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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar ett examensarbete på Civilingenjör och Lärarprogrammet på KTH och SU.  

Examensarbetets syfte är att öka förståelsen för och kartlägga hur olika presentationsmodeller 

uppfattas påverka intresset och möjligheten att ta till sig kunskapen om mekaniken i fjädrande 

konstruktionselement (FKE). Tre olika presentationsmodeller har kartlagts där 

presentationsmodellernas kommunikativa angreppssätt har varierat mellan auktoritativ och 

dialogisk. Presentationsmodellerna som kartlagts är: 

 Seminarie utifrån problembaserat lärande 

 Seminarie utifrån casemetodiken 

 Auktoritativt seminarie 

 

Genom deltagande observation och intervjuer har deltagarnas uppfattningar om de olika KPM, vad 

avser intresse och möjlighet att ta till sig kunskap, testats och kartlagts och studiens slutsatser 

redovisats. Denna studie utförs inom ämnet FKE och målgruppen för presentationsmodellerna är 

vuxna personer med grundläggande kunskaper i mekanik. 

 

Resultatet av studien visar att möjligheten till inlärning och intresset ökar om det kommunikativa 

angreppssättet dialogiskt betonas. Det kommunikativa angreppssättet ska inte planeras vara 

renodlat dialogiskt eller auktoritativt. Detta beror på att intresset tenderar att minska när 

kommunikationen blir för auktoritativ samt för att deltagarna kan få det för svårt att styra seminariet 

då kommunikationen är för dialogisk. Det blir speciellt svårt för deltagarna att styra det 

kommunikativa angreppssättet om deltagarna inte har förkunskaper som behövs för att ta till sig 

kunskaper från seminariet. Den seminariemodell som ökade inlärningen och intresset mest var det 

caseutformade seminariet. 

Nyckelord 
Vuxenutbildning, mekanik för fjädrande konstruktionselement (FKE), PBL, casemetodik, 

kommunikativa presentationsmodeller (KPM), mekanikdidaktik. 
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Abstract   
This essay is the report of my master's dissertation for Master of Engineering and Teacher Program at 

KTH and SU in Stockholm. The aims of the master’s dissertation are to increase the understanding 

and compose a map of how different presentation models affect the interest and ability to learn 

when the subject is resilient construction element is presented on a one day seminar.  

I have composed maps of three different presentation models in which the presentation models’ 

communicative approach varied between authoritative and dialogic. The presentation models that 

have been composed a map of are: 

• Seminar designed by problem-based learning 

• Seminar designed by the case method 

• Authoritative seminar 

 

The presentations models were tested and based on the tests, the feedback from participants and my 

participation studies, the presentation were surveyed and conclusions drawn about the learning and the 

interest. This study was performed in the subject resilient construction element with the target group 

adults with a basic skill in mechanics. 

 

The result of this study is that the potential for learning and interest increased if the communicative 

approach is in the dialogic direction. The communicative approach should neither be very 

authoritative or very dialogic. This is because the interest tends to decrease when the communicative 

approach is too authoritative and because the participants have problem with directing the seminar 

if communicative approach is too dialogic. Difficulties occur for the participants to control the 

dialogic communicative approach if they don’t have prior knowledge. The seminar model that 

increased learning and interests the most was the case-seminar format. 

Keywords  
Adult education, mechanics for resilient construction element, PBL; the case method, communicative 

approach, mechanics didactics 
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Förord  
Detta är ett examensarbete inom programmet civilingenjör och lärare på KTH och SU med 

huvudhandledning på KTH. Examensarbetet följer kursen SA210X, 30 hp. Examensarbetet har utförts 

under våren 2011. Under examensarbetet har jag använt mig av både mina pedagogiska kunskaper 

och ingenjörskunskaper som jag fått under min utbildning. Arbetet har lärt mig arbetsgången i ett 

projekt på ett företag, arbetssättet vid en forskningsstudie och jag har givetvis även lärt mig mycket 

om fjäderteknik. Allt detta har varit mycket intressant. 

 

Jag vill rikta ett tack till mina handledare, Christer Nyberg (Mekanik inst. KTH), Lena Geijer 

(Pedagogiska inst. SU) och Daniel Karlsson (EWES) som hjälpt mig med utförandet av 

examensarbetet. Jag vill även tacka deltagarna på seminarierna, de som deltog i mina intervjuer och 

de anställda på EWES som hjälpt mig. Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar Ingrid Melin 

och Per-Anders Rydfalk och min sambo Erik Catoni för all hjälp och stöd. 

 

Tusen tack! 

Maria Melin Rydfalk  
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1 Inledning 

Denna rapport är en sammanställning av det examensarbete på magisternivå som genomförts under 

vårterminen 2011. I avsnittet inledning beskrivs vad som har studerats under studien. 

1.1 Problemformulering 

I studien har olika kommunikativa presentationsmodeller (KPM) testas och kartlagts kring hur de har 

upplevts påverka intresset och möjligheten till inlärning. Studien har utförts på företaget EWES 

Stålfjäder i Bredaryd. På EWES har deras fjäderseminarium används för att testa de olika KPM. 

Metoder som använts i studien är intervjuer, deltagande observationer och feedback i form av 

samtal och enkätundersökning.  De olika KPM som testats har presenterat samma teoretiska 

innehåll. Modellerna har testats på nyanställd personal på EWES samt på personal från ett företag 

som EWES har goda kontakter med. Utifrån feedback och deltagande observationer har det gått att 

sammanställa hur KPM upplevts påverka intresset och inlärningen. Utifrån intervjuer och samtal har 

det säkerställts att EWES mål med fjäderseminarierna uppfylls. I studien har ett nytt material till 

EWES fjäderseminarium tagits fram utifrån studiens resultat.  Vid överlämningen av det nya 

materialet presenterades det hur den kommunikativa presentationsmodellen är upplagd och hur den 

bör användas.  

 

Kontinuerligt under hela projektet har handledarmöten ägt rum och statusrapporter har skickats en 

gång i månaden till handledarna. Slutrapporten har skrivits på kontinuerligt under examensarbetet. 

För vidare information om studiens upplägg se bifogad projektplan <11.1> 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att öka kunskapen om och kartlägga hur olika kommunikativa 

presentationsmodeller (KPM) upplevs påverka intresset och möjligheten att ta till sig kunskapen om 

mekaniken i fjädrande konstruktionselement (FKE), samt att företagets mål med presentationen 

uppfylls. 

1.3 Frågeställning 

 Vilken/vilka av de testade KPM ansåg informanterna "passade" för ämnet FKE? 

 Hur motiverar de tillfrågade preferensen av de i studien testade KPM? 

 Hur uppfyller de kommunikativa presentationsmodellerna EWES mål? 
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 Hur uppfattas, de i studien testade, KPM inom ämnet FKE påverka grader av intresse och 

lärande hos deltagarna? 

 

1.4 Disposition 

Denna rapport börjar med en inledning som förklarar syftet med studien. Efter inledningen följer ett 

kapitel om fysiken som berörs i studien, ett kapitel om teorier om lärande. Efter detta beskrivs de 

olika metoder som används i studien. Under kapitlet genomförande beskrivs hur metoderna har 

använts i studien. Efterföljande kapitel är resultat och analys, där presenteras resultat från studien, 

frågeställningen besvaras och resultat från studien analyseras. Under kapitlet diskussion diskuteras 

resultatet och andra intressanta delar av studien. Efter detta följer en slutsats av studien. Sist finns 

en figurförteckning, litteraturförteckning och bilagor. 
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2 Fjädrar och tillverkning av dessa 

2.1 Företaget EWES stålfjäder AB 

EWES stålfjäder är ett företag som ligger i Bredaryd, två mil väster om Värnamo i Småland. Företaget 

startades 1935 och är ett familjeföretag. Det är 90 anställda och de har en omsättning på ca 123 Mkr. 

Som namnet avslöjar tillverkar de fjäderlösningar, men EWES har även en miljösida. På miljösidan 

tillverkas emissions- och mastelektroder samt filterstödkorgar. Fjäderdelen av företaget delas in i sex 

områden: automotive, elektronik och medicin, industri, miljöprodukter, standardprodukter och 

gasfjädrar. Dessa områden är anpassade efter produkterna som fjädrarna är designade för. EWES 

tillverkar huvudsakligen till industrin och speciellt till bilindustrin och utomhusproduktsindustrin1.  

 

EWES har ett sortiment med standardfjädrar men tillverkar även unika fjäderkonstruktioner, 

skräddarsydda efter kundens behov. EWES mål är att företaget ska uppfattas som det mest naturliga 

samarbetsparten när en fjäderlösning behövs. EWES ska uppfattas som ett företag med hög 

kompetens, som använder sig av senaste teknologin och modern maskinpark inom både utveckling 

och tillverkning av fjäderlösningar och de miljöprodukter som förtaget producerar (EWES Stålfjäder 

AB, 2011). 

2.1.1 Varför ett seminarium om fjädrar?  

EWES ser varje fjäderlösning som ett konstruktionselement snarare än ett fästelement och har 

kunskap om vad som är möjligt att tillverka från maskinparken och vad som är möjligt att göra 

teoretiskt sett. EWES vill att deras kunder ska få ta del av den kunskapen eftersom om båda parter 

har kunskapen leder det till att slutresultatet blir bättre och fjädern mer driftssäker (EWES Stålfjäder 

AB, 2011). Ett sätt att nå ut med denna kunskap till kunderna är genom EWES fjäderseminarier.  

Seminarierna ska bidra till att kunderna får kunskap om mekaniken inom FKE, att kunderna ska få 

förståelse för hur tillverkningen av fjädrar går till samt att knyta goda kontakter med varandra.  

2.2 Förstå Fysiken  

Ofta beskrivs en fjäders förlängning i förhållande till dess inre kraft enligt ekvationen          

där   är fjäderns inre motkraft som bildas då fjädern utsätts för en kraft och      (    )    är 

fjäderns längdförändring (Apazidis, 2004, s. 351). De beskrivna formerna gäller endast för 

tryckfjädrar. En dragfjädrars förlängning orsakad av en kraftpåverkan är även den beroende av 

fjäderkonstanten men förlängningen sker inte förrän kraften överstiger förspänningen i fjädern, 

                                                           
1
Exempel på produkter inom utomhusproduktsindustrin är åkgräsklippare, motorsågar och röjsågar  
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           (Institute of Spring Technology, 1993, s. C.7). Där   är kraften som verkar på 

fjädern, F0 är förspänningen i fjädern. För vridfjädrar finns det en proportionalitetskonstant mellan 

fjäderns inre moment och skänkelns vinkelförändring,       (    ) (Institute of Spring 

Technology, 1993, s. D.5). Som ekvationerna avslöjar är det inte samma fjäderkonstant även om de 

både benämns som fjäderkonstant, skillnad visas enklast genom enhetsanalys av ekvationerna. Den 

fjäderkonstant som oftast används vid drag- och tryckfjädrar,   , är den som beskriver förhållandet 

mellan axiell längdändring och en kraftpåverkan. Den andra fjäderkonstanten,   , beskriver 

förhållandet mellan en vinkeländring och ett moment. Både    och    beror av materialberoende 

parametrar men är själva inte endast materialberoende2. De materialberoende parametrarna är 

elasticitetsmodul ( )och skjuvmodul ( ). Elasticitetsmodulen beskriver sambandet mellan 

spänningen och töjningen i axiell riktning, s.k. normalspänning och normaltöjning (Dahlberg, 2001, s. 

16 & 30). Skjuvmodulen beskriver sambandet mellan spänningen och töjningen som fås när 

materialet vrids längs sin axel, s.k. skjuvspänning ( ) och skjuvtöjning ( ) (Dahlberg, 2001, s. 91 & 

96).  

 

 

 

 

 

Enligt ovanstående förklaring är förhållandet mellan normalspänning/normaltöjning och 

skjuvspänning/skjuvtöjning linjärt. Detta är bara sant till viss del. Förhållandet ser ut som beskrivs i 

figuren nedan. Kurvans utseende är materialberoende men detta är en generell graf för ett 

linjärelastiskt material. 

 

                                                           
2 Förhållandet mellan    och skjuvmodulen resp.    och elasticitetsmodulen härleds i bilagorna <11.5> och 

<11.6>. 

 

 

𝛾 = Skjuvtöjning 𝑀 

   

 𝜏= Skjuvspänning 

𝜎= normalspänning 

𝛿  𝑙  

𝐹 

FIGUR 1: BESKRIVNING AV SPÄNNING OCH TÖJNING 

Normaltöjning: 휀  
𝛿

𝑙0
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När en fjäder arbetar måste den arbeta inom den linjära delen, i början av kurvan, om den ska 

fungera med de egenskaper som önskas hos en fjäder. Lutningen i den linjära delen motsvarar 

elasticitetsmodulen eller skjuvmodulen beroende på vilken typ av spänning respektive töjning som 

visas på axlarna. Däremot är en fjäders förlängning i förhållande till kraften som den påverkas av inte 

ett konstant värde. Förhållandet mellan kraft och förlängning eller moment och vinkelförändring är 

endast linjärt inom ett spänningsintervall. Intervall begränsas av sträckgränsen för materialet som 

övre gräns och ingen spänning som undre gräns. Sträckgränsen är den gräns då materialet inte går 

tillbaka till sin ursprungliga form när materialet inte påverkas längre (Dahlberg, 2001, s. 47). Om 

fjädern fortsätts belastas över sträckgränsen kommer fjädern till slut gå sönder, då har spänningarna 

i fjädern passerat brottgränsen för materialet. För en tryckfjäder gjord utav ett av de vanligaste 

fjädertrådsmaterialen är sträckgränsen ungefär 45 % av brottgränsen (Institute of Spring Technology, 

1993, s. A.31). 

 

När en tryck- resp. dragfjäder trycks ihop resp. förlängs vrider sig fjädertråden och skapar 

förskjutningar i materialet. Detta ger upphov till skjuvspänning,  , och skjuvtöjning,  . Definitionen av 

skjuvspänning är     ⁄  där   är tvärkraften som skapar momentet   i figuren och   är 

tvärsnittsarean av tråden (Dahlberg, 2001, s. 89). Skjuvtöjning är vinkelvridning ( ) som blir av 

tvärkraften (Dahlberg, 2001, s. 96), se Figur 3: Beskrivning av hur tråden påverkas av fjäderns 

längdändring. 

 

 
1) Sträckgräns 
2) Brottgräns 
 
Kurvan beskriver hur spänningen 
och töjningen förhåller sig till 
varandra.  
 

FIGUR 2: SPÄNNING OCH TÖJNINGS KURVA, 
HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FILE:STRESS_V_STRAIN_A36_2.SVG 4 MAJ -11, ÖVERSATT OCH 
REGIGERAD AV FÖRFATTAREN 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stress_v_strain_A36_2.svg
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När en vridfjäder påverkas av en kraft påverkas fjädern på ett annat sätt. När skänklarna på 

vridfjädern utsätts för en kraft ger det upphov till ett moment. Detta ger upphov till att materialet 

dras ut i axiell trådriktning, dvs. momentet ger upphov till normalspänning, σ, och normaltöjning, δ, 

av materialet i tangentiell riktning, se Figur 4: Beskrivning av hur en kraft påverkar en vridfjäder.  

 

      

 

 

En fjädertråd ska ha egenskaper som gör att fjädern går tillbaka till utgångsläget efter en påfrestning 

trots många upprepningar och stora påfrestningar. Dessa egenskaper är viktiga för den färdiga 

fjädern som ska hålla för åtminstone 10 000 upprepningar, oftast mycket mer, utan att ändra form 

och utseende. Egenskaperna gör det däremot inte lättare att skapa fjädern. Vid tillverkning av 

fjädern krävs att tråden ska agera mot sina egenskaper: den ska stanna i det läget som den böjs till. 

Vid fjädertillverkning bestäms därför ett toleransintervall som fjäderns längder, vinklar och 

längdförändring av kraftpåverkan får ligga inom för att räknas som acceptabel. 

  

FIGUR 3: BESKRIVNING AV HUR TRÅDEN PÅVERKAS AV FJÄDERNS 
LÄNGDÄNDRING  

FIGUR 4: BESKRIVNING AV HUR EN KRAFT PÅVERKAR EN VRIDFJÄDER 

Momentpunkt 
𝐹 

δ 

𝐹 

𝜃 

𝑀 
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På EWES används i 9 fall av 10 en av de trådtyperna i europanormen s.k. EN-standarden. De tre 

trådtyperna som ingår i EN-standarden är: 

 

TABELL 1 

 Patenterad kalldragen 
olegerad tråd 

 

Oljehärdad fjädertråd 
av olegerat stål 

 

Rostfri fjädertråd 
 

Beteckning EN-10270-1 EN-10270-2 EN-10270-3 
Maximal 
arbetstemperatur  

Ca 100 oC Ca 200 oC  Ca 300 oC 

Egenskaper + Går att ytbehandla med 
Z- eller ZA-beläggning för 
att få ett rostskydd3. 
- Ej rostfri  

+ Har jämnast yta av 
dessa material 
- Ej rostfri 

+ Rostfri  
+ Finns en typ som 
klarar surare miljöer 
- Svagare än de andra 
materialen 

  

 

Vilket material som väljs till en fjäderkonstruktion beror på var den ska arbeta, hur stort utrymme 

fjädern har att arbeta inom och vilka kraft/förlängningskrav som finns på fjädern.   

                                                           
3
 Z står för att det är en zinkbeläggning och ZA för att det är en zink/aluminium- beläggning. 
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3 Teorier om lärande  

3.1 Vygotskijs teorier om lärande 

Vygotskij sätt att se på lärande är ur ett sociokulturellt perspektiv. Att se på lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv handlar om ”hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i 

kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller” (Säljö, 

2000, s. 18). Med andra ord bygger lärande, ur ett sociokulturellt perspektiv, på hur vi utvecklar och 

använder våra redskap och kommunikationen (Säljö, 2000, ss. 22,23). Med kultur menas redskap som 

fås genom interaktion med omvärlden (Säljö, 2000, s. 29). Med sociokulturella redskap menas både 

språkliga och fysiska hjälpmedel som vi har tillgång till och använder oss av när vi arbetar med att 

förstå vår omvärld (Säljö, 2000, s. 20). Exempel på redskap är kroppsspråk, talspråk, skriftspråk, 

penna, dator, grammatik, matematiska samband. En viktig grundsten i den sociokulturella teorin är 

att via kommunikation skapas sociokulturella redskap och via kommunikation för redskapen vidare 

(Säljö, 2000, s. 22).  

 

Vygotskij anser även att vi lär oss inom ramar för de tolkningar och tankemönster som omgivningen 

använder och tillhandahåller (Säljö, 2000, s. 66). Detta kan tolkas som att arbeten som är 

verklighetsbaserade främjar studenters lärande. Detta eftersom studenterna då kan beskriva och 

agera som de uppfattat att omgivningen de befinner sig i tillåter och uppmuntrar (Säljö, 2000, s. 66). 

På så sätt kan studenterna ta till sig kunskapen arbetsmetoderna ger upphov till. En annan intressant 

del inom den sociokulturella teorin är tron på att människan aldrig slutar utvecklas (Säljö, 2000, s. 

119). Utvecklingszonen (zone of proximal development, ZPD) definieras som det avstånd som blir 

mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd mot vad personen kan prestera med stöd (av 

t.ex. en seminarieledare) eller under samarbete med andra (Säljö, 2000, s. 120), se Figur 5, 

Utvecklingszon  (Avritad).  

 

 

 

Att människan inte slutar utvecklas kan även kopplas till de redskap vi använder. Redskap som vi 

använder oss av utvecklas och då anpassar vi oss, genom att våra kunskaper och vårt intellekt 

utvecklas. Detta för att kunna ta del av de nya redskapen (Säljö, 2000, s. 71). En annan del inom den 

  Uppnådd kompetens Utvecklingszon Framtida 
kompetens 

 
FIGUR 5, UTVECKLINGSZON (SÄLJÖ, 2000, S. 122) (AVRITAD) 
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sociokulturella teorin är att kunskap inte ses som en kopia av omvärlden utan individen skapar 

kunskapen (Säljö, 2000, s. 65). Med detta menas att bara för att en student har fått ta del av korrekt 

information betyder det inte att han/hon har konstruerat enligt läraren ”korrekta kunskaper” utav 

informationen.  

3.2 Deweys teorier utbildning 

Deweys teorier om utbildning berör vilka relationer som finns mellan individen och det sociala 

sammanhanget (Dewey, 2007, s. 17). Dewey menar att utbildning ska utgå från studentens intressen 

och aktiviteter samt att läraren ska arbeta för att på ett målinriktat sätt stimulera, bredda och 

fördjupa kunskaperna hos studenten (Dewey, 2007, s. 17). Om kunskapen som lärs ut inte är 

kopplade till studentens intressen blir utbildningen något som pressas på studenten (Dewey, 2007, s. 

46). Verklig utbildning anser Dewey endast uppnås om begåvning stimuleras av sociala krav som 

ställs av en situation (Dewey, 2007, s. 46). 

3.3 Piagets utvecklingsteorier 

Piagets utvecklingsteori beskriver den intellektuella utveckling som sker från spädbarn s ålder till 

vuxen ålder (Piaget, 1988, s. 2). Intelligens är enligt Piaget ett adaptivt beteende, dvs. ett beteende 

som främjar anpassningen till omvärlden med hjälp utav organisation och omorganisation av tankar 

och handlingar (Piaget, 1988, s. 2). När nya beteende mönster krävs av omgivningen för att en 

situation ska förstås sker ackommodation av beteendemönstren (Piaget, 1988, s. 3). Om 

beteendemönstren som krävs för att förstå en situation framkallas när en ny situation försöker 

förstås sker assimilation av beteendemönstren (Piaget, 1988, s. 2). Båda dessa funktioner 

(assimilation och ackommodation) ingår i varje persons intellektuella handlingar oavsett vilken typ av 

typ av handling det innefattar eller personens utvecklingsnivå (Piaget, 1988, s. 3).    
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4 Metod  

I detta kapitel beskrivs de metoder som används under examensarbetet samt en beskrivning av 

presentationsmodellernas utformning och uppbyggnad. Deltagarna i studien kan jämföras med 

studenter och de resonemang som förs inom forskningslitteratur om lärprocesser ex: vid 

caseundervisning och PBL.   

