
Hvad er forskellene på MSA og VDA5/DS/ISO 22514-7?       
PÅ grundlag af QS 9000 guidelinen ”MSA”, der netop er kommet i 4 udgave med 60 mere eller mindre 
vigtige ændringer i forhold til tidligere udgaver, er der udviklet en lang række virksomheds retningslinjer. 
De betegnes hyppigt ligeledes som ”MSA”, når der tales om dem, men man skal være opmærksom på, 
at de som regel afviger fra indholdet i den oprindelige MSA og endnu mere fra den nye version 4.  
De ofte benyttede firmaretningslinjer inden for automotive industrien stammer fra Bosch, Mercedes Benz, 
Ford, GM osv. og er naturligvis gældende over hele verden inden for disse virksomheder. Bemærk at 
disse guidelines også er forskellige fra AIAG’s MSA. 
 
Alle de nævnte retningslinjer (guidelines) vurderer allerførst et målesystem ved hjælp af de såkaldte Cg 
og Cgk værdier, der som regel skal være større end 1,33, Her benyttes et kalibreret referenceemne 
(Normal) med kendt mål. Emnet måles 25 til 50 gange under repeterbarhedsbetingelser. Ved hjælp af 
standardafvigelsen og forskellen mellem middelværdien af målingerne og referenceværdien beregnes Cg 
og Cgk. Grundlaget for beregningerne i retningslinjerne er næsten altid tolerancen for den egenskab, der 
skal måles med udstyret. MSA beskriver ikke (og bruger derfor ikke) Cg og Cgk. Desuden foretrækker 
MSA spredningen af måleresultaterne for den egenskab, som skal måles som grundlag for 
vurderingerne. Der nævnes dog en ”ikke” anbefalet mulighed for at benytte tolerancen i stedet for, men 
kun som en af 4 forskellige muligheder sammen med processpredningen og proceskapabiliteten. 
 
Ved en sammenligning mellem DS/ISO 22514-7 (VDA5) og MSA skal disse firmaretningslinjer 
selvfølgelig også tages i betragtning.  VDA 5 bygger på DS/ISO 22514-7 Measurement process 
capablity, der er udgiveti 2012. Vi må derfor gå ud fra, at i forbindelse med audits ifølge den næste 
udgave af DS/ISO 9001 (2015), 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 måletekniske 
begrebsverden, men bibeholdt en anden beskrivelse af visse grundlæggende begreber.  
Det typiske eksempel herpå er begrebet ”Målesystem”.  Her er MSA ikke i overensstemmelse 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 ligesom i DS/ISO 22514-7 
en del af en måleproces, som indeholder de influensfaktorer, som typisk kommer fra fremstillingen og 
den formelle brug af måleudstyret. Det svarer til firmaretningslinjernes 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 princippet er fremgangsmåden til vurdering af resultater fra de benyttede målesystemer eller 
måleprocesser relativt ens i MSA; firmaretningslinjerne og DS/ISO 22514-7. 
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 DS/ISO 22514-7består i beregningen af de karakteristiske værdier og 
antallet af de influensfaktorer, der indgår i analysen og som senere påvirker måleresultaterne. 

Analyse i henhold til MSA 
I MSA vurderes kapabiliteten via den opsamlede Gauga-repeatability and reproducibility-værdi (%GRR) i 
forhold til de forud definerede grænseværdier. Forud for en sådan analyse undersøges det, om den 
systematiske afvigelse (Bias og linearitet) er tilstrækkelig lille (de fleste danske brugere af MSA glemmer 
dette). Desuden vurderes antallet af kategorier i form af et NDC-tal. Denne værdi skal være større end 5. 
Dette krav er sammenligneligt (men anderledes beregnet) med det krav til opløsningen, som skal være 
bedre end 5% af tolerancen således, som det er beskrevet i DS/ISO 22514-7 og de førnævnte  
firmaretningslinjer. Hvis %GRR-værdien er over den vedtagne grænseværdi, kan man ud fra værdien 
ikke fastlægge, hvorfor der er en sådan overskridelse. Der skal da mellemresultater eller yderligere 
analyser til for at fastslå årsagen.  Dette er givet en af de væsentlige negative sider af MSA.  

Analyse i henhold til VDA5 /DS/ISO 22514-7 
I disse standarder vurderes hver enkelt af måleprocessens usikkerhedskomponenter, som har indflydelse 
på måleusikkerheden.  Hver enkelt komponents såkaldte standardusikkerhed beregnes, hvorefter 
målesystemets og måleprocessens udvidede måleusikkerhed samt et kapabilitetsindeks beregnes. På 
denne måde kan målesystemets egnethed vurderes separat, således som de fleste firmaretningslinjer 
kræver. 



