla inte måste förstå 

hur de skapar exempelvis ett histogram, men måste förstå hur de ska tolka den data som 

presenteras. Hogg (1985) tycker att ingenjörerna ska lära sig hur de ska utnyttja statistik, 

ingenjörernas närmaste chefer ska lära sig till vad, när och var statistiska metoder ska användas 

och övriga chefer uppåt i organisationen ska lära sig varför de ska använda statistiska metoder. 

4 Metod 
Semistrukturerade intervjuer, fokusgrupp och workshop har använts som metoder i denna studie, 

men också observationer av verksamheten och ingenjörernas arbetsvardag. Hela studiens arbete 

är utförd på plats hos uppdragsgivaren och därmed har möjlighet funnits att ta del av allt från 

diskussioner under kafferasten till dagliga rutiner med avstämningar. En överblick av 

datainsamlingens process presenteras i figur 4.  

 

Figur 4. Processchema som sammanfattar forskningsmetoden som har använts i studien. 

4.1 Både individens och verksamhetens perspektiv har studerats 

Observationerna har delvis använts för att förstå uppdragsgivarens problemställning och för att 

formulera intervjufrågor till de kvalitativa intervjuerna med utvecklingsingenjörerna. Intervjuerna 

har genomförts för att förstå utvecklingsingenjörernas syn på sin situation samt faktorer som 

främjar och begränsar deras användning av statistiska metoder. Intervjuerna har varit av 

semistrukturerad karaktär vilket innebär att intervjuaren har en lista med ämnen och frågor som 

ska behandlas men är flexibel i ordningsföljden. I en semistrukturerad intervju är det betoning på 

att den intervjuade ska ha möjlighet att utveckla sina synpunkter (Denscombe, 2009). 

En fokusgrupp har genomförts med utvecklingsingenjörer för att öka förståelsen av individernas 

inställning till användandet av statistiska analyser. En fokusgrupp är en sammankomst med en 

liten grupp människor för att undersöka attityder och idéer inom ett speciellt område. Tonvikt 

läggs vid interaktionen mellan informanterna och används som ett medel för att få fram önskad 

information (Denscombe, 2009). 

En workshop har genomförts med personer i ledande befattningar på sektionen för att studera 

verksamhetens perspektiv, då individperspektivet utforskats genom intervjuerna och 

fokusgruppen.  Workshopen är ett möte med ett begränsat antal deltagare och med fokus på ett 

specifikt tema. Workshopen skiljer sig från fokusgruppen genom att diskussionerna struktureras 

under en persons ledning. En sammanställning av tidigare insamlat material fungerade som 

utgångspunkt för diskussioner kring verksamhetens perspektiv på individens kompetens och 

utveckling av denna kompetens. 

Observationer  av  verksamheten 
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4.2 Insamling av data genom intervjuer, fokusgrupp och workshop 

Uppdragsgivaren och den organisation som har studerats är densamma, följaktligen har 

uppdragsgivaren själv tagit ställning till nyttan av forskningsresultaten i relation till hur detta 

påverkar organisationen och de anställda som bidragit med material. Nedan redogörs för 

genomförandet av datainsamling och databearbetning från intervjuer, fokusgrupp och workshop. 

4.2.1 Strategiskt urval för att få en stor vidd av uppfattningar 

Urvalet av informanter gjordes på ett strategiskt sätt, för att ge möjlighet till att en stor vidd av 

uppfattningar bland utvecklingsingenjörerna kommer fram, i enlighet med Holme och Solvang 

(1997). Utvecklingsingenjörerna har blandade bakgrunder vad gäller utbildning, ålder och 

erfarenhet, men alla arbetar med provande verksamhet även om med olika produkter. Antalet 

intervjuer, fem stycken, har balanserat för att få ett tillräckligt mättat underlag men ändå 

möjliggöra tid för en djupare analys av varje intervju. Antalet personer som bjöds in till 

fokusgruppen var fem stycken, då detta ansågs vara en gruppstorlek som möjliggjorde 

diskussioner där alla kunde komma till tals. Endast fyra personer hade möjlighet att delta på 

grund av tid. Gruppen bestod inte av en sedan tidigare formell eller informell 

gruppsammansättning, men deltagarna känner varandra då de arbetar på samma arbetsplats. 

Samtliga personer i ledande befattning böjds in till workshopen. Detta är en formell grupp som 

kontinuerligt arbetar tillsammans. 

4.2.2 Intervjuer med utvecklingsingenjörer utförda med stöd från en intervjuguide 

Intervjupersoner är inledningsvis kontaktade muntligt och därefter via e-post inbjudna till en 

intervju. Intervjuerna är genomförda med stöd av intervjuguiden som återfinns i bilaga 1. 

Intervjuguiden är uppbyggd som en minneslista för att se till att alla områden täckts i intervjun 

(Holme & Solvang, 1997). Guiden är uppbyggd av temaområden som alla har en inledande fråga 

och ämnen att följa upp utifrån informantens svar samt förslag till följdfrågor. De inledande 

frågorna för respektive tema har formulerats för att ge informanten möjligheten att svara öppet 

och spontant. Intervjuguiden är testad i en pilotintervju men förändrades inte mer än 

redaktionellt efter denna. Troligen skiljer sig den direkta formuleringen av frågorna mer mellan 

varje intervju än de förändringar som gjorts av intervjuguiden efter pilotintervjun. Dessutom har 

informanterna i stor grad fått styra intervjun istället för att undergivet följa mallen för att erhålla 

så nyanserade och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt. Däremot har intervjuguiden 

medfört att alla områden täckts under intervjun. 

Intervjuerna har sedan avslutats med att intervjuaren har gjort en kort sammanfattning där de 

viktigaste svaren belysts. Detta ger en möjlighet att se om intervjuaren tolkar respondenten på ett 

korrekt sätt och gör personen rättvisa vid presentation av resultaten (Lantz, 2007). Intervjuerna är 

dokumenterade genom inspelning och anteckningar av intervjuaren. 

4.2.3 Under fokusgruppen uppmuntrades diskussion mellan deltagarna 

Deltagare i fokusgruppen inbjöds via e-post där de samtidigt fick ta del av de frågor som i första 

hand skulle diskuteras. Fokusgruppen är presenterad som en diskussionsworkshop då ordet 

fokusgrupp har en delvis annan betydelse inom företaget. Fokusgruppsmötet utfördes med 

dagordningen i bilaga 2 som stöd. I början av sammankomsten informerades deltagarna om 

moderatorns roll och samtidigt uppmuntrades det till diskussion mellan deltagarna. Under 

diskussionerna har moderatorn endast hjälpt deltagarna att hålla tiden och i övrigt har 
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diskussionen inte styrts. Dokumentation har skett genom moderatorns anteckningar och 

ljudinspelning. 

4.2.4 Sammanfattning av tidigare insamlat material som utgångspunkt i workshopen 

Inbjudan till workshop gick ut via e-post till personerna med ledande roller inom sektionen där 

studien utförts. I inbjudan presenterades kort en bild som beskriver modellen som tagits fram 

från tidigare insamlat material. Denna bild användes sedan som utgångspunkt under workshopen. 

Workshopstillfället har genomförts med dagordningen i bilaga 3 som stöd. Där visas också bilden 

som använts som stimuli under diskussionen. Sammankomsten inleddes med en kort 

presentation som tydliggjorde utgångspunkten för workshopen. Deltagarna uppmuntrades till 

diskussion kring vilka faktorer som påverkar individens kompetens och verksamhetens perspektiv 

på hur kompetensen kan utvecklas. Under diskussionerna fylldes bilden på genom att skriva upp 

de idéer och tankar som kom fram. Denna bild men också ljudinspelning användes som 

dokumentation av tillfället. 

4.2.5 Databearbetning har skett med hjälp av kategorisering och tankekarta 

Alla inspelningar transkriberades ord för ord, men är nedtecknade som en blandning av talspråk 

och skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). Latent innehåll som exempelvis tonfall är uteslutet 

utom i de fall där det haft en avgörande betydelse för tolkningen, men däremot har längre pauser 

nedtecknats men ej varaktigheten. För de utdrag som tagits med i rapporten är transkriberingen 

anpassad till ett språk som blir lättare att läsa, men också avkodats i de fall de eventuellt kan 

kompromettera anonymiteten hos respondenten. För att strukturera resultaten från intervjuerna,  

fokusgruppen och workshopen har utskrifternas innehåll analyserats och svar kategoriserats med 

hjälp av en tankekarta där sambandet mellan olika typer av svar strukturerats. Kategoriseringarna 

har således inte funnits innan respektive sammankomst. Därefter har samtliga tankekartor 

kombinerats för att skapa en modell som presenteras i resultatet. 

4.2.6 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer uppfyllda 

Vetenskapsrådet (2002) har satt upp fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna för att 

skydda individerna som studerats. Svaren som givits under fokusgruppen och workshopen har 

överhörts av de andra deltagarna, men detta är deltagarna medvetna om i den situationen. I övrigt 

har alla svar hållits anonyma och därmed är konfidentialitetskravet uppfyllt. Informationskravet är 

i denna studie uppfyllt genom att varje individ som träffats i intervjuer, fokusgrupp och 

workshop har blivit informerad om studien och sammankomstens syfte. Vad gäller de 

kontinuerliga observationerna av verksamheten har varje person som berörts av studien i 

inledande skede blivit informerad om dess syfte. Inbjudan till sammankomster är utskickade via 

e-post och möjlighet har funnits att avstå, vilket betyder att samtyckeskravet är tillfredsställt. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att insamlad data från enskilda personer inte kommer att 

användas i annat syfte än denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3 Både fördelar och nackdelar med den valda kvalitativa metoden 
Kvalitativa forskningsintervjuer är en bra metod för att samla in nyanserade beskrivningar (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Huvudsakligen har kvalitativa metoder använts i denna studie för att dessa 

bättre kan beskriva helheten i ett sammanhang än kvantitativa metoder, även om en kombination 

av olika metoder ofta är att föredra (Holme & Solvang, 1997). Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att i en intervjustudie bör stora delar av arbetet genomföras innan första intervjun. I denna 
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studie har detta gjorts genom observationer av verksamheten och samtal med uppdragsgivare 

kring bakgrunden till studien. 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet, men det ställer också höga krav på 

intervjuaren i form av förberedelser och intervjuarkompetens. En intervjuare bör besitta kunskap 

om ämnet intervjuerna behandlar, men även besitta en god förmåga till att samtala och avläsa den 

intervjuades sätt att uttrycka sig (Kvale & Brinkmann, 2009). En nackdel med intervjuer och 

fokusgrupper är tolkningsutrymmet, då det kan finnas en mångtydighet både hos 

intervjuarens/moderatorns frågor och informantens/deltagarnas svar (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Om respondenterna svarar sanningsenligt i intervjusituationen på frågorna är omöjligt att veta. 