4.1 Kommunikativa angreppssätt  

I boken Meaning making in secondary science classrooms beskrivs kommunikativa angreppssätt som 

används i klassrummet. För att beskriva de olika angreppssätten används två parametrar. Den första 

parametern berör lärarens roll. Parametern sträcker sig över intervallet dialogisk till auktoritativ. Den 

andra parametern berör interaktiviteten i klassrummet. Denna parameter sträcker sig över 

intervallet icke-interaktiv till interaktiv (Mortimer & Scott, 2003, ss. 33-34). Figur 6, kommunikativa 

angreppssätt beskriver hur parametrarna verkar.  

 

 

 

Vid en undervisningssituation kan kommunikationen ha fyra ytterligheter: 

1) Interaktiv och dialogisk. Läraren lyssnar på studenternas frågor och åsikter och anpassar 

undervisningssituationen efter studenternas åsikter (Mortimer & Scott, 2003, s. 36). Detta kan leda 

till att det som läraren hade tänkt ta upp inte hinns med.  

2) Icke-interaktiv och dialogisk. Läraren diskuterar med sig själv, han/hon ställer frågor som han/hon 

själv svarar på (Mortimer & Scott, 2003, s. 38). 

3) Icke-interaktiv och auktoritativ. Läraren håller en föreläsning som åhörarna får lyssna på. Däremot 

får åhörarna ingen bra respons på frågor och diskussioner förekommer inte (Mortimer & Scott, 2003, 

s. 38).  

FIGUR 6, KOMMUNIKATIVA ANGREPPSSÄTT 

Dialogisk 

Interaktiv 

Icke-interaktiv 

Auktoritativ 

1 

2 3 

4 
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4) Interaktiv och auktoritativ. Läraren ställer frågor och är öppen för frågor men låter inte 

studenternas medverkan påverka hur undervisningssituationen fortskrider (Mortimer & Scott, 2003, 

s. 35). Detta medför att om studenter ställer frågor utanför den ram som läraren tänkt att 

undervisningen ska beröra, svarar lärare kort och koncist på frågan.   

4.2 Problembaserat lärande 

Problembaserat lärande (PBL) bygger på att studenterna själva ska ta ansvar för sitt lärande och 

grupparbete. När en grupp studenter arbetar efter PBL är fokus riktat på att lösa ett problem 

(Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 166). Att arbetet bygger på problemlösning innebär att studenterna 

kan koppla lärandet till det som studenten tycker är intressant, vilket enligt Dewey är krav för att 

utbildning ska ske (se kapitel <3.2>). Vid jämförelse mellan PBL och undervisning som är styrd av 

lärare ses att lärarstyrd undervisning ofta har fokus på ett ämnesområde eller en kursbok istället för 

ett problem eller en uppgift vilket PBL ska ha (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 166). Detta gör att 

lärarens roll blir annorlunda när läraren ska använda PBL. Läraren blir mer en coach som ska stötta 

studenterna och inte någon som ska förklara hur det ligger till eller hur en elev går vidare med en 

uppgift (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 170). Vikten av att vara tydlig som coach och följa riktlinjerna 

för PBL är stor enligt boken Läroprocesser i högre utbildning då det är lätt både som lärare och 

student att falla in i gamla mönster (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 170).  Eftersom det är viktigt att 

studenter och lärare vet arbetsgången i PBL presenteras de sju stegen som Riksuniversitetet i 

Limburg, Maastricht har arbetat fram och som hälsouniversitetet i Linköping och Linköpings 

universitet har arbetat om efter svenska förhållanden (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 168). Dessa sju 

steg beskriver arbetsgången i PBL:  

 ’’Klargöra termer och begrepp (brainstorming) 

 Definiera problem (systematisering) 

 Inventera gruppernas uppfattningar och idéer kring problemet  
(problemformulering) 

 Systematisera inventeringen (inlärningsmål) 

 Formulera inlärningsmål (utvärdering) 

 Inhämta kunskap i relation till inlärningsbehoven (inlärning) 

 Syntetisera den nyförvärvade kunskapen (uppföljning)’’ (Wilhelmsson & Bron, 2007, s.168) 

 

Studenterna ska delas in i s.k. basgrupper i storleksordningen sju studenter i varje basgrupp. 

Studenterna får ta del av de sju stegen i PBL och får ett problem tilldelat. Varje basgrupp ska ha en 
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egen handledare men gruppen ska själv bestämma tillvägagångssättet för att lösa uppgiften 

(Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 169). Ur ett sociokulturellt perspektiv innebär det att studenter 

behöver ta fram de redskap som behövs för att inlärning ska ske och eftersom det är via 

kommunikation som redskap skapas och förs vidare (se kapitel <3.1>) passar detta arbetssätt i 

grupparbetsform, vilket PBL använder sig av. 

 
Anders Eklöf som är doktorand vid Göteborgs universitet menar på att PBL inte har några givna steg 

som måste följas men att stegen är ett bra sätt att belysa hur processen kan gå till (Eklöf, 2009). Eklöf 

ser det som att det finns tre infalsvinklar som kan ses som en modell på upplägget vid undervisning 

med PBL. Den första infalsvinkeln är gruppdiskusionen där studenterna ska ta ställning till problemet. 

För att göra det ska studenterna sätta ord på sina tankar och åsikter och därmed bli medvetna om 

sina åsikter och vad de har för kunskaper inom ämnet. (Eklöf, 2009) Den andra delen är att arbetet 

ska vara styrt av och studenterna. Studenterna ska styra disusionerna och formulera de 

frågeställningar och perspektiv som arbetet ska kretsa kring (Eklöf, 2009). Den tredje delen är att 

projektet ska starta i ett problem, även kallat en pedagogisk utmanande situation. Detta är viktigt då 

studenterna inte kan förväntas ha en gemensam referensram. Därför skapas en gemensam 

utgångspunkt i form av ett problem som studenterna kan utgå ifrån (Eklöf, 2009). Enligt Eklöf är 

ordet problem är ett problem i sig. Detta kan tolkas som att ett definierat problem måste 

konstrueras. Om problemet definieras närmar sig undervisningen casemetodiken (Eklöf, 2009). I 

undervisning med PBL passar det med ett problemområde med många olika ingångar. 

 

Skilnaderna mellan de sju stegen och Eklöfs tre delar är inte stora när de jämförs. De sju stegen är 

bl.a. ett sätt för stötta studenter i arbetet att styra arbetet med att ta till sig sig kunskap vilket är en 

av Eklövs delar (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 168). Wilhelsson och Bron skriver inte direkt om att 

studenterna ska ta ställning till problemet som getts men punkterna ’’Klargöra termer och begrepp”, 

”Definiera problem” och ” Inventera gruppernas uppfattningar och idéer kring problemet” kan ses 

som ett sätt att ta ställning till problemet.  Både Eklöf och Wilhelmsson och Bron anser att PBL ska 

utgå ifrån ett problem. Eklöfs form av PBL är mer fri än arbetssättet som beskrivs  av Wilhelmsson 

och Bron. 

4.3 Casemetodik 

Enligt Wilhelmsson och Bron innebär att arbeta med case att studenterna arbetar med ett konkret 

fall och att utbildningen fyller vissa krav. Det finns inte en typ av undervisningsstrategi som är 

caseundervisning utan casemetodiken innefattar många olika modeller (Wilhelmsson & Bron, 2007, 
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s. 172) (Kjellén, Lundberg, & Myrman, 2004). Villkoren för att en undervisningsform ska räknas som 

caseundervisning är (Wilhelmsson & Bron, 2007, ss. 172,173): 

 Caset ska vara open-ended dvs. mer än en möjlig tolkning av fallet. Fallets uppgifter ska inte 

leda till att studenterna försöker gissa svar på olika delar. 

 Olika tolkningar av ett case måste kunna ge olika slutsatser 

 Caset måste vara skrivet utifrån en aktörs perspektiv vilket ska leda till att alla case blir en 

subjektiv betraktelse ur personens synvinkel  

 Då ett case är alltid en verklig situation eller en situation som kunnat vara verklig blir 

inlärningen situationsbunden, kontextualiserad och kopplad till tidigare erfarenheter 

Casemetodikens arbetssätt går att koppla till Deweys teorier om att verklig utbildning endast uppnås 

om begåvning stimuleras av sociala krav som ställs av en situation (se kapitel <3.2>) vilket 

casemetodiken gör genom användning av verklighetsbaserade case och utbildning med koppling till 

samhället. Vygotskijs teori om att studenters lärande beror på hur de utvecklar och använder 

kommunikation samt de redskap de har tillgång till är något som casemetodiken tagit vara på under 

seminariet med en gruppdiskussion kring caset vilket är centralt i caseundervisningen (Wilhelmsson 

& Bron, 2007, s. 175).  

Den moderna formen av casemetodiken utvecklades vid Harvarduniversitetet, USA, runt sekelskiftet 

1800-talet till 1900-talet (Kjellén, Lundberg, & Myrman, 2004). Professor Langdell tyckte att det var 

synd att juridikstudenterna fick färdiga analyser av olika rättsfall som de skulle memorera. Därför 

började ha ta upp fall som studenterna fick analysera och sedan diskutera (Wilhelmsson & Bron, 

2007, s. 174). Metoden spred sig till Harvard Business school när den startades i början av 1900-talet. 

Efter detta har caseundervisningen spridits vidare i USA och till andra delar i värden. I Sverige idag 

används undervisning i case förutom i ekonomi- och juridikutbildningen i bl.a. läkarutbildningen och 

polisutbildning (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 175). Ordet case har inte översatts till svenska ordet 

fall. Detta beror på att det ska tydliggöras att case tillhör casemetodiken och att casemetodiken inte 

ska förväxlas med fallstudier (Kjellén, Lundberg, & Myrman, 2004) (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 

173).  Ett undervisningscase redogör för studenten vad som gäller utan att författaren av caset har 

lagt in någon analys eller värderingar. Författaren kan däremot medvetet ha utelämnat delar eller 

vinklat historien åt något håll. Idén med arbetet är att studenterna ska utföra analysen av 

redogörelsen samtidigt som studenterna utsätts för situationer som de kan möta i arbetslivet 

(Kjellén, Lundberg, & Myrman, 2004).  Lärarens roll är viktig. Läraren måste lyssna in studenternas 

åsikter och vara flexibel. Samtidigt måste läraren även ha tålamod och vänta in studenterna men 
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även förstå att klockan går och styra diskussionen med en osynlig hand kring några grundläggande 

frågor (Kjellén, Lundberg, & Myrman, 2004).  

4.3.1 Jämförelse mellan PBL och casemetodik 

Casemetodiken och PBL har många likheter så som att båda arbetar efter en problemformulering, 

dvs. det är inte ämnet som är i fokus utan problemet (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 166 & 172). De 

har även gemensamt att metoderna syftar till att öka interaktiviteten i undervisningen (Kjellén, 

Lundberg, & Myrman, 2004). Casemetodiken innehåller inte nödvändigtvis den ”brain-storming” i 

grupper som är viktig i PBL, i case betonas istället den individuella prestationen i 

helgruppsdiskussionen (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 175 & 176). Undervisning med case innehåller 

alltid ett seminarium där ett case diskuteras i helklass och studenterna får där var och en svara för 

sina resonemang (Kjellén, Lundberg, & Myrman, 2004). Detta leder till att lärarrollen är annorlunda i 

en undervisningssituation med case i jämförelse med PBL (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 175). 

Lärarens roll är mer aktiv i undervisning med case, lärarens roll blir som en diskussionsledare som 

ställer öppna frågor och fördela ordet (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 175). I PBL ska varje basgrupp 

ha varsin coach som ska stötta studenterna (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 169). Vid undervisning 

utifrån PBL får eleverna ett problem. Detta problem bör inte innehålla en utförlig 

problemformulering för utan detta är en del i arbetet i att förstå problemet. Om problemet 

innehåller en utförlig problemformulering börjar arbetsgången mer likna ett arbetssätt utifrån case 

(Eklöf, 2009). 

4.4 PBL, casemetodik och kommunikativa angreppssätt i 

undervisningssituationer 

The critical incident technique är en teknik som bygger på att händelser som studerats som varit 

betydelsefulla jämförs mot systematiskt definierade kriterier (Flanagan, 1954). Med händelse menas 

en incident som är observerbar och som består av en mänsklig aktivitet. Händelsen ska vara 

fullständigt dokumenterad så att det går att dra slutsatser och förutsägelser om personen som utför 

handlingen (Flanagan, 1954).  

 

Om en undervisningssituation som följer PBL ses som en händelse går det att observera att 

studenternas möjligheter att påverka innehållet i seminariet är stort. Detta eftersom PBL bygger på 

att studenterna själva ska ta ansvar för sitt lärande och grupparbete samt att ledaren ska verka som 

en coach och stötta studenterna i deras lärandeprocess, kapitel <4.2>. När detta jämförs mot en 

interaktiv/dialogisk KPM på ett seminarium (där Läraren lyssnar på studenternas frågor och åsikter 

och anpassar undervisningssituationen efter studenternas åsikter, kapitel <4.1>) ses likheter. Vid 
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båda dessa undervisningstillfällen anpassas undervisningssituationen efter studenternas diskussioner 

och åsikter.  Om PBL fortsätts ses som en händelse och jämförs mot en interaktiv/auktoritativ KPM 

ses att PBL och en interaktiv/auktoritativ KPM har en del olikheter. PBLs tankar kring att studenterna 

själva ska ta ansvar för sitt lärande (kapitel <4.2>) motsäger det icke-dialogiska angreppssättet som 

det interaktiva/auktoritativa angreppssättet innebär.  Den interaktiva/auktoritativa KPM bygger på 

att läraren ställer frågor och är öppen för frågor men låter inte studenternas medverkan påverka hur 

undervisningssituationen fortskrider, kapitel <4.1>. Likheter finns mellan PBL och de två KPM inom 

deltagarnas möjligheter att vara interaktiva.  Detta eftersom PBL syftar till att studenterna ska 

interagera i undervisningen i form av att de ansvarar för lärandet (kap < 4.2>). Vid båda typerna av 

KPM som nämnts sker interaktion mellan lärare och studenter (kap <4.1>). Dessa jämförelser visar 

att PBL bygger på en KPM som är långt åt det dialogiska hållet på skalan auktoritativ till dialogisk. 

 

När en undervisningssituation som bygger på casemetodik ses på samma sätt kan det även här 

observeras intressanta incidenter. Vid denna undervisningssituation får studenterna fall som de ska 

analysera och sedan diskutera, kapitel <4.3>.  Det fall studenterna får ska vara ett undervisningscase 

som redogör för studenten vad som gäller utan att författaren av caset har lagt in någon analys eller 

värdering, kapitel <4.3>. Läraren måste lyssna in studenternas åsikter och vara flexibel. Samtidigt 

måste läraren även ha tålamod och vänta in studenterna men även förstå att klockan går och styra 

diskussionen med en osynlig hand kring några grundläggande frågor (kap <4.3>). Vid en 

dialogisk/interaktiv KPM ska läraren lyssna på studenternas frågor och åsikter och anpassar 

undervisningssituationen efter studenternas åsikter (kap <4.1>). Vid jämförelse mot en 

dialogisk/interaktiv KPM ses att möjligheten till interaktiviteten är en gemensam del. 

Casemetodikens tankar kring att läraren måste lyssna in studenternas åsikter och vara flexibel passar 

in med den interaktiva/dialogiska KPM. Däremot tankarna om att läraren ska styra diskussionen med 

en osynlig hand kring några grundläggande frågor stämmer inte överens med en dialogisk/interaktiv 

KPM däremot till viss del med en interaktiv/auktoritativ KPM. Att påståendet endast till viss del 

stämmer överens med en interaktiv/auktoritativ KPM baseras på att ledaren endast ska styra några 

grundläggande frågor istället för att styra hela diskussionen. Slutsatsen av jämförelserna blir att en 

undervisningssituation utformad efter casemetodiken är en interaktiv KPM och till viss del 

auktoritativ och till viss del dialogisk. 

 

För att få en bild av intervallet auktoritativ till dialogisk har tre KPM testats i studien. Den första är ett 

seminarium utifrån PBL, det andra ett seminarium utifrån casemetodiken. Den tredje KPM sträcker 

sig långt mot det auktoritativa hållet på skala auktoritativ till dialogisk. Denna KPM kallas i studien för 
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auktoritativt seminarium. Bilden nedan beskriver de tre olika KPM placering på en skala mellan 

auktoritativt och dialogiskt angreppssätt.  

 

 

 

4.4.1 Auktoritativt seminarium 

För att studien ska testa KPM inom hela intervallet från auktoritativ till dialogisk skapas en 

seminarieform som nämns som ett auktoritativt seminarium.  Med auktoritativt seminarium menas 

en undervisningsform där seminarieledaren styr en genomgång efter den planering som han/hon 

gjort. Deltagarna får ställa frågor när de vill men frågor som är utanför ämnet besvaras kortfattat. 

Deltagarnas frågor och invändningar ska inte ändra innehållet och upplägget i genomgången. 

Arbetssättet är alltså interaktivt men även auktoritativt då läraren tar rollen som en ledare och styr 

genomgången. Detta betyder att denna seminarieform placeras långt till vänster på skalan i figuren 

ovan. 

4.5 Presentationsmetoder 

Grundläggande kunskaper och tips om presentationsteknik står i boken Presentationsteknik av 

Anders Heldin. Heldin beskriver att en presentation ska delas upp i olika faser: start, inledning, 

information, sammanfattning och avslut (Heldin, 2003, s. 13).  Starten är allt från de första 

sekunderna till första minuten. Den delen är till för att ledaren ska fokusera på att göra ett gott första 

intryck av både sig själv och ämnet. Inledningen (som är nästa fas) ska innehålla en presentation av 

ledaren, ämnet, tidsåtgången, innehållet och målet med presentationen. Den följande 

informationsfasen ska innehålla det stoff som ska förmedlas. Det bör inte vara mer än tre olika delar i 

samma presentation anser Heldin (Heldin, 2003, s. 17). Han tipsar även om att ha enkla bilder till 

presentationen och höja kunskapsnivån på presentationen genom att ställa frågor till publiken som 

fördjupar ämnet (Heldin, 2003, s. 42). Sammanfattningen som följer efteråt ska ta upp det viktigaste i 

presentationen. Avslutningen finns för att förmedla att presentationen är slut. En ledare som gör ett 

bra avslut ska tala om att presentationen är slut samt visa det.  (Heldin, 2003, s. 21).  

Auktoritativt Dialogisk 

Seminarieformer:   AS    Case          PBL 

FIGUR 7: PRESENTATIONSMODELLERNAS OLIKA KOMMUNIKATIVA ANGREPPSSÄTT, 
RITAD AV FÖRFATTAREN 
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4.6 Intervju- och samtalsmetoder 

En intervju är en typ av ett professionellt samtal, d.v.s. ett samtal där parterna har olika och icke 

jämställda roller (Lantz, 2007, s. 10).  Som samtalsledare (intervjuledaren) är det viktigt att kunna 

besvara frågorna: varför är det är viktigt att besvara frågeställningen? och varför 

frågeställningen/undersökningen har ett allmänt intresse? Att kunna formulera varför 

frågeställningen är viktig att besvara samt kunna redogöra för dessa punkter gör att respondenten 

får respekt för samtalet och blir mer införstådd i vad som gäller. Det är även viktigt att 

samtalsledaren är införstådd i dessa frågor då det blir lättare att disponera samtalet på den givna 

tiden och lättare att ställa bra följdfrågor. Under en intervju är det samtalsledaren som ska styra 

dialogens utveckling, och det ska finnas en i förväg bestämd riktning på intervjun (Lantz, 2007, s. 11).  

Även detta är för att skapa trygghet hos respondenten och för att få en struktur i intervjun för 

samtalsledaren. Det finns en del förberedelser som behöver ses över innan en intervju eller ett 

samtal (Lantz, 2007, ss. 20, 33, 54): 

 Denna förutbestämda riktning på intervjun  

 Hur djupt ska intervjuaren gå med frågorna? Hur odetaljerat svar duger?  

 Vad är det centrala med samtalet/intervjun? Vad är kärnan? 

 Val av intervjuform. Det finns fyra olika typer: helt öppen, delvis öppen, delvis strukturerad 

och helt strukturerad. 

En öppen intervju passar då en mindre grupp ska intervjuas samt om resonemangen kring 

respondentens svar är intressanta för intervjuaren. En strukturerad intervjuform används t.ex. vid 

enkätundersökningar och passar när stora grupper ska tillfrågas och om anledningen till svaret inte är 

lika intressant som svaret. 

 

Den delvis strukturerade intervjuformen har bestämda frågeområden och ibland förutbestämda 

följdfrågor och svarsalternativ.  Det är inte lika lätt att göra en kvantitativ analys av denna 

intervjuform som den helt strukturerade. Detta då de öppna frågorna är svårare att jämföra med 

varandra men i stort brukar det oftast gå bra att jämföra intervjuerna och dra slutsatser. (Lantz, 

2007, s. 33) 

 

Vid ett samtal eller en intervju finns det flera saker att tänka på. Samtalsledaren och respondenten 

påverkas av varandra, s.k. intervjueffekter. Samtalsledaren bör vara medveten om detta och agera 

med denna kunskap i bakhuvudet för att kunna stärka det insamlade materialets tillförlitlighet (Lantz, 

2007, s. 65).  En annan viktig del att ta hänsyn till är att respondenten och samtalsledaren har olika 

referenssystem till vilket båda relaterar det som sägs (Lantz, 2007, s. 65). I figuren nedan (Figur 8: 
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Tolkning av information) visas de problem som kan uppkomma när två olika personer (A och B) ska 

tolka något som en tredje person har sagt. Figuren visar hur dessa personer utifrån sina 

tolkningsvanor (sina referensramar) får en föreställning av den givna företeelsen. När Person A och 

person B sedan uttrycker vad de har sett har de olika åsikter beroende på att de tolkade företeelsen 

på olika sätt (Wilhelmsson & Bron, 2007, s. 66).  

