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på Blixt Sportfiske i Umeå för den hjälp jag fick vid val av material för examensarbetet.   
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Sammanfattning 

Sliperiet finns i Umeå och bedriver ett tvärvetenskapligt projekt som heter +Project. De vill 
via projektet starta upp ett område med flexibla strukturer där ämnet tensegritet ingår. En 
tensegritetstruktur består av stag som är inneslutna i ett vajernät och hålls ihop av en 
kombination av kompression och spänningar. Där existerar en kvot mellan längd på stag och 
längd på vajer som påverkar strukturens egenskaper.  
 
Arbetets syfte och mål är således att tillverka och undersöka tensegritetstrukturer, och ta 
fram underlag för att kunna starta upp ämnet tensegritet inom området flexibla strukturer 
som en del av +Project. Arbetet avgränsas till grundläggande tensegritetstrukturer.  
 
Under arbetets gång tillverkas tre varianter av prototyper och två modeller som baseras på 
grundläggande tensegritetstrukturer. Tillverkning av en tredje modell påbörjas men får 
avbrytas för att hålla tidplanen.  
 
Majoriteten av målen uppnåddes och förbättringar som skulle kunna göras vid tillverkningen 
av modellerna tas upp, samt förslag till fortsatt arbete.  
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Abstract 

Sliperiet is located in Umeå and runs an interdisciplinary project named +Project. Through 
this project, they want to investigate an area of flexible structures where the subject of 
tensegrity is included. A tensegrity structure consists of struts enclosed in a web made up of 
wires and is held together by a combination of compressions and stresses. There exists a ratio 
between the length of the struts and the length of the wire, which affects the properties of the 
structure. 
 
The purpose and goal of this work is thus to produce and investigate tensegrity structures, 
with the intention of launching the subject of tensegrity within the field of flexible structures 
as a part of the +Project. The work is limited to basic tensegrity structures.  
 
Three different kind of prototypes and two models are constructed based on basic tensegrity 
structures. The manufacturing of a third model started but was cancelled to keep the time 
frame for the project. 
 
Most of the goals were met and improvements that could be made in the production of the 
models are presented, as well as proposals for future work. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagspresentation – Sliperiet 

Inom Umeå universitet finns enheten Sliperiet som är en multidisciplinär innovationsmiljö. 
Där bedrivs utbildning, forskning och samverkan. Ett tvärvetenskapligt projekt är +Project 
[1], där det bl. a undersöks hur det skulle gå att utnyttja restmaterialströmmar från 
skogsnäringen till att bygga stora strukturer. Strukturerna kan vara t ex detaljer, delar av 
bostadshus eller byggelement. Möjligheterna till olika nya avknoppningsprojekt från 
huvudprojektet är stora. På Sliperiet finns även verkstäder för att bygga prototyper.  
Sliperiet vill också starta upp via +Project ett område med flexibla strukturer där ämnet 
tensegritet ingår.  

1.1.2 Tensegritet 

Konceptet tensegritet baseras på Kenneth Snelson’s struktur [2, Figure 1.1] och återfinns 
inom konst [3, s.11–14]. Det är myntat av Richard Buckminster Fuller som beskriver 
tensegritetstrukturer som ”an assemblage of tension and compression components arranged 
in a discontinuous compression system…” [4]. 
 
Förenklat består en tensegritetstruktur av stag som är uppspända i ett vajernät. Detta kan t ex 
liknas med vår egen och djurs uppbyggnad, där ben är uppspända av senor och muskelfibrer 
[3, s.7–11].  
 
Arkitektur är ett område där tensegritetstrukturer används för sin lätthet och flexibilitet. Bl. a 
byggs transporterbara byggnader som kan resas upp med hjälp av en vinsch [3, s.16]. 
Forskning inom området tensegritet har bland annat också gjorts av NASA som har ett 
program (NTRT) som används för att testa och simulera tensegritetrobotar [5]. 

1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med arbetet är att undersöka tensegritetstrukturer och hur de kan tänkas användas i 
praktiska sammanhang.  
 