Det behöver dock inte vara objektiva svar, utan intervjuerna handlar om att få respondenternas 

subjektiva svar på intervjufrågorna då det handlar om deras upplevda situation, och således kan 

resultaten ändå äga giltighet kontra forskningsfrågan även om de inte är objektiva (Lantz, 2007).  

Intervjuareffekten, det vill säga intervjuarens identitet så som den upplevs av informanten, 

kommer att påverka svaren framförallt när det är känsliga frågor som ställs (Denscombe, 2009). 

Inga frågor uppfattades dock enligt den intervjuade i pilotintervjun som känsliga. 

Intervjuareffekten inträffar också när respondenterna vill infria de förväntningar de tror sig 

uppfatta av vad forskaren söker då de intervjuade tenderar att vilja göra forskaren belåten 

(Denscombe, 2009). Relationen som informanterna har till studiens uppdragsgivare och därmed 

intervjuarens uppdragsgivare kan också påverka resultaten. I denna studie är det personer med 

högre befattning inom organisationen som initierat uppdraget. Även om anonymitet i svaren 

tydliggjorts kan ändå respondenter eventuellt dölja vissa åsikter då de känner rädsla för att dessa 

ska nå chefer inom organisationen. Detta är troligtvis mest aktuellt då respondenterna har 

tillfrågats om sina kunskaper inom statistikområdet och tillfrågats vilka statistiska metoder de 

använder i dagsläget. 

Gruppdynamiken i fokusgruppen och workshopen är något som också kan påverka deltagarnas 

svar. Hur gruppdynamiken påverkar är omöjligt att veta, men eftersom det är diskussionen 

mellan deltagarna som varit i centrum är gruppen en förutsättning. 

Den empiriska datamängden från intervjuer, fokusgrupp och workshop har kategoriserats och 

därmed på ett sätt förenklats. För att ändå redovisa empiriska data förstärks resultatdelen genom 

exempel på citat från intervjuerna. En risk som finns med att presentera citat är att betydelsen 

inte når fram då de är tagna ur sin kontext. 

5 Resultat 
Nedan presenteras det kombinerade resultatet från studiens alla undersökningsmetoder. För att 

exemplifiera åsikter och idéer kompletteras resultaten med citat från intervjuer, fokusgrupp och 

workshop.  

5.1 Kompetensen hos individen består av tre delar 
Inom kompetensen att använda sig av statistiska metoder och verktyg för att genomföra en 

analys av experimentella mätdata kan tre delar identifieras: kunskap, motivation och stöd, se 

modell i figur 5. Ingenjören behöver kunskap om statistiska metoder och begrepp, exempelvis att 
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förstå den ständigt närvarande variationen i experimenten och kunna de begrepp som används 

för att kommunicera med varandra samt ta till sig ny information på området. Utöver att besitta 

kunskaper behöver ingenjören vara motiverad till att använda sina kunskaper. Det betyder att 

ingenjören uppfattar statistiken som en del av sin ingenjörsmässiga verktygslåda och ser det som 

ett kraftfullt verktyg. Däremot räcker inte kunskap och motivation utan även ett stöd från 

organisationen behövs så att tillfälle finns att utnyttja sina kunskaper och att utveckla dem. 

När det gäller de tre delarna i kompetensen står individen i fokus, men ett antal faktorer som 

påverkar individens kompetens har också kunnat identifierats och presenteras i figur 5 som pilar. 

Pilarna representerar faktorer i verksamheten som kan påverka individen. Kunskaperna som 

utvecklingsingenjören besitter påverkas av den utbildning som ingenjören har vid anställning och 

kan påverkas ytterligare av fortbildningsaktiviteter, exempelvis en kurs. Motivationen som finns 

hos individen kan exempelvis påverkas av uppmuntran från chefer och en större efterfrågan från 

beslutsfattare på att i statistiska mått beskriva osäkerheten i resultat. Stödet till utvecklings-

ingenjören kan komma i många former, exempelvis som tid för att utföra statistiska analyser 

vilket individen tar sig om det finns en efterfrågan på denna typ av arbete. Stöd kan också ges av 

organisationen i form av hjälpmedel som handböcker, mallar och checklistor. Stödfunktion, en 

grupp eller person, som kan hjälpa till att diskutera problemställningar när individens kompetens 

inte räcker till, är ytterligare en form av stöd för utvecklingsingenjörerna. 

 

Figur 5. Modell som beskriver de delar som identifieras vara en del av utvecklingsingenjörernas kompetens att 

genomföra statistiska analyser och olika faktorer som påverkar kompetensen. 

 

5.2 Kunskap som inte tillämpats har glömts bort 

Flera ingenjörer uppfattar det som att de behöver repetera innehåll från sin ingenjörsutbildning 

då kunskaperna inte utnyttjats i arbetet och därför glömts bort. 

Inte bara fräscha upp minnet, det var ett tag sedan, i och med att vi inte haft så hög frekvens på användningen kan det vara 

bra att damma av kunskaperna. 
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Ingenjörerna uppfattar det som att kurserna på högskolan eller universitet hade rätt 

ämnesinnehåll för att passa med det arbete de utför idag. Ingen önskan verkar finnas om annat 

innehåll i deras respektive ingenjörsutbildningar inom statistikämnet. 

Intervjuare: Använder du några av kunskaperna överhuvudtaget? 

Respondent: Ja, lite grann, men inte så mycket. 

Intervjuare: Finns det någon anledning till att du inte använder dem mer, eller vet du inte det? 

Respondent: Nja, det är nog mer att vi kanske inte har sett behovet tror jag. 

Intervjuare: Betyder det att du har fått lära dig rätt saker under kursen eller du önskar att du fått lära dig andra saker i 

din utbildning? 

Respondent: [tyst] Jag tror nog utbildningen så har varit hyfsat rätt. [paus] Det är nog mycket det att jag inte riktigt 

ställts inför att… ja, vad ska man säga?  

En annan mer nyutexaminerad ingenjör känner också att kunskaperna ibland brister för att kunna 

välja och utnyttja rätt metoder vid olika tillfällen. 

Det är snarare att jag känner mig ibland lite osäker på. Kanske inte att det är värt tiden jag lägger ned på det här. Samtidigt 

som jag kanske inte är hundra procent säker på att jag gjort rätt. Vilket gör att jag skulle, nu var det ett par år sedan man 

läste dom här kurserna, och det kanske inte sitter superfärskt i minnet, och då vet man inte alltid vilka verktyg man har i 

verktygslådan. Så en uppfräschning om vad som finns och hur man använder det skulle jag känna att jag behöver för att på 

något sätt veta när jag ska använda vad. 

5.3 Motivation saknas när ingenjören inte ser statistisk analyser som värdefullt 
Några ingenjörer, men inte alla, visar i intervjuerna på att de ser statistiken som ett värdefullt 

verktyg att utnyttja då det kan hjälpa ingenjörerna att validera resultaten men ser också det som 

en bra bas att stå på. 

Jag tror att det är bra att vi får in statistik. Så att validera datat bättre. 

Det finns ju en personlig sida i det också. Det är jäkligt kraftfullt att kunna det också. Att ha en sådan bas. 

Flera utvecklingsingenjörer som intervjuades nämner situationer där statistiska metoder inte är ett 

verktyg som de kan använda för att de utför prov där många parametrar varierar eller att bara 

funktionen ska provas.  

Sen är också ett problem att vi testar så mycket nya grejer. Jag har ett projekt där jag började för två år sedan. Dom 

komponenterna vi började med är inte ens i närheten av vad vi har idag. Vi byter och ändrar, och ändrar parametrar, och nya 

parametrar ändrar hårdvaran på dämparen på motorn, så när vi ändrar de här parametrarna, så är det svårt sen att göra 

statistik av den. För när du ska göra statistik på det så måste du låsa parametrarna, och det där är ett problem. 

Jag försöker ta några kontrollpunkter, för att kunna uppskatta felet i dom punkterna jag har. Men det är inte alltid man har 

det. Det är rena funktionsprov där man testar funktionen. 

Att göra statistiska analyser är inte en standard som krävs från beslutsfattande personal, men en 

ingenjör antyder att som utvecklingsingenjör vill personen gärna säkerställa sina resultat för att 

vid presentation till beslutsfattare kunna svara på kritiska frågor.  

Det är klart att hade det varit standard hade du tvingats att göra det. Så hade det varit ett krav hade man gjort det, men 

samtidigt tror jag inte att ett krav är vägen att gå. Just för att det behövs väldigt individuell bedömning. […] Jag tror faktiskt 

att det är rätt viktigt att man kan säkerställa, när man presenterar brukar man ofta få många skarpa frågor och för att ha 

sina egna fötter på det torra så krävs det att man gjort de här analyserna verkligen. 
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Att göra statistiska analyser till ett krav är inte rätta vägen att gå uttrycker en utvecklingsingenjör 

under intervju. I workshopen kom dock förslaget upp från cheferna som ansvarar för att 

godkänna rapporter att ett effektivt sätt att förbättra kvalitén är att inte godkänna rapporter 

förrän de har exempelvis ett konfidensintervall inskrivet, det vill säga att ett krav införs. 

