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Praktisk minikurs i mätosäkerhet

Mitt namn är Thomas Svensson, tidigare
vid SP, Sveriges Tekniska Forsknings-
institut och numera konsult i egen regi.

Efter att ha jobbat med och gett kurser
om mät- och provningssystem sedan 90-
talet tycker jag mig nu ha kommit fram
till en nöjaktig industrimetodik för att
bestämma mätosäkerhet - så enkelt som
möjligt, men ändå användbart i praktiken
och dessutom i enlighet med formella
krav från ackrediteringsorgan.

De metoder som jag tidigare använt och
undervisat härrör från fysiker som ansva-
rat för mätnormaler och som arbetat med
renodlade mätningar under mycket välkontrollerade laboratorieförhållanden. I industriell praktik visar sig
dessa metoder vara överdrivet komplexa och därmed svårbegripliga, svårhanterliga och oanvändbara.

Den metodik som jag nu har anammat utgår från kvalitetssystemens MSA-metod (Measurement System
Analysis). Denna ger, genom en planerad praktisk referensprovning, en övergripande skattning av repeter -
barhet och sätter gränsen för detaljnivån i vidare undersökningar. MSA-skattningen kompletteras sedan med
möjliga systematiska fel i använda mätinstrument och i förekommande fall med t.ex. miljöfaktorer som inte
kunde representeras i den övergripande MSA-proceduren.

Jag har följande erbjudande:

1. Jag besöker ert laboratorium över en dag och ni presenterar ett par mätmetoder som ni vill ha under 
kontroll avseende mätosäkerhet. Jag ger er instruktioner om referensprovningar för MSA.

2. Ni genomför referensprovningarna samt tar fram underlag för att bedöma osäkerheten i använda 
mätinstrument, dvs. specifikationer och kalibreringsprotokoll.

3. Ni skickar resultaten till mig och jag genomför mätosäkerhetsutredningarna.

4. Jag besöker åter ert företag över en dag och ger då en kortkurs i mätosäkerhet för en grupp av era 
medarbetare utifrån de genomförda praktikfallen. 

Med hjälp av denna kurs ska era medarbetare sedan kunna genomföra motsvarande utredningar för andra
mät- och provmetoder. Jag kommer några månader efter kursens avslutande att vara tillgänglig för frågor via
mail och telefon.
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