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Kommunikation af måleteknik 
Kan du kommunikere med medarbejdere, kunder og leverandører? 

 
Ved kommunikation forstår vi den samlede række af aktiviteter, som har til formål at udveksle 
informationer. Det vil sige, at det er en aktivitet, hvor en person eller organisation formidler 
envejs- eller tovejs information mellem personer, grupper eller organisationer ved brug af 
gensidigt forståede sprog, tegn, symboler eller visuelle regler. 
 
Inden for måleteknikken og udarbejdelse af specifikationer medfører denne kommunikation 
ofte problemer, da det måletekniske sprog ikke umiddelbart er forståeligt for alle. Vi har således 
inden for måleteknikken og specificering af krav til produkter alene mere end 2500 begreber, 
der er definerede i et par hundrede ISO standarder. Det er ikke alle disse begreber og slet ikke 
de tilhørende symboler, som er forståelige for parterne i kommunikationen, specielt ikke da 
der hele tiden kommer nye til. Hvem uden for de måletekniske kredse kender for eksempel til 
en Chebychev associering eller til et simuleret datumelement. 
 
Temadagen behandler denne problemstilling ved hjælp af en række eksempler på de 
problemer, vi alle kender til, når vi skal udveksle informationer omkring krav til og resultater af 
måleopgaver. Vi kender alle en lang række af eksempler, hvor vi mener at have informeret en 
anden part i et måleteknisk problem, for derefer at konstatere, at det, vi mener, har været en 
god information, slet ikke er forstået af modtageren. Tag bare eksemplet med måleusikkerhed, 
som de fleste medarbejdere ikke forstår konsekvenserne af, når vi er tæt på godkendelses-
grænsen.    
 

Der vil også være foredrag, som omhandler brugen af statistiske metoder til brug for 
kommunikation af resultater fra stikprøver og statistiske tests. På samme måde som ved 
enkeltresultater er der misforståelser og manglende tillid til de rapporter, som er resultatet fra 
brug af statistik. Kan der manipuleres med resultater, og fortæller de sandheden?  
 
Deltag i denne nye FVM-temadag om kommunikation af måleteknik og dens indflydelse 
på jeres daglige omgang med kolleger og medarbejdere i andre virksomheder . 
 

Torsdag den 17. september 2020 
Danmarks Tekniske Universitet 

Anker Engelunds Vej 1 Bygning 101  
 2800 Lyngby 

 
Send venligst din tilmelding til vores e-mailadresse:  ”industriel@maaleteknik.dk” senest mandag den 
14. september 2020.  Vi glæder os til at se dig i DTU. 
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Her finder du en beskrivelse af baggrunden for og indholdet i FVM-temadagen. 

Hvad er kommunikation? 

Dagens første foredrag vil omhandle generelle 
modeller for kommunikation. Det er som 
allerede beskrevet et begreb, som beskriver de 
forskellige former for aktiviteter, der benyttes til 
at udveksle informationer. 
 
De grundlæggende elementer i en kommunika-
tion består af en afsender, et budskab, en 
kommunikationskanal eller et medium og en 
modtager.af det aktuelle budskab. 
De her nævnte elementer indgår i de fleste 
kendte teorier om og modeller for 
kommunikation. 
I disse modeller er der en afsender i form af en 
person, der initierer og afsender et budskab 
gennem et medium eller en eller anden form for 
kanal. Denne kanal benyttes da til at overføre 
budskabet til en anden person, der gerne skulle 
modtage og forstå budskabet. 
Der kan dog også være andre elementer i en 
kommunikation ofte i form af non verbal 
kommunikation. Først og fremmest er dette den 
sammenhæng, som kommunikationen foregår i, 
for eksempel de kulturelle forskelle. Det kan 
også være menneskelige relationer og 
magtforhold m.m. 
 
Kommunikation skal derfor ses som en helt 
nødvendig del af ikke alene vores arbejdsliv, 
men som en grundlæggende del af hele vores 
eksistens. Hvis vi ikke kan kommunikere med 
hinanden som personer eller virksomheder, kan 
vi ikke fungere eller i det hele taget danne 
relationer og samarbejde.  
Det grundlæggende spørgsmål inden for 
kommunikation:  
”Hvem siger hvad - gennem hvilken kanal - 
til hvem - og med hvilken effekt?” 
 
Elementerne i de fleste modeller i dag er typisk: 

• Hvem: En afsender, som bevidst eller 
ubevist sender et budskab ud. 

• Hvad: Det budskab som afsenderen 
ønsker at kommunikere ud (afhængig 
af afsenderen kan det være indholdet i 
en samtale, en annonce eller 
reklamefilm, en mail eller sms-besked 
eller en klage). 