Arbetet är tänkt som en del av +Project som är ett projekt som drivs vid Sliperiet och Umeå 
universitet vars mål är att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde inom digital 
tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland, och bidra till att sätta 
regionen i framkant i utvecklingen.  

1.3 Mål 

1.3.1 Övergripande mål 

Det övergripande målet för arbetet är att ta fram underlag för att kunna starta upp ämnet 
tensegritet inom området flexibla strukturer som en del av +Project på Sliperiet. Arbetet ska 
finnas som grund för vidare utveckling av området.  

1.3.2 Delmål 

1. Ta fram förslag på tensegritetstrukturer.  
2. Bygga två till tre modeller/prototyper.  
3. Redovisning på Sliperiet för +Projektarbetsgrupp och dess samarbetspartners.  

 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom tensegritet är ett stort ämne och då arbetet endast pågår under en begränsad period 
av 10 veckor, avgränsas arbetet till grundläggande tensegritetstrukturer.  



2 
 

2. Teori 

2.1 Grundläggande tensegritet 
I grunden är en tensegritetstruktur en variant av flexibelt material där strukturen hålls ihop 
av en kombination av kompression och spänningar.  
 
En tensegritetstruktur är fristående utan någon form av stöd som håller upp den. Alla delar 
är raka och det finns endast två typer av delar. Detta är någon form av stag och vajer där 
stagen utsätts för tryckspänningar och där vajern utsätts för dragspänningar. Stagens ändar 
har aldrig kontakt med varandra. [6, s.1–2]  
 
Stagen innesluts av vajern och svävar fritt i förhållande till varandra, vilket kan jämföras med 
luft som innesluts i en ballong där strukturen kan få olika form beroende av mängden luft 
som innesluts. Innehåller ballongen mindre luft än vad dess kapacitet är så har den ingen 
bestämd form utan kan deformeras och få olika former. En fast form på ballongen uppnås 
när mängden luft är precis den samma som volymen för ballongen. Den uppnår då en 
jämnvikt geometriskt men har fortfarande ingen styvhet. Styvhet får ballongen då mängden 
luft är större än den ursprungliga volymen för ballongen, alltså det läge då lufttrycket får 
ballongen att börja expandera. Ballongen får då egenskapen att om den trycks ihop så återfår 
den sin grundstruktur då tycket avtar. Dock vid för högt tryck går ballongen sönder. [7, s.36–
38]  
 
Reglering av längden på stagen blir alltså samma sak som att reglera mängden luft i 
ballongen och reglering av längden på vajern är samma sak som att reglera hur mycket luft, 
ballongen klarar av att innesluta. 
 
En koppling mellan längd på stag (𝑠) och längd på vajer (𝑐) existerar och ger en kvot (𝑟) med 
följande formel [7, s.38–41].  
 

 𝑟 =
𝑠

𝑐
= 𝐾𝑣𝑜𝑡 =

𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑔

𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟
∙ (1) 

 
 
Den kvot som fås av formeln och relativ rotation på tensegritetstrukturen avgör dess 
egenskaper i form av geometri och stabilitet vilket går att se i Figur 1.  
 

 

Figur 1) Förhållandet mellan kvot och relativ rotation. (Figuren är uppritad efter Figure 
3.12 som finns i referens [7, s.41].)  
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När luften, eller i detta fall stagens längd är otillräcklig, t ex vid  𝑟 = 1,414, har vajernätet inte 
en fast form. Den kan istället ha flera olika former vilket visas med hjälp av den 
halvmåneformade linjen. Vid kvoten 𝑟 = 1,468, uppnås läget för geometrisk jämnvikt där 
stagen precis fyller ut vajernätet och endast en geometri existerar. Därefter vid 𝑟 > 1,468, 
sträcks vajernätet ut på grund av stagens längd samtidigt som vajernätet komprimerar 
stagen. Strukturen blir alltså deformerad och vid för hög kvot finns en risk för en möjlig 
kollaps. [7, s.39–40]  
 
Dessa egenskaper gör tensegritetstrukturer unika, och gör det möjligt att skapa flexibla och 
lätta strukturer. Genom att kunna reglera längden på stag och vajer eller kunna låsa fast 
strukturen i ett visst läge, går det också att göra strukturen mycket portabel. Detta kan t ex 
vara en tensegritetstruktur som går att resa upp med hjälp av en vinsch eller så skulle det gå 
att göra en s.k. pop-upp-struktur.  