Den inre motivationen är svår att påverka, men erfarna personer inom organisationen tror och 

hoppas på att den inre motivationen kommer att växa fram om mer kunskap finns. Kunskap om 

situationer där statistiken kan göra en skillnad kan eventuellt öka den inre motivationen menar en 

chefsperson under workshopen. En person i ledande roll föreslår att motivationen ska påverkas 

genom att uppmuntra goda exempel. 

5.4 Stöd krävs i form av hjälpmedel och efterfrågan från beslutsfattare 
Ett stöd från personer i ledande position inom organisationen krävs för att utveckla den sökta 

kompetensen hos utvecklingsingenjörerna. Stöd kan komma i många former, som exempelvis i 

form av tid att utföra analyserna. Ingenjörernas tid är en resurs som inte kommer utnyttjas till att 

göra statistiska säkerställda underlag om det inte finns en efterfrågan från beslutsfattare att göra 

så. I dagsläget uppfattar dock ingenjörerna det som att det är viktigare att göra en hastig analys 

för att sedan kunna gå vidare till nästa projekt. 

Vårt arbetssätt styrs väldigt mycket av att vi måste behandla datat fort. Som du ser är vi mycket i provcell. Det kostar att 

köra dom här försöken, och man får inte tid att väldigt.. behandla datat i oändligheten. Och då tittar vi oftast det primära. 

Ser det här bra ut? Har mätningar tagits, har det gått rätt till, har det mäts rätt? Och sen har vi fått.. har vi kunnat fått 

förväntade resultat? Sen nästa steg som frågar efter, där kan man ju gå in och hårdgranska ännu mer statistiskt. Men vår 

primära arbetsuppgift är egentligen att validera datan, enligt våra egna krav. 

5.4.1 Tid avsätts av ingenjören om efterfrågan finns  

En ingenjör menar att företaget måste väga kostnaden i tid för att genomföra de statistiska 

analyserna mot vinsten. 

Till vilken kostnad, hur mycket tid måste man lägga på det. Det ska fortfarande gå snabbt och enkelt. Ska inte behöva lägga 

allt för lång tid på det, tycker jag. Men samtidigt beroende på vad det är för någonting. Är det ett viktigt prov så kan det vara 

värt det. 

Under workshopen lyftes tidsfrågan med chefspersoner och det påpekades att frågan om tid 

kommer ständigt upp om du ber någon att göra något de inte gjort tidigare. De menade att 

efterfrågan från ledande och beslutsfattande personer är viktigare för att ingenjörerna ska ta sig 

tiden att genomföra analyserna. I figur 5 pekar pilen för efterfrågan därför symboliskt på tidspilen 

då tiden, som ingenjörerna behöver och som påverkar stödet de upplever, avsätts av ingenjören 

själv om efterfrågan finns. 

Frågan om tid den kommer upp oberoende om vad du frågar att ingenjören ska göra som de inte gör idag. Så är det svaret på 

alla problem. Vilket betyder att den inte är svaret på något problem. För man gör ju ändå någonting liksom. Det är klart att 

man kan göra statistik på den tiden man har. Jag köper liksom inte den för det handlar på något vis… Vi har ju provat 

exempelvis med innovation, när man ger den tiden så är det ändå inte så man vill ha den så att säga. Har man efterfrågan då 

hittar man det där, man gör det. Man gör ju någonting.  

5.4.2 Hjälpmedel kan bland annat vara en handbok 

Utvecklingsingenjörerna efterfrågar i intervjuerna ett stöd i form av en handbok, att vända sig till 

för att se vilka metoder som finns tillgängliga, med instruktioner på hur dessa metoder används. 
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Delvis för att de anser att det finns ett begränsat antal statistiska metoder som de behöver 

utnyttja men också för att en kurs lätt glöms bort. 

Att man plockar fram en liten standardverktygslåda för vilka analyser som är vanliga att använda när vi har den här sortens 

data, för jag tror att det finns en väldigt begränsad mängd statistiska metoder som vi ändå använder och som skulle kunna 

vara värda att ha. 

En erfaren person inom företaget menar dock att det inte finns någon anledning att producera 

material som redan finns i böcker eller online. Cheferna inom avdelningen lyfter dock tanken på 

att införa en checklista som varje ingenjör i samband med rapport ska gå igenom där det 

kontrolleras exempelvis om ingenjören reflekterat över den statistiska variationen, satt siffror på 

sin osäkerhet i resultatet och diskuterat tillsammans med en kollega. 

5.4.3 Saknas stödfunktion för analys av experimentella data 

För utvecklingsingenjören finns det inom Scanias provningsverksamhet stödfunktioner som kan 

hjälpa till med allt från uppsättning av mätutrustning till en tekniker som utför provet, men det 

finns ingen stödfunktion som utvecklingsingenjören kan konsultera vid analys av mätdata. Det 

finns dock några erfarna personer som utvecklingsingenjörerna kan fråga då det är informellt 

känt att dessa personer besitter statistiska kunskaper. De frågor som når dessa personer är dock 

oftast av enkel karaktär och svaret finns lättillängligt i både läroböcker och online. 

En central stödfunktion diskuterades under workshopen, men gruppen kommer fram till att det 

är att det vore bättre att peka ut en person inom varje provande grupp eller sektion på Scania. 

Detta för det blir för svårt för en central person att sätta sig in i varje frågeställning, medan en 

stödperson som är närmare verksamheten redan är delvis insatt. Dessutom tror chefspersoner 

under workshopen att stödpersonen måste finnas närmare den egna verksamheten på 

avdelningen för att implementeringen ska få genomslagskraft och resursen utnyttjas. 

En superuser tror jag att vi borde ha på sektionen, om vi ska få det att slå igenom, för någon långt bort då kommer det inte 

bli på samma sätt. 

Peka ut en person och utbilda den något mer kanske inte är rätta vägen att gå menar dock en 

chefsperson inom sektionen eftersom den rådfrågande rollen är inte något som personer tilldelas 

utan något personer förtjänar genom erfarenhet och kunnande. 

Jag tror dom finns tillgängliga, men dom blir ju inte för att vi pekar på dom utan dom blir för att dom, genom erfarenhet och 

kunnande har förtjänat att bli den. Och därför undrar jag om vi kan skapa en superuser i statistik bland dom vi har. Om det 

inte redan har materialiserat sig en. Jag säger nej, det kan vi inte. 

5.5 Kompetensutvecklingen ska ha tydlig koppling till verksamheten 

Ingenjörerna vill i en kompetensutveckling inom statistikområdet ha en tydlig koppling till sin 

arbetsvardag. De föreslår exempelvis att varje arbetsgrupp sätter ihop de problemställningar de 

gärna vill ha hjälp med, vilket de menar ökar motivationen för att delta i en kompetensutveckling. 

Enklast för alla är ju om man har ett problem som man ska lösa, för då har man ju inget problem med motivationen till att 

anstränga sig. För om man har ett problem framför sig och i samband med det lär man sig metoder för att lösa problemet, 

angreppsmetoder, då är det inte svårt att känna att det här har jag nytta av. Det tror jag är det största problemet med de flesta 

kurserna, ibland så frågar man sig om man borde läsa den här kursen eller ej, eller om man borde göra något annat. Men det 

är ju generellt, det gäller ju all ny kunskap. 

Kursen skulle kunna börja med att vi diskuterar eller kommer på något vi undrar om, eller typ genom chefen, som varje grupp 

fixar en sida eller så. 
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En formell utbildning är ändå det som verkar ligga närmast till hands när kompetensutveckling 

kommer på tal hos uppdragsgivaren. Dock vill utvecklingsingenjörerna gärna se en förlängning av 

kursen i form av en handbok dit de kan vända sig efter kursen när de ska utnyttja kunskaperna. 

Förslag kommer också upp om att utbildningen kan vara frivillig så att endast de som upplever 

att de behöver förbättra sin kompetens deltar. 

Jag tror kurs är lite väl starkt att säga, utan snarare seminarium eller liknande. Man kanske har en två timmars föreläsning 

och går igenom vanliga statistiska metoder, och sen att det mynnar ut i att vi har en lathund, en liten cheat sheet som man kan 

kika på. Men att den är valfri för dom som känner att dom behöver bättra på. Det tror jag kan vara en bra lösning. 

5.5.1 En del av kompetensutvecklingen är att skapa efterfrågan 

För att lyckas med en implementering av mer statistiska analyser i verksamheten har efterfrågan 

identifierats under workshopen som en viktig faktor för framgång. Samtidigt konstaterar 

diskussionsgruppen att för att detta ska lyckas måste beslutsfattare och chefer veta vad de ska 

efterfråga. Kompetensutvecklingen bör därför genomföras först med personer med roller högre 

upp i organisationsstukturen. 

Jag tror att det är rätt tänkt. Om inte vi här inne, och jag känner, jag är som på hal is, och då är det jättesvårt att efterfråga 

på rätt sätt. 

En ingenjör menar att det behövs en nystart för arbetet med statistiska metoder som tydligt 

markerar vikten av statistiska analyser i arbetsvardagen. 

Framförallt tror jag att det är för att man sätter nystart för det. I princip för att från denna tidpunkten så finns detta, och nu 

ska vi börja med det. Liksom om man bara lägger ut eller diskuterar det mer löst så tror jag inte att det kommer användas på 

samma sätt. Så det är viktigt att belysa att vi ska nu börja säkerställa våra resultat mer. 