• Hvilken kanal: Det medie, som 
budskabet kommunikeres ud igennem. 
Det kan være et fagblad en 
telefonsamtale, et møde, en sms eller 
måske youtube (bliver oftere og oftere 
benyttet), tale eller tegninger, 
retningslinjer og standarder. 
 

 

• Til hvem: Modtageren, som budskabet 
rettes imod. 

• Med hvilken effekt: Den effekt, som 
afsenderen ønsker og håber, at 
budskabet har på modtageren. 

Hvis vi følger ideen i denne model, har 
afsenderen en bestemt intention med sit 
budskab, og den gode kommunikation er derfor 
en kommunikation, hvor afsenderen får 
modtageren til at tænke, handle eller føle 
sådan, som afsenderen ønsker. 
 
Hvad er verbal kommunikation? 
Ved verbal kommunikation benytter vi det talte 
sprog. Verbal kommunikation anvendes ofte i 
samspil med nonverbal kommunikation, lytning 
og reflektering for at opnå bedst muligt grundlag 
for udveksling af meddelelse, samt forståelse 
heraf. 
Ved at anvende opmuntrende ord i din verbale 
kommunikation kan du udvise varme og 
åbenhed, reducere generthed og nervøsitet, 
samt opfordre andre til at deltage i 
kommunikationen. Alt dette fordrer bedre 
kommunikation mellem dig og andre. 
Dertil er aktiv lytning også essentiel for at opnå 
effektiv verbal kommunikation. Dette skyldes 
blandt andet, at folk ofte bruger flere ressourcer 
på at gennemtænke, hvad de skal sige, fremfor 
rent faktisk at lytte til, hvad den anden person 
har at sige. 

 
Hvad er nonverbal kommunikation? 
Kommunikation omhandler ikke blot den 
åbenlyse betydning af ord og meddelelser, men 
også implicitte meddelelser, der kommer til 
udtryk gennem nonverbal kommunikation. 
Nonverbal kommunikation refererer til den del 
af kommunikationen, der foregår uden brug af 
ord, men derimod ved brug af kropssprog, 
mimik og toneleje. Disse signaler kan give 
yderligere information og betydning til det sagte 
(verbal kommunikation). 
 
Måleteknikerens kommunikation  
Måleteknikerens kommunikation er først og 
fremmest følgende: 

• Budskaber fra konstruktører i form af 

tegninger og specifikationer 

• Informationer til produktion omkring 
opståede problemer 

• Målerapporter, der skal være klare og 
tilstrækkelige 

• Overensstemmelsesinformationer 
Vi kan derfor i denne forbindelse tale om 
måleteknikerens kommunikationskompetance, 
som vi på temadagen vil give nogle bud på. 
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Udfordringer som underleverandør 
Hvordan håndterer underleverandøren de 
udfordringer, som mangelfulde tegninger giver? 

• Specifikationer der ikke er 

tilstrækkeligt definerede 

• Der er indgået aftaler om pris og 

levering, men det er ikke 

kommunikeret  i organisationen 

• Hvad er de vigtige dimensioner – 

tilbagemeldingen kan ofte være ”det 

hele er vigtigt” ?  

• Manglende tolerance angivelse = 

ingen angivelse eller henvisning til 

standard fx ISO 2768mK 

• Små tolerancer fx +0,01/-0 

• Hvor mange emner skal måles 

• Krav til rapportering af Cpk værdier. 

 
Der er som regel ikke kommunikeret 
beregnignsmetoder og associationsmetoder, 
hvorfor det er op til underleverandøren at 
fastlægge disse. Det viser sig imidlertid ofte, at 
kunden tager det for givet, at der benyttes 
metoder, som er underforstået fra kundeside. 
 
En repræsentant fra en underleverandør giver 
bud på, hvorden man håndterer disse velkendte 
spørgsmål, så både kunde og leverandør er 
stillet tilfreds. 
 

Brugen af statistiske metoder 
Inden for måleteknikken benytter vi en række 
statistiske metoder, der kan være svære at 
forstå konsekvenserne af. Som eksempel 
nævnes hypotesetest, der er et særdeles nyttigt 
værktøj, men som man kan manipulere med. 
MSA ifølge AIAG kræver brug af hypotesetest 
til bias analysen, men hvordan forstås 
resultatet? Kan man eventuelt ændre på 
resultater, hvis man ikke er tilfreds  med dem? 
Hvis ikke en oplysning om antallet af målinger 
defineres og rapporteres, så kan det ønskede 
resultat fås ved ændring af stikprøvestørrelsen. 
Temadagen vil beskrive den nødvendige 
kommunikation af resultater fra forskellige 
statistiske analyser. 
 