De vigtigste influenskomponenter 
 Opløsning 
 Referenceemnets kalibreringsusikkerhed 
 Repeterbarhed og systematisk visningsfejl 
 Linearitet 
 Operatørernes repeterbarhed/reproducerbarhed 
 Repeterbarhed på emner (fikseringsproblemer) 
 Formfejl på emnerne 
 Temperatur (både udstyr og emne) 
 Stabilitet af målesystem 
 Måletryk 

Opløsning 
Det første trin i analysen er en vurdering af målesystemets opløsning:  
Opløsningen skal være bedre end 5% af tolerancen for den egenskab, som måleprocessen skal 
anvendes til. Hvis dette krav ikke er opfyldt, er det ikke nødvendigt at foretage andre analyser, da 
udstyret ikke modsvarer kravene. Selv om dette krav ikke er opfyldt, så kan det forekomme, at den 
fundne repeterbarhed på en normal eller et kendt emne er mindre end den, som fremkommer på grund af 
opløsningen. I dette tilfælde benyttes opløsningen som mål for repeterbarheden i stedet for den aktuelt 
fundne repeterbarhed. 

Usikkerhed fra referenceemner/normaler 
I MSA er der ikke megen information om dette emne. De fleste af firmaretningslinjerne kræver, at 
usikkerheden på referenceemnerne normalerne skal være mindre end 5% af tolerancen. I VDA5/DS/ISO 
22514-7 tages der hensyn til denne usikkerhed i forbindelse med bestemmelse af målesystemets 
egnethed. Dette er hensigtsmæssigt, da det ofte ses, at virksomhederne anvender referenceemner, hvis 
usikkerhed på den benyttede værdi i analysen ikke er kendt eller måske er uforholdsmæssig stor. Hvis 
man under en repeterbarhedsmåling ikke rammer den samme position på emnet, da kan spredningen på 
måleresultaterne forøges på grund af eventuelle emnebetingede variationer. Hvis man ikke medtager 
denne del af måleusikkerheden kan det medføre mange diskussioner mellem kunde og 
(måleudstyrs)leverandøren.  

Repeterbarhed og systematisk visningsfejl 
Der gennemføres et antal målinger på et kalibreret referenceemne eller en normal (evt. flere forskellige 
normaler) for at kunne analysere disse usikkerhedskomponenter. MSA kræver, at spredningen her skal 
være lille!  Hvor lille står dog hen i det uvisse. Der er ingen konkrete angivelser eller krav. Dog skal der 
gennemføres en t-test. Hvis 0 ligger uden for 95% konfidensintervallet, betegnes den systematiske 
visningsfejl som for stor.  
I firmaretningslinjerne beregnes en Cg og en Cgk værdi, Hvis de to beregnede indekser er større end 
1,33, så betegnes målesystemet som værende i orden med hensyn til visningsfejl og repeterbarhed. 
I VDA 5/DS/ISO 22514-7 bestemmes standardusikkerhederne for begge komponenter separat. Herefter 
beregnes den samlede udvidede måleusikkerhed UMS på grundlag af disse usikkerheder lagt sammen 
med usikkerhederne stammende fra referenceemnet og opløsningen (samt eventuelt også lineariteten). 
Nu kan der beregnes et kapabilitetsindeks QMS eller CMS, som skal være henholdsvis mindre end 15% 
eller større end 1,33. 
 
Repeterbarhed og reproducerbarhed på emner. 
Til brug for denne analyse benyttes som regel 10 emner, der er udtaget fra produktionen, og som er 
fordelt over hele toleranceområdet. Emnerne måles to gange af tre operatører, men andre kombinationer 
af emner, operatører og gentagelser er mulige.  Herefter findes de pågældende standardafvigelser. I 
dette tilfælde er der ingen forskel på analyserne i MSA og VDA5/DS/ISO 22514-7. Alle steder (gælder 
også firmaretningslinjer) anbefales det at benytte ANOVA analyser i stedet for den ofte benyttede ARM-
metode (average-range-metode) for at finde variationerne kommende fra EV(equipment) og AV 
(Appraiser). Bemærk her, at som regel er det største bidrag i EV operatøren. 
Ud fra disse værdier findes i MSA %GRR værdien, hvor VDA5/DS/ISO 22514-7 beregner 
standardusikkerhederne i stedet for. 
 