5.6 Mer underbyggda beslut genom statistiskt tänkande och metoder 
Provning ligger till grund för många beslut inom organisationen. Möjligheten att undersöka den 

ständigt närvarande variationen måste ställas mot resurserna det tar upp i form av tid, utrustning 

och personal. När chefer inom verksamheten diskuterar med varandra kring användandet av 

statistiska metoder blir resursfrågan aktuell i relation till hur många prover som måste göras för 

att få ett statistiskt underlag. Resultatet blir att det är viktigare att sätta siffror på osäkerheten, 

exempelvis genom en schablonmässig varians, än att det är statistiskt korrekt. 

Person A: Vad får det för konsekvens på våra prov? Hur många gånger gör vi bara ett prov och kan inte ens uttala oss om 

varianser och standardavvikelser. 

Person B: Ganska ofta skulle jag säga. 

Person C: Fast det kan vi väl ändå. 

Person A: Är vi tvungna att boka dubbelt så mycket provtid? 

Person B: Nej, nej, nej det ska vi absolut inte göra, men jag tror att vi kan göra något. Vi kan rita ett konfidensintervall 

ändå baserat på tidigare erfarenhet, baserat på att du vet att vissa saker har en spridning. Din mätutrusning kanske du redan 

vet vad du har för spridning. 

Person A: Det kan vara nyttigt att man gör det jobbet. Att man synar sina. Att man sätter siffror på sina osäkerheter, så 

att man får med det. 

Person C: För ska du rita ett riktigt konfidensintervall med någon sorts konfidens då är det ungefär tio prov du behöver 

göra. Så det är inte vägen för motorprov att gå. 
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[…] 

Person D: I värsta fall kan man väl ha någon sorts schablonmässig varians som.. 

Person C: Ja. Så tänker jag. Det är det minsta vi borde ta fram. 

5.6.1 Ständigt närvarande variation men provningen är begränsad av resurser 

Fokusgruppsmötet med utvecklingsingenjörerna visar att ingenjörerna under provnings-

processens gång verkar medvetna om de felkällor som finns och den oundvikliga variationen i 

mätdata och resultat. Ingenjörerna uppfattar det dock som att de ofta inte har möjlighet att 

undersöka denna variation på grund av brist på olika resurser. 

Sen har vi ju velat då, om vi nu kör ner två fordon istället för ett då, och de ena egentligen bara är med för att jämföra med det 

andra. Då blir man ju lite ifrågasatt, om det verkligen är… Det är svårt att ta ned, och köra mycket fordon. Det är både 

resurs och människor och ska helst inte kosta så mycket.  

Trots att utvecklingsingenjörerna känner att de behöver göra flera lika provningar för att kunna få 

ett statistiskt underlag genomför de inte fler prover än att de får de resultat som de förväntat sig. 

Men det känns också som man strävar efter resultat som man är nöjd med, så man kör tills man visar det resultat man vill 

ha eller man kan bevisa att det man vill ha inte går att få. Lite grann. Man har en hypotes om var dom bör ligga och så testar 

man. Får man helt konstigt så testar man igen. Blir det då märkligt igen så.. 

5.6.2 Visualisera osäkerheten i rapporter som kan upplevas som slutgiltiga 

I workshopen lyfts åsikten fram att om osäkerheten visualiseras i rapporter exempelvis med hjälp 

av konfidensintervall i grafer då kommer läsaren att bli påmind om osäkerheten i resultaten. 

Om man bara alltid sa: ”du får inte rita en sådan där utan ett konfidensintervall” och är det så att konfidensintervallet, att 

du hittar på det, då ska du sjutton göra det. Antingen är det väl framtaget, men det ska sjutton finnas i grafen. Då kommer 

man tvinga folk att göra något. Det tror jag skulle kunna vara en start – det räcker. Då kommer man hela tiden att mata in 

att det är inte det där strecket, utan det är ett band. Det finns en osäkerhet. 

När ingenjörerna sedan presenterar resultaten i en skriftlig rapport beskrivs sällan osäkerheten i 

resultaten. I fokusgruppen kommer det fram att ingenjörerna uppfattar det som att det är svårt 

att presentera osäkerheten i en rapport då de tror att det uppfattas av läsaren som att de inte gjort 

ett välgrundat arbete. Något som också bekräftas av en gruppchef under workshopen, vars grupp 

beslutat att inte beskriva osäkerheten i sina rapporter då resultatet då inte anses som tillförligt. 

Står det i en rapport då tror man ju på det. Det är svårt att nyansera det i en rapport. För  text blir väldigt dålig om man 

angriper den inifrån så att säga. Man kan ju inte skriva ”jag tror att det här är bra”. Man skriver, ”Jag har kommit fram 

till att det här är bra, och det här det data som visar det.” 

Samtidigt framhåller utvecklingsingenjörerna att resultatet i en rapport känns slutgiltigt. Resultat 

som presenteras i en rapport författad av någon annan används av ingenjörerna som om det inte 

fanns någon osäkerhet i mätresultaten. 

Står det svart på vitt någonstans så är det 100 % mätnoggrannhet, känns det som. Då kommer folk hänvisa till det hej vilt 

som att det vore skriven fakta rakt upp och ned. Inga tveksamheter. 

5.6.3 Arbetet med acceptanskriterier kan förändras 

Ingenjörerna verkar uppfatta acceptanskriterier, som sätts upp i samband provning, som ett 

hinder i en del fall. Acceptanskriterier och kravspecifikationer uppfattas också som definitiva om 

de inte är uppsatta av dem själva. De menar att när de själva inte satt upp dem är det svårt att veta 
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om ett mätresultat som är en liten bit utanför uppsatt acceptansgräns har någon betydelse. Ett 

provresultat som ligger precis på gränsen av ett acceptanskriterium orsakar också dilemman 

eftersom om de använt ett annat mätinstrument eller gjort en mätning till kanske de fått en 

mätning som istället godkänts eller underkänts. 

Och då i början fick jag instruktioner om att vi skulle ha så här mycket, såhär långa serviceintervall och så skulle jag 

utvärdera om man skulle korta filtret en tum, hur det slog på serviceintervallet då. Men jag sa nej, det blir kortare och det är 

inte våra acceptanskriterier. Nu när man vart mer med det, och vet hur det är. Det spelar ingen roll. Det finns inte den 

noggrannheten i dom siffrorna. Plus-minus en tum på tio tum spelar ingen roll skulle jag våga säga. Nej, men det är så 

stokastiskt ändå… 

En person menar att en fast gräns måste finnas någonstans, medan en annan menar att om 

organisationen väljer att från början presentera kravspecifikationer och acceptanskriterier i 

statistiska termer skulle de medföra att statistiken används i dessa fall. För att hantera acceptans-

kriterier och kravspecifikationer skulle konfidensintervall och statistisk hypotesprövning kunna 

vara till stor hjälp, säger erfarna personer i verksamheten med god kompetens inom 

statistikområdet. 

6 Analys och diskussion 
Statistiska metoder är ett hjälpmedel för att kvantifiera osäkerhet (Card, Domzalski, & Davies, 

2008) och kan således hjälpa uppdragsgivaren eftersom personer i ledande roller kommit fram till 

att utvecklingsingenjörerna måste kvantifiera osäkerheten i sina mätresultat. Statistiska begrepp är 

något som kan hjälpa ingenjörerna att också diskutera kring osäkerheten. 

6.1 Kompetensbegreppet kan kopplas till användningen av statistiska metoder 

Den definition Svedberg (2007) ger av kompetensbegreppet visar på att kompetens är kopplad till 

en specifik situation eller kontext vilket Granberg (2004) uttryckligen påpekar. Statistik-

kompetensen som efterfrågas av utvecklingsingenjörerna är kopplat till den specifika situationen 

där mätdata ska analyseras, inte enbart nya kunskaper inom statistikämnet. Det betyder att 

kompetens även i detta fall är kopplad till en specifik situation där kunskaperna ska utnyttjas och 

tillämpas. Granberg (2004) menar att ordet kompetens används när utgångspunkten är i individen 

och ordet kvalifikation när utgångspunkten är i uppgiften. I denna studie har ordet kompetens 

använts och utgångspunkten har varit individens användande av statistiskt tänkande och metoder 

för analys av mätdata. 

Scanias definition av kompetens inkluderar både förmåga och vilja att tillämpa kunskaper och 

färdigheter. Detta stämmer delvis med resultaten från denna studie där både kunskap och 

motivation finns med. Stödet som denna studie visar att individen måste uppleva, finns inte 

uttryckligen med i Scanias definition. Stockfelt (1988) beskriver kompetens som en kombination 

av kunskap, vilja och tillfälle. Tillfälle att utnyttja kunskaperna får individen inte utan ett stöd, och 

resultaten av denna studie är alltså vidare än Stockfelts beskrivning av kompetens. Dock tydliggör 

ordet tillfälle att kompetensen är kopplad till en specifik situation. 

6.2 Organisationsmässiga faktorer som påverkar individens kompetens 

Att öka utvecklingsingenjörernas kompetens inom statistikområdet för att analysera mätdata har 

visat sig inte enbart vara en fråga kring individen utan om hela organisationen då många faktorer 

som påverkat individens kompetens har identifierats. Organisationens efterfrågan av statistiska 



27 (42) 
 

analyser har visat sig ha stor betydelse, men också det kontinuerliga stödet som måste finnas för 

att kompetensen ska bevaras. Kompetensen kring att använda statistiska analyser har således visat 

sig vara beroende av mer än bara utvecklingsingenjören som individ, utan även organisationen 

som helhet. Organisationen består delvis av utvecklingsingenjörerna själva, men också många fler 

som exempelvis deras chefer och beslutsfattare. 

6.2.1 Punktinsats för kunskapen men kompetensen måste bevaras kontinuerligt 

Det är möjligt att påverka kompetensen genom att ge utvecklingsingenjörerna möjligheten att ta 

till sig mera kunskaper genom en punktinsats som en formell kurs liknande den som de alla 

tidigare tagit på högskolan. Kunskaperna som efterfrågas av ingenjörerna som en del av 

kompetensen är inte mer än vad de läst om under sin formella utbildning till ingenjörer. 