2.2 Teori vid modelltillverkning 
Vid modelltillverkningen används (1) för att räkna ut längden för vajern. Längd för stag med 
ändfäste är 504mm och diverse kvoter används för att skapa en tabell med olika längder för 
vajern. Dessa värden sammanställs i Tabell 1. 
 

Tabell 1) Kvot och sammankopplade längder för stag och vajer, se (1). 

Kvot (𝒓) Längd Stag (𝒔) [mm] Längd Vajer (𝒄) [mm] 

1,414 

504 

356 

1,468 343 

1,500 336 

1,550 325 

1,600 315 

1,700 296 
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3. Metod  

Tillverkning av prototyper och modeller sker i Sliperiets lokaler på konstnärligt campus i 
Umeå. Först byggs prototyper och sedan modeller som utgår från dessa prototyper.  

3.1 Prototyptillverkning 
Vid prototyptillverkningen används billigt material som t ex gummiband eller elastisk kord 
samt en lång träpinne som kapas till en bestämd längd. 
Därefter kapas ett jack ut från vardera sida om pinnarna för att gummibanden ska kunna träs 
på i jacken. Vid användning av den elastiska korden borras ett hål på vardera sida om 
pinnarna istället och knyts fast.  
 
Jacken och hålen i pinnarna ska lägesmässigt överensstämma med varandra. Det är också 
viktigt att avstånden mellan jacken och avstånden mellan hålen blir samma på alla pinnar. 
 
Prototyperna sätts sedan samman genom att spänna gummibanden/korden mellan pinnarna.  
 
Färdiga prototyper finns att se i Figur 2, Figur 3 och Figur 4.  
 

 
Figur 2) Prototyp 1 – Används som en referens vid modelltillverkning av Modell 1 och 

Modell 2. 

 

 
Figur 3) Prototyp 2 – Används som en referens vid modelltillverkning av Modell 3. 
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Figur 4) Två stycken Prototyp 3 – Den vänstra strukturen är uppspänd av kord och den 
högra av gummiband. De bygger vidare på Prototyp 2 i Figur 3 då den har tre stycken 

våningar. Strukturen fungerar som en referens vid eventuell modelltillverkning av Modell 
4. 

3.2 Modelltillverkning  
Vid modelltillverkning används Prototyp 1 och Prototyp 2 i Figur 2 och Figur 3 som 
referenser. De delar som behövs för att bygga ihop modellerna är stag, vajer och ett ändfäste 
som sitter i vardera änden av stagen och spänner fast vajern mellan stagen. Material och 
verktyg som används finns att se i Tabell 2 och Tabell 3.  
 
Två stycken modeller, Modell 1 och Modell 2, tillverkas för att efterlikna Prototyp 1 med 
skillnaden att de två modellerna har olika dimension på vajern (fiskelina: 1,2mm och 
0,8mm), se Tabell 2.  
 
En modell, Modell 3, tillverkas för att efterlikna Prototyp 2 med en struktur som ska kunna 
resa sig upp när vajern spänns. Detta uppnås genom att använda en fiskerulle med fiskelina 
som kan vevas in (linans dimension är 0,7mm) och fiskesänken som reglerar linans längd 
mellan stagen, se Tabell 2. Strukturen ska skruvas fast i en skiva som ställs på golvet och en 
glasskiva med glidskenor. Det ska sedan fungera som ett höj- och sänkbart bord. Vid lyckad 
konstruktion kan eventuellt fler våningar byggas på för att modellen ska efterlikna 
prototyperna i Figur 4.     
 
Modell 4 blir inte tillverkad. 
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3.2.1 Material  

Material som används vid tillverkningen av modellerna finns att se i Tabell 2. 
 
Tabell 2) Materiallista för modelltillverkning. 