Dagens tredie foredrag beskæftiger sig 
ligeledes med brugen af statistik og de 
tilhørende metoder. Vi får et indblik i forskellige 
metoder til rapportering af resultater fra 
målinger på produktionsresultater bl. a. i form af 
kapabilitetsindekser. Ligesom beskrevet oven-
for kan man få forskellige resultater alt efter de 
aktuelle krav eller ønsker. 
 

Kommunikation af punktskyer 
Det bliver mere og mere almindeligt at opsamle 
punktskyer fra måleudstyrene i stedet for mere 

simple målinger. 
Har vi så løst alle kommunikationsproblemer, 
når bare kunden får en punktsky som 
måleresultat? 
 
For at kunne svare på dette spørgsmål har Kim 
Mortensen med hjælp fra en række andre 
personer  fået gennemført et eksempel på 
opsamling af en punktsky på et simpelt emne. 
Opsamlingen er udført med flere forskellige 
måleudstyr, og den efterfølgende evaluering af 
denne punktsky er udført på flere forskellige 
måder igen på forskelligt måleudstyr. 
Som sædvanlig afhænger resultaterne ogaå her 
ikke blot af måleudstyrenes måleevne, men 
også af måden punktskyen håndteres på. 
Vi præsenterer resultaterne på temadagen. 
 

Sådan når du mere med din kommuni-
kation 
Søren Ellegaard er specialist i effektivitet og 
kommunikation og har undervist for bl.a. Nestlé, 
ECCO, G4S, Unibrew m.fl. i 20 lande verden 
over. Hans erfaring betyder, at du som 
afslutning på temadagen kan glæde dig til gode 
input, konkrete eksempler og effektive tip, der 
øger udbyttet af din kommunikation over for 
enhver omkring dig. Du kan også regne med en 
blanding af fakta krydret med en underholdende 
indfaldsvinkel, så det både bliver muntert og 
lærerigt. 

• Kort teori og fundament for 

kommunikationen 

• Input om effektiv model, du let kan 
både bruge og huske  

o Definition på typer af personer 

og deres foretrukne 
kommunikation 

o Evt. mikrotest af alle 
deltagerne 

• Praktiske eksempler fra virksomheder 
på effektiv og knap så effektiv 

kommunikation 

• Praktiske råd og tip, der gør 
kommunikationen effektiv 

• Case  

o Sådan gør du det lettere at for 
andre end måleteknikere at 

forstå, hvad du siger 
o Indforstået sprog 

• Sådan sikrer du dig bedst muligt, at dit 
budskab og dine resultater er forstået, 

som du ønsker det.  
 
Vel mødt til en ny FVM temadag med et lidt 
anderledes indhold.. 
 
 
 



FVM Temadag:  
Lær at kommunikere omkring måleteknik 
 
 
 
  

FVM temadag torsdag den 17. september 2020 
 

 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadagen. 
 Dirigent Steen Ulsøe Hansen, Formand FVM  
 
09.40  Hvad er kommunikation?  
 Kirsten Lauritsen, Novo Nordisk A/S 
 
10.25 Kaffepause 
 
10.45 Udfordringer som underleverandør.  
 Kommunikationsproblemer 
   Søren Thrane, Covi Precision A/S 
 
11.15  Hvordan kan man kommunikere resultater 

fra statistiske tests og -værktøjer? 
 Ane Storm, Storm - House of Six Sigma 
 
12.00  Frokost. 
 

 
 
 
 
13.00  Tolkning eller mistolkning af statistiske data 

og kapabilitets-indekser?  
 Torben Koustrup Sørensen, Novo Nordisk 

A/S 
 
13.45 Kommunikation af punktskyer, visualisering 

eller talværdier. 
 Kim Mortensen, 3D-CT A/S 
 
14.30 Kaffepause 
 
15.00  Sådan når du mere med din kommunikation. 
   Søren Ellegaard, Train Company 
  
15.45 Afslutning på temadagen. 
 Konklusion på foredragene og de praktiske 

eksempler 
    
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM senest 14.9.2020)   
Lær at kommunikere omkring måleteknik 
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2250 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1750 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1650 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift          i alt kr.: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura. 
 
1. Navn:    __________________________________________________________              
 
E-mail:      __________________________________________________________ 
   
2. Navn:    __________________________________________________________                          
   
E-mail:      __________________________________________________________ 
 
3. Navn:    __________________________________________________________                          
 
E-mail:      __________________________________________________________ 
 
Firma:     __________________________________________________________        
 
Adresse:   __________________________________________________________ 
 
Postnr/By: __________________________________________________________ 
  
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-lommebogen – á kr. 100,- plus moms og 
forsendelse.  
Jeg ønsker at købe         eksemplarer af bogen, “Geometriske produktspecifikationer, á kr. 295,- 
plus moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, bliver bøgerne leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 
 