Emnernes formafvigelser 
Analogt til usikkerheden på referenceemnet så kan en formfejl have en afgørende indflydelse på 
måleprocessens usikkerhed. Derfor skal man ikke se bort fra denne komponent.  De første 2 MSA 
udgaver anbefalede at måle emnerne 3 forskellige steder, for at medtage en eventuel indflydelse fra 
formfejl. Den seneste udgave af MSA tager derimod ikke hensyn tid denne parameter. Det anbefales 
derimod kun at måle det samme sted på emnerne. Det er imidlertid i praksis ofte ikke muligt (Typisk 



eksempel: automatiske målinger). I henhold til VDA5/DS/ISO 221514-7 bestemmes en 
usikkerhedskomponent, som senere indgår i den samlede beregning. 

Temperatur 
Hverken MSA eller firmaretningslinjer tager hensyn til temaet temperaturen. Man forudsætter 
umiddelbart, at temperaturforholdene mellem emne og udstyr er konstante. VDA5/DS/ISO 22514-7 
kræver en vurdering af temperaturforholdene og ud fra en af flere forskellige beregningsmetoder kan 
indflydelsen fra temperaturvariationer beregnes.    

Stabilitet 
Analysen og vurderingen af målesystemet eller måleprocessen egnethed på forskellige tidspunkter er 
grundlaget for beslutningen om anvendelsen af disse. Hermed må man stille sig spørgsmålet, om 
processens egnethed forbliver egnet over hele brugsperioden, eller om processens influensfaktorer 
ændrer sig signifikant i denne periode. 
Ønsker man at overvåge denne tilstand, gennemføres der repeterbarhedsmålinger på en kalibreret 
normal med regelmæssige intervaller. Resultaterne dokumenteres på et kontrolkort med forud fastlagte 
kontrolgrænser. Alle de refererede dokumenter anbefaler en sådan fremgangsmåde. 

Udvidet måleusikkerhed og kapabilitetsindekser 
Dette med kapabilitetsindekser er den mest afgørende nyhed ved VDA5/DS/ISO 22514-7. Den udvidede 
standardusikkerhed beregnes på samme måde som ved alle andre usikkerhedsberegninger, hvorefter en 
Q-værdi eller en C-værdi beregnes. Kravet til minimumsværdi (eller maksimumsværdi) svarer til, at der 
maksimalt må bruges 30% af tolerancen til måleusikkerheden. Der lægges dog op til, at kravene kan 
sættes individuelt af virksomheden ud fra (emne)egenskabernes vigtighed og virksomhedens egne 
vurderinger. 

Hvilken metode er den bedste? 
MSA metodens fordele ligger helt klart i den store udbredelse og dermed virksomhedernes kendskab til 
metoden. Den mere detaljerede vurdering af målesystem og måleproces i VDA5/DS/ISO 22514-7 med 
analyse af de enkelte influensfaktorer og deres virkning på den samlede usikkerhed taler imidlertid for at 
gå over til denne metode, som i øvrigt er analog med alle anbefalinger i samtlige DS/ISO –standarder. 
Tysk automobilindustri har derfor tilsluttet sig metoden i VDA5 og kræver i fremtiden denne metode 
anvendt. Tiden vil dog vise, hvilken af metoderne, som vinder størst udbredelse world wide eller rettere 
sagt, om DS/ISO 22514-7 vil erstatte MSA i de fleste virksomheder. 

Overensstemmelsesvurdering 
Som bekendt angiver DS/ISO 14253-1 hvornår der kan dokumenteres overensstemmelse med en given 
specifikation eller tolerance. Denne standard har hidtil kun beskæftiget sig med enkelte egenskabers 
overensstemmelse med et givet krav. Dette gælder her både for emners og måleudstyrs egenskaber. 
Her kan resultaterne af en MSA analyse ikke benyttes, da overensstemmelsesvurderingen bygger på 
fratrækning af den samlede måleusikkerhed. Resultatet af en analyse i henhold til DS/ISO 22514-7 vil 
derimod kunne anvendes direkte. 
Den nye udgave af DS/ISO 14253-1 giver nu også regler for overensstemmelseserklæringer, når det 
drejer sig om varepartier. 

Når er placeret efter en toleranceangivelse på en tegning, så er hele populationen af emner tages i 
betragtning i forbindelse med dokumentation af overensstemmelsen. Bemærk også at dette krav gælder i 
forbindelse med flere målinger på samme emne. 
Dette betyder desuden, at den aktuelle egenskabs fordeling også skal kendes.  
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