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Måleusikkerhed og MSA - fordele og ulemper 
HVORNÅR ER DET GODT NOK - og HVORNÅR ER DET IKKE 

 
Vurderingen af, om de producerede emner og varepartier er tilfredsstillende, bygger som bekendt på 
måleværdier kommende fra målinger af udvalgte egenskaber Vurderingen af, om produktionsmaskiner, 
produktionsudstyr og processer overholder virksomhedens krav til kapabilitet, bygger helt og holdent på den 
statistiske fortolkning af måleværdier. Disse måleværdier stammer fra målesystemer, der benyttes til at måle 
forud definerede egenskaber. For at undgå fejlfortolkninger så som godkendelse af varepartier med for store 
fejlantal eller fejlagtig godkendelse/forkastelse af produktionsudstyr skal de opsamlede måleværdier så vidt 
muligt afspejle den ”sande” situation inden for en passende grad af nøjagtighed. Vi kender imidlertid aldrig 
den ”sande” værdi af en egenskab 
 
Kravene til målingerne, som kan udledes af de ovenstående forhold, er formuleret og dokumenteret i 
forskellige standarder som for eksempel DS/ISO 14253 serien og virksomheders retningslinjer. Dette med at 
stille krav til måleprocesserne er specielt vigtigt i forbindelse med opbygning af kvalitetsstyringssystemer og 
certificeringen af disse i henhold til DS/ISO 9000 serien, ISO TS 16949, VDA 6.1 ANFIA AVSQ94 osv.  
 
Krav til måleprocesser har eksisteret meget længe (lige så længe som ISO 9000 serien har eksisteret), men 
alligevel adskiller de metoder, virksomhederne benytter for at overholde kravene, sig fra hinanden enten i 
fremgangsmåden, i beregningsmetoderne eller de krævede grænseværdier. Dette har givet leverandører af 
måleudstyr og kunde- og leverandørrelationer ikke ubetydelige problemer. Leverandørerne ser sig stillet over 
for forskellige krav, der skal overholdes, alt efter hvilke kunder der aktuelt er tale om. Modtageren har 
problemet, at hans godkendelsesbetingelser skal ændres hver gang. 
 
AIAG (Automotive Industri Action Group) udgav I 1990 en guideline kaldet MSA med det formål at beskrive en 
relativ let måde at få et overblik over nogle af usikkerhedskomponenterne og give en retningslinje for 
godkendelse af måleprocesser. Imidlertid har uklarheder og uenigheder omkring indholdet af denne guide ført 
til, at mange virksomheder med FORD og GM i spidsen har udarbejdet egne dokumenter 
For at gøre det hele mere gennemskueligt og almen gældende, har såvel ISO TC 69 som VDA (Verband der 
Automobilindustrie) nedsat arbejdsgrupper med følgende formål: 
 
”Udarbejdelse af en ensartet standard for industrien til eftervisning af målesystemers kapabilitet. Standarden 
skal tage hensyn til allerede gældende standarder såvel som virksomhedsguider samt i videst muligt omfang 
tage hensyn til alle betydende usikkerhedskomponenter. 
Resultaterne af disse gruppers arbejde foreligger nu i form af DS/ISO 22514-7 og VDA 5. Temadagen 
beskriver blandt andet indholdet i disse dokumenter. 
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Temadagen behandler:  
 

• De fælles opgaver og problemstillinger, 
virksomhederne har i forbindelse med at 
fastlægge den altid forekommende 
måleusikkerhed.  
 

og Temadagen præsenterer 
 

• De nye eller reviderede standarder og 
guidelinies til fastlæggelse af 
måleusikkerheden og godkendelse af 
måleprocesser 

 
Målesystemer (måleudstyr mv.) og måleprocesser 
skal vurderes i tilstrækkelig grad med hensyn til 
deres kapabilitet eller usikkerhed, inden de tages i 
brug. Herunder bør en række influensfaktorer så 
som kalibreringsusikkerhed og langtidsstabilitet 
tages i betragtning. En måleproces hedder egentlig 
bare måling, men vi bruger normalt betegnelsen 
”måleproces” 
Hvis egnetheden eller kapabiliteten af en måleproces 
ikke er eftervist, kan det føre til, at ”Ikke egnede” 
måleprocesser frigives og dermed medføre store 
omkostninger til udbedringer eller kassation af 
produkter. 
Fordelene ved, at virksomheden benytter egnede 
(kapable) måleprocesser er mange, da pålidelige og 
præcise måleresultater er grundlaget for vigtige 
beslutninger som for eksempel: 
 