Ingenjörerna säger i intervjuer att kurserna har haft ett bra ämnesinnehåll, men eftersom de inte 

använt dessa kunskaper i sin yrkesroll har de glömt bort dem. Kunskapen som de har haft 

möjlighet att införskaffa sig i kurserna på högskolan har kanske varit de rätta, men kompetensen 

har inte utvecklats eftersom kompetensen är kontextbunden men också inkluderar motivation 

och stöd. Stödet måste finnas för utvecklingsingenjören kontinuerligt och en punktinsats i form 

av en formell kurs är inte tillräckligt för en kompetenshöjning. Troligtvis kommer kunskaperna 

då glömmas bort en gång till. Det är möjligt att det är därför som ingenjörerna i intervjuer pratar 

om en förlängning till kursen som de kan vända sig till efter kursens slut. 

Det är inte tillräckligt att enbart genomföra en punktinsats, det vill säga att endast en gång höja 

kompetensen genom exempelvis en kort kurs. Kompetensen måste sedan bevaras och utvecklas 

både hos ingenjören och organisationen. Kompetenshöjning är inte en trappstege där en 

punktinsats ger en högre kompetens som sedan kan byggas på med ytterligare insats för att nå 

nästa nivå. Istället måste kompetensen att underhållas och stödjas, för annars kommer den att 

avta. 

Efterfrågan påverkar inte uttryckligen de kunskaper som utvecklingsingenjören besitter, men 

indirekt kan det påverka. Exempelvis kan efterfrågan leda till att ingenjören bestämmer sig för att 

fördjupa sina kunskaper. Om en efterfrågan finns när nyexaminerade ingenjörer kommer till 

arbetsplatsen kommer det aldrig att uppstå en kunskapsbrist om det antas att de har de önskade 

kunskaperna när de börjar sin anställning. Dock får det inte glömmas bort att för att 

kompetensen som efterfrågas ska finnas måste eventuellt motivationen aktiveras hos individen 

och stödet måste finnas kontinuerligt. Vid nyanställning av erfarna ingenjörer kanske en 

punktinsats måste göras för att öka kunskaperna. Även i detta fall gäller att om efterfrågan av 

statistiska analyser finns, kanske den nyanställde på olika sätt själv väljer att fördjupa sin kunskap 

genom de stödmaterial som verksamheten bör utveckla. 

6.2.2 Uppmuntran och efterfrågan kan leda till inre och yttre motivation  

Både Hogg (1985) och Romero et al. (1995) framhåller hur viktig attityden mot och motivationen 

till varför ingenjören har nytta av statistiska verktyg är för ingenjörsstudenter och verksamma 

ingenjörer. Studien visar också att motivationen till att utföra statistiska analyser är en viktig del i 

kompetensen, även om de i denna studie inte givits större fokus än övriga delar, det vill säga 

kunskap och stöd. Däremot menar Hogg (1985) att ingenjörerna måste motiveras eftersom de 

inte under sin utbildning får möjlighet att lära sig värdet av statistiska metoder. Troligtvis har 

ingenjörsstudenter under sin utbildning fått möjlighet att tillskansa sig kunskaper inom 
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statistikämnet även om kompetensen då  kanske inte utvecklats eftersom exempelvis motivation 

saknas. 

Personer som leder avdelningens verksamhet föreslår bland annat att rapporter inte ska 

godkännas förrän osäkerheten i resultaten på något sätt är tydliggjord, vilket alltså skulle bli en 

yttre motivation för utvecklingsingenjörerna. Utan att genomföra statistiska analyser utför de då 

inte sitt arbete på ett korrekt sätt, men en utvecklingsingenjör har dock påpekat att krav på 

statistiska analyser inte är rätt väg att gå. Detta indikerar just att en inre motivation är att föredra 

framför en yttre. En inre motivation ger mer intressanta lösningar till problemställningar 

(Amabile, 1998). Om endast en yttre motivation skapas kan det leda till exempelvis att statistiska 

analyser genomförs på enklaste sätt, men att olika metoder och jämförelse mellan resultaten från 

olika metoder aldrig görs. Det skulle i sin tur kunna leda till att metoder för statistisk analys aldrig 

utvecklas inom organisationen eller anpassas till nya typer av provtagningar. 

Steg ett i implementering av statistiska metoder i en organisation menar Goh (1992) är 

motivation hos de personer som ska utföra den statistiska analysen, vilken han hävdar uppstår då 

ledningens förväntningar tydliggörs. Ledningens förväntningar kan ses som den efterfrågan från 

beslutsfattare och chefer som i denna studie visat sig vara en viktig del i att påverka ingenjörens 

motivation och därmed kompetens. Efterfrågan att kvantifiera sin osäkerhet genom statistiska 

analyser leder troligtvis till en yttre motivation, men när ingenjören uppfattat vilken skillnad det 

kan göra för resultatet kan det eventuellt leda till en inre motivation. Uppmuntran från personer i 

ledande positioner har troligtvis en större chans att leda till en inre motivation. 

6.2.3 Stödet till ingenjörerna kan göras tillgängligt i många olika former 

När lärandeprocessen beskrivs med hjälp av Döös (2004) modell av en blomma, där individen är i 

fokus och samlar in, bearbetar och konstruerar sin egen kunskap genom sin omgivning, blir det 

tydligt att stöd måste finnas till utvecklingsingenjören för att kompetensen ska hållas vid liv och 

kunna utvecklas när verksamheten utvecklas. Stödet kan komma i många olika former, 

exempelvis genom checklistor, handböcker med instruktioner på hur statistiska metoder kan 

användas eller i samarbete med kollegor.  

Att en stödfunktion för att analysera mätdata saknas antyder att antingen förväntas detta vara en 

självklarhet för alla ingenjörer, eller så anser organisationen att statistiska analyser inte är något 

som är värdefullt nog att använda resurser till. Det är viktigt att skapa en stödjande miljö för att 

införa statistiska analyser i det dagliga arbetet inom en verksamhet menar Goh (1992). Han 

föreslår att en stödjande miljö kan skapas genom att anlita experter, men ger också som förslag 

att utbilda några personer som är intresserade i lite större utsträckning, för att de sedan ska sprida 

budskapet vidare. Den sistnämnda strategin nämns också i workshopen i denna studie, men 

samtidigt finns farhågor mot detta då ledande personer på avdelningen anser att en rådfrågande 

roll tilldelas en person av sina kollegor genom erfarenhet och inte genom extra utbildning. 

Uppdragsgivaren föreslås utreda om det finns en person på sektionen som kan fungera som en  

stödperson, det vill säga en person som utvecklingsingenjörerna kan vända sig till vid frågor kring 

statistiskt tänkande och metoder när mätdata ska analyseras. Att Scania rekommenderas att 

använda en person på sektionen beror på att denna person redan besitter en förförståelse för de 

problemställningar som utvecklingsingenjörerna ställs inför. Samma person föreslås ta ansvar för 

att arbetet kring införandet av statistiskt tänkande och analyser hålls levande tills det blivit en 
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självklar del av utvecklingsingenjörernas arbetsvardag. Ett sätt att hålla implementeringsarbetet 

levande kan vara att följa upp vilka statistiska metoder som använts och fylla på kunskapsportalen 

med goda exempel. 

6.2.4 Efterfrågan från chefer och beslutsfattare kräver kompetens hos dem 

Efterfrågan från personer högre upp i organisationsstrukturen är centralt för implementeringen 

av statistiska analyser och metoder som ett verktyg i organisationens arbete. Uppmuntran och 

efterfrågan kommer inte att komma från chefer och beslutsfattare om de inte har kompetensen 

att efterfråga analyserna. Studien antyder att det krävs att chefer och beslutsfattare också besitter 

kompetens att använda statistik som ett verktyg för att kvantifiera osäkerhet.  

Frågan är om chefer och beslutsfattare behöver andra kunskaper för att utveckla sin kompetens 

för att kvantifiera osäkerhet med hjälp av statistiska begrepp och metoder. Card, Domzalski & 

Davies (2008) menar att inte alla måste förstå hur till exempel ett diagram som används för att 

presentera data skapas, men alla måste förstå hur de ska tolkas samt acceptera analysen. Detta 

stämmer överrens med Hogg (1985) som menar att ingenjörerna ska lära sig ”hur”, deras 

närmaste chefer ”vad och när” och ledningen ”varför”. Delarna kunskap, motivation och stöd 

kan också delvis kopplas till orden som Hogg (1985) använder. Baskunskaperna som 

ingenjörerna förväntas inneha motsvarar hur, medan varför något ska göras motsvaras av 

motivationen och stöd delvis kan motsvaras av att ingenjören får veta när och vad något ska 

göras. 

Denna studie indikerar dock att ingenjörerna behöver veta mer än hur analysen ska genomföras, 

det vill säga mer än bara kunskaper om hur analysen ska göras. Ingenjörerna behöver också ha 

motivationen, det vill säga ingenjörerna behöver veta varför, men också när det ska göras. Om 

endast mellanchefen vet när vilka analyser ska göras måste ingenjören först få en tillsägelse om att 

det ska göras och ingenjörens uppgift blir bara att utföra beräkningar. Frågan är också om 

mellanchefen som individ kan veta vilken och när en statistisk metod ska användas, om individen 

inte förstår varför eller hur den används. Tyngdpunkten i lärandeaktiviteter för olika målgrupper 

kan göras enligt Hoggs (1985) rekommendationer, även om alla inom organisationen bör ta del av 

både hur, vad och när, samt varför kring statistiska analyser. 