Ett annat problem som kan uppstå är att formulera den föreställning som önskas framföras. Fråge-

ställaren (inte person A eller B utan det som nämns som Synligt i bilden) kanske egentligen ville få 

fram  men är otydlig och det som framställs blir . Se Figur 8: Tolkning av information. 

 

 

4.7 Projektmodell 

Kunskaper inom projektarbete och projektgenomförande har varit till nytta både unders studiens 

arbetsgång och under planering och genomförandet av seminarierna. Detta eftersom många av 

åhörarna arbetar i projekt av den typ som beskrivs nedan vilket kan utnyttjas i planeringen av 

seminarierna. 

 

FIGUR 8: TOLKNING AV INFORMATION (WILHELMSSON & BRON, 2007, S. 66) 
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Ett generellt projekt har ett projektflöde som kan följas för att se vilka faser som ett projekt kan delas 

in i. I boken Handbok för mindre projekt sägs det att ett projekt kan delas i fyra faser: förstudie, start 

genomförande och avslut. I figuren nedan (Figur 9: Projektflöde ) visas hur ett generellt projekts 

projektflöde ser ut.  

 
 
 
Inför ett projekt görs en förstudie där undersöks om är möjligt att genomföra iden. I starten av 

projektet arbetas det med att alla i projektet ska få samma uppfattning om vad projektet ska uppnå 

för mål. Detta görs dels genom att göra om och vidare studera delar av förstudien. Starten innehåller 

även mycket planering av hur projektet ska genomföras. I fasen genomförande genomförs det som 

har planerats i start fasen. I denna fas är det viktigt att se om allt flyter på som planerat eller om 

projektet går långsammare eller snabbare. När genomförandet är slut ska projektet avslutas. Detta 

görs genom att erfarenheter från projektet samlas in och sammanställs. När uppdragsgivaren har 

godkänt projektet är projektet officiellt avslutat (Eriksson & Lilliesköld, 2007, ss. 8-11).   

 

Viktiga begrepp i ett projekt är (Eriksson & Lilliesköld, 2007, ss. 13,14): 

 Milstolpe: Ett avstämningstillfälle som projektmedlemmarna har bestämt. Ett resultat ska ha 

uppnåtts vid denna tidpunkt.   

 Grindhål: Uppdragsgivarens uppföljningstillfälle. En tidpunkt då uppdragsgivaren ska ha gett 

sina åsikter. 

 Projektmodell: Projektflöde tillsammans med milstolpar och grindhål. 

Det finns även olika hjälpmedel för att lyckas med planering och genomförandet. Nedbrytningsplan 

(work breakdown structure, WBS) är en metod för att få en bild av projektets olika delar. När en WBS 

FIGUR 9: PROJEKTFLÖDE (ERIKSSON & LILLIESKÖLD, 2007, S. 9)  
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skapas delas projektet upp i hanterbara små delar och skapar arbetsuppgifter utifrån de olika 

delarna. Det är viktigt att se vilka beroenden som finns mellan de olika delarna (Eriksson & Lilliesköld, 

2007, s. 24). Detta görs för att lättare att få en uppfattning om vad som ska göras. Utifrån en WBS 

kan det sedan göra en tidsuppskattning som kan arbetas vidare till en tidplan. En tidplan ska grafiskt 

visa de milstolpar och grindhål som projektet har (Eriksson & Lilliesköld, 2007, s. 24). Tidplanen ska 

vara enkel att uppdatera och ska uppdateras kontinuerligt. Syftet med tidplanen är att förenkla och 

tydliggöra uppföljningen av projektet. Ett annat hjälpmedel är riskanalysen. Idén med en riskanalys är 

att förutser vilka risker projektet är utsatt för. Risken för att problemet ska inträffa vägs mot 

konsekvensen för om det skulle ske. På så sätt sorteras riskerna i en skala för hur farliga de är 

(Eriksson & Lilliesköld, 2007, s. 42).  

4.8 Deltagande observation 

En deltagande observation betyder att den som observerar går in i fältet och försöker följa med, läsa 

av och studera vad som sker. En bra observatör ska ha förmågan att studera situationen inifrån som 

en insider men även under sin studie kunna ta ett kliv tillbaka och kunna studera situationen utifrån 

som en utomstående. (Kullberg, 2004, s. 96). Som ovan deltagande observatör är ett vanligt fel att 

försöka observera från flera synvinklar på samma gång. Problemet med detta är att observatören då 

inte gör några uppmärksamhetsskiften som är en viktig egenskap hos en deltagande observant 

(Kullberg, 2004, s. 97).  
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5 Genomförande 

Under denna rubrik beskrivs de metoder som använts, varför de använts och hur de använts. 

5.1 Projektplan 

Studien har följt arbetsgången som beskrivs i kapitel <4.5>. Den 10 januari 2011 startade detta 

projekt och första handledarmötet efter projektstarten var den 13 januari 2011. Där presenterades 

projektplanen som innehöll arbetets gång och de olika metoder som studien använde sig av för att 

studien ska bli en bra forskningsstudie. Projektplanen innehåller en tidplan som kontinuerligt har 

uppdaterats. Projektet har behövt flytta en del milstolpar och grindhål men studien var färdig inom 

tidsramen i projektplanen.  

5.2 Intervjuer 

För att få information om bakgrunden till fjäderseminarierna, målet med fjäderseminarierna, vilket 

innehåll som borde vara med i seminarierna samt information om de generella deltagarnas 

kunskapsbakgrund utfördes intervjuer med personal på EWES. Intervjuformen som användes vid 

intervjuerna var en delvis strukturerad intervju, se kapitel <4.6>. Valet baseras på några punkter:  

 Att det lätt ska gå att jämföra resultaten från de olika intervjuerna.  

 Att resonemang kring hur seminarierna har varit upplagda är intressant men däremot inte 

varför. 

 Att resonemangen kring EWES mål är intressant men däremot inte varför de har dessa mål.   

 

Att valet av intervjuform inte blev helt strukturerad intervju beror på att möjligheten till att ställa 

intressanta följdfrågor skulle vara möjlig. En sammanställning av resultatet från intervjun finns i 

kapitel <4611.2>. Under skapandet av intervjuguiden och under intervjuerna togs det hänsyn till att 

respondenten och den som intervjuar utgår ifrån sina referensramar (se kapitel <4.6>) både när 

frågor ställs och när svar på frågor ges. 

 

Intervjuerna utfördes på sju personer som har olika arbetsuppgifter. Eftersom intervjudeltagarna 

hade olika arbetsuppgifter belyste de olika delar av fjädertekniken och olika kunskapsområden. 

Urvalet av personer baserades på att personer med olika arbetsområden på EWES skulle vara med. 

Personer som föll in i kategorierna arbetar med fjädertillverkning, deltagare från tidigare 

seminarium, högt uppsatt i företaget, säljare, person på kvalitetsavdelningen och tidigare 

seminarieledare. För att välja ut personer inom de olika områdena (på företaget) diskuterades 

personer att välja ut med den externa handledaren Daniel Karlsson. Då många på 
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kontorsavdelningen var bortresta valdes de bort och andra inom samma område valdes. Intervjuerna 

har följt de etiska principer som finns i Forskningsetiska principer inom humanistisk - 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2009). 

5.3 Deltagande observation på EWES produktionsavdelning 

Under tre dagar utfördes deltagande observationer på EWES produktionsavdelning. Från 

intervjuerna kom det fram att det är viktigt att deltagarna vid fjäderseminarierna får se 

produktionsavdelningen för att få en bild av hur fjädertillverkning går till. Att lägga upp hur en 

rundvandring ska gå till är inget som denna studie ska ta fram material till men eftersom detta kom 

fram som en viktig del i att få en förståelse för hur fjädertillverkningen på EWES går till utfördes en 

deltagande observation. Syftet med en detta var att ta in kunskap och att försöka förstå varför de 

intervjuade tyckte rundvandring i produktionsavdelningen var viktig. Från den deltagande 

observationen formades en helhetsbild av hur fjädertillverkning går till och vilka problem som kan 

uppstå. Utifrån den deltagande observationen var det även möjligt att förstå uttryck som tidigare var 

diffusa och odefinierade. Efter den deltagande observationen fanns kunskapen för att förstå EWES 

språkbruk och beskrivningar som är omöjliga att tolka utan att vara insatt i företaget. Studien 

utfördes på tre olika delar av produktionsavdelningen och varade i en dag på varje ställe. De ställen 

som besöktes var vridfjäderavdelningen, tryckfjäderavdelningen och bandfjäderavdelningen. Studien 

sträckte sig även lite utanför de olika områdena då personalen på de olika avdelningarna visade 

andra delar av produktionsavdelningen så som slipavdelningen och ytbehandlingsavdelningen. Under 

den deltagande observationen observerades produktionen från olika synvinklar: utifrån, 

medarbetarvinkeln och kontorspersonalsvinkeln. Med vinkeln utifrån menas att 

produktionsavdelningen studerades som om observatören var en som inte arbetade på EWES. 

Vinkeln medarbetare menas att observatören studerar tillverkning som om observatören var en av 

de som arbetar på den avdelningen. Med vinkeln kontorspersonal menas att observatören studerar 

produktionsavdelningen som om han/hon var anställd på kontorsavdelningen och var insatt i arbetet 

till viss del. 

5.1 Planerandet och utförandet av seminarierna med olika KPM  

Först planerades de tre seminarierna utifrån de olika KPM och sedan bokades de olika seminarierna 

in. Den 16 mars hölls en presentation om ämnesinnehållet i seminarierna. Vid denna presentation 

var det tre personer från EWES som kommenterade ämnesinnehållet i syfte att förbättra materialet. 

Ett företag från Värnamo som EWES har kontakter med och utför några projekt med ville gärna delta 

på ett fjäderseminarium. Resterande deltagare var nyanställda på EWES. Det var tre eller fyra 
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deltagare på respektive seminarium och en anställd från EWES som var där för att ämnesmaterialet 

skulle kunna utvecklas vidare efter seminarierna.  

  

Det bestämdes att seminarierna inte precis skulle följa PBL eller casemetodik utan att seminarierna 

skulle vara utformade utifrån respektive teori. Varje seminarium skulle innehålla en introducerande 

föreläsningsdel i början av seminariet. Detta för att deltagarna ska leda tankarna åt rätt håll och för 

att friska upp minnet hos dem. En av anledningarna till att en kort föreläsning planerades inleda 

seminarierna är att studenterna efter föreläsningen ska ha fått en förståelse för den kultur som finns 

runt fjäderteknik, se kapitel <3.1>, vilket ska hjälpa dem under exempeluppgiften.  Efter den 

introducerande föreläsningen fick deltagarna ta del av en exempeluppgift. Under exempeluppgiften 

användes ett Excel-dokument som utförde olika beräkningar. Dokumentet visades på tavlan via 

projektorn så att alla deltagarna kunde se hur olika förändringar påverkade fjädern. Med hjälp av 

detta dokument skapades diskussioner om hur fjädrar påverkas av olika parametrar. De olika KPM 

som testats är lika interaktiva oberoende KPM. Anledningen till detta är att deltagarna ska känna sig 

fria att fråga och vara interaktiva oavsett KPM. De KPM som ingår i studien skiljer sig genom sättet 

som seminarieledaren fördelar ordet dvs. det kommunikativa angreppssättet. Vid planeringen av den 

introducerande föreläsningen utnyttjades arbetsgången i Heldins olika faser (start, inledning, 

information, sammanfattning och avslut) och upplägget av dessa, kapitel <4.5>. Resterande planering 

av seminarierna var beroende av de olika KPM. Det är längden på den introducerande 

föreläsningsdelen och utformandet av exempeluppgiften som skiljer de olika seminariernas planering 

åt. 

 

Det första seminariet hölls den 14 april med en KPM som var utformat utifrån casemetodik.  Nästa 

seminarium var den 19 april där den KPM var utformad utifrån problembaserat lärande. Det sista 

seminariet ägde rum den 26 april med en KPM kallad auktoritativt seminarium. 

5.1.1 Seminarie med inspiration från casemetodiken 

Caseseminariet planerades inleda med en kort föreläsning i början som följdes av att en genomgång 

av ett case. Efter att materialet till caset gåtts igenom öppnas det för en diskussion kring caset och 

vilken information som fåtts. Diskussionen ska sedan gå över till en annan diskussion kring hur 

problemet ska bemötas om en lösning på problemet ska hittas.  Pauser läggs in vid behov, 

exempelvis efter föreläsningsdelen eller när det passar att pausa diskussionen.  När caset känns 

färdigdiskuterat sammanfattas och avslutas seminariet. Detta upplägg av seminariet följer 

åtminstone tre av de fyra villkoren för att undervisningen ska tillhöra caseundervisning, se kapitel 

<4.3>. De punkter som uppfylls är: 
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 att caset är open-ended 

 olika tolkningar av caset ger olika slutsatser 

 caset är uppbyggt som att deltagarna befinner sig i det  

Den punkt som inte uppfylls helt är att caset måste vara skrivet utifrån en aktörs perspektiv. 

Caset är skrivet som att deltagarna arbetar på EWES och ska hitta en fjäderlösning till en given 

situation. Ett case ska inte heller innehålla någon analys eller värdering, kapitel <4.3>. Det case 

som delas ut innehåller en ”början till lösningsförslag” vilket är en vägledning till deltagarna för 

att de ska få idéer på hur de kan börja bemöta problemet. Egentligen är det inte ett 

lösningsförslag utan ett sätt att rikta deltagarnas fokus samt ett sätt att inte lägga tid på för lätta 

eller tidskrävande delar. Därmed ligger det inte några värderingar i den delen av caset. Den delen 

är inte en analys av caset utan en del av caset som ska öka deltagarnas möjligheter att göra 

analyser som inte bygger på att testa sig fram utan använda sig av materialet de fått tillgång till. 

Att uppgiften är utformad som något de kan möta i arbetslivet, kapitel <4.3>, uppnås då 

arbetsprocessen liknar ett projekt på ett företag. Liknelsen mot ett projekt i ett företag syftar till 

att seminariet har upplägget förstudie, start, genomförande och avslut, se kapitel <4.7>. Caset 

ses som en förstudie. Diskussionen om innehållet i caset ses som en inledning. 

Helgruppsdiskussionen om lösningar till caset ses som genomförande. I slutet av seminariet ses 

sammanfattningen som avslutet på projektet. Att det case som användes är verklighetsbaserats 

gör uppgiften ännu mer lik något som kan mötas i arbetslivet. Uppgiften är ett exempel på hur 

deltagarna kan gå till väga när de kommer tillbaka till sin arbetsplats och ska skapa en ritning till 

en fjäder som de vill att EWES ska tillverka.  

5.1.2 Seminarie utformat utifrån PBL 

Den PBL-utformade seminariet börjar även den med en kort föreläsning. Efter presentationen går 

seminariet över till exempeluppgiften som inleds med ett problem. Deltagarna får problemet 

beskrivet i och får möjlighet att titta igenom materialet. Efter detta startas en ”brain-storming” kring 

vad som är problemet och om de har kunskaper för att lösa problemet. Brainstormingen 

sammanställs och efter detta delas deltagarna in i mindre grupper där de diskuterar mer precis vad 

problemet är och hur tillvägagångssätt för att lösa problemet. Efter en stund tas ämnet upp till 

helgruppsdiskussion. När diskussionen avslutas sammanfattas seminariet av seminarieledaren och 

avslutas sedan. De sju punkter som Wilhelmsson och Bron anser är arbetsgången i PBL-undervisning 

(se kapitel <4.2>) är svåra att uppnå allihop under endast ett seminarium. Seminarieupplägget 

innehåller arbete med att definiera problemet vilket ska leda till en identifiering av problemet. 

Brainstormingen uppmanar deltagarna att dela med sig av den kunskap som de har tillgång till som 

berör problemet men är även till för att deltagarna ska kunna klargöra olika begrepp. 
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Helgruppsdiskussionen ska uppmana deltagarna till att hitta en lösning på problemet. I slutet av 

seminariet utförs en sammanfattning och av arbetet och problemet. Inhämtningen av kunskapen 

görs kontinuerligt under seminariet men den informationen som behövs presenteras i den 

introducerande föreläsningen på seminariet. Alla punkterna uppfylls inte ordningsföljden är inte 

riktigt den samma som den lista som Wilhelmsson och Bron ger. Om seminariet som testats jämförs 

mot Eklöfs tre faser (se kapitel <4.2>) ses att seminariet innehåller gruppdiskussionen och att 

projektet startar i ett problem uppfylls. Att arbetet ska styras av studenterna uppfylls på så sätt att 

deltagarna styr diskussionen och arbetet i att finna lösningar på problemet. Alltså uppfylls alla Eklöfs 

faser. 

 

Seminariet som testas nämns som en ett seminarium utformat utifrån PBL. Till skillnad från 

materialet som delas ut vid det caseutformade seminariet finns i detta kompendium ingen början till 

lösningsförslag. Detta beror på att deltagarna ska definiera problemet. De ska själva koppla sina 

fysikkunskaper till det problem som de fått. Upplägget på seminariet bygger på att deltagarna 

tillsammans ska hitta vägar för att komma fram till en lösning på problemet. Kompendiet ska hjälpa 

deltagarna i arbetet att hitta ett tillvägagångssätt för att lösa problemet.  

5.1.3 Auktoritativt seminarium 

Det auktoritativa seminariet planerades till två delar. Den första delen planerades vara en något 

längre föreläsning som styrs av seminarieledaren men där deltagarna har möjlighet att vara 

delaktiga.  Efter föreläsningsdelen var det planerat att ett exempel skulle presenteras. Exemplet 

behandlar hur dimensionsändringar påverkar en fjäder. Under denna del av seminariet ska 

seminarieledaren aktivt arbeta för att öka interaktiviteten och se till att det verkligen blev ett 

interaktivt seminarium. Efter exempeluppgiften ska seminariet sammanfattas och avslutas.  

 

Exempeluppgiften hade inget material som delades ut till deltagarna utan uppgiften beskrevs 

muntligt och sammanfattades på en tavla. Även under denna uppgift visades ett exeldokument som 

utförde beräkningar som stöd till diskussionen. Problemet diskuterades, seminarieledaren lyssnade 

in deltagarna och utvecklade de testade lösningsförslagen genom koppla förslagen till teorin, dvs. 

läraren tar rollen som en ledare och styr genomgången (kap <4.4.1>). Seminarieledaren såg även till 

att diskussionen behandlade exempeluppgiften, dvs. frågor som är utanför ämnet besvaras 

kortfattat (kap <4.4.1>).  
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5.2 Ämnesinnehåll i seminarierna 

Vid tillverkning av fjädrar är det mycket att ta hänsyn till. De tre viktigaste områdena att ha 

kunskaper inom är trådmaterialens egenskaper, olika fjädertypers egenskaper samt fysiken bakom 

de olika fjäderutformningarna. Under fjäderseminarierna går det inte att få med allt och tanken är 

att deltagarna ska få en bra grundförståelse. Det som ska beröras på seminarierna är: 

 De tre vanligaste trådtyperna: Patenterad kalldragen olegerad tråd (EN10270-1), oljehärdad 

fjädertråd av olegerat stål (EN10270-2) och rostfri fjädertråd (EN1027-3). Dessa tre trådtyper 

utgör europanormen (EN-standarden) och täcker den största delen av fjädertråden som 

används på EWES.  

 Fjädertyperna: Tryck-, drag-, vrid-, och bandfjäder. Dessa fjädertypers utseende och 

användningsområde samt vilka efterbehandlingar som kan göras för att stärka fjädrarna.  

 Fjädertypernas tillverkning: Hur maskinerna fungerar samt vilka toleransnivåer som finns. 

 Fjädertypernas fysik: Fjädertypernas fysik berör kraft/längd förhållande eller vinkel/moment 

förhållande samt förhållandet mellan spänning och kraft eller moment. Bandfjäderns 

utseende är mycket varierande varierar vilket medför att ingen generell fysik kan presenteras 

för fjädertypen. Därför är fysiken bakom denna fjädertyp inte med i seminariet. 

 

För bakomliggande teori inom områdena ovan se kapitel <2.2>. Ämnesinnehållet i seminarierna 

bestämdes utifrån de intervjuer som genomfördes i början av examensarbetet samt utav det 

material som tidigare varit med i fjäderseminarierna. Ämnesinnehållet har vara det samma i alla 

seminarierna men med djupdykningar inom olika ämnesområden i materialet beroende på 

förkunskapsnivån.  

5.3 Deltagande observation av på de olika seminarierna 

Under genomförandet av seminarierna utfördes en deltagande observation. Vid observationen 

studerades seminariet ur seminarieledarens och deltagarnas synvinkel. Målet med observationen var 

möjligheten att svara på frågan: 

 Hur uppfattas, de i studien testade KPM inom ämnet FKE påverka grader av intresse och 

lärande hos deltagarna? 

Frågan är en av frågorna från frågeställningen (se kapitel <1.3>). 

5.4 Feedback från deltagarna på seminarierna 

Efter seminariet fick deltagarna en enkät som behandlade seminariets utformning och hur de 

upplevde att upplägget påverkade dem. En sammanställning från enkätundersökningen finns i 
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bilagorna, kapitel <11.3>. Anledningen till enkätundersökningen genomfördes var för att följande 

frågor från frågeställningen skulle kunna besvaras (se även kapitel <1.3>): 

 Vilken/vilka av de testade KPM ansåg informanterna "passade" för ämnet FKE 

 Hur motiverar de tillfrågade preferensen av de i studien testade KPM? 

5.5 Samtal med personal på EWES 

Innan, under tiden och efter att seminariemodellerna testades fick Daniel Karlsson (extern 

handledare) och en del andra anställda på EWES se materialet och ge feedback. Utifrån deras 

kommentarer och Feedback baseras svaret på följande fråga från frågeställningen (se även kapitel 

<1.3>):  

a. Hur uppfyller de kommunikativa presentationsmodellerna EWES mål? 