• Frigivelse eller spærring af produktions- 

eller måleudstyr  

• Indgreb eller ikke indgreb i igangværende 

produktionsforløb  

• Accept eller afvisning af et produkt  

• Levering, omarbejde eller skrotning af 

produkter 

 
Desuden kan man ikke undgå – når det drejer sig om 
produktansvar - at dokumentere, at måleprocesserne 
har været egnet til formålet. Kan denne 
dokumentation ikke gives, vil man altid være i tvivl 
om de måleresultater, der lå til grund for 
evalueringen af produkterne. 
  
Endelig bør det nævnes, at angivelse af 
måleusikkerheden ikke er et negativt kriterium eller 
en mangel, men udtryk for den faktiske kvalitet af et 
måleresultat. Betegnelsen måleusikkerhed skal som 
udgangspunkt benyttes i stedet for den ofte 
anvendte betegnelse ”Målefejl”. Usikkerheden er en 
information, som er nødvendig for at viderebringe et 
fuldstændigt måleresultat og må ikke  
forveksles med ukorrekte måleresultater. 
 
Kravene til demonstration af målesystemets og 
måleprocessens kapabilitet er baseret på 
(måle)kapabilitetsstudier og usikkerheden på 

målingerne og kan eksempelvis findes i MSA og en 
lang række forskellige retningslinjer udgivet af store 
internationale virksomheder så som Bosch, 
Mercedes Benz, VW, General Motors samt FORD.  
 
MSA, VDA5, DS/ISO 14253-2 eller DS/ISO 22514 er 
fire forskellige dokumenter, som hver for sig 
beskriver en måde at vurdere, om en måleproces er i 
stand til at levere måleresultater med en passende 
lille måleusikkerhed, Der er imidlertid temmelig stor 
forskel på fremgangsmåden i disse forskellige 
dokumenter. Hvor MSA først og fremmest fokuserer 
på enkeltegenskaberne repeterbarhed og 
reproducerbarhed samt beregning af bias, så 
beskriver de andre dokumenter en samlet 
usikkerhed beregnet ud fra sammenlægningen af de 
vigtigste influensparametre. 
 

MSA 
Den seneste udgave af MSA med versionsnummeret 
4 udkom i 2010. Det at MSA har eksisteret i 20 år, og 
at der i ISO sammenhæng først for nylig er kommet 
standarder på dette område, har betydet, at MSA har 
sat dagsordenen for godkendelse af måleprocesser. 
Kendskabet til MSA er gennem disse år stadig steget 
først og fremmest på grund af automobilindustriens 
krav til leverandørerne. Her har man lagt vægt på, at 
disse skulle certificeres i henhold til QS-9000 og 
efterfølgende TR 16949.  
De nævnte standarder stiller som bekendt krav til 
målesystemerne og deres kapabilitet, hvilket MSA 
analyserne med deres grænseværdier traditionelt 
har været benyttet til at dokumentere.  
De nyeste erfaringer fra blandt andet de tyske 
automobilproducenter viser imidlertid, at brugen af 
MSA ikke i sig selv garanterer en tilfredsstillende 
måleproces. Det betyder, at vi vil se kravene til 
målesystemerne formuleret ikke ifølge MSA men 
derimod ifølge VDA5 eller DS/ISO 22514-7.  
 
Ved en sammenligning mellem VDA 5 og MSA skal 
de nævnte firmaretningslinier selvfølgelig også tages 
i betragtning. VDA 5 bygger på ISO 22514-7 
Measurement process capablity, der er offentliggjort i 
2012. Vi må derfor gå ud fra, at i forbindelse med 
audits ifølge ISO 9001 vil denne nye standard blive 
taget med i betragtning, når måleprocessernes 
egnethed skal vurderes. MSA har også været basis 
med hensyn til begreber og definitioner inden for 
måleteknikken på grund af manglende international 
standardisering på området. Det internationale 
vokabularium ”VIM” har først defineret målesystem 
og måling (dermed ikke måleproces) i 1994 
udgaven. Usikkerhedsdokumentet ”GUM fremkom 
således også først i 1995. MSA har dog nærmet sig 
denne internationale begrebsverden, men bibeholdt 
en anden beskrivelse af visse grundlæggende 
begreber.  
 