Det finns inga reslutat från studien som indikerar att de tre delarna av kompetensen, som 

identifierats utifrån utvecklingsingenjörerna, inte skulle kunna appliceras på chefen som individ. 

Dessutom tilldelas ofta personer en ledande eller beslutsfattande position efter att ha börjat sin 

karriär som utvecklingsingenjör just för att personen då har förståelse för det operativa arbetet.  

6.3 Kompetensutveckling för att uppnå önskade effekter 
Alla de tre delar som identifierats måste underhållas, det vill säga kunskap, motivation och stöd. 

Exempelvis visar intervjuerna med ingenjörerna att kunskap glömts bort när den inte utnyttjats. 

Kompetensutveckling är inte heller en punktinsats eftersom kompetens ständigt måste utökas i 

takt med att verksamheten utvecklas. 

Uppdragsgivaren rekommenderas att skapa en kunskapsportal som görs tillgänglig på intranätet, 

för att samla material som är kopplat till den efterfrågade kompetensen. Kunskapsportalen kan 

fungera som en samlingspunkt för material kring statistiska analyser. Exempelvis kan 

kunskapsportalen innehålla instruktioner för hur statistiska metoder praktiskt tillämpas samt olika 

checklistor för olika situationer som exempelvis planering av provning, men också förteckningar 
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över mätnoggrannhet hos instrument och uppskattade schablonmässiga osäkerheter vid olika 

typer av provningar. Kunskapsportalen kan då fungera som ett kontinuerligt stöd för 

ingenjörerna. Att göra en digital kunskapsportal bidrar också till möjligheten att materialet kan 

utökas och utvecklas vartefter kompetensen på sektionen utvecklas. 

6.3.1 Implementering ovanifrån kan skapa en tydligare efterfrågan  

Utgångspunkten för denna studie har varit utvecklingsingenjörernas kompetens att utföra 

analyserna. Enligt kategoriseringen av Card, Domzalski och Davies (2008) har således 

implementeringsstrategin, som innebär att väva in analyserna i ingenjörernas arbetsvardag, redan 

varit satt från början. Denna strategi är också den som Card, Domzalski och Davies (2008) 

förespråkar mest. De övriga strategierna som de förespråkar, som innebär extern konsult eller i 

enstaka projekt, har inte kommit upp som alternativ under studiens gång. Denna studie indikerar 

att en implementering av statistiska analyser i ingenjörernas arbetsvardag bör göras med hjälp av 

en tydligare efterfrågan från chefer, vilket endast kan komma med hjälp av en implementering 

ovanifrån. 

Goh (1992) menar att första steget mot en framgångsrik implementering av statistiska analyser är 

att ledningens förväntningar måste bli tydliga för personalen, vilket också denna studie har visat. 

Goh (1992) anser dessutom att utan att ledningen är övertygad om statistikens nytta för 

verksamheten kommer inte heller användandet av statistiska metoder att bli regelbundet. En 

implementering där personer högre upp i beslutshierarkin är de första att utveckla sin kompetens 

genom olika typer av lärandeaktivteter är således ett måste. När personerna i ledande roller har 

utvecklat sin kompetens och därmed ser på statistiken som ett värdefullt verktyg, kommer de 

också att utveckla en efterfrågan riktad mot utvecklingsingenjörernas arbete. 

Resultaten från studien indikerar att om acceptanskriterier och kravspecifikationer formuleras i 

statistiska termer skulle också utvecklingsingenjören som svarar på problemställningen svara i 

dessa termer. Kravspecifikationer och acceptanskriterier skrivs dock av personer på alla nivåer i 

organisationen och är en följd av de acceptanskriterier som satts upp på högsta nivå. Det tyder på 

att en förändring skulle behöva ske i hela Scanias organisation och inte enbart sektionen som 

varit studiens uppdragsgivare. 

6.3.2  Integrerad strategi är att föredra och överensstämmer med Scanias vision 

Modellen av Kock et al. (2010), där kompetensutveckling är ett samspel mellan lärmiljön på 

arbetsplatsen, strategierna för och effekter av kompetensutveckling, kan används för att analysera 

hur kompetensutvecklingen bör genomföras på sektionen. Inom sektionen finns goda 

möjligheter att lära sig samt ett stöttande ledarskap, vilket tyder på att en stödjande lärmiljö finns 

på arbetsplatsen. I kombination med att effekter önskas på verksamhetsnivå, inte enbart 

individnivå, är den integrerade strategin att föredra framför en mer formell strategi. Detta 

stämmer också bra överrens med den vision som Scania har centralt för kompetensutveckling, 

även om mycket arbete fortfarande återstår för att förverkliga visionen. 

I en integrerad strategi beskriven av Kock et al. (2010) ingår formell utbildning som en del och 

ska inte förkastas helt. Formell utbildning kan vara bra under vissa omständigheter och kan 

exempelvis användas för att väcka liv i de baskunskaper som ingenjörerna upplever att de glömt 

bort från sin ingenjörsutbildning. Om en kurs utformas är det viktigt att den har tydlig koppling 

till utvecklingsingenjörernas arbetsvardag. Ett sätt att uppnå detta kan vara att kursen använder 
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experimentella data från olika provningar på Scania. Allra bäst vore dock om ingenjörerna kunde 

ta med sig de projekt de arbetar på för tillfället till kursen och diskutera dem vilket föreslås av 

Bisgaard (1991). Detta gör troligtvis ingenjören mer motiverad till att delta i utbildningen i 

enlighet med svar i intervjuerna. Nackdelen som Bisgaard (1991) nämner är att det kräver en stor 

insats av den som leder kursen. Skulle kursen ledas av den utsedde stödpersonen på gruppen är 

detta dock inte ett större problem. Fördelen då med att genomföra lärandeaktiviteten i ett 

kursformat, istället för enskild konsultation till varje utvecklingsingenjör är möjligheten att 

diskutera andra kursdeltagares problemställningar. 

Studien indikerar, precis som litteraturen, att en kurs oftast är det utvecklingsingenjörerna först 

tänker på, även om de gärna också vill ha någon form av handbok eftersom en kurs lätt glöms 

bort. Handboken borde såldes ha ungefär samma innehåll som en kort kurs, för att kunna 

påminna utvecklingsingenjörerna om vad kursen har tagit upp, om deras önskade syfte med 

handboken ska uppfyllas. En förklaring till att formell utbildning ändå är det som först kommer i 

åtanke för utvecklingsingenjörerna är att de är högutbildade personer som är vana vid en 

akademisk värld, där lärandet vanligtvis möjliggörs genom olika kurser.  

En formell utbildning i form av en kurs har dock fördelen av att kunna fungera som en nystart 

för användande av statistiska metoder. I en intervju kom det fram från en ingenjör att en nystart 

behövs på något sätt. Uppdragsgivaren rekommenderas istället att göra en nystart med hjälp av 

en inspirationsföreläsning. Föreläsningen ska fokusera på vilket värdefullt verktyg statistiskt 

tänkande och metoder kan vara. Samtidigt kan ledningens förväntningar tydliggöras, det vill säga 

att visa på den efterfrågan som finns från ledningen håll på att analyserna ska genomföras. Goda 

exempel från verksamheten där statistiska analyser genomförts kan också visas under 

inspirationsföreläsningen för att inspirera till vidare användning av statistiska metoder. 

En integrerad strategi är nödvändig om modellen av Döös (2004) används som utgångspunkt, 

men också med insikten om att ungefär 70 % av lärandet sker i det dagliga arbetet och endast  

10 % genom formella kurser (Helmbold, et al., 2012). För att möjliggöra lärande i det dagliga 

arbetet kan dock olika typer av stöd, exempelvis handböcker och mallar vara till hjälp, men också 

kunskapsdelning med kollegor bland annat genom sociala medier.  Scania erbjuder idag möjlighet 

till kunskapsdelning på interna sociala medier men personalen utnyttjar inte plattformen till sin 

maximala potential.  

6.3.3 Kunskapsdelning som lärandestrategi ger tydlig koppling till verksamhet 

Flexibelt lärande genom exempelvis filmer tillgängliga online eller handböcker på intranätet har 

sin fördel i att det finns tillgängligt för ingenjören när det behövs, men har sin nackdel i att 

ingenjören själv måste leta upp materialet och att de själva samtidigt måste veta vilket kunnande 

som är lämpligt i olika provningssituationer. En annan nackdel är att det krävs resurser för att 

utveckla ett pedagogiskt bra material och utnyttjas inte e-materialet är det ett stort resursslöseri. 

Kunskapsbasen som ingenjörerna behöver som en del av kompetensen finns redan tillgänglig 

online för allmänheten och det finns ingen anledning att skapa material som redan finns. Material 

som finns online för allmänheten är dock inte anpassat efter Scanias verksamhet. 

En fördel som finns med att välja kunskapsdelning via interna sociala medier eller hemsidor där 

användarna själva skapar materialet är att materialet som skapas av användarna själva automatiskt 

ger tydlig koppling till den egna verksamheten. En tydlig koppling till verksamheten är något 
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ingenjörerna önskar när det gäller kompetensutveckling. Kunskapsdelning har en stor potential 

då stödmaterialet ständigt kan utvecklas. Dock förutsätter kunskapsdelningen att den kunskap 

som söks finns samlad inom företaget sedan tidigare och att användarna skapar materialet, vilket 

är en nackdel med att välja denna typ av lärandeform. Uppdragsgivaren föreslås att exempelvis 

skapa en lista med olika statistiska metoder som använts i olika situationer som sedan fylls på när 

nya metoder används eller situationer uppstår. 