5.6 Den förbättrade presentationsmodellen  

Efter att ha sammanställt resultaten från både feedbacken från deltagarna samt från de deltagande 

observationerna kunde det urskiljas svar till frågeställningarna. Alla tre testade KPM blev lyckade 

seminarier men seminariet som var utformat utifrån casemetodiken var den KPM som påverkade 

intresset och inlärningen mest positivt enligt sammanställningarna.  

 

Förbättringen som gjordes av seminarieplaneringen till caseseminariet var att göra det lättare att 

ändra det kommunikativa angreppssättet efter deltagarnas förkunskaper. Exempeluppgiften som 

användes vid seminariet utformat efter PBL arbetades om så att den exempeluppgiften utformades 

som ett case, se kapitel <11.11>. Den förbättrade versionen av seminarieupplägget var det material 

som lämnades till EWES som nytt material till fjäderseminarierna.  

5.6.1 Redovisning av den förbättrade presentationsmodellen 
En redovisning av resultatet av studien och en uppvisning av den förbättrade presentationsmodellen 

har genomförts. Till detta skrevs ett kort dokument om hur seminariemodellen är tänkt att användas, 

se kapitel <11.13>.   
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6 Resultat & Analys  

I detta kapitel besvaras frågeställningen från kapitel <1.3>. Resultat från feedback från deltagarna 

samt resultat från den deltagande observationen analyseras. 

6.1 Resultat från deltagarnas feedback 

Nedan kommer citat från Bilaga 3 – Sammanställning av feedback från seminarier (kap <11.3>) finnas 

med. Personerna kommer kallas ”C -x”, ”P –x” och ”A – x”. C står för seminarium utifrån 

casemetodik, P för seminarium utifrån PBL och A står för auktoritativt seminarium. Bokstaven x 

motsvarar numren 1-4 vilket motsvarar deltagare 1, 2, 3 och 4 från respektive seminarium.  

 

Överlag var feedbacken positiv och deltagarna oavsett presentationsmodell:  

Vad tycker du om seminarieupplägget? 

 P – 1: ”Bra.” 

 C -2: ”Mycket bra. ” 

  

Vad kan göras bättre nästa gång? 

 A -3: ”Tyckte att den var bra i helheten. ” 

 

Är detta ett bra sätt att ta till sig kunskap om fjädertillverkning? Varför? 

 C -1: ” Ja! Både teori/beräkning och göra/tänka själv. ” 

 C -3: ”Ja, diskussion och övning ökar förståelsen för fjädrars betydelse i konstruktionen. ” 

P -3: ”Ja, det tycker jag. Jag lär mig mycket av att se det på en skärm framför mig och även 

vara delaktig. ” 

 

De delar som vissa deltagare tyckte var roligast med seminariet tyckte andra var minst roligt och 

tvärt om:   

 Vad tycker du var roligast? 

P -3: ” Att lära sig om materialen. ” 

  

Vilken del var minst rolig/ minst lärorik? 

C- 4: ”Materialdelen var inte så kul men den är ju viktig att ta hänsyn till. ” 

 

Därför är det svårt att säga om det var något som deltagarna tyckte var extra kul. Deltagarna kände 

att de hade möjlighet att vara delaktiga. Exempeluppgiften nämns som ett moment då deltagarna 
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fick tillfälle att vara delaktiga vid två av seminarietillfällena, seminarierna inriktade på casemetodik 

och PBL. Deltagarna vid det auktoritativa seminariet pekar inte ut exempeluppgiften utan påpekar 

endast att de hade möjlighet att ställa frågor: 

 

Kände du att du kunde ställa frågor? 

 A - 1: ” Ja och bra svar. ” 

 

Hur fick du möjlighet att vara delaktig? 

 A - 1: ”Lät oss ta tid att fundera. ”  

 A - 3: ” Genom att fråga det jag inte förstod riktigt. ” 

 C - 3: ” Genom övning och diskussion. ” 

 C – 4: ”När man gjorde uppgiften fick ju alla komma med synpunkter. ” 

P - 3: ”Vi fick lösa ”uppgifter” och ta reda på hur man skulle fixa en fjäder som var felriktad från 

början. ” 

 

Vid det caseiutformade seminariet och det PBL-inriktade seminariet nämns diskussionen och 

räkneexemplet som var bra ur ett pedagogiskt synsätt. Däremot nämns inte exempeluppgiften som 

en pedagogiskt bra del vid det auktoritativa seminariet. 

 Vad var bra med dagens seminarium? Pedagogiskt sett. 

 A -1: ”Mycket bra på att förklara. ” 

 A -3: ”Power point presentationen. ” 

 C -2: ”Diskussionen, räkneexemplet. ” 

 C -3: ”Uppställningen mellan de olika lösningsförslagen gör det lättare att se hur det påverkar.” 

 P -2: ”Jag tycker att Maria hade lagt upp det bra med både presentation och diskussion. ” 

 P -3: ”Öppna diskussionen. Först teori sedan hands on. ” 

 

Några förbättringar på seminariet som föreslogs var: 

 P -2: ” Förenklade förklaringar inom varje del, mer exempel. ” 

C -1: ”Det går att utvidga det lite storleksmässigt. ” 

P – 1: ”Jag hade svårt med tempot. Svårt att förstå det svenska språket. ” 
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6.2 Resultatet från den deltagande observationen 

I detta kapitel kommer resultat från de deltagande observationerna som sammanfattats i Bilaga 4 – 

Sammanställning av deltagande observationer, kapitel <11.4>. I detta kapitel kommer observationer 

från det caseutformade, PBL-utformade respektive det auktoritativa seminariet skrivas som C: det 

som observerats, P: det som observerats respektive A: det som observerats. 

 

Deltagarnas förkunskaper varierade mycket. Vid det caseutformade seminariet hade deltagarna goda 

förkunskaper vilket observerades genom: 

C: ” Den introducerande föreläsningen kändes för simpel men bör inte tas bort snarare 

fördjupas och ta bort de enklaste delarna”  

C: ”Deltagarna talade med ett redigerat tal. ” 

 

Seminariet utformat efter PBL hade deltagarna inte lika djupa förkunskaper i fysik. Detta 

observerades genom  

P: ”Deltagarna tyckte den introducerande föreläsningen var avancerad. ” 

P: ”Deltagarna använde sig av ett sonderat tal. ” 

 

Utifrån observationen av det auktoritativa har det inte sammanställts att: 

A: ” […] De ställde frågor och sa till när något var svårt/enkelt. ” 

 

Intresset på de olika seminarierna var över lag intresserade men intresset var inte lika stort på alla 

seminarierna. 

C: ”Deltagarna blev nyfikna av upplägget och uppgiften. ” 

P: ”Deltagarna var positiva, nyfikna, respektfulla och entusiastiska. ” 

A: ” Deltagarna var aktiva och intresserade men intresset för uppgiften var inte lika stort som vid 

de andra seminarierna. ” 

 

Möjligheten att ta till lärande ses utifrån observationen att det kan kopplas till intresset.  Under det 

caseutformade seminariet var möjligheten till lärande stor: 

 C: ”Deltagarna förstod arbetsgången och arbetade systematiskt med att lösa problemet. ” 

 

Vid seminariet utifrån PBL och det auktoritativa seminariet var möjligheten till lärande inte lika stor: 

P: ” Seminarieledarens ledning gjorde inte att deltagarna själva tog ansvar för att förstå 

problemet. ” 
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P: ”Uppgiften var på gränsen till för svår för deltagna. ” 

A: ”Uppgiften i slutet var inte lika givande som vid de andra tillfällena. Deltagarna var inte lika 

aktiva när upplägget var att deltagarna kommer med kommentarer och ledaren ställer 

följdfrågor och kommenterar varför resultatet blev som det blev. ” 

6.3 Analys av materialet från deltagande observationer och feedback 

från seminariedeltagarna 

Under detta kapitel ska resultatet från de deltagande observationerna och feedbacken från 

deltagarna analyseras. Resultaten går att läsa om i kapitlen <6.1> och <6.2>.  

 

Den seminariemodell som blev mest lyckad var seminariet som var utformat utifrån casemetodik. 

Under arbetet med exempeluppgiften fick deltagarna igång en bra diskussion. Den deltagande 

observationen (se kapitel <6.2>) visar på att deltagarna fick ett ökat intresse och möjlighet till 

lärande.  

 

Under det auktoritativa seminariet användes samma exempeluppgift som vid caseutformade 

seminariet men den presenterades och styrdes på olika sätt. Sättet som uppgiften styrdes på var ett 

mer auktoritativt sätt och deltagarna fick inte ut något kompendium som beskrev fjädern, problemet 

med fjädern och dess bakgrund. Trotts att uppgiften var den samma togs uppgiften emot på väldigt 

olika sätt och deltagarna visade olika mycket intresse för uppgiften. Slutsatser är att den 

auktoritativa KPM minskade intresset för seminariet och ämnesinnehållet. 

 

Vid seminariet utformat utifrån PBL var den dialogiska kommunikationen ett problem. Bristen på 

förkunskap gjorde det svårt för deltagarna att ta till sig exempeluppgiften, se kapitel <6.2>. Utifrån 

den deltagande observationen observerades att: 

”Uppgiften skapade diskussion men deltagarna hade inte klart för sig vad problemet var eller 

hur de skulle gå till väga. ” (Observation av seminarium utifrån PBL, se kapitel <11.4>) 

 

Uppgiften presenterades av seminarieledaren och seminarieledaren stöttade deltagarna däremot 

ville inte seminarieledaren leda deltagarna åt något håll eftersom deltagarna ska ta eget ansvar för 

sitt lärande (kap <4.2>). Deltagarna hade behövt mer stöd. Att deltagarnas förkunskaper inte var 

tillräckliga kan ha orsakat att deltagarna hade svårt att förstå exempeluppgiften. Det kan även vara 

så att det PBL-utformade seminariets utformning inte leder till en ökad möjlighet till inlärning inom 
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ämnet är FKE. Detta kan inte denna studie svara på eftersom fler tester av de olika KPM skulle 

behöva för detta.   

 

Vid det caseutformade seminariet var balansen mellan dialogisk kommunikation och auktoritativ 

kommunikation bra. Deltagarna fick ett ökat intresses för ämnet FKE, till skillnad från det 

auktoritativa seminariet. Från studien ses även att den PBL-utformade KPM inte leder till en ökad 

möjlighet till lärande.  

6.4 Svar på frågeställningen 

Vilken/vilka av de testade KPM ansåg informanterna "passade" för ämnet FKE? 

Informanterna blir i detta sammanhang deltagarna på seminarierna eftersom det är de som svarat på 

enkätundersökningen. Deltagarna har inte haft möjlighet att jämföra de olika KPM mot varandra 

eftersom de endast medverkat på ett. De anser att det seminarium de varit på ”passar” ämnet FKE. 

Citat ur bilaga 3 kapitel <11.3> 

 

 Vad tycker du om seminarieupplägget? 

 C -1: ”Bra generellt” 

C -2: ”Mycket bra” 

C-3: ”Bra!” 

P -1: ”Bra” 

P -2: ”Helt ok” 

P -3: ”Bra!” 

 

Hur motiverar de tillfrågade preferensen av de i studien testade KPM? 
Deltagarna tycket om upplägget med både teori och testa själva. I kapitlet ovan finns några av de 
motiveringarna som deltagarna hade till att de tyckte det seminariet som de var på “passade” ämnet 
FKE. Nedan citeras några till åsikter från deltagarna: 
 
 Är detta ett bra sätt att ta till sig kunskaper om fjädertillverkning? Varför? 

 C -1: ”Ja! Både teori/beräkning och göra/tänka själv.” 

 C -3: ”Ja, diskussion och övning ökar förståelsen för fjädrars betydelse i konstruktionen.” 

P -3: ”Ja, det tycker jag. Jag lär mig mycket av att se det på en skärm framför mig och även 

vara delaktig.”  

P -1: ”Ja.” 

A -2: ”Ja, jag vet inget annat sätt.” 

A -3: ”Ja, för då vet man mycket mer om fjädrar.” 
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Vad kan göras bättre nästa gång? Pedagogiskt sett? 

C -1: ”Det går att utveckla lite storleksmässigt.” 

C -4: ”Jag tycker det var bra idag, vet inte riktigt vad man skulle ändra.” 

P -3: ”Kanske att försöka få in mer autentiska bilder i presentationen eller jag vet inte… tycker 

det var bra. ” 

P -2: ”Förenklade förklaringar inom varje del, mer exempel. ” 

P -1: ”Jag hade svårt med tempot. Svårt att förstå svenska språket ” 

A -2: ”Jag vet inte.” 

A -3: ”Tyckte att den var bra i helheten”. 

 
Vad var bra med dagens seminarium? Pedagogiskt sett. 
 A -1: ”Mycket bra på att förklara. ” 

 A -3: ” Power point presentationen. ” 

 C -2: ”Diskussionen, räkneexemplet. ” 

 C -3: ”Uppställningen mellan de olika lösningsförslagen gör det lättare att se hur det påverkar.” 

 P -2: ” Jag tycker att Maria hade lagt upp det bra med både presentation och diskussion. ” 

 P -3: ” Öppna diskussionen. Först teori sedan hands on. ” 

 

Hur uppfyller de kommunikativa presentationsmodellerna EWES mål? 

För att seminarierna ska uppfylla EWES mål med fjäderseminarierna har frågor om Anledning till 

seminarium och Målet med seminarierna ställts. Frågor runt dessa rubriker ställdes under 

intervjuerna som genomfördes på personal på EWES. En sammanställning av intervjuerna finns i 

bilaga 2, kapitel <11.2>. 

 

I Bilaga 2 – Sammanställning av intervju (kapitel <11.2>) ses att anledningen till seminarierna hålls är: 

a. Ökad medvetenhet om fjäderteknik. 

b. Underlätta arbetet för personal på EWES. 

c. Fjäderseminarierna startades eftersom EWES hade ensamrätt på ett fjäderprogram och 

därmed kunde visa kunderna om en fjäder håller för dess ändamål eller ej. 

 

Enligt samma bilaga (kap <11.2>) ses att målet med seminarierna är: 

d. Få en gemensam begreppsverktygslåda. 

e. Knyta kunderna närmare EWES 

f. Att kunderna ska få en bättre förförståelse för fjäderteknik och produktionen. 
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g. Visa kunderna att EWES har kunskapen som behövs vid fjädertillverkning. 

  

Vid användning av den nya KPM ska fjäderseminariet, som det tidigare har gjort, öka medvetenheten 

(a) vilket leder till underlättat arbete för personalen på EWES (b). Seminariets ämnesinnehåll ska 

innehålla möjligheter att visa kunder om en fjäderlösning håller eller ej (c) och visa vilka parametrar 

som kan korrigeras om fjädern behöver korrigeras. Efter samtal med extern handledare och annan 

personal på EWES om fjäderseminariernas utformning och ämnesinnehåll har dessa punkter uppfyllt 

EWES mål.  

 

Punkten (d) uppfylls genom att begrepp definieras och seminarierna är interaktiva. Punkten(f) 

uppfylls eftersom deltagarnas feedback från seminarierna tyder på det. Även dessa punkter har 

eftersamtal med externhandledare och personal på EWES ansetts uppfyllda. Punkterna (e) och (g) är 

punkter som är svåra att bestämma att de ska uppnås. Det beror bland annat på hur väl 

seminarieledaren leder seminariet.  Därför har en kort beskrivning på vad EWES ska tänka på vid 

användning av den nya KPM skrivits, se <11.13>. 

 

Hur uppfattas, de i studien testade KPM inom ämnet FKE påverka grader av intresse och lärande 

hos deltagarna? 

Vid det caseutformade seminariet var balansen mellan dialogisk kommunikation och auktoritativ 

kommunikation bra. Deltagarna fick ett ökat intresses för ämnet FKE, till skillnad från det 

auktoritativa seminariet. Från studien ses även att den PBL-utformade KPM inte leder till en ökad 

möjlighet till lärande, se kapitel <6.3>. 
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7 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet av studien samt andra intressanta delar av studien. 

7.1 Diskussion kring resultat 

I detta kapitel kommer resultatet kopplas till frågeställningen. De två första frågorna i 

frågeställningen kommer att behandlas samtidigt. 

 

Vilken/vilka av de testade KPM ansåg informanterna "passade" för ämnet FKE? 

Hur motiverar de tillfrågade preferensen av de i studien testade KPM? 

De åsikter som deltagarna gav kan kopplas till de teorier om lärande som beskrivs i kapitel <3>.  

Deltagarna tycker om upplägget med både teori och testa själva. Nedan citeras några åsikter från 

deltagarna som sedan kopplas till teorierna om lärande: 

Nedanstående citat är svar på frågan: Är detta ett bra sätt att ta till sig kunskaper om 

fjädertillverkning? Varför?   

 

C -2: ”Ja. Genom exemplet som vi gjorde kunde vi prova vad som hände när vi ändrade olika 

egenskaper för fjädern” 

Detta citat kan kopplas till Vygotskijs teorier om att lärande bygger på att vi utvecklar och använder 

våra redskap och kommunikation (Säljö, 2000, ss. 22,23). Deltagarna fick möjlighet att använda olika 

redskap och kommunikation för att bemöta ett problem. Citatet tyder även på att seminarieledaren 

arbetade målinriktat för att stimulera, bredda och fördjupa kunskaperna hos deltagarna (Dewey, 

2007, s. 17). 

 

C -1: ”Ja! Både teori/beräkning och göra/tänka själv.”  

Utifrån citatet märks att olika undervisningsmetoder uppskattas. Citatet samt vetskap om att 

exempeluppgiften är verklighetsbaserad gör att lärandesituationen går att koppla till Deweys teorier 

om att verklig utbildning endast uppnås om begåvning stimuleras av sociala krav som ställs av en 

situation (Dewey, 2007, s. 46).  

 

C -3: ”Ja, diskussion och övning ökar förståelsen för fjädrars betydelse i konstruktionen.” 

Diskussionen på seminariet gav deltagarna möjlighet att koppla den kunskap de förvärvat till 

fjädertekniken. Enligt Piaget kallas detta för assimilation. Assimilation sker om beteendemönstren 

som krävs för att förstå en situation framkallas när en ny situation försöker förstås av 

beteendemönster (Piaget, 1988, s. 2). Citatet visar även på att deltagarna tillsammans genom 
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diskussion och övning befann sig i en givande lärandesituation. Detta går att koppla till Vygotskijs 

teori om lärande i grupp. Utvecklingszonen definieras som det avstånd som blir mellan vad en individ 

kan prestera ensam och utan stöd mot vad personen kan prestera med stöd (av t.ex. en 

seminarieledare) eller under samarbete med andra (Säljö, 2000, s. 120).  

 

A -1: ”Det tycker jag. För man har så bra koll på det.” 

Detta citat går att tolka som att personen efter seminariet hade lyckats koppla hop de olika delarna 

av fjädertillverkning. Det går även att tolka citatet som att personen har lärt sig mycket inom olika 

områden inom fjäderteknik. Det första sättet att tolka citatet kan koppla till assimilation av 

beteendemönster. Enligt Piaget sker assimilation när beteendemönstren som krävs för att förstå en 

situation framkallas när en ny situation försöker förstås  (Piaget, 1988, s. 2). Det andra sättet att tolka 

citatet innebär att personen har ackommoderat olika beteendemönster. Enligt Piaget sker 

ackommodation av beteendemönster om nya beteendemönster krävs av omgivningen för att en 

situation ska kunna förstås. Piaget anser att både assimilation och ackommodation ingår i varje 

persons intellektuella handlingar oavsett vilken typ av handling det innefattar eller personens 

utvecklingsnivå (Piaget, 1988, s. 3). Det kan vara så att citatet tyder på att både assimilation och 

ackommodation skett.  

 

Citaten som belyses nedan är svar på frågan Vad var bra med dagens seminarium? Pedagogiskt sett. 
 

P -2: ” Jag tycker att Maria hade lagt upp det bra med både presentation och diskussion. ”  

P -3: ” Öppna diskussionen. Först teori sedan hands on. ” 

Deltagarna var eniga om att seminariet var ett bra sätt att förmedla kunskaper inom ämnet FKE, se 

kapitel <6.1>. Citaten berör seminarieledarens sätt att lägga upp seminariet. Utifrån detta tolkas det 

som att citaten, åtminstone till viss del, går att koppla till Deweys åsikter kring lärarens roll. Dewey 

menar att läraren ska arbeta för att på ett målinriktat sätt stimulera, bredda och fördjupa 

kunskaperna hos deltagarna (Dewey, 2007, s. 17).  

 

Hur uppfyller de kommunikativa presentationsmodellerna EWES mål? 

En del av de mål som presenterades i kapitel <6.4> (mål hämtade från intervjusammanställningen) 

kommer studeras i detta kapitel. Målen studeras för att se om de kan uppfyllas av en bra 

lärandesituation.  
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Nedanstående mål till att fjäderseminariet hålls är tagna från Bilaga 2 – Sammanställning av intervju 

(kapitel <11.2>). 

 Ökad medvetenhet om fjäderteknik. 

 Att kunderna ska få en bättre förförståelse för fjäderteknik och produktionen. 

Enligt diskussionen i kapitel <7.1> och resultatet i kapitel <6> ses att seminarierna var uppskattade 

och går att koppla till teorier om lärande. Om en KPM som främjar lärande används uppfylls de två 

ovanstående punkterna. Eftersom seminariet behandlar ämnet FKE vilket bland annat innehåller 

ämnet fjäderteknik.  

 

 Få en gemensam begreppsverktygslåda. 

I kapitel <3.1> står det: 

Vygotskij anser även att vi lär oss inom ramar för de tolkningar och tankemönster som 

omgivningen använder och tillhandahåller (Säljö, 2000, s. 66). Detta kan tolkas som att 

arbeten som är verklighetsbaserade främjar studenters lärande. Detta eftersom studenterna 

då kan beskriva och agera som de uppfattat att omgivningen de befinner sig i tillåter och 

uppmuntrar (Säljö, 2000, s. 66). På så sätt kan studenterna ta till sig kunskapen 

arbetsmetoderna ger upphov till. 