Det typiske eksempel herpå er begrebet 
”Målesystem”. Her er MSA ikke i overensstemmelse 
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med VIM. ”Målesystem” i MSA filosofien svarer til 
begrebet ”måling” eller ”measurement” (måleproces) 
i VIM. VIM kender imidlertid også begrebet 
”Målesystem”. Dette begreb er imidlertid en del af en 
måleproces, som indeholder de influensfaktorer, som 
typisk kommer fra fremstillingen og den formelle brug 
af måleudstyret. Det svarer til firmaretningsliniernes 
brug af Cg og Cgk. Mindre værdier end 1,33 af disse 
størrelser giver da med stor sandsynlighed udtryk 
for, at målesystemet er under indflydelse af 
komponenter, som senere vil være til stede under 
brugen og dermed kan karakteriseres som mindre 
egnet. Denne fremgangsmåde har vist sig velegnet i 
praksis. 
 
 I princip er fremgangsmåden til vurdering af de 
benyttede målesystemer eller måleprocesser relativt 
ens i MSA; firmaretningslinierne og VDA5:  
Der gennemføres analyser under normale 
måleforhold, der viser måleværdierne grafisk og 
numerisk. Karakteristiske værdier beregnes, og 
resultaterne sammenlignes med forud angivne 
grænseværdier. Ud fra resultaterne afgøres det da, 
om måleudstyret og måleprocessen er egnet.  
Den store forskel mellem MSA og VDA 5 består i 
beregningen af de karakteristiske værdier og antallet 
af de influensfaktorer, der indgår i analysen og som 
senere påvirker måleresultaterne.  
Temadagen vil beskrive disse forskelle i et af 
foredragene 
 

DS/ISO 10012 Krav til kvalitetsstyring af 
måleudstyr  
Følgende krav stilles til måleudstyret (se afsnit 4.2 
DS/ISO 10012): 
Måleudstyret skal være i besiddelse af de 
måletekniske egenskaber, der er krævet i forbindelse 
med det tiltænkte brug (fx. nøjagtighed, stabilitet, 
måleområde, opløsning). 
 
Udstyr og dokumentation skal vedligeholdes 
således, at korrektioner, brugsbetingelser (inklusive 
miljøbetingelser) osv. der er nødvendige for at opnå 
den nødvendige ydelse, medtages. Den krævede 
ydelse skal dokumenteres. 
 
Der er stillet følgende krav til måleusikkerheden (se 
afsnit 4.6 DS/ISO 10012): 
Ved gennemførelsen af målinger og i angivelsen og 
anvendelsen af resultaterne skal leverandøren tage 
hensyn til alle vigtige, kendte usikkerheder i 
måleprocessen inklusive sådanne, der enten kan 
føres tilbage til måleudstyret (inklusive 
målenormaler) eller skyldes operatører, metoder og 
målemiljø. 
Ved skøn over usikkerhederne skal leverandøren 
tage hensyn til alle relevante data inklusive de, der 
er til rådighed fra statistisk processtyring drevet af 
eller for leverandøren. 

Styringsmodel for aktiviteterne i forbindelse 
med beregning af den samlede usikkerhed  
FVM’s model for beregning af samlede usikkerhed i 
forbindelse med godkendelse af produkter skal 
hjælpe brugerne til at få overblik over de 
forudsætninger, der leder frem til godkendelse af 
processer og produkter gennem brug af kapabilitet 
og beregning af de tilhørende indekser i form af 
kapabilitetstal. Metoden vil blive gennemgået på 
temadagen sammen med et praktisk eksempel. 
 