 

3.2.2 Verktyg 

Verktyg som används vid tillverkningen av modellerna finns att se i Tabell 3. 
Utöver dessa används också diverse verktyg som t ex tänger, polygriper m.m. 
 
Tabell 3) Verktygslista för modelltillverkning. 

Verktyg Inköpsställe Kostnad [kr] 

Röravskärare – Ironside  
(3-30mm, för koppar) 

Ahlsell, Umeå 139 

3D-skrivare - Ultimaker 3 Sliperiet, Umeå 0 

 

  

Material Dimension  Inköpsställe Antal  
Kostnad 

[kr] 
Kopparrör förkromade, 

halvhårda 
12x1mm, 

Längd=2m 
Ahlsell, Umeå  10st 1496 

Fiskelina - Mono Leader 
(Belastningskapacitet = 68,1kg) 

1,2mm 
Blixt Sportfiske, 

Umeå 
100m 89 

Fiskelina - Mono Leader 
(Belastningskapacitet = 36,3kg) 

0,8mm 
Blixt Sportfiske, 

Umeå 
100m 69 

Fiskelina - Nylonlina 
(Belastningskapacitet = 32,5kg) 

0,7mm 
Blixt Sportfiske, 

Umeå 
100m 50 

Fiskerulle - Daiwa Seahunter 
47LWLCA 

 Blixt Sportfiske, 
Umeå 

1st 795 

Darts AB - Wirelås Dubbel 1,8mm 
Blixt Sportfiske, 

Umeå 
5st förp. 195 

Darts AB - Wirelås Dubbel 1,5mm 
Blixt Sportfiske, 

Umeå 
5st förp. 195 

Darts AB - Link Head  
(Vikt = 7g) 

 Blixt Sportfiske, 
Umeå 

10st förp. 350 

Loctite 641 - Cylindrisk 
fastsättning  

 Sliperiet, Umeå 1st 0 

Tråd för 3D-skrivare - PLA 
(750g) 

2,85mm Sliperiet, Umeå 1st rulle 150 
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3.2.4 Stag 

Som stag används förkromade kopparrör, se Tabell 2 och Figur 6. Dessa kapas med hjälp av 
en röravskärare, se Tabell 3 och Figur 5. För Modell 1 och Modell 2 kapas två uppsättningar 
av sex stycken 500 mm långa stag och för Modell 3 kapas tre stycken stag till med längden 
1000 mm.  
 

 
Figur 5) Röravskärare som används för att kapa kopparrören. 

 

 
Figur 6) Stag - Kapade kopparrör för Modell 1 och Modell 2. 
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3.2.5 Vajer 

Som vajer används fiskelina, wirelås och sänken för fiskelinor, se Tabell 2. Fiskelina med 
diameter 1,2mm används för Modell 1, 0,7mm för Modell 2 och 0,8mm för Modell 3.  
 
Fiskelinan mäts upp i riggen, se Figur 7, och kapas med hjälp av en tång. Ett wirelås kläms 
sedan fast med samma tång i vardera änden av de kapade fiskelinorna, se Figur 8. För Modell 
1 och Modell 2 behövs 24 stycken linor för vardera modellen, se Figur 9.  
 
För Modell 3 används istället en fiskerulle med fiskelina som inte kapas och fiskesänken som 
reglerar längden mellan stagen, se Tabell 2. 
 
Olika längder för fiskelinan kan användas för att uppnå olika resultat med strukturen. 
Längderna finns att se i kolumn Längd Vajer i Tabell 1. 
 

 
Figur 7) Rigg för uppmätning av fiskelina. 

 

 
Figur 8) Vajer – Fiskelina med wirelås vardera änden. Används för Modell 1 och Modell 2. 

 

 
Figur 9) Vajrar – Uppsättning av 24 stycken fiskelinor med wirelås i vardera änden. 
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3.2.3 Ändfäste 

Ändfästen ritas upp med programmet SolidWorks1 [8]. De sparas i STL-format vilket gör att 
de kan importeras och ställas upp i programmet Ultimaker Cura2 [9]. Alla ändfästen ställs 
upp i en virtuell 3D-skrivare som finns i programmet, se Figur 15. Uppställningen sparas 
därefter i gcode-format på ett USB-minne som sedan kopplas in i en 3D-skrivare (Ultimaker 
3) som skriver ut ändfästena, se Figur 16, Figur 17 och Figur 18.  
 