 

Om målet är att skapa en gemensam begreppsverktygslåda är det, enligt Vygotskij, bra 

om deltagarna får diskutera en verklighetsbaserad uppgift eftersom deltagaren då kan 

beskriva och agera som de uppfattat att omgivningen de befinner sig i tillåter och 

uppmuntrar  (Säljö, 2000, s. 66). På det viset förmedlas de ordval och de begrepp som 

EWES vill att deltagarna ska ta del av för att få en gemensam begreppsverktygslåda. 

Deltagarnas vanligen använda begrepp och ordval kommer förhoppningsvis upp i 

diskussionen. 

 

Nedanstående punkter kan gynnas av en KPM som främjar lärandet.  

 Underlätta arbetet för personal på EWES  

 Visa kunderna att EWES har kunskapen som behövs vid fjädertillverkning. 

 Knyta kunderna närmare EWES 

 

Hur uppfattas, de i studien testade, KPM inom ämnet FKE påverka grader av intresse och lärande 

hos deltagarna? 



38 
 

Intressant är att deltagarna vid det auktoritativa seminariet aldrig varken nämner orden uppgift eller 

diskussion trots att både diskussion och exempeluppgift fanns med under seminariet, se kapitel 

<11.3>. Detta kan ses som att deltagarna inte tyckte att dessa delar påverkade seminariet positivt.  

 

Deltagarna har utfört en diskussion kring och hittat en lösning till exempelupgiften. De har då använt 

sig av tillgängligra redskap. Enligt Vygotskij bygger lärande på hur vi utvecklar och använder våra 

redskap och kommunikation (Säljö, 2000, ss. 22,23). Troligtvis har inte utveckling och användning av 

redskap skett eftersom deltagarna inte ser detta som en positiv del av seminariet. Detta kan bero på 

en diskussion som inte var tillräckligt aktiv.  

 

Från den deltagarnde observationen som utfördes på det auktoritativa seminariet sågs att: Uppgiften 

i slutet var inte lika givande som vid de andra tillfällena. Deltagarna var inte lika aktiva när upplägget 

var att deltagarna kom med kommentarer och ledare ställde följdfrågor och kommenterade varför 

resultatet blev som det blev. 

 

Att deltagarna inte var lika aktiva och att uppgiften inte var lika givande som vid de andra 

seminarierna kan beror på att seminariet inte var kopplat till deltagarnas intressen. Dewey menar att 

utbildning ska utgå från studentens intressen och aktiviteter samt att läraren ska arbeta för att på ett 

målinriktat sätt stimulera, bredda och fördjupa kunskaperna hos studenten (Dewey, 2007, s. 17). 

Deltagarna kan ha haft ett intresse av att själva ta ansvar för sitt lärande vilket denna KPM inte tillät. 

Denna slutsats baseras på att samma fenomen inte upptäcktes vid de andra seminarierna. 

 

Utifrån den deltagande observationen av seminariet utformat utifrån PBL uppmärksammades det 

att: Deltagarna tyckte att den introducerande föreläsningen var avancerad samt att Uppgiften 

skapade diskussion men deltagarna hade inte klart för sig vad problemet var eller hur de skulle gå till 

väga. 

Den introducerande föreläsningen bidrog inte till ett lärande som skulle ge de redskap som 

deltagarna behövde för att hitta en lösning till problemet. Lärande bygger, ur ett sociokulturellt 

perspektiv, på hur vi utvecklar och använder våra redskap och kommunikation. Om deltagarna inte 

har kunnat ta del av de redskap som behövs för att bemöta och hitta en lösning till problemet blir 

uppgiften svår, speciellt om deltagarna själva ska ta ansvar för sitt eget lärande.  Det kan ha varit 

denna KPM som bidrog till att deltagarna inte fick ta del av de redskap som de behövde. Detta kan 
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inte basvaras i studien. Utifrån detta resonemang kan det konstateras att deltagarna hamnade 

utanför den utvecklingszon (se kapitel <3.1>) som är förhoppningen att deltagarna ska hamna inom.  

Från den deltagande observationen som utfördes på seminariet utformat utifrån casemetodik 

uppmärksammades det att: 

Deltagarna försökte lista ut vad som hände med deras förslag innan de gav förslag (exempeldelen) 

Deltagarna förstod arbetsgången och arbetade systematiskt för att lösa problemet. 

Deltagarna försökte förutse hur olika lösningsförslag skulle påverka det problem som de fått tilldelat 

av caset innan matematiska beräkningar visade hur lösningsförslaget påverkade problemet. Verklig 

utbildning anser Dewey endast uppnås om begåvning stimuleras av sociala krav som ställs av en 

situation (Dewey, 2007, s. 46).  Om de sociala kraven från situationen kan anses vara: att deltagarna 

inte bara ska kunna lösa detta problem utan kunna lösa liknande problem efter detta seminarium, då 

har utbildning enligt Deweys teori uppnåtts. Detta eftersom deltagarna inte bara försöker finna en 

lösning utan även försöker se hur olika sätt att bemöta problemet påverkar lösningen till problemet.  

Det caseutformade seminariets  KPM kan ha bidragit till att möjligheten till lärande var god. 

Seminariets KPM kan även ha matchat deltagarnas intresse eftersom dessa delar uppfylls under det 

caseutformade seminariet men inte under de andra två seminarierna. Utifrån citaten från det 

caseutformade seminariet (som står ovan) kan det ses att deltagarna fick ta del av de redskap som de 

behövde för att hitta en lösning till det problem som de ställdes inför. Lärande bygger, enligt 

Vygotskij, på hur vi utvecklar och använder våra redskap och kommunikationen (Säljö, 2000, ss. 

22,23)  

7.2 Diskussion kring resultatens validitet 

Sättet som studien var upplagd på gjorde att synpunkter och feedback samlades in. Studien kan 

anses mindre rimlig eftersom deltagarantalet på varje seminarium var relativt lågt. Detta har 

kompenserat genom att göra en deltagande observation. På så sätt har mer material att studera och 

bearbeta samlats in för att kunna dra intressanta och relevanta slutsatser. En annan del som kan göra 

resultatet mindre rimligt är att deltagarna på seminariet endast är med på ett seminarium. 

Deltagarna kan inte jämföra de testade KPM mot varandra. Anledningen till att deltagarna inte 

bjudits in till mer än ett av seminarierna är att det är svårt att dra slutsatser kring inlärningen och 

intresset då deltagarna får ta del av samma ämnesstoff vid flera tillfällen. Om deltagarna får ta del av 

samma stoff vid flera tillfällen kan intresset minska andra gången samt att det är svårt att dra 
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slutsatser kring hur presentationsmodellen påverkar inlärningen. Därför har olika deltagare bjudits in 

vid de olika seminarierna. 

7.3 Diskussion kring studiens metodval och genomförande 

Studien började med att information samlades in. I detta arbete ingick intervjuer av personal på 

EWES. Vid valet av intervjudeltagare kunde deltagarna ha valts från olika områden på företaget. I 

studien har sex personer valt ut som var och en representerade olika funktioner på företaget. 

Personerna valdes ut med hjälp av den externa handledaren. Intervjuerna som utfördes gav ändå 

olika synvinklar på fjädertillverkning. Trotts att fokus inte låg på att välja ut personer från olika 

områden representerade intervjudeltagarna de flesta områdena på företaget. Anledning till att till att 

intervjudeltagarna inte valdes från alla olika områden var av två anledningar: 

 många var bortresta och  

 intervjuerna gjordes så pass tidigt i studien att en bild av hur företaget är uppbyggt inte 

hade bildats än 

Eftersom många var bortresta var det svåra att boka intervjuer med personer från alla områden. 

Eftersom en bild av företagets olika områden ej hade bildats var det svårt att veta om alla områden 

var täckta.  

 

Senare i studien planerades och utfördes de olika KPM. Det hade varit bättre om fler deltagare hade 

kunnat medverka på de olika seminarierna. Vilka som skulle delta på testerna av de olika KPM kunde 

ha diskuterats i förväg med EWES. Dels för att få en bild av vilka som brukar delta på seminarierna 

och dels för att få ett högre deltagarantal på de testade seminarierna. Anledningen till att detta inte 

gjordes var för att det vid studiens start inte var definierat vilka deltagare seminariet ska rikta sig till. 

Det var svårt att få tag på deltagare. 

 

Den deltagande observation som gjordes i samband med testerna av de olika KPM var inte 

deltagarna medvetna om. Om det var bra eller dåligt visar inte studien något resultat kring. 

Enkätundersökningen som gjordes gavs ut i en gammal version till deltagarna vid det auktoritativa 

seminariet. Det som skiljde de olika versionerna av enkäten var att tre frågor hade lagts till och att en 

annan hade tagits bort. Detta gör att en kvantitativ studie är lite svårare att utföra. Trots detta är det 

enkelt att dra slutsatser utifrån enkätundersökningen. 
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7.4 Deltagarantalets påverkan på de olika KPM 

Hur skulle de olika KPM påverkas om det var flera deltagare på seminarierna? Fungerar 

presentationsmodellerna lika bra om deltagarantalet ca 20 personer? Det auktoritativa seminariet 

skulle fungera precis lika bra eftersom seminarieledaren styr seminarierummet och delaktigheten är 

det som påverkas mest av ett ökat antal deltagare. Seminariet med inspiration från PBL skulle behöva 

använda sig av smågrupps-diskussion i större utsträckning. Detta för att alla ska känna att de har 

möjlighet att påverka och för att alla ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och funderingar. 

Seminariet utformat utifrån casemetodik hade behövt ändras lite i sitt upplägg. Även 

seminarieledarens roll skulle ändras om deltagarantalet ökade. Seminarieledaren skulle behöva 

arbeta mer med att fördela ordet mellan deltagarna under diskussionen.   

  



42 
 

8 Slutsats 

I detta kapitel beskrivs slutsatser som dragits av studien. 

8.1 Slutsatser kring presentationsmodeller 

En slutsats från denna studie visar att, av de KPM som testades, var den modell som uppnådde målet 

bäst det caseutformade seminariet. Vid planering av ett seminarium inom ämnet FKE bör det 

kommunikativa angreppssättet vara något dialogiska betonat, om målet med seminariet är att få ett 

ökat intresse och öka möjligheten att ta till sig kunskap inom ämnet. Om en KPM är mycket dialogisk 

kan deltagarnas lärande avta. Om en KPM är auktoritativ minskar intresset för seminariet och ämnet. 

 

Vid ett seminarium där en KPM är något dialogiskt betonad som utgångspunkt kan seminarieledaren 

efterhand förflytta det kommunikativa angreppssättet, antingen åt det dialogiska eller åt det 

auktoritativa hållet. Åt vilket håll som det ska förflyttas beror på hur seminariet utfaller. Om 

deltagarna tappar intresse bör det kommunikativa angreppssättet bli mer dialogiskt. Om deltagarna 

deltagarnas möjligheter till lärande minskar bör det kommunikativa angreppssättet bli mer 

auktoritativt. 

 

8.2 Studiens inverkan på EWES fjäderseminarium 

Utifrån den studie som har genomförts har EWES nu en presentatonsmodell till sitt fjäderseminarium 

som är utformat utifrån casemetodiken. EWES har vid studiens slut fått två olika exempeluppgifter 

som är utformade som case. Materialet som EWES fått ska användas vid fjäderseminarierna. 

Fjäderseminarier brukar hållas både för nyanställda och för kunder. Dessa två grupper har inte alltid 

samma förkunskaper och därför ska EWES skapa case med olika svårighetsgrader.  
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1. Bakgrund 

Detta projekt är ett examensarbete och syftar till att utvärdera och utveckla de 

fjäderseminarier som hålls med jämna mellanrum på EWES Stålfjädrar i Bredaryd. In för 

projektstarten den 10 januari 2011 har denna projektplan, en tidplan och en work breakdown 

structure (WBS) gjorts. Projektet har godkänts som examensarbete av Stockholms Universitet 

(SU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Ett kontrakt har skrivits på av:  

 Examensarbetaren Maria Melin Rydfalk  

 Handledare på EWES Daniel Karsson  

 Huvudhandledare Christer Nyberg  

 Biträdande handledare Lena Geijer 

 Examinator från KTH Hans Thunberg  

 Examinator från SU Anneli Liukko 

2. Mål 

2.1. Universitetens mål 

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att självständigt  

 formulera en vetenskaplig undersökningsidé med anknytning till vetenskapliga teorier 

och/eller tidigare forskning  

 

 använda relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom såväl teknik- som 

undervisningsområdet samt göra ändamålsenliga val av vetenskaplig metod och 

motivera dessa    

 

 inom givna ramar, även med begränsad information, kunna analysera och diskutera 

komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom såväl 

teknik- som undervisningsområdet  

 

 reflektera över, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat 

 

 formulera relevanta och välgrundade slutsatser med hänvisning till tidigare forskning 

 

 reflektera över nyvunna kunskaper i relation till såväl lärar- som ingenjörsuppdraget   

 

 dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på 

struktur, formalia och språkhantering  

 

 identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens 

2.2. Examensarbetarens mål 

Målet med detta projekt är att efter ha testat olika presentationsmodeller hitta och utveckla en 

presentationsmodell som passar EWES fjäderseminarier.  

 

Mitt mål som examensarbetare är först och främst att bli klar i tid samt att utveckla mina 

kompetenser inom mekanik och didaktiken runt mekanik. Vad gäller betyg är mitt mål ett C. 
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Projektet startar den 10 januari 2011 och examensarbetet ska motsvara en termin, dvs. 20 

veckor. Därför beräknas projektet vara klart 10 juni 2011. Där emellan är det 21 veckor varav 

en av veckorna är påsklov. 

 

3. Organisation 

 

Medlemmar i projektet: 

 

Titel i projektet Namn Mejladress Adress Ansvarsområde 
Examensarbetare Maria Melin 

Rydfalk 

mariamr@kth.se t.o.m. feb: Hågavägen 22  

                168 54 Bromma  

efter feb: Torggatan 6  

                 330 21 Reftele 

Utförare av examens-

arbetet, Utföra alla 

milstolpar. Ansvar för att 

boka möten med 

handledare 

Handledare på 

EWES 

Daniel Karsson daniel.karlsson@ewes.se EWES stålfjädrar 

Lundavägen 45  

Box 45 

330 10 Bredaryd 

Handleda Maria vad 

gäller kunskap om 

företaget och fjädrande 

element 

Huvudhandledare Christer Nyberg christer@mech.kth.se KTH, Mekanik Inst. 

100 44 Stockholm 

Handleda Maria vad 

gäller vetenskapliga 

studier inom mekanik. 

Granska Marias 

milstolpar 

Bitr. handledare Lena Geijer lena.geijer@edu.su.se Stockholms universitet 

Pedagogiska institutionen 

106 91 Stockholm 

Handleda Maria vad 

gäller didaktiska och 

pedagogiska studier inom 

mekanik. Granska Marias 

milstolpar 

Examinator KTH Hans Thunberg  thunberg@math.kth.se KTH, Matematik Inst.  

100 44 Stockholm 

Tillsammans med 

examinatorn på SU: 

Granska och bedöma det 

slutförda examensarbetet 

och betygssätta det 

Examinator SU Anneli Liukko  anneli.liukko@edu.su.se Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Tillsammans med 

examinatorn på KTH: 

Granska och bedöma det 

slutförda examensarbetet 

och betygssätta det 

4. Projektmodell 

Projektet startas den 10 januari och är beräknat att vara klart den 10 juni. Projektet är uppdelat 

i fem delar. Dessa fem delar är uppdelade i 19 mindre projektfaser (se WBS s. A2) . I 

tidplanen är milstolparna och grindhålen anpassade efter de 19 projektfaserna (se tidplan s. 

A3). 

 
# Projektfas  Milstolpe  Grindhål Avklarad  

1 Projektplan  

 

Projektplan skriven  

Projektplan godkänd av företag 

och universitet 

13 jan -11 

 18 jan -11 

2 Rapport: Bakgrund Bakgrund skriven till slutlig 

rapport 

 

 

Bakgrund granskad av handledare 

24 jan -11 

 

31 jan -11 

3 Statusrapport 1  Statusrapport 1 skriven  

Statusrapport 1 kommenterad av 

31 jan -11 

7 feb -11 
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handledare 

4 Rapport: Teori Teoridel skriven till slutlig 

rapport 

 

Teoridel granskad av handledare 

7 feb -11 

11 feb -11 

5 Intervjuer Planerat intervjuer  

Intervjuer genomförda 

11 feb -11 

16 feb -11 

6 Test av presentations-

modell 1 

Planerat test av modell 1  

Utfört test av modell 1 

24 feb -11 

25 feb -11 (?) 

7 Statusrapport 2 Statusrapport 2 färdig  

Statusrapport 2 kommenterad av 

handledare 

28 feb -11 

7 mar -11 

8 Test av presentations-

modell 2 

Planerat test av modell 2  

 

Utfört test av modell 2 

2 mar -11 

 

3 mar -11 (?) 

9 Test av presentations-

modell 3 

Planerat test av modell 3  

Utfört test av modell 3 

8 mar -11 

9 mar -11 (?) 

10 Rapport: Metodval  Skrivit om metodval till slutlig 

rapport 

 

 

Metodvalsdelen granskad av 

handledare 

21 mar -11 

 

28 mar -11 

11 Välja och förbättra en 

modell 

Välja en presentationsmodell att 

förbättra 

 

 

Presentationsmodellen förbättrad 

30 mar -11 

 

1 apr -11 

12 Statusrapport 3  Statusrapport 3 färdig  

Statusrapport 3 kommenterad av 

handledare 

4 apr -11 

7 apr -11 

13 Förmedling vid 

presentation 

Skrivit ett dokument som 

beskriver hur modellen ska 

användas samt vad EWES vill ska 

förmedlas 

 

 

 

Dokumentet är granskat och 

kommenterat av företag och 

handledare 

11 apr -11 

 

 

18 apr -11 

14 Statusrapport 4  Statusrapport 4 färdig  

Statusrapport 4 kommenterad av 

handledare 

29 apr -11 

6 maj -11 

15 Förbättrade 

presentationen 

Visa förbättrade presentationen  

 

Utvärdera feedback från 

presentationstillfället 

2 maj -11 

 

3 maj -11 

16  Rapport: Resultat och 

analys 

Skrivit resultat- och analysdel till 

slutlig rapport 

 

 

Resultat- och analysdel 

kommenterad och granskad av 

handledare 

13 maj -11 

 

20 maj -11 

17 Rapport: Diskussion 

och slutsatser 

Skrivit diskussions- och 

slutsatsdel till slutlig rapport 

 

 

Diskussionsdel och slutsats 

granskats och kommenterats 

24 maj -11 

 

31 maj -11 

18 Rapport: Övrigt Skrivit ihop och förbättrat den 

slutliga rapporten 

 

 

Ett förslag till slutlig rapport 

granskad och kommenterad 

7 jun -11 

 

10 jun -11 

5. Arbetsuppdelning 

5.1. Work breakdown structure (WBS) 

Den WBS som är gjord ligger i appendix, A2. Arbetet är uppdelat i fem faser. 
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5.2. Tidplan 

Tidplan som ska uppdateras ca en gång i veckan, alternativt minst till varje statusrapport, 

finns skriven. De 19 projektfaserna är grunden för de 19 milstolpar och grindhål som finns i 

tidplanen.  

 

6. Dokumentbestämmelser 

Namnsättning av dokument sker enligt följande: 

 <beskrivande ord>_v<x> 

Där x är ett heltal som beskriver vilken version av dokumentet detta är 

 

Referering till kapitel i dokumentet sker löpande i texten. Referering till dokument som inte 

bifogas görs via fotnot. Om fotnoten refererar till ett dokument har fotnoten strukturen: 

 

 Dokumentnamn, sidan, vart dokumentet kan hittas, datum. 

 

Om fotnoten refererar till en webbsida har fotnoten strukturen: 

 

 Webbadress, datum 

 

I slutet av dokumenten finns en referenslista. 

 

Dokumenten sparas på bilda bland Marias dokument samt på datorn på EWES och hemma 

datorn. Då har jag (Maria) åtkomst till de senaste dokumenten oavsett vilken dator jag sitter 

vid. Som backup finns det senaste dokumenten på den datorn som senast laddade upp filerna 

på Bilda och på Bilda, äldre varianter kan förekomma på andra datorer. 