6.4 Mätresultatet är inte komplett utan dess osäkerhet 
Om osäkerheten kvantifieras genom statistiska metoder och alltid visualiseras i rapporter kommer 

beslutsfattaren eller ingenjören som använder rapporten som underlag få osäkerheten förmedlad 

som en del av resultatet. Målet för Scania bör vara att en beskrivning av osäkerheten blir en 

självklar del av informationen kring ett mätresultat. Eftersom ett mätresultat enligt Bell (1999) 

inte är fullständigt utan osäkerheten det är förknippat med. Uppdragsgivaren rekommenderas att 

utveckla checklistor för planering av provning och rapportskrivning, så att utvecklingsingenjören 

aldrig glömmer att reflektera och ange osäkerheten. 

6.4.1 Osäkerheten måste kvantifieras och visualiseras i de skriftliga rapporterna 

Osäkerhet i resultat från provningsprocessen kvantifieras eller tydliggörs inte i de skriftliga 

avslutande rapporterna. Delvis verkar detta bero på att ingenjörerna upplever att de i sina 

rapporter inte vill uppfattas som osäkra, men om alla inom organisationen skulle visualisera och 

tydliggöra sin osäkerhet skulle det inte längre vara ett problem. När rapporter idag används som 

utgångspunkt för vidare arbete och beslut uppfattas resultaten som definitiva, vilket är föga 

förvånande när osäkerheten aldrig är angiven. Att rapporten är skriftlig bidrar troligtvis till att 

svaren upplevs som definitiva när inte möjlighet finns att direkt fråga författaren om säkerheten.  

Att ställa frågor till författaren av en skriftlig text är inte lika lätt som när en presentation görs 

muntligt, vilket stämmer överrens med det en utvecklingsingenjör sa i intervjun om att det ofta 

kommer skarpa frågor under muntliga presentationer och att det därför är noga att säkerställa 

sina resultat. 

6.4.2 Motivation kan saknas när ingenjören säger att resurserna begränsar 

På grund av begränsade resurser finns det inte alltid tillräckligt med underlag för att göra en 

statistiskt säkerställd bedömning. Uppdragsgivaren föreslås därför att skapa en förteckning över 

”schablonmässiga osäkerheter” samt lista tänkbara faktorer som påverkar osäkerheten och 

upprätta en lista med kända mätnoggrannheter från mätinstrumenten. Dessa kan sedan placeras i 

kunskapsportalen och utnyttjas i de situationer när möjlighet inte finns att göra tillräckligt med 

mätningar för att med hjälp av statistiska metoder kvantifiera osäkerheten. 

Utvecklingsingenjörerna menar att resurserna är begränsade, så att de inte alltid har möjlighet att 

genomföra tillräckligt med mätningar för att få ett underlag att genomföra statistiska analyser på. 

I dessa fall kan det eventuellt vara så att det inte är resurserna som är begränsade utan att 

utvecklingsingenjören saknar motivation. Det vill säga att utvecklingsingenjören inte ser statistiskt 

tänkande och metoder som ett värdefullt verktyg att använda. I fokusgruppen kom det fram att 

oftast görs inte fler prover än att ingenjören har fått det resultatet som de förväntade sig. Om 

provningen inte planerats med åtanke på hur analysen av mätdata ska genomföras är det inte 

alltid möjligt att genomföra en statistisk analys. Exempelvis kanske inte all mätdata sparas utan 

endast ett medelvärde för ett par mätningar antecknas.  
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Det är också möjligt att utvecklingsingenjörerna inte heller besitter den kunskap som behövs för 

att analysera den typen av data som de har möjlighet att få fram med de begränsade resurserna. 

Exempelvis skulle det vara möjligt att ta fler mätningar i en kontrollpunkt, även om inte hela 

provet körs en extra gång. Detta kräver alltså inte några större resurser, utan istället att 

provningen planeras på ett bra sätt från början. Uppdragsgivaren rekommenderas därför att 

efterfråga en åtanke till hur den experimentella datamängden ska behandlas redan i 

planeringsskedet. Förslagsvis arbetas denna efterfrågan in i en checklista för provplaneringen. 

6.5 Tillförlitlighet och nyttan av resultaten 

Hela studien har utförts på plats hos uppdragsgivaren och därmed har möjlighet funnits att 

kontinuerligt observera, men också medverka i möten, fikarastens diskussioner och den dagliga 

verksamheten. Således är datainsamlingen stor och resultaten väl underbyggda.  Eftersom 

studiens resultat också jämförts med tidigare forskning bidrar detta till en större tillförlitlighet. 

Denna rapport lyfter hur viktigt det är att tillsammans med ett resultat också förmedla 

osäkerheten i resultaten. Osäkerheten i denna studies resultat går dock inte att kvantifiera i siffror 

då det kvalitativa metoder använts. 

Utgångspunkten för detta examensarbete har varit att öka kompetens hos utvecklings-

ingenjörerna. Under arbetets gång har det visat sig att kompetensen även hos chefer måste 

utvecklas för att de ska kunna efterfråga de statistiska analyserna, men också att det krävs en 

förändring i utvecklingsingenjörernas arbetssätt. Om detta varit känt från början hade 

utgångspunkten varit annorlunda och mer fokus hade troligtvis varit på förändringsarbete och 

implementering. Att mer fokus inte lagts på dessa frågor kan ses som en svaghet hos studien i 

helhet, men studiens omfattning har följt de avgränsningar som satts upp i början och 

utgångspunkter som då funnits. Studien kan få stor nytta för uppdragsgivaren då den belyst var 

statistiskt tänkande, metoder och begrepp kan göra skillnad. Studien har bidragit till att 

kompetensbehovet undersökts närmare istället för att endast låta utvecklingsingenjörer gå en 

fortbildningskurs, trots att en kurs är det som kommer först till åtanke. Högre effekter av 

kompetensutveckling uppnås när tid har lagts till att analysera behovet (Kock, Ellström, Byström, 

Nilsson, & Svensson, 2010). Denna studie som analyserat den önskade kompetensen är således 

ett led i att öka effekterna. Medvetenheten om statistiskt tänkande och metoder som ett värdefullt 

verktyg har väckts hos sektionens personal genom genomförandet av studien. De förslag som 

diskuteras i rapporten har sammanställts till en lista med konkreta förslag på hur 

kompetensutvecklingen kan genomföras på sektionen och har presenterats för uppdragsgivaren, 

se bilaga 4. Listan är uppställd enligt den modell som introduceras i studiens resultat. 

Litteratur kring tidigare forskning om kompetensutveckling inom statistik för ingenjörer har varit 

svår att finna men de som funnits är publicerade längre tillbaka i tiden. Vad som har hänt under 

denna tid är oklart, men att inget nyare material går att finna kan tyda på att ingen ändring har 

skett. Nya tillämpningsområden där matematisk statistik kan göra stor skillnad genom så kallad 

statistical engineering som exempelvis Six Sigma diskuteras i litteraturen i allt större utsträckning. 

Innan Scania CV AB som företag är redo att använda statistiska metoder på detta sätt 

rekommenderas dock att olika statistiska metoder bör utnyttjas av utvecklingsingenjörerna i 

större utsträckning i arbetsvardagen för att analysera mätdata och kvantifiera osäkerhet i 

resultaten. 
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7 Slutsatser och möjligheter 
Det finns en ständigt närvarande variation i mätdata och en osäkerhet i resultat från provnings-

processen. Osäkerheten måste visualiseras och tydliggöras för alla inom organisationen i de 

skriftliga rapporter och övriga presentationer som görs av provningsresultatens analys, för att 

beslutsfattare ska kunna ta mer kvalificerade beslut. Statistiskt tänkande och metoder är ett 

verktyg som skulle kunna hjälpa utvecklingsingenjörerna på sektionen Fluid and Emission 

Treatment att kvantifiera och diskutera denna osäkerhet. Arbetet med kravspecifikationer och 

acceptanskriterier i samband med provningsprocessen skulle också kunna förbättras om 

statistiska termer användes för att kommunicera tillåten variation och osäkerhet. 

7.1 Kompetensen utgörs av kunskap, motivation och stöd 

En kompetens är kontextbunden och i detta fall har utvecklingsingenjörernas kompetens för att 

analysera mätdata med hjälp av statistiska metoder undersökts utifrån individens perspektiv. 

Denna kompetens kan beskrivas bestå av delarna kunskap, motivation och stöd. Alla tre delarna, 

kunskap, motivation och stöd, är nödvändiga för att besitta en god kompetens. Kunskapen består 

i grundläggande metoder och begrepp. Motivationen finns genom att ingenjören förstår nyttan av 

att använda ett statistiskt tänkande och uppskattar statistiska metoder som ett värdefullt verktyg i 

sitt arbete. Ingenjören måste samtidigt uppleva att det finns ett stöd så att möjlighet finns att 

tillämpa kunskaperna i olika situationer. 

7.2 Efterfrågan är en av flera faktorer som påverkar individens kompetens  
Det finns flera organisationsmässiga faktorer som påverkar individens kompetens. Utvecklings-

ingenjörens kunskap beror på individens formella utbildning till ingenjör men kan också påverkas 

av olika former av fortbildning. Verksamhetsledningens efterfrågan av statistiska analyser har 

visat sig ha stor inverkan på individens kompetens både kontinuerligt och i ett implementerings-

skede. En efterfrågan av statistiska analyser kommer att medföra att utvecklingsingenjörerna får 

en yttre motivation. En inre motivation kan uppstå genom chefers uppmuntran av goda exempel 

men också genom vidare kunskap inom ämnesområdet. Efterfrågan kan också leda till att 

ingenjörerna tar sig tiden att utföra statistiska analyser av mätdata. Tid är inte det enda stödet som 

krävs, utan även en person att vända sig till vid frågor samt hjälpmedel som programvaror, 

checklistor, mallar och mycket mer.  

7.3 Kompetensutvecklingen är mer omfattande än en punktinsats 

En efterfrågan från chefer och beslutsfattare kräver en statistisk kompetens även hos dem. 