Kapabilitetsusikkerhed   
Da kapabilitetsindekset er en estimeret talværdi, vil 
den altid forekommende kapabilitetsusikkerhed være 
en størrelse, der karakteriserer fordelingen af de 
værdier, som er knyttet til kapabilitetsindekset og 
inkluderer alle forekommende systematiske og 
tilfældige influenskomponenter. Talværdien for 
kapabilitetsindekset tilhører dermed en fordeling, 
som beskriver det interval, indekset findes indenfor. 
Ethvert beregnet kapabilitetstal er naturligvis 
behæftet med en større eller mindre usikkerhed. 
 
Styringsmodellen giver mulighed for at estimere 
værdien af det valgte indeks på en systema-
tisk/skematisk måde. Værdiens usikkerhed 
estimeres sammen med forskydningen mellem data 
og fordelings-modellens extremværdier i forhold til 
tolerancegrænsen, angivet af den fuldstændige 
specifikations-operator på tegningen.  
Styringsmodellen er en form for bogholderisystem for 
alle væsentlige oplysninger knyttet til 
kapabilitetstallet. 
Som i så mange andre tekniske områder er det ikke 
så væsentligt, at man kender det teoretisk korrekte 
svar. Det har langt større betydning, at man kender 
til de mulige problemer. Kun på denne måde kan 
man tage højde for dem og reagere (økonomisk) 
sundt, dvs. have på fornemmelsen, hvor man skal 
anvende sine ressourcer, for at man kan bruge 
resultatet, og vide hvor stor en vægt man kan 
tillægge resultatet, når man træffer sin beslutning.  
Bemærk at mange af de 10 trin i styringsmodellen er 
årsag til usikkerhedsbidrag U, og flere af dem giver 
samtidig anledning til et forskydningsbidrag F mellem 
de opsamlede procesdata og specifikationsgræn-
serne. Alle de aktuelt relevante bidrag skal 
summeres til henholdsvis en total usikkerhed UT og 
en tilsvarende samlet FT, der begge øver indflydelse 
på talværdierne for duelighed, kapabilitet eller 
performance.  
Alle de forekommende usikkerheds- og forskyd-
ningsbidrag er resultat af de beslutninger, der 
nødvendigvis må tages i den proces, som fører frem 
til en indeksværdi og den tilhørende konsekvens for 
den aktuelle proces og de producerede emner.  
Baggrunden for metoden er de mange oplevelser i 
relation til brugen af måleteknik, styring af produk-
tionsprocesser samt arbejdet med specifikationer, 
der er indhøstet gennem de 31 år, FVM har 
eksisteret. 
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               FVM Temadag  
 Den 31. Oktober 2013 
 
Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering og kaffe/the 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadagen ved                                                                                                    
 dirigenten  
 
09.40  Introduktion til Måleusikkerhed 
 Per Bennich, PB Metrology Consulting 
 
10.20 Kaffepause 
 
10.50 Målekapabilitet eller målesystemanalyse 

(MSA) 
 Jørgen Meinertz, Metrologic 
 
11.30  Eksempel på, hvordan en MSA analyse 

gennemføres i praksis. 
 Valter Loll, Loll-Consult 
 
12.00    Frokost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.15 FVM´s usikkerhedsmodel,  
 specifikationsusikkerhed og statistisk 

usikkerhed  
 Dan Petersen, Grundfos A/S 
 
14.00  Praktisk eksempel på styring af usikker-

heder på en given egenskab  
 Erik Jæger Thomsen, Grundfos A/S  
 
14.45  Kaffepause 
 
15.15 Opdatering af status for GPS systemet med 

omtale af nyhederne indenfor GPS  
 Per Bennich, PB Metrology Consulting 
 
15.50 Afrunding af emnet og afslutning 
 
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 28.10.2013)   
Måleusikkerhed og MSA 
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2050 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1650 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1550 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  

Konferenceafgift          ialt kr: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 

Beløbet vil blive opkrævet pD fremsendt faktura, der skal være betalt inden temadagen 
 
Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag:  
 
1. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
2. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
3. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
Firma: ___________________________       Adresse:_____________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
P.nr/By: ____________________________________________ 

 
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-Bogen, “Geometriske Produktspecifikationer (GPS) –  
Vejledning i anvendelse”, á kr. 695,- plus moms og forsendelse.  
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af Bogen, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 
performance, á kr. 695,- plus moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i Temadagen vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