 

7. Appendix 

 WBS   - A1 

 Tidplan  - A2 
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Tidsuppskattningarna är hur lång tid arbetet kommer ta från de 20 veckor jag har på mig med arbetet (delar av projektplanen gjordes innan projektstart, förstudie) 

 

Examensarbete 
Maria Melin 

Rydfalk 
(20 v) 

Uppstart 
- 5 dagar (1 v) - 

Skapa 
- 33 dagar (6,5 v) - 

Förbättra 
-13 dagar (2,5 v) - 

Visa upp 
- 5 dagar (1 v) - 

Sätta mig in i 
examensarbetet 

- 1,5 dagar - 

 
 

Studera tidigare 
teorier 

- 5 dagar (1 v) - 

 

Intervjua säljare 
på företaget 

- 8 dagar (1,5 v) - 

Välj en 
presentations-

modell 
-2 dagar - 

Förbättra vald 
presentations-

modell 
- 3 dagar - 

Visa förbättrad 
presentation 
- 4 dagar - 

Projektplan  
- 2 dagar - 

WBS 
- 0,5 dagar - 

Tidplan 
- 1 dagar - 

Testa olika 
modellerna 

- 15 dagar (3 v) -   

Dokument: Vad 
ska förmedlas vid 

presentationer 
- 5 dagar (1 v) - 

 

Statusrapport 4 
- 1 dag - 

Skriven 
projektplan 
- 0,5 dagar - 

 
 

Statusrapport  
1 & 2 

- 2 dagar - 

Förbereda 
intervjuer 
-3 dagar - 

Utföra intervjuer 
-2 dagar - 

Efterarbete från 
intervjuer 
- 2 dagar - 

Förbereda 
presentationer 
- 3 x 3 dagar - 

Utföra 
presentationer 

- 3 x 0,5 dagar - 

Utvärdering av 
presentationer 
- 3 x 1 dagar - 

Statusrapport 3 
-1 dag - 

 

Examensarbets
rapport 

- 45 dagar (9 v) 
- 

Utvärdera 
statusrapporter 

- 1 dag - 

Utvärdera 
tidplan 

- 1 dag - 

Utvärdera 
studiens resultat 

- 40 dagar (8 v)- 

Förbättra 
- 2 dagar - 

Visa 
presentationen 

- 0,5 dagar - 

Utvärdera 
-1 dag - 

Bakgrund 
- 5 dagar (1 v) - 

Teori 
- 7 dagar (1,5 v) - 

Metodval 
- 7 dagar (1,5 v) - 

Resultat & 
analys 

- 7 dagar (1,5 v) - 

 

Diskussion och 
slutsatser 

- 7 dagar (1,5 v) - 

 

Övrigt 
- 5 dagar (1 v) - 
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Tidplan Project name: En jämförande studie av olika presentationsmodeller inom ämnet fjädrande konstruktionselement Milestone: O Tollgatel: X

Januari Projektstart              Februari   

Dag 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Milestone/ tollgatel # O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7

Updated:2011-10-11 X1 X2 X3 X4 X5 (X6)

O1 O3 O2,4 O5 O6 O7

2011-01-24 X1 X3 X2,4 X5 (X6)

O1 O3 O2,4,5 O6 O7

2011-01-31 X1 X3 X2,4 X5 (X6)

O1 O3 O5 O2,4 O7

2011-02-15 X1 X3 X5 X2,4

O7

2011-02-28

Project manager Milestone   O  /  Tollgate  X

Maria Melin Rydfalk 1 Projektplan 4 Rapport: Teori 8 Test av presentationsmodell 2 12 Statusrapport 3 16 Rapport: Resultat & analys

5 Intervjuer 9 Test av presentationsmodell 3 13 Förmedling vid presentation 17 Rapport: Diskussion & slutsatser

2 Rapport: Bakgrund 6 Test av presentationsmodell 1 10 Rapportskrivning: Metodval 14 Statusrapport 4 18 Rapport: Övrigt

  3 Statusrapport 1 7 Statusrapport 2 11 Välja och förbättra en modell 15 Förbättrade presentationen

Bilaga 1 - A2 - sid 1
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Tidplan Project name: En jämförande studie av olika presentationsmodeller inom ämnet fjädrande konstruktionselement Milestone: O Tollgatel: X

Mars              April  

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Milestone/ tollgatel # O8 O9 O10 O11 O12 O13

Updated: (X8) X7 (X9) X10 X11 X12 X13

2011-02-15 O6 O8 O9 O10 O11 O12 O13

(X6) X7 (X8) (X9) X10 X11 X12 X13

2011-02-28 O2,4 O6 O8 O9 O10 O11 O12 O13

X7 (X6) (X8) (X9) X10,11 X12 X13

2011-03-10 O2,4 O6 O8 O9 O11 O10 O12 O13

X7 X6 X8 X9 X10,11,12 X13

2011-03-22 O2,4 O6,8,9 O12 O11 O10,13

X2,4 * (X6) (X8) (X9) X12 X11

2011-04-06 O12 O6,8,9 O11 O10,13

* X12 X6 (X8) (X9) X11

Project manager Milestone   O  /  Tollgate  X

Maria Melin Rydfalk 1 Projektplan 4 Rapport: Teori 8 Test av presentationsmodell 2 12 Statusrapport 3 16 Rapport: Resultat & analys * Test av inneåll

5 Intervjuer 9 Test av presentationsmodell 3 13 Förmedling vid presentation 17 Rapport: Diskussion & slutsatser

2 Rapport: Bakgrund 6 Test av presentationsmodell 1 10 Rapportskrivning: Metodval 14 Statusrapport 4 18 Rapport: Övrigt

  3 Statusrapport 1 7 Statusrapport 2 11 Välja och förbättra en modell 15 Förbättrade presentationen

Bilaga 1 - A2 - sid 2
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Tidplan Project name: En jämförande studie av olika presentationsmodeller inom ämnet fjädrande konstruktionselement Milestone: O Tollgatel: X

Maj Juni Projektslut

Dag 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Milestone/ tollgatel # O14 O15 O16 O17 O18

Updated: X15 X14 X16 X17 X18

2011-03-22 O14 O15 O16,17,18

X15 X10,13,14 X16,17,18

2011-04-06 O14 O15 O16,17,18

X15 X10,13,14 X16,17,18

2011-06-07 O14 O15 O16,17,18

X15 X10,13,14 X16,17,18

Project manager Milestone   O  /  Tollgate  X

Maria Melin Rydfalk 1 Projektplan 4 Rapport: Teori 8 Test av presentationsmodell 2 12 Statusrapport 3 16 Rapport: Resultat & analys

5 Intervjuer 9 Test av presentationsmodell 3 13 Förmedling vid presentation 17 Rapport: Diskussion & slutsatser

2 Rapport: Bakgrund 6 Test av presentationsmodell 1 10 Rapportskrivning: Metodval 14 Statusrapport 4 18 Rapport: Övrigt

  3 Statusrapport 1 7 Statusrapport 2 11 Välja och förbättra en modell 15 Förbättrade presentationen
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Sammanställning av intervjuer 
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Frågor Fjädertillverkning Deltagare från EWES Högt uppsatt Säljare1 Säljare2 Kvalitet Seminarieledare 

Arbetsuppgifter Gör det mesta.  Arbets-

ledare för verktygs-

avdelningen, hjälper 

säljare med tekniska 

frågor, reparerar 

maskiner mm. 

Teknisk säljare Arbetar med strategiska 
frågor som gör att vi 
kan arbeta långsiktigt. 
Det är viktigt att se 
framåt. 

Säljare av 

standardfjädrar 

Säljare Kvalitetschefsroll, 
miljökoordinator och 
brandskydds-
koordinator 

Arbetar mot EWES största 

kund och deras underlev. 

som fjäderkonstruktör 

och som säljare.  

Seminarieledare både 

internt och externt 

Fjäderseminariern
as påverkan på 
personens arbete 

Inget. Ju mer kunskap 

säljarna får desto 

mindre arbete får jag, 

men jag har inte 

uppmärksammat någon 

större förändring p.g.a. 

fjäderseminarierna. 

Har gett mig kunskaper 
som underlättar mitt 
arbete.  
Har även gett kunder 
kunskaper 
underlättar arbetet 
med dessa kunder. 

Påverkar inte särskilt 

mycket. Ingen reguljär 

kundkontakt. Fjäder-

seminarierna har 

funnits i 15 år. EWES 

Engineering är en 

påbyggnad av sem. 

Tillgång till kunskaper 

om materiallära, 

fjäderberäkningar mm.  

Marknadsföringsargu
ment - visa på EWES 
kunskaper 

Kunder utan kunskap 

om fjädertillverkning 

har vi större risk att få 

problem med. Kunder 

som har kunskap om 

fjädertillverkning kan 

ställa rätt/möjliga krav.  

Är seminarieledaren. 

Seminarierna hålls både 

för de nyanställda på 

EWES och för kunder. 

Antal deltagare - Ingen uppfattning, bör 

bara ca 5-10 personer. 

Diskussionsmöjligheter 

- Ungefär 5 – 10 stycken varierar, ca 5-13 st, 
>4 

Har varit 2 resp. 4 på de 
senaste 

Idealt är 10 pers. 
Möjligheter till 
diskussioner, deltagarna 
vågar fråga mer. 

Hur ofta 
seminarierna hålls 

Vet inte riktigt, inte så 

ofta. 

Det är efterfrågade, 

inget det senaste 

halvåret. 

Det är kundstyrt, när 
det är efterfrågat. Ca 1-
2 ggr/år. Ekonomiska 
krisen har påverkat 
antalet sem. 

Vid behov. 
varierande ca 2 ggr/år 

Anpassas Påverkas av 

konjunktur + intresse. 

riklinje: 1-3 sem/år 

- Seminarierna hålls vid 

behov, det har varit ca ett 

seminarium per år. 

Typ av deltagare Säljare och 

produktionspersonal 

från EWES samt kunder. 

Konstruktörer från 

kunderna 

Utvecklingsingenjörer 

och tekniker. Det är för 

få inköpare som 

kommer. 

Kunder och personal på 
EWES 
Inköpare och 
konstruktörer, mest 
konstruktörer 

Konstruktörer, 
produktionstekniker, 
en del inköpare.  

Nyanställda på EWES, 

agenter till EWES samt 

kunder. Önskan om att 

inköpare, konstruktör 

och kvalitetsansvarig 

ska utbildas samtidigt 

seminarier mot kunder: 
Blandat, mycket tekniker, 
någon inköpare ibland. 

Deltagarnas bak-
grundskunskaper 
inom fjäderteknik 

Kunder: Ingen 

uppfattning. 

Produktionspersonal: 

hyfsade kunskaper om 

fjädertillverkning, inte 

Ingen uppfattning, 

förhoppningsvis bra. 

Kunder över lag: Väldigt 

varierande. De har 

ganska bra koll på 

I värsta fall inget 

specifikt om fjädrar. 

Oftast en god teknisk 

bas. En del kunder har 

respekt för 

Kunder: Ingen 

uppfattning, kanske 

många med teknisk 

utbildning 

Personal på EWES: 

Varierande. Brett 

spann. 

Konstruktörerna och 

produktionsteknikern

a har bättre möjlighet 

- De vet grunderna i fysik 

och mekanik. Inte 

kunskaper om olika 

trådmaterial, spänningar 

som bildas i fjädern eller i 



 

Bilaga 2 - II 

 

lika mycket kunskaper 

om fysiken till fjädrar. 

Mer info i 

intervjuunderlaget 

materialkunskaper. komplexiteten kring 

fjädertillverkning.  

Det är viktigt att visa 

produktionen.  

Personalen har inte lika 

mycket teknisk 

erfarenhet som 

kunderna har. 

att ta till sig 

informationen från 

seminarierna. 

fjädertråden . 

Anledning till 
seminarier 

- Öka medvetenheten 

om fjäderteknik samt 

underlätta arbetet för 

oss på EWES 

 

För 20 år sedan: 1- årig 

ensamrätt på 

fjäderberäknings-

program Visa för 

kunder vilka fjädrar 

som hade ett gynnsamt 

formförhållande och ej. 

Öka kunskapen och 

förståelsen av fjäderns 

roll i en produkt. 

Komma in tidigare i ett 

projekt  bättre 

fjäderlösning 

lära ut den kunskap, 
förståelse för vår 
produktion. 

kunskapen  fler 

korrekta beställningar. 

Kunderna ska se EWES 

som en teknisk partner 

Historiskt: Förfrågan om 

att utbilda personer på 

kontoret  utbilda 

produktionspersonal  

utbildning av kund 

Målet med 
seminarierna 

- Samma som ovan. 

 
 

Mål idag: Samma 
begreppsverktygslåda. 
Underlätta arbetet 
tillsammans. Visa 
komplexiteten kring 
fjädertillverkning. 

Knyta kunderna 

närmare EWES 

bättre förståelse för 
fjäderteknik och 
produktionen, knyta 
kunden närmare 

få in bättre underlag 

från kunderna  

att få nöjda kunder  

Visa att EWES har 

kunskapen som behövs. 

Kunden kan vända sig till 

EWES vid frågor. 

Vad ska 
prioriteras på 
seminarierna 

- - Att fjädern är ett 

konstruktionselement 

inte ett färstelement. 

- Allmän kunskap, brett 
område, inte för 
djupt. Anpassa efter 
kundens behov 

Materialval. Förståelse 
för fjädertillverkning, 
möjliga toleranser samt 
repeterbarhet 

- 

Förväntan hos 
deltagare 

Vet inte, kunderna 

kanske förväntar sig 

information om hur 

man ska konstruera 

fjädrarna, och 

fjäderritningarna 

 

Blandade anledningar, 

nyfikna på 

produktionen och 

tillverkningen. 

De är hitkommen-

derade, fjäderteknik 

inte är så avancerat. Ser 

seminarierna som ett 

studiebesök.  

De kunder som 

beställer ett 

seminarium förväntar 

sig mer av seminarierna 

Lära sig mer om 

material och om 

beräkningar kring 

fjädrarkonstruktion 

 

svårt att veta Inköpare: inga 

förväntningar. Kvalitet: 

olika standarder, till-

verkningen, toleranser. 

Konstruktörer: 

materialkunskaper, 

hållfasthetslära, 

anlöpning och 

ytbehandlingar 

Att få grundläggande 

kunskaper om material 

till fjädrar samt fjädrar. 

Dimensioneras plats för 

fjädern i produkten. 

Vad vill 
deltagarna ha för 
fokus 

- 
 
(Förslag på olika 
seminarier beroende på 
om det är kunder, 

Från fjädertråd till 

färdig produkt. Varför 

man gör som man gör. 

Längre tid i fabriken, 

där får de förståelse för 

hur teorin fungerar i 

praktiken.  

Blandning av 

metallurgi, fysik, 

beställning från EWES. 

EWES vill tidigt vara 

Tillverkningsprocesse

n till konstruk-

tionsstadiet. 

Konstruktörer: 

fjäderkrafter, 

hållfasthet, materialval 

d.v.s. tekniska 

- 



 

Bilaga 2 - III 

 

produktionspersonal 
eller säljarpersonal.) 

De skulle vilja ha en 

lathund med sig hem. 

 

med i konstruktions-

fasen.  Tillval: slipning, 

kulbombning mm.  

Kring deras produkter specifikationer. 

Vanliga frågor Allmänna frågor, vad 

som är möjligt att göra 

och specifika frågor 

kring just den 

personens behov. 

Vilka krafter klarar 

fjädern av? Är det 

möjligt att göra så här… 

Vad rekommenderar 

du? 

- Kunden ställer inte 

mycket frågor, snarare 

vi som får ställa frågor 

för att få mer 

information 

kring specifika 
exempel, 
Allt möjligt 

Måttavvikelser, fjädern 

har fel storlek 

Varför skiljer fjäderns 

färg? 

När kan jag få 

ersättningslev och är 

kredit utförd? 

Ingen speciell fråga. Det 

blir många frågor. Många 

specifika frågor.  

Kunskaper som 
deltagarna bör få 

Fjäderkonstruktion 

anpassat efter 

standardverktyg. Vad 

som är möjligt att göra 

på EWES, 

maskinparkens 

begränsningar. 

Materialkunskaper 

Visa hur produktionen 

går till. Grunder i 

fjädertillv., inte för 

djupgående inom 

fjäderteknik. 

Felorsaker, Olika 

ytbehandlingar, 

förståelse för 

fjädertillverkning. 

Anpassa underlaget 

efter åhörarna  

Begreppsverktygslådan, 

att fjädern är ett konst-

ruktionselement  

Materiallära – det är ett 

levande material. 

Materialvalet påverkar 

fjäderns hållfasthet 

Att kunden får insikt i 

att användning av en 

fjäder är mer 

komplicerat än ett 

fästelement 

hur tillverkning går till 
och vad som är 
möjligt 

Materialval, Krafter och 

dess inverkan, 

Mätteknik, 

Automatisering på 

företag kan leda till att 

fjäderlösningar som 

tidigare passar bra inte 

fungerar längre. 

Materialkunskaper om 

standard material,  

Kunskaper om 

formförhållanden mellan 

fjädertrådens diameter 

och fjäderns diameter.  

%-andel av 
undervisningen 
som ska vara 
fjäderteknik resp. 
EWES möjligheter 
samt tillverkning 

Personal: 50 % vad som 

går att göra, 50 % 

metallurgi och fysik 

kunskap förande fjädrar 

Kunder: Mestadels 

materialkunskap, 

ytskiktsbehandling och 

vad som EWES kan 

tillverka. 

Det beror på åhörarna. 

Bra flyt, inte för tungt 

att lyssna.30-40% fysik 

och 60-70% EWES 

möjligheter 

(innehållande vad som 

är möjligt att tillverka). 

Delarna går ihop i 

varandra  svårt med 

uppdelning. 

Säljararbetet är 

underordnat. Vad EWES 

kan göra kommer 

förmedlas till kunderna 

ändå. 

Tekniken är prioriterad.  

- Delarna går in i 
varandra. Ca 70 % 
runt teknik, 30 % 
kring beställningar 

70 % fysiken i 

fjädertillverkning 

30 % EWES tillverkning 

Ca 25-33% fjädermaterial 

resten om fjäderteknologi 

d.v.s. om hur man kan 

tillverka en fjäder. Vilka 

begränsningar som finns 

och hur olika ändar på 

fjädrarna kan se ut och 

påverka fjädern.   
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Sammanställning av feedback från seminarierna 

Frågor Auktoritativt seminarium 

Vad hade du för förväntningar på detta 

seminarium? 

- - Att det skulle ge något, vilket det 

gjorde. 

Kändes någon del av seminariet långt? 

Vilken/vilka? 

Lagom Nej! Nej, det kändes bra 

Kände du att du kunde ställa frågor? Ja och bra svar Ja Ja 

Hur fick du möjlighet att vara delaktig? Lät oss ta tid att fundera Ja Genom att fråga det jag inte 

förstod riktigt 

Vad kommer du komma ihåg imorgon 

från detta seminarium? 

Hur man kan ändra krafter Att det inte är så enkelt att 

göra förändringar i fjädern 

även om de är små. 

Det flesta 

Är detta ett bra sätt att ta till sig 

kunskaper om fjädertillverkning? 

Varför? 

Det tycker jag. För man har 

så bra koll på det. 

Ja, jag vet inget annat sätt Ja, för då vet man mycket mer om 

fjädrar 

Vad var bra med dagens seminarium? 

Pedagogiskt sett. 

Mycket bra på att förklara Att det handlade om fjädrar 

som iaf jag tillverkar. 

Power point presentationen 

Vad kan göras bättre nästa gång? 

Pedagogiskt sett. 

- Jag vet inte. Tyckte att den var bra i helheten. 

Vad under seminariet tyckte du var 

roligast 

   

Vilken del var minst rolig/ minst 

lärorik? 

   

Vad tycker du om seminarieuppläget?    
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Frågor Seminarium inspirerat av PBL 

Vad hade du för förväntningar 
på detta seminarium? 

Lära mig så mycket 
som möjligt 

Lära mig om olika 
beräkningar 

Att kunna förstå bättre hur fjädrarna i fabriken görs 

Kändes någon del av seminariet 
långt? Vilken/vilka? 

Nej Inte direkt Nej inte direkt, tyckte det var intressant och 
samtidigt svårt… 

Kände du att du kunde ställa 
frågor? 

   

Hur fick du möjlighet att vara 
delaktig? 

Möjlighet att ställa 
frågor 

Ja Vi fick lösa ”uppgifter” och ta reda på hur man 
skulle fixa till en fjäder som var felritad från början 

Vad kommer du komma ihåg 
imorgon från detta 
seminarium? 

Fjäderkonstanten Beräkning av rate Kommer nog fundera ett tag på alla svåra formler 
och försöka förstå dem så bra som möjligt. 
Kommer även komma ihåg om materialet och lite 
om hur fjädrarna kan se ut eller vara konstruerade. 

Är detta ett bra sätt att ta till 
sig kunskaper om 
fjädertillverkning? Varför? 

Ja Ja att lära sig grunderna i 
en fjäder är ju aldrig fel 

Ja, det tycker jag. Jag lär mig mycket av att se det 
på en skärm framför mig och även vara delaktig 

Vad var bra med dagens 
seminarium? Pedagogiskt sett. 

Öppet, Diskussionen  Tycker att Maria hade 
lagt upp det bra med 
både presentation och 
diskussion 

Öppna diskussionen. Först teori sedan hands on.  

Vad kan göras bättre nästa 
gång? Pedagogiskt sett. 

Jag hade svårt med 
tempot. Svårt att 
förstå svenska språket 

Förenklade förklaringar 
inom varje del, mer 
exempel 

Kanske att försöka få in mer autentiska bilder i 
presentationen eller jag vet inte… tycker det var 
bra 

Vad under seminariet tyckte du 
var roligast 

Allt testa sig fram på 
exempelfjädern 

Att lära mig om materialen 

Vilken del var minst rolig/ 
minst lärorik? 

Inget namn på trådtyperna  - 

Vad tycker du om 
seminarieuppläget? 

Bra helt ok Bra! 
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Frågor Seminarium inspirerat av casemetodiken 
Vad hade du för förväntningar på 
detta seminarium? 

Teoretisk bakgrund till 
fjäderteknik (kortfattat) 

En grundläggande 
genomgång av fjädrar 

Lära mig mer om fjädrar Lära mig mer om fjäder 

Kändes någon del av seminariet 
långt? Vilken/vilka? 

Nej Nej Nej  Nej 

Kände du att du kunde ställa 
frågor? 

    

Hur fick du möjlighet att vara 
delaktig? 

Delge kunskap Vi diskuterade i grupp Genom övning och diskussion När man gjort uppgiften fick ju 
alla komma med sina synpunkter 

Vad kommer du komma ihåg 
imorgon från detta seminarium? 

Uppgiften, beräkningarna Det är många faktorer som 
påverkar en fjäder 

Respektera 
fjäderkonstruktionen 

Hur man kan beräkna om fjädern 
håller 

Är detta ett bra sätt att ta till sig 
kunskaper om fjädertillverkning? 
Varför? 

Ja! Både teori/beräkning 
och göra/tänka själv 

Ja. Genom exemplet som vi 
gjorde kunde vi prova vad 
som hände när vi ändrade 
olika egenskaper för fjädern 

Ja, diskussion och övning ökar 
förståelsen för fjäderns 
betydelse i konstruktionen 

Man får en helhetsbild från 
material till produkt 

Vad var bra med dagens 
seminarium? Pedagogiskt sett. 

Se föregående svar 
(förtydning: föregående 
fråga). Man lär sig bättre 
genom att prova. 

Diskussionen, räkneexemplet  Uppställningen mellan de olika 
lösningsförslagen gör det 
lättare att se hur det påverkar 

 

Vad kan göras bättre nästa gång? 
Pedagogiskt sett. 