Uppdragsgivaren rekommenderas därför att börja med att öka kompetensen hos chefer och 

beslutsfattare inom sektionen. Ett omfattande stöd måste också utvecklas av uppdragsgivaren 

som finns tillgängligt på intranätet direkt när behovet uppstår hos utvecklingsingenjören. Stödet 

består exempelvis av exempelvis praktiska instruktioner om hur analyserna kan genomföras och 

checklistor, för att planera en provning och skriva rapport. Checklistorna är till för att 

utvecklingsingenjören ska kunna kontrollera att de inte missat något när provning planeras och 

rapport skrivs. Därtill bör också en kunskapsdelning möjligliggöras via interna sociala medier och 

andra digitala plattformar där användarna själva skapar material, så att kompetensen kan utvecklas 

kontinuerligt. 
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Kompetensen att analysera mätdata med hjälp av statistiska metoder måste underhållas och 

utvecklas i takt med att verksamheten utvecklas när nya typer av provningar görs eller utrustning 

införskaffas. Därmed är kompetensutvecklingen inte en punktinsats, utan ett kontinuerligt arbete 

framförallt genom stödet som utvecklingsingenjören erbjuds av organisationen. Detta ligger 

också i linje med Scanias vision att i större utsträckning använda sig av informellt lärande i 

arbetsvardagen. Även tidigare forskning tyder på att en övervägande del av lärandet på en 

arbetsplats sker i arbetsvardagen, vilket alltså måste möjliggöras och utnyttjas på bästa sätt. 

Scania har digitala plattformar där kunskapsdelning möjliggörs, men dessa utnyttjas inte till sin 

fulla potential. Ett område intressant för fortsatta undersökningar är hur kunskapsdelningen kring 

statistik för att analysera experimentella data kan implementeras i dessa interna sociala medier. 

Framförallt bör det undersökas vad som behöver göras för att kunskapsdelningen ska ta fart i 

dessa medier. För framtida studier skulle också vara intressant att undersöka om modellen där 

kompetensbegreppet består av kunskap, motivation och stöd kan appliceras i fler situationer då 

denna studie avgränsats till att undersöka en specifik kompetens. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för intervjuer med utvecklingsingenjörer  
Fas  Fr  Fråga Teman att följa upp Följdfrågor 

Inledning   

 Presentera syftet med min 
studie och intervjun 

 Ta del av resultaten genom 
exjobbspresentation. 

 Godkännande och start av 
inspelning. 

  

Fråga 1  Berätta om din väg till 
det här jobbet. 

 Utbildning 
 

 Nuvarande yrkesroll 
 

 

Fråga 2  Berätta om din senaste 
provning. 

 Behandling av mätdata 
 

 Redovisning av resultat 
 

 Vad var syftet med 
försöken?  

 

Fråga 3  Vilka statistiska analyser 
gör du generellt av din 
experimentella mätdata? 

 Programvara som används 
 

 Metoder som används 
idag  - Listor som inspiration 
 

 Kontrolleras spridningen 
av mätdata 

 Brukar du bedöma 
säkerheten i dina resultat? 
 

 Hur många statistikkurser 
gick du på 
högskolan/universitet? 

 

 Vad handlade kurserna om? 
 

 Använder du dessa 
kunskaper idag? 

 

Fråga 4  Kan du se nyttan av 
kompetensutveckling 
inom statistikområdet? 

 Företagets nytta 
 

 Egen nytta 
 

 Typ av 
kompetensutveckling 

 

 Vet du vad du vill lära dig 
mer om? 
 
 

 

Avslutning  Intervjuaren sammanfattar 
intervjuerna kring de 
viktigaste frågorna 
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Bilaga 2: Dagordning för fokusgrupp med utvecklingsingenjörer 
Fas Innehåll 

Uppstart  Informera om syftet 

 Presentation av deltagarna för varandra 

 Adressera anonymitet – från min sida och deltagare emellan 

 Presentera regler för mötet  Presentera moderatorns roll 

 Hålla tiden         

 Tyst så är det tyst 

 Uppmuntra till diskussion 
 

 Godkännande av inspelning 

Diskussionsfas 
(Frågorna är stimuli.) 

Hur många prover måste vi köra för att få ett representativt värde? 
 
 
 
 
 
 

Vad är mätnoggrannheten i resultaten och vilka ”felkällor” finns det? 
 
 
 
 
 
 

Hur stor är spridningen för mätresultaten och med vilken säkerhet kan du 
presentera resultaten? 
 
 
 
 
 

Hur reproducerbart är provet? 
 
 
 
 
 
 

Vid tid över kan 
följande också 
diskuteras 

 Känner ni ett behov att använda mer statistiska verktyg för att säkerställa 
resultaten? 

Avslut  Tacka för hjälpen 
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Bilaga 3: Dagordning för workshop med personer i ledande befattning 
Fas Innehåll 

Uppstart  Informera om syfte 

 Godkännande av inspelning 

Presentation av 
stimuli 

 
 

 Individ VS verksamhet/organisationen 

 Inre och yttre motivation 

 Olika typer av hjälpmedel 
 

Diskussion Frågor till hjälp: 

 Kan ni komma på fler yttre/organisationella faktorer? 

 Hur påverkar vi motivationen? 

 Vilket mer stöd kan organisationen erbjuda? 
 

Avslut  Tacka för hjälpen 

 

  



41 (42) 
 

Bilaga 4: Konkreta förslag till kompetensutveckling 

Detta dokument innehåller konkreta förslag till hur NMT ska höja kompetensen att nyttja statistiskt tänkande 

och metoder för analys av experimentella data. Förslagen baseras på resultaten från det examensarbete som 

genomfördes på sektionen under första halvåret 2014. Delar av detta arbete har redan påbörjats av 

examensarbetaren och sektionen under examensarbetets gång. 

Kunskap 

Ingenjörens formella utbildning 

Vid anställning av nyutexaminerade ingenjörer, se till att efterfråga statistiska analyser redan från 

början. 

Fortbildning 

 e-learning material av liten omfattning bestående av verkliga exempel från Scania (frysprover, 

L-prov, hypotesprövning med acceptanskriterier) som löses i Excel alternativt Concerto 

 endagskurs för att fräscha upp kunskaperna kring begrepp och metoder 

Motivation 

Uppmuntran 

 Inspirationsföreläsning på sektionsmöte av stödperson 

 Visa upp goda exempel på hur statistik använts på gruppmöten/sektionsmöten 

Efterfrågan 

 Implementera ovanifrån, dvs. genomför lärandeaktivitet med gruppchefer först (se nästa sida) 

 Ej godkänna rapporter där osäkerhet för resultaten ej är kvantifierad/tydliggjord/visualiserad, 

även om den inte statistiskt säkerställd 

 Vid planering av prov reflektera över hur mätdata ska behandlas/analyseras 

 Skriv kravspecifikationer och acceptanskriterier i statistiska termer, alternativt med en 

osäkerhetsmarginal 

Stöd 

Tid/Efterfrågan 

Tid antas ingenjörerna ta sig när efterfrågan uppstår. Se efterfrågan ovan. 

Hjälpmedel – som görs tillgängliga på Inline eller Wiki 

 Material om hur Excel kan användas vid statistiska problemställningar 

 Lista där metoder och situationer kopplas samman där alla uppmuntras fylla på vartefter goda 

exempel kommer fram exempelvis genom rapporter 

 Checklista för rapportskrivning 

 Checklista för att skriva prov-PA 

 Skapa lista med schablonmässig osäkerhet (ta hjälp av NMOD för mätinstrumentens 

osäkerhet) 

Stödfunktion 

 Tillsätt en stödperson på sektionen 

 Kontinuerliga uppföljningar av stödperson, exempelvis i samband med gruppmöten 
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Förslag till lärandeaktivitet för NMTs ledningsgrupp 

Detta är ett förslag på hur en lärandeaktivitet för NMTs ledningsgrupp skulle kunna genomföras. 

Lärandeaktiviteten består av två mötestillfällen med tillhörande förberedelse inför varje träff. Denna 

lärandeaktivitet har flera syften: öka kompetensen hos ledningsgruppen så att de kan skapa en efterfrågan inom 

sin grupp, skapa stödmaterial som görs tillgängligt i kunskapsportalen på Inline och gör gruppchefer bekanta med 

stödmaterialet som andra skapat så de kan rekommendera utvecklingsingenjörerna att utnyttja det. 

1. Diskussion kring följande begrepp och hur de ska användas på NMT. 

Statistik, Population, Urval, Standardavvikelse, Fördelning, Signifikans, Konfidens, 

Konfidensintervall, Hypotesprövning, Nollhypotes, Mothypotes, Korrelation 

a. Läs på de begrepp du är osäker på (förslagsvis genom att söka i böcker eller på internet). 

b. Lista ev. fler begrepp du funderar kring. 

c. Samlas i ledningsgruppen och skriv den ”definition” så som vi vill ha den. Materialet 

läggs upp i kunskapsportalen. 

 

2. Arbeta fram material kring hur NMT kan använda olika statistiska metoder. 

a. Välj metod och läs på i böcker på internet. 

Exempel på metod att välja: 

 Val/kontroll av fördelningsfunktion 

 Hypotesprövning 

 Konfidensintervall 

 ANVOA 

 Regressionsanalys med minsta-kvadrat-metoden 

 Maximum-likelihood-skattning 

 Outlier-test 

 

b. Välj ut ett youtube-klipp/hemsida där du tycker att metoden presenteras på ett bra sätt. 

c. Lista situationer i NMTs verksamhet där denna metod kan användas. Ta hjälp av dina 

kollegor! 

d. Ta reda på hur du går tillväga i Excel och vilka funktioner som där kan användas. 

e. Lägg i kunskapsportalen på Inline upp en kort beskrivning av metoden och presentera 

punkt b-d. Ta gärna med för- och nackdelar med användning av metoden. 

f. Presentera för varandra i ledningsgruppen. Förbered dig genom att läsa vad andra lagt 

upp i kunskapsportalen. 

 