Det går att utvidga det 
lite storleksmässigt 

Jag tycket det var bra - Tycker det var bra idag, vet inte 
riktigt var man skulle ändra 

Vad under seminariet tyckte du 
var roligast 

Beräkningen När vi ändrade olika 
egenskaper hos fjädern och 
direkt kunde se vad det fick 
för effekter 

Räkneexempel – ändra 
parametrar, vad påverkas? 
Mm 

Uppgiften  

Vilken del var minst rolig/ minst 
lärorik? 

Många formler kanske, 
vet ej. 

- - Materialdelen är inte så kul men 
den är ju viktig att ta hänsyn till  

Vad tycker du om 
seminarieuppläget? 

Bra generellt Mycket bra Bra! Bra 
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Resultat från deltagande observation. 

Seminarium inspirerat av casemetodik 
 Deltagarna talade med ett redigerat tal 

 Deltagarna försökte lista ut vad som hände med deras förslag innan de gav förslag 

(exempeldelen) 

 Deltagarna blev nyfikna av upplägget och uppgiften 

 Den introducerande föreläsningen kändes för simpel men bör inte tas bort snarare fördjupas 

och ta bort de enklaste delarna.  

 Deltagarna förstod arbetsgången och arbetade systematiskt för att lösa problemet. 

 Deltagarna var positiva och entusiastiska 

Seminarium inspirerat av PBL 
 Gruppen av deltagare var för liten för att delas upp I mindre grupper. Därav var det svårt att 

skilja på en helgruppsdiskussion och diskussioner i mindre grupper. 

 Deltagarna använde sig av sonderat tal. 

 Deltagarna tyckte att den introducerande föreläsningen var avancerad.  

 Uppgiften skapade diskussion men deltagarna hade inte klart för sig vad problemet var eller 

hur de skulle gå till väga. 

 Deltagarna var positiva, nyfikna, respektfulla och entusiastiska 

 Seminarieledarens ledning gjorde inte att deltagarna själva tog ansvar för att först förstå 

problemet. 

 Uppgiften var på gränsen till för svår för deltagarna.  

Auktoritativt seminarium 
 Deltagarna var aktiva och intresserade men intresset för uppgiften var inte lika stort som 

under de andra seminarierna.  

 Deltagarna var delaktiga trots föreläsningsformen. Det ställde frågor och sa till när något var 

svårt/enkelt 

 Uppgiften i slutet var inte lika givande som vid de andra tillfällena. Deltagarna var inte lika 

aktiva när upplägget var att deltagarna kom med kommentarer och ledare ställde följdfrågor 

och kommenterade varför resultatet blev som det blev. 
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Härledning av samband mellan fjäderkonstanten och skjuvmodulen1 
 

 

 

 

En tryckfjäder påverkas av en kraft   och trycks ihop med längden  . Detta kan även ses som att 

trådvinkeln i ett varv minskar i förhållande till en normal dvs. att kompressionen ger upphov till 

vinkelförändringen         . Vid summering av alla små vinkelförändringarna fås ∫    .  

Sambandet mellan   och   är 
 

 
     , där   är fjäderradien. Vid små vinklar gäller 

approximationen            

 

 
    (*1) 

Studerar energin som lagras i fjädern: 

  
    

 

 
  Energin beräknas utifrån den axiella längdförändringen 

  
    

 

 
  Energin beräknas utifrån vinkelförändringen i fjädern 

Energiberäkningarna beräknar samma energi men på olika sätt  
    

 

 
   

    
 

 
   

   
    

 

  
  där   

 

 
 enligt (*1)     

  

  
 (
 

 
)
 
 

   
  

  
  (*2) 

 
                                                           
1
 Inspiration till beviset är hämtat från 

http://www.upscale.utoronto.ca/PHY182S/WilberforceRefShearSpringConstant.pdf (2011-06-30) och 
http://www.upscale.utoronto.ca/PHY182S/WilberforceRefShearKappa.pdf (2011-06-30) 

𝑥 𝜃  

𝜃  

http://www.upscale.utoronto.ca/PHY182S/WilberforceRefShearSpringConstant.pdf
http://www.upscale.utoronto.ca/PHY182S/WilberforceRefShearKappa.pdf
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Måste nu bestämma kM och studerar därför tråden. Till att börja med studerar vi tråden som en 

tunnväggig cylinder för att sedan anpassa till en solid tråd. 

    

Kraften    som verkar på tråden ger upphov till ett moment,         

L är längden på tråden som behövs i fjädern 

Spänningen från   :    
  

  
  

  

      
 

Töjningen från   :    
  

 
 
   

 
 approximation:       

Skjuvmodulen   
 

 
 

  

      
  
  

 
⁄   

    

        
 

Förlänger med       
      

        
  

    

        
 

Löser ut        
         

 
 

Integrera båda sidor. Integreringen gör att approximationen tunnväggigt rör inte längre gäller efter 

som integrationen är över hela radien. 

  
      

  
            

    
     

  
 

Sätter in detta uttryck i (*2): 

   
    

     
 

  är längden tråd som används i tråden          

 

   
   

    
 

𝑟 

𝐿 

𝑑𝑟 

𝑑𝐴 

𝐿

𝑑𝐹 

𝜃 
𝑑𝑥 
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elasticitetsmodulen 
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Härledning av samband mellan vridfjäderkonstanten och 

elasticitetsmodulen1 

 

Ovan visas en fjädertråd. När en vridfjäder skapas och används påverkas tråden på samma sätt. När 

en vridfjäder skapas lindas tråden i cirkulära varv. När tråden böjs töjs yttersidan ut. När en vridfjäder 

används minskar fjäderns innerdiameter och därmed böjs tråden mer och yttersidan töjs ut ännu 

mer. 

Till att börja med studeras en bit tråd som böjs utav ett moment  . 

   
  

 
 

    

     
 

Förlängningen:              (       )     

Töjning:   
  

 
 

   

  
 

   

   
 

 

 
 

Spänning:   
 

 
 där a är en tvärsnittsarea och   är den kraft som verkar på tvärsnittsarean för att 

böjningen ska ske. 

Elasticitetsmodulen:   
 

 
 

  ⁄

  ⁄
 

   

   
 

Momentets påverkan blir olika stort beroende på var i tråden som kraftpåverkan mäts. Detta beror 

på att radiens längd varierar. 

På sträckan P’Q’ gäller     
      

 
. Det totala momentet över hela trådens tjocklek är  

                                                           
1
 Inspiration till beviset är hämtat från 

http://www.upscale.utoronto.ca/PHY182S/WilberforceRefYoungKappa.pdf (2011-06-30) 

𝑅 
𝜃 

𝑧 𝑟 

𝑎 

𝑃   𝑃’ 

𝑧 
𝑟 

𝑎 

𝑄’  𝑄 

http://www.upscale.utoronto.ca/PHY182S/WilberforceRefYoungKappa.pdf
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∑     (*1) 

Summan ∑   är yttröghetsmomentet, I. För en solid cylinder är yttröghetsmomentet:  

                   

Från (*1) fås: 

   
   

 
  

     

 
 (*2) 

 

Detta ska nu appliceras på fjädrar.  

 

För en fjäder gäller    
  

 
 där Lv är trådlängden som behövs i alla varven 

och   är fjäderradien. Från (*2) fås   
     

 
 

Alltså gäller    
  

 
 

     

 
  

 

 
 

     

  
    

 Eftersom         

Om n är antal varv fjädern innehåller gäller: 

          om man inte tar hänsyn till att skänklarna böjer sig 

Enligt IST gäller         
       

 
 om man ska ta hänsyn till att skänklarna böjer sig2  

Sambandet mellan    och   blir: 

    
     

      
       

 

 

Detta gäller om   mäts i radianer dvs.    har enheten [Nmm/rad] 

Sambandet om vinkeln mäts i grader blir: 

    
     

      
       

 

 
 

   
 

 

 

                                                           
2
 Institute of spring technology, kursmaterial från seminariet Spring design, 1994, s. D.5 
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Härledning av sambandet mellan skjuvspänning och kraft1 
 

Ett rör påverkar av ett moment riktat igenom pappret mot läsaren då blir 

spänningsfördelningen i genomskärning: 

 

Spänningen är alltså som störst i ytterkanten av röret. Vid fjädertillverkning är det den 

maximala spänningen som är intressant. Den maximala spänningen är den längsta pilen (dvs. 

inte pilarna sammanlagda med varandra).  

För att beräkna      approximerar jag röret till ett tunnväggigt rör  

    

                       ∫      

                                                           
1
 Inspiration till beviset är hämtat från Thore Dahlbergs bok Teknisk hållfasthetslära (Studentlitteratur, Lund, 

2001) sidorna 88-91 & 107-109 

da 

r 
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Där ∫      är vridmotståndet  

      
  
  

 

        
  

 
  , Där F är vinkelrät mot R 

Wv är vridmotståndet. För ett massivt rör gäller     
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Härledning av sambandet mellan normalspänning och 

böjmoment 

 

Enligt (*2) i härledningen av sambandet mellan vridfjäderkonstanten och elasticitetsmodulen gäller: 

   
   

 
 

Där   är krökningsradien, elasticitetsmodulen =   
 

 
 

 

  ⁄
   

och yttröghetsmomentet1 =     | |      

  
     

 
  

    
 
 

   | |   
 

   

   | |   
  

Vid beräkning av maximala spänningen, dvs. spänningen på trådens tvärsnitts omkrets gäller 

        . 

       
  
  

 

Där Wb är böjmotståndet. Böjmotståndet för ett massivt rör är     
    

  
   

       
     
    

 

± finns med för att spänningens riktning varierar beroende på om spänningen mäts på insidan av 

krökningen eller utsidan.  

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Tore Dahlberg, Tekniskhållfasthetslära, Studentlitteratur 2001, s. 160 
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TM 

Fjäderseminarium 

 
 

Maria Melin Rydfalk 

 

TM 

Fjäderseminarium 

Fjäderteknik 

Vad är det som begränsar 
hur en fjäder kan 
dimensioneras?  

Trådmaterial 

Vilket material ska man 
välja? 

Vad skiljer materialen åt? 

Fjädertyper 

Olika fjädertyper 

Olika ytbehandlingar 

Toleranser  

Rundvandring på 
produktionsavdelningen 

TM 

Vi vill tillverka en fjäder! 

1. Vart ska fjädern arbeta? 

– Utrymme/Storlek 

– Temperatur 

– Fuktighet 

2. Vad ska fjädern klara för krafter alt. vilken 
längdändring behöver fjädern? 

 

 1, 2 påverkas av varandra. Om det önskas en 
given kraft går det inte att precis precisera storlek 
på fjädern. Varför? 

TM 

• Olika typer av fjädrar kan 
tryckas ihop olika mycket 
trotts att de påverkas av 
samma kraft. 

 

• Fjäderkonstanten, RF 

 

• Tryckfjäder: 

 

• Dragfjäder:  

 

F 

F 

LRF F 

Ff1 

Ff2 

LRFF F  0

TM 

Kan man korrigera 
fjäderkonstantens värde? 
 

Teoretisk uträkning av RF 

 

 
G: skjuvmodul – materialberoende 

d: tråddiameter 

Dm: fjäderdiameter 

n: antal verksamma varv    

 

Verklig kontroll av RF,  

 

nD

dG
R

m

F





3

4

8  

 

 

 

 

 

 

21

21

LL

FF
RF






TM 

Exempel 

G = 81,5 kN/mm2 

d = 1 mm 

Dm = 10 mm 

n = 10 varv 

  

 RF = 1,019 N/mm2 

G = 81,5 kN/mm2 

d = 1 mm 

Dm = 9 mm 

n = 10 varv 

  

 RF = 1,397 N/mm2 

G = 81,5 kN/mm2 

d = 1,1 mm 

Dm = 10 mm 

n = 10 varv 

  

 RF = 1,492 N/mm2 

G = 81,5 kN/mm2 

d = 1 mm 

Dm = 10 mm 

n = 9 varv 

  

 RF = 1,132 N/mm2 

nD

dG
RF






3

4

8

Skjuvmodulsvärde 

för patenterad 

kalldragen olegerad 

tråd 
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TM 

Gäller detta även för 
vridfjädrar? 

φ 
F 

r FrM

FrM





sin x 

y 

z 

 MRM

α 
180

3
64 21

4 






















 




m

M

Dn
LL

dE
R

RM är fjäderkonstanten för en vridfjäder och 
inte brottgränsen som ibland betecknas Rm 

TM 

Viktigt att tänka på 

Ekvationen för att beräkna R 
gäller endast om sträck- och 
brottgränsen för materialet inte 
överstigs vid användandet eller 
tillverkandet av fjädern 

 

Grafer som ger brottgräns för 
olika material finns att tillgå. 

 

Formler för att bestämma 
spänningar från en kraft eller ett 
moment: 

Det går inte att tillverka en fjäder 
med för stort eller för litet 
formförhållande mellan Dm och d. 
Förhållandet bör ligga i intervallet 
 
 
 
Förhållandet betecknas ofta med w. 
 
Korrektionsfaktorn, k,  är beroende 
av w.  
k beskriver kvoten mellan den 
maximala spänningen och 
spänningen vid fritt läge. 

204 
d

Dm

3

32

d

M
M








3

8

d

DF m
F









TM 

Fjäderseminarium 

Fjäderteknik 

Vad är det som begränsar 
hur en fjäder kan 
dimensioneras?  

Trådmaterial 

Vilket material ska man 
välja? 

Vad skiljer materialen åt? 

Fjädertyper 

Fjädertyper 

Olika ytbehandlingar 

Toleranser 

Rundvandring på 
produktionsavdelningen 

TM 

Fjädertråd 

Gemensamt för fjädertråd är att tråden har: 

• Hög sträck- och brottgräns 

• Hög utmattningshållfasthet och relaxationsresistens 

 

Dvs: tråden ska tåla att böjas och dras många gånger 
och relativt snävt och ändå böjas tillbaka 

 

Fjädertråd är ett ”levande” material 

TM 

 

 

En fjäder räknas som statisk om den under sin 
livslängd ska belastas i maximalt 10 000 cykler. En 
dynamisk fjäder belastas mer än 10 000 cykler. 

Statiskt eller dynamiskt 
arbete 

TM 

EN-standard 

Patenterad 
kalldragen olegerad 

tråd 

• EN 10270-1 

• Klarar av att arbeta i 
upp till c:a 100 C 

• Går att ytbehandla 
med t.ex. zink eller 
zink-aluminium 

• Ej rostfri 

• Billigast 

Oljehärdad fjädertråd 
av olegerat stål 

• EN 10270-2 

• Klarar av att arbeta i 
upp till c:a 200 C 

• Går ej att 
ytbehandla 
elktrolytiskt. 

• Ej rostfri 

• Mest jämn yta 

Rostfri fjädertråd 

• EN 10270-3 

• Klarar av att arbeta i 
upp till c:a 300 C 

• Dyrast  
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TM 

PATENTERAD KALLDRAGEN 
OLEGERAD TRÅD 
EN 10270-1 

Utdragen, tidigare värmebehandlad via patentering 

Elasticitetsmodul (E): 206 kN/mm2  

Skjuvmodul (G): 81,5 kN/mm2 
TM 

Tråden delas in i olika kategorier beroende på 
ändamål och hållfasthet.  

 

Draghållfasthet Statisk Dynamisk 

Låg SL - 

Mellan SM DM 

Hög SH DH 

Exempel på standardbeteckning: EN 10270-1-DM-1,50 ZA 

TM 

Tråden kan behandlas med tre olika beläggningar: 

• Förzinkad (Z) 

• Zink/aluminium behandlad (ZA) 

 

Används som ett rostskydd 

 

TM 

OLJEHÄRDAD TRÅD 

EN 10270-2 

Utdragning sker innan värmebehandling. Värmebehandlas genom 
seghärdning, kyls i olja och anlöps sedan. 

Elasticitetsmodul (E): 206 kN/mm2  

Skjuvmodul (G): 79,5 kN/mm2 

TM 

Tråden delas in i olika kategorier beroende på 
ändamål och hållfasthet.  

 

Draghållfasthet Statisk - Låg 
utmattning 

Medium 
utmattning 

Dynamisk - Hög 
utmattning 

Låg FDC TDC VDC 

Mellan FDCrV TDCrV VDCrV 

Hög FDSiCr TDSiCr VDSiCr 

Exempel på standardbeteckning: EN 10270-2-TDCrV-2,00 

TM 

ROSTFRI FJÄDERTRÅD 

EN 10270-3 

Utdragen till slutdimension genom kalldragning av utgångsmaterialet 

Elasticitetsmodul (E): beror på fjäderklass 

Skjuvmodul (G): beror på fjäderklass 
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TM 

 

 

Exempel på standardbeteckning: EN10270-3-1.4310-NS-2,50 

Fjädertrådsklasser 

 

Tråden delas in i olika kategorier beroende på korrosionsskydd, 

påkänningsnivån och ändamålsarbetet. 

 

 

1.4310-NS Normal brottgräns E =180 kN/mm2  G = 70 kN/mm2 

1.4310-HS Hög brottgräns  E = 180 kN/mm2 G = 70 kN/mm2 

1.4401  Klarar surare miljöer E = 175 kN/mm2 G = 68 kN/mm2 

1.4568  Klarar högre temperaturer E = 190 kN/mm2 G = 73 kN/mm2 

TM 

Fjäderseminarium 

Fjäderteknik 

Vad är det som begränsar 
hur en fjäder kan 
dimensioneras?  

Trådmaterial 

Vilket material ska man 
välja? 

Vad skiljer materialen åt? 

Fjädertyper 

Olika fjädertyper 

Olika ytbehandlingar 

Toleranser 

Rundvandring på 
produktionsavdelningen 

TM 

TRYCKFJÄDER 

En tryckfjäder har sitt typiska utseende. Det som går att ändra är varvens 
diameter samt tätheten mellan de olika varven. Tryckfjädrar används i 
bl.a. bilar. 

TM 

• Ändutformningar 

 

–    öppet och oslipat ändvarv 

 

–    öppet och planslipat ändvarv 

 

–    nedlagd och oslipat ändvarv 

 

–    nedlagd och planslipat ändvarv 

TM 

• Planslipning bör inte göras på fjädrar med  

 d < 0,5 mm 

 

• För fjädrar med nedlagda varv gäller nt= n + 2x. Där 
x är antalet nerlagda varv (på en sida) 

 n – antal verksamma varv 

 nt – totalt antal varv 

 

• En tryckfjäder bör aldrig tryckas helt ner i botten. 
Fjädern ska maximalt tryckas till sin stumlängd. 

TM 

DRAGFJÄDER 

En dragfjäder ser oftast ut som bilden visar. Fjädervarven är tätt lindade 
och fjädern tillverkas med en inbyggd förspänning.  
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TM 

Olika exempel på 
ändutformningar 

Halv tysk ögla Hel tysk ögla  
vid sidan av 

Hel tysk ögla 

Hel engelsk ögla 

Hel tysk  
dubbellindad ögla 

Krok Hel snedställd ögla 

TM 

• Ändutforminingar med höga krav på hållfasthet 

 

 

• Förspänning är den kraft som behövs innan 
fjädern börjar längas.  

 

TM 

VRIDFJÄDER 

När man tänker vridfjäder tänks ofta på klädnypor. Vridfjädrar finns även 
att finna i bl.a. skidbindningar.   

TM 

• En vridfjäder brukar vara enkel- eller dubbellindad.  

• Om man delar upp en enkellindad vridfjäder till en 
dubbellindad vridfjäder gäller: Rdubbel = 4*Renkel 

 

 

 

 

• Skänkelutformningen kan vara tangentiell, axiell, 
eller radiell  

 

 

TM 

Bockning 

• Liten bockningsradie  större risk för 
sprickbildningar  
 

• rbock > d 
 

• Minsta avstånd mellan bockar bör vara 2d  
 

• Anpassa fjädern så att standardverktyg går att 
använda vid tillverkning 

 

TM 

EXTRA 

Vid tillverkning kan det väljas till att fjädern ska efterbehandlas på olika 
vis för att stärka fjädern. 
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TM 

Kulbombning 

• Även kallat 
kulblästring 

• Görs för att 
minska 
böjspänningarna 
i materialet 

• Görs främst på 
tryckfjädrar 

Försättning 

• Görs på 
tryckfjädrar 

• Fjädern belastas 
mer än den är 
dimensionerad 
för. 

• Fjädern bör 
tryckas i ihop 4-5 
gånger 

• Ökar intervallet 
som fjädern 
fjädrar inom 

Anlöpning 

• Värma fjädern i 
en ugn 

• Kan göras på alla 
typer av fjädrar 

• Fjäderns storlek 
förändras 

• Görs för att 
minska 
spänningarna i 
fjädertråden 

TM 

• Fjädertoleranser delas in i tre nivåer 

– 1: Speciella åtgärder behöver vidtas för att uppnå 
toleransnivån, exempelvis fotografering vid tillverkning  

– 2: Standardtoleransnivån 

– 3: Om stora toleranser tillåts 

 

• Materialet är ”levande”. Toleranser vid 
fjädertillverkning går inte att jämföra mot 
toleranser vid tillverkning av fästelement. 

Toleranser 

TM 

ÄR VI REDO ATT TILLVERKA EN FJÄDER 
NU? 
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Diskussionsuppgift vid seminariet utifrån casemetodiken 
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Fjäder till handskfacket 
Ett företag från bilindustrin var ute efter en fjäder till sitt handskfack. När man trycker på 

handskfackknappen ska luckan öppnas. 

 

 

 

Företaget föreslog en fjäderutformning som beskrivs nedan. När luckan är stängd ska fjädern vara 

hoppressad 120o och när luckan öppnas ska fjädern gå till ett läge där den är hoppressad 20o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem 1var att fjädern påfrestades med för höga spänningar när skänkeln var pressad 120o. Hela 

toleransspannet hamnade inte inom brottgränsen för en försatt fjäder av denna typ. 

Problem 2 var att fjädern inte höll för så stora påfrestningar som var tänkt. När fjädern görs om ska 

den klara kraftigare moment är tidigare.    

20o 

Öppet läge 

120o 

Stängt läge 

0o Fjäderns viloläge läge 
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Fjäderdata 
Fjädertyp:  Dubbellindad vridfjäder 

Trådtyp:  EN 10270-1 

Elasticitetsmodul (E):  206 kN/mm2 

Skjuvmodul (G):  81,5 kN/mm2 

Tråddensitet:  7,85 *10-3 g/mm3 

Trådtyp:  Rund tråd 

Skänkelutformning: Tangentiell med axiell bockning 

Antal fjädrande varv (n): 5,55 varv 

Fjäderns längd  9,83 mm 

Brottgräns för d=1,5 mm: DH: 2090 N/mm2 (upp till 2310 N/mm2) 

 

UTRÄKNAT DATA 

Vridfjäderkonstant: 5,15 Nmm/deg (uträknad) 

Fjäderindex (w):  6,20 

 

FJÄDERNS KRAV 

Vinkel 1 (α1):   20o 

Moment 1 (M1): Tidigare krav ≈100Nmm, nu ≈125Nmm 

Vinkel 1 (α1):   120o 

Moment 1 (M1): Tidigare krav ≈610Nmm, nu≈740 Nmm 

16,6 mm 

32 ± 1 mm 

(15,2 mm) 

10,8 ± 0,3 mm 

17,4 mm 
1,5 mm 

49 ± 1 mm 
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Denna fjäder har för hög påfrestning! 

 

Formler 

 

 

 

 

 

y = 5,0887x - 0,8065 
R² = 1 

y = 6,1613x + 0,8065 
R² = 1 
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RM är fjäderkonstanten för en vridfjäder och 

inte brottgränsen som ibland betecknas Rm 
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Fjädertoleranser 

Fjädertoleranser för drag och tryckfjädrar  

Tolerans för fjäderns medeldiameter, Dm 

Dm ≤ 2,5  ± 0,15 50 < Dm ≤ 63  ± 1 

2,5 < Dm ≤ 4  ± 0,2 63 < Dm ≤ 80  ± 1,2 

4 < Dm ≤ 6,3  ± 0,25 80 < Dm ≤ 100 ± 1,5 

6,3 < Dm ≤ 10  ± 0,3 100 < Dm ≤ 125  ± 1,9 

10 < Dm ≤ 16  ± 0,35 125 < Dm ≤ 160  ± 2,3 

16 < Dm ≤ 25  ± 0,45 160 < Dm ≤ 200  ± 2,9 

25 < Dm ≤ 32  ± 0,5 200 < Dm ≤ 250 ± 3,1 

32 < Dm ≤ 40  ± 0,6 250 < Dm ≤ 320 ± 3,5 

40 < Dm ≤ 50  ± 0,8 320 < Dm ≤ 400  ± 4 

 

Toleranser för fjäderns längd, L0 

Formförhållande: w = Dm/d tolerans för fri fjäderlängd: L0 

4 ≤ w < 12 ± 5 % 

12 ≤ w < 15 ± 7,5 % 

 

Toleranser för krafter som påverkar fjädern, F: 

Formförhållande: 
w = Dm/d 

Antal verksamma varv, n 

2 ≤ n ≤ 3 3 < n ≤ 5,5 5,5 < n ≤ 8,5 8,5 < n ≤ 12,5 12,5 < n 
 4 ≤ w ≤ 5 ± 15 % ± 12 %  ± 11 % ± 10 %  ± 9 % 

5 ≤ w ≤ 15 ± 13 %  ± 11 % ± 10 % ± 9 % ± 8 % 

 

Fjädertoleranser för vridfjädrar 

Toleranser för fjäderdiameter, Dm 

        
  
     

 

 

Toleranser för moment, M 

    
    

      √  
 Där c är en material parameter. 

EN10270-1:  c = 166 

EN10270-3: c = 144 

 

Toleranserna motsvarar ungefär DIN-standardens gütegrad 2 för toleransberäkningar. 
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Lösningsförslag 
 

 

 

Vi vet att: 

 α1 =20o och M1≈ 125 Nmm 

α2 =20o och M2≈ 740 Nmm 

 

1. Vi vill att spänningen som får av ett givet moment ska minska. 

 

2. Vi vill att en given vinkel ska ge ett starkare moment 

 

3. Vi vill fortfarande ha ett bra formförhållande 

 

4. Vi vill att procentsatserna σM1/σB och σM2/σB är så låga som möjligt. 

 

 

1) Om vi vill att spänningen ska bli mindre för ett givet moment måste d öka, enligt: 

  

  

  

Tänk på att M beror av RM som beror av d. 

 

2) Om vi vill att momentet ska öka för en given vinkel måste RM öka, enligt: 

 

 

För att öka RM kan mar korrigera flera parametrar: 

 

  

  

  

  

 

3) För att RM ska öka kan man öka d eller minska n, L1,L2, Dm. 
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1 2 3

d 1,5 1,6 1,7

Dm 9,3 9,2 9,1

n 5,55 5,55 5,55

E 206000 206000 206000

L1 17,4 17,4 17,4

L2 16,6 16,6 16,6

RM 5,1500743 6,734653178 8,670868582

w 6,2 5,75 5,352941176

α1 20 20 20

α2 120 120 120

M1 vid α1 103,00149 134,6930636 173,4173716

M2 vid α2 618,00891 808,1583814 1040,50423

σ vid M1 310,86356 334,9541698 359,5389462

σ vid M2 1865,1814 2009,725019 2157,233677

σB 2090 2060 2040

σM1/σB 17% 17% 17%

σM2/σB 89% 98% 106%

Tolerans M 132,04694 163,2179064 199,2478411

M2max 750,06    971,38           1 239,75          

σmax vid M2max 2263,7055 2415,614653 2570,32585

σmax /σB 108% 117% 126%

Bilaga 10 - IX
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Alternativ diskussionsuppgift vid seminariet utifrån casemetodiken 
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Dragfjäder till barngunga 
En kund önskade en dragfjäder. Kunden använder fjädern till en barngunga 

som ska sita inomhus. Kunden ville att alla fjäderar ska tåla minst 350 N och 

att förspänningen ska vara 10 N. Företaget har även angivit två längd-kraft 

förhållanden. 

Kunden har inga erferenhetar av att rita fjädrar men har gjort ett försök. Den 

fjäderlösning de ritade blev aldeles för stark. Gällande dimentionen på fjädern 

har kunden inte givit några krav så länge fjädern uppfyller deras krav på 

förlängning i förhållande till kraft. 

Problem: 

Fjäderns förlängnig vid en given kraft är för liten. Spänningen som blir vid den 

maximala kraftpåverkan är så pass stor att det finns risk för att fjädern 

deformeras om spänningarna överstiger sträckgränsen.  

 

När fjäderns nya  utformning togs fram var det viktigt att: 

1. en given kraft ska ge en längre förlängning 

2. formförhållande, w, fortfarande är bra. 

3. Förhållandet mellan spänningen i fjädern och spänningsvärdet vid brottgränsen (τFmax/τB) inte 

överstiger 45 %, dvs. sträckgränsen. 

 

Fjäderdata 

 

 

 

 

 

 

Trådtyp: EN 10270-1 Förspänning: 10 N 

Antal fjädrande varv (n): 60 varv Fjäderindex (w): 8,37 

Fjäderns längd:  60*3,2 + 20*2 = 232 mm Fjäderkonstant: 0,925 N/mm  

 

  

Här i arbetar 

fjädern 

 30 mm ± 1 mm 

 192 mm ± 12 mm  20 mm ± 1 mm 

 3,2 mm  

 192 mm ± 12 mm 
 20 mm ± 1 mm 

3,2 mm  
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Fjäderns krav 

 
Längd och kraft Kundens första förslag Önskade värden 

Längd 0 (L0): 232 mm 232 mm 
Kraft 0 (F0): 10 N 10 N 

Förlängning 1 (ΔL1): 97 mm ± 30 mm 270 mm ± 60 mm 
Kraft 1 (F1): 100N 100 N 

Förlängning 2 (ΔL2):  150 mm ± 30 mm 430 mm ± 60 mm 
Kraft 2 (F2): 150 N 150 N 

 

 

Alla deras fjädrar ska klara en påfrestning på 350 N utan att gå av eller deformeras.   

 

 

 

FORMLER 

  

y = 0,9255x + 10,314 
R² = 1 

y = 0,3194x + 11,71 
R² = 0,9997 
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Fjädertoleranser 

Fjädertoleranser för drag och tryckfjädrar  

Tolerans för fjäderns medeldiameter, Dm 

Dm ≤ 2,5  ± 0,15 50 < Dm ≤ 63  ± 1 

2,5 < Dm ≤ 4  ± 0,2 63 < Dm ≤ 80  ± 1,2 

4 < Dm ≤ 6,3  ± 0,25 80 < Dm ≤ 100 ± 1,5 

6,3 < Dm ≤ 10  ± 0,3 100 < Dm ≤ 125  ± 1,9 

10 < Dm ≤ 16  ± 0,35 125 < Dm ≤ 160  ± 2,3 

16 < Dm ≤ 25  ± 0,45 160 < Dm ≤ 200  ± 2,9 

25 < Dm ≤ 32  ± 0,5 200 < Dm ≤ 250 ± 3,1 

32 < Dm ≤ 40  ± 0,6 250 < Dm ≤ 320 ± 3,5 

40 < Dm ≤ 50  ± 0,8 320 < Dm ≤ 400  ± 4 

 

Toleranser för fjäderns längd, L0 

Formförhållande: w = Dm/d tolerans för fri fjäderlängd: L0 

4 ≤ w < 12 ± 5 % 

12 ≤ w < 15 ± 7,5 % 

 

Toleranser för krafter som påverkar fjädern, F: 

Formförhållande: 
w = Dm/d 

Antal verksamma varv, n 

2 ≤ n ≤ 3 3 < n ≤ 5,5 5,5 < n ≤ 8,5 8,5 < n ≤ 12,5 12,5 < n 
 4 ≤ w ≤ 5 ± 15 % ± 12 %  ± 11 % ± 10 %  ± 9 % 

5 ≤ w ≤ 15 ± 13 %  ± 11 % ± 10 % ± 9 % ± 8 % 

 

Fjädertoleranser för vridfjädrar 

Toleranser för fjäderdiameter, Dm 

        
  
     

 

 

Toleranser för moment, M 

    
    

      √  
 Där c är en material parameter. 

EN10270-1:  c = 166 

EN10270-3: c = 144 

 

Toleranserna motsvarar ungefär DIN-standardens gütegrad 2 för toleransberäkningar. 

 



 

Bilaga 11 - IV 

Lösningsförslag 
 

 

 

Vi vet att: 

LÄNGD OCH KRAFT ÖNSKADE VÄRDEN 

Längd 0 (L0): 232 mm 
Kraft 0 (F0): 10 N 

Förlängning 1 (ΔL1): 270 mm ± 60 mm 
Kraft 1 (F1): 100 N 

Förlängning 2 (ΔL2):  430 mm ± 60 mm 
Kraft 2 (F2): 150 N 

Detta betyder att t.ex. L1 =L0 + ΔL1  442 mm < L1 < 562 mm 

 

1. Vi vill att en given kraft ska ge en längre förlängning 

 

2. Vi vill fortfarande ha ett bra formförhållande 

 

3. Vi vill att procentsatsen τF3max/τB hålls under 45 %.  

Där τF3max är maximala spänningen som kan uppnås utav den maximala kraft som fjädern 

måste klara av. 45 % motsvarar sträckgränsen. 

 

 

1) Om vi vill att förlängningen ska öka för en given kraft måste RF minska, enligt: 

  

  

  

För att minska RF kan mar minska d eller öka Dm eller n. 

 

 

2) Kontrollera att 4 < w < 20 (helst inte över 15) 

 

3) Alla fjädrar måste klara av en belastning av 350 N. Alltså måste F3min = 350 N. Toleransen på 

F3 är 8 %  F3 = 381 N och F3max = 411,5 N. Det är spänningen (τ3max) som blir utav kraften 

F3max som jämförs mot τB 
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Tråddiameter (mm) 

Brottgräns EN 10270-1 

EN10270 -1- SL

EN10270 -1-SM,DM

EN10270 -1-SH,DH

E : 206 kN/mm2 

G: 81,5 kN/mm2 
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1

d [mm] 3,2

Dy-d = Dm [mm] 26,8

n 60

G [N/mm
2
] 81500

F0 [N] 10

RF [N/mm] 0,925

w 8,375

L0 [mm] 232

F1 100

F2 150

F3 381

L1 vidF1 329,30

L2 vid F2 383,36

L3 vid F3 633,11

Tolerans på F1 8

Tolerans på F2 12

Tolerans på F3 30,48

F1max [N] 108

F2max [N] 162,00      

F3max [N] 411,48

F1min [N] 92

F2min [N] 138

F3min [N] 350,52

ΔL1 vid F1 [mm] 97,30

ΔL2 vid F2 [mm] 151,36

ΔL1Max vid F1Max [mm] 105,95

ΔL2Max vid F2Max [mm] 164,34

ΔL1Min vid F1Min [mm] 88,65

ΔL2Min vid F2Min [mm] 138,39

τB [N/mm2] 1820

τ vid F1 [N/mm2] 208,27

τ vid F2 [N/mm2] 312,40

τF3Max [N/mm2] 856,99

τF1/τB 11%

τF2/τB 17%

τF3Max/τB 47%
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Diskussionsuppgift vid seminariet utifrån PBL 
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Dragfjäder till barngunga 
En kund önskar en dragfjäder. Kunden ska använda fjädern till en barngunga 

som ska sita inomhus. Små barn ska kunna sitta där i och gunga när mamma 

och pappa lagar mat eller liknande. Kunden vill, för att vara på den säkra 

sidan, ha en gunga som klarar barn som väger upp till 35 kg. De vill att 

förspänningen ska vara 10 N. De har även angivit hur mycket de vill att 

fjädern ska förlängas vid givna påfrestningar.  

Kunden har inga erferenhetar av att rita fjädrar men gjorde ett försök. Den 

fjäderlösning de ritade blev aldeles för stark.  Kunden behöver hjälp med att 

designa en fjäder efter deras behov. Gällande dimentionen på fjädern har 

kunden inte givit några krav så länge fjädern uppfyller deras krav på 

förlängning i förhållande till kraft. 

Hur ska kundens fjäder vara dimentionerad om: 

1. en given kraft ska ge en längre förlängning 

2. formförhållande, w, fortfarande är bra. 

3. Förhållandet mellan spänningen i fjädern och spänningsvärdet vid 

brottgränsen (τF1/τB och τF2/τB) inte stiger över 45 %, dvs. sträckgränsen. 

 … och hur ser denna fjäderlösning ut? 

 

Den första fjädern som kunden ritade 

 

 

 

 

 

 

Trådtyp: EN 10270-1 Förspänning: 10 N 

Antal fjädrande varv (n): 60 varv Fjäderindex (w): 8,37 

Fjäderns längd:  60*3,2 + 20*2 = 232 mm Fjäderkonstant: 0,925 N/mm  

 

  

Här i arbetar 

fjädern 

 30 mm ± 1 mm 

 192 mm ± 12 mm  20 mm ± 1 mm 

 3,2 mm  

 192 mm ± 12 mm 
 20 mm ± 1 mm 

3,2 mm  
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Fjäderns krav 

 
Längd och kraft Kundens första förslag Önskade värden 

Längd 0 (L0): 232 mm 232 mm 
Kraft 0 (F0): 10 N 10 N 

Förlängning 1 (ΔL1): 97 mm ± 30 mm 270 mm ± 60 mm 
Kraft 1 (F1): 100N 100 N 

Förlängning 2 (ΔL2):  150 mm ± 30 mm 430 mm ± 60 mm 
Kraft 2 (F2): 150 N 150 N 

 

 

Alla deras fjädrar ska klara en påfrestning på 350 N utan att gå av eller deformeras.   

 

 

 

FORMLER 

  

y = 0,9255x + 10,314 
R² = 1 

y = 0,3194x + 11,71 
R² = 0,9997 
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Fjädertoleranser 

Fjädertoleranser för drag och tryckfjädrar  

Tolerans för fjäderns medeldiameter, Dm 

Dm ≤ 2,5  ± 0,15 50 < Dm ≤ 63  ± 1 

2,5 < Dm ≤ 4  ± 0,2 63 < Dm ≤ 80  ± 1,2 

4 < Dm ≤ 6,3  ± 0,25 80 < Dm ≤ 100 ± 1,5 

6,3 < Dm ≤ 10  ± 0,3 100 < Dm ≤ 125  ± 1,9 

10 < Dm ≤ 16  ± 0,35 125 < Dm ≤ 160  ± 2,3 

16 < Dm ≤ 25  ± 0,45 160 < Dm ≤ 200  ± 2,9 

25 < Dm ≤ 32  ± 0,5 200 < Dm ≤ 250 ± 3,1 

32 < Dm ≤ 40  ± 0,6 250 < Dm ≤ 320 ± 3,5 

40 < Dm ≤ 50  ± 0,8 320 < Dm ≤ 400  ± 4 

 

Toleranser för fjäderns längd, L0 

Formförhållande: w = Dm/d tolerans för fri fjäderlängd: L0 

4 ≤ w < 12 ± 5 % 

12 ≤ w < 15 ± 7,5 % 

 

Toleranser för krafter som påverkar fjädern, F: 

Formförhållande: 
w = Dm/d 

Antal verksamma varv, n 

2 ≤ n ≤ 3 3 < n ≤ 5,5 5,5 < n ≤ 8,5 8,5 < n ≤ 12,5 12,5 < n 
 4 ≤ w ≤ 5 ± 15 % ± 12 %  ± 11 % ± 10 %  ± 9 % 

5 ≤ w ≤ 15 ± 13 %  ± 11 % ± 10 % ± 9 % ± 8 % 

 

Fjädertoleranser för vridfjädrar 

Toleranser för fjäderdiameter, Dm 

        
  
     

 

 

Toleranser för moment, M 

    
    

      √  
 Där c är en material parameter. 

EN10270-1:  c = 166 

EN10270-3: c = 144 

 

Toleranserna motsvarar ungefär DIN-standardens gütegrad 2 för toleransberäkningar. 
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Tråddiameter (mm) 

Brottgräns EN 10270-1 

EN10270 -1- SL

EN10270 -1-SM,DM

EN10270 -1-SH,DH

E : 206 kN/mm2 

G: 81,5 kN/mm2 
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Brottgräns EN10270-2 

EN10270-2-TDC/VDC EN10270-2-TDCrV/VDCrV EN10270-2-TDSiCr/VDSiCr EN10270-2-FDC EN10270-2-FDCrV EN10270-2-FDSiCr

E : 206 kN/mm2 

G: 79,5 kN/mm2 

Bilaga 12 - V



0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

Brottgräns EN10270-3 

EN10270-3-1.4310 NS EN10270-3-1-4310 HS EN10270-3-1.4401 EN10270-3-1.4568

EN10270-3-1.4310 (både NS och HS) 
E : 180 kN/mm2 

G: 70 kN/mm2 

EN10270-3-1.4401 
E: 175 kN/mm2 
G: 68 kN/mm2 

EN10270-3-1.4401 
E: 190 kN/mm2 
G: 73 kN/mm2 
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1

d [mm] 3,2

Dy-d = Dm [mm] 26,8

n 60

G [N/mm
2
] 81500

F0 [N] 10

RF [N/mm] 0,925

w 8,375

L0 [mm] 232

F1 100

F2 150

F3 381

L1 vidF1 329,30

L2 vid F2 383,36

L3 vid F3 633,11

Tolerans på F1 8

Tolerans på F2 12

Tolerans på F3 30,48

F1max [N] 108

F2max [N] 162,00      

F3max [N] 411,48

F1min [N] 92

F2min [N] 138

F3min [N] 350,52

ΔL1 vid F1 [mm] 97,30

ΔL2 vid F2 [mm] 151,36

ΔL1Max vid F1Max [mm] 105,95

ΔL2Max vid F2Max [mm] 164,34

ΔL1Min vid F1Min [mm] 88,65

ΔL2Min vid F2Min [mm] 138,39

τB [N/mm2] 1820

τ vid F1 [N/mm2] 208,27

τ vid F2 [N/mm2] 312,40

τF3Max [N/mm2] 856,99

τF1/τB 11%

τF2/τB 17%

τF3Max/τB 47%
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Enkel användarhandledning till seminariemodell utformad efter 

casemetodiken 
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Användning av material till fjäderseminarium 
Presentationen är tänkt att består av två delar en inledande föreläsning och sedan en 

exempeluppgift. 

Nivån på föreläsningsdelen får anpassas efter deltagarnas förkunskaper. Denna del bör minst ta 30 

minuter. Det finns kommentarer inlagda i ppt-filen, dessa behöver inte följas och kan behöva 

kompletteras, det är tipps på vad som kan nämnas under seminariet. Kommentarerna är inte tänkta 

för deltagarna.  

Det finns för tillfället två exempeluppgifter en som berör en vridfjäder som arbetar med att lyfta 

luckan till ett handsfack den andra är en dragfjäder som arbetar i en barngunga. Det finns s.k. case till 

båda fjädrarna. Caset ska delas ut till deltagarna och gås igenom med dem. Deltagarna ska förstå vad 

problemet är och hur man kopplar det till fjädertekniken. Deltagarna ska sedan utifrån en 

helgruppsdiskussion försöka hitta en lösning till problemet (det finns mer än en lösning). Som 

seminarieledare ska man se till att alla är med och diskuterar men inte lägga sig i själv. 

Seminarieledaren ska vara ett bollplank och indirekt styra diskussionen om det behövs. 

Seminarieledaren kan fördjupa diskussionen genom att ställa öppna frågor (öppna frågor är frågor 

som kräver mer utförliga svar än ja/nej, dessa frågor brukar börja med orden varför eller hur). 

Innehåll i case: 

1) Beskrivning av fjädern (filen heter uppgift vridfjäder resp. uppgift dragfjäder) 

2) Fjädertoleranser 

3) Början till lösningsförslag 

4) Diagram brottgräns - tråddiameter 

5) Excel-fil för resp. fjäder (excel vridfjäder resp. excel dragfjäder) 

 

Tipps som seminarieledare. 

 Våga vara tyst under diskussionen även om alla andra är tysta. 

 Glöm inte att lägga in pauser 