För Modell 1 och Modell 2 tillverkas en variant av ändfäste med ett lock och ett jack där 
vajern kan sättas fast, se Figur 10, Figur 11 och Figur 18.  
 
För Modell 3 tillverkas ett ändfäste med kanaler där vajern kan gå igenom, samt en del som 
gör det möjligt att skruva fast fästet i en skiva. Delen sätts ihop med ändfästet med hjälp av 
en sprint. Ändfästet och tillhörande del går att se i Figur 12, Figur 13, Figur 14 och Figur 18.  
 

 
Figur 10) Ändfäste med jack där vajern ska sättas fast. Används för Modell 1 och Modell 2. 

 

                                                             
1 SolidWorks är ett två- och tredimensionellt CAD-program. 
2 Ultimaker Cura är ett 3d-skrivarprogram som används för att förbereda CAD-filer 
för 3D-utskrift. 
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Figur 11) Lock för ändfästet i Figur 10 med funktionen att den hindrar vajern från att åka 

ur ändfästet. 

 

 
Figur 12) Ändfäste med kanaler där vajern kan gå igenom. Används för Modell 3.  
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Figur 13) Ändfäste för Modell 3 där det går att se hur kanalerna går inuti fästet. 

 

 
Figur 14) Del till ändfäste för Modell 3 som gör det möjligt att skruva fast ändfästet i en 

skiva. 
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Figur 15) Uppställning av alla ändfästen på 3D-skrivaren i programmet Ultimaker Cura. 

 

 
Figur 16) Ultimaker 3 – 3D-skrivare som skriver ut ändfästen. 

 

 
Figur 17) Provbitar som används för att kontrollera passform. 

 

 
Figur 18) Ändfästen för Modell 1, Modell 2 och Modell 3. 
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3.2.6 Montering 

Vid monteringen av modellerna limmas först ändfästena fast i vardera änden av stagen. För 
att jacken i ändfästena ska överensstämma med varandra används en rigg upp för att kunna 
göra justeringar, se Figur 19 och Figur 21. Färdiga stag med ändfästen finns att se i Figur 20 
och Figur 22. 
 
För Modell 1 och Modell 2, spänns sedan alla vajrar upp mellan stagen och locken trycks dit 
för att hindra vajrarna från att falla ut. Resultat finns att se i Figur 23, Figur 24 och Figur 25. 
 
Stagen med ändfästen för Modell 3 skruvas fast temporärt i en spånskiva för att kunna testa 
strukturen. Resterande montering hinns ej med. Resultat finns att se i Figur 26, Figur 27, 
Figur 28 och Figur 29. 
 

 
Figur 19) Rigg för justering av ändfästen för Modell 1 och Modell 2 då de limmas ihop med 

stagen. 
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Figur 20) Stag – Kopparrör med ändfästen. Används för Modell 1 och Modell 2. 

 

 

 
Figur 21) Rigg för justering av ändfästen för Modell 3 då de limmas ihop med stagen. 

 

 
Figur 22) Stag – Kopparrör med ändfästen. Används för Modell 3. 
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4. Resultat 

4.2 Resultat för Modell 1 och Modell 2 
Resultat för Modell 1 och Modell 2 finns att se i Figur 23, Figur 24 och Figur 25. 
 

 
Figur 23) Resultat – Modell 1. En tensegritetstruktur bestående av sex stycken stag med 

ändfästen, uppspända av 24 stycken vajerlängder, se Figur 9. 

 

 
Figur 24) Resultat – Modell 1.  

 

 
Figur 25) Resultat – Modell 1 och Modell 2. Två identiska tensegritetstrukturer med 

skillnaden att de har olika typer av vajrar som håller ihop strukturen.  
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4.3 Resultat för Modell 3 
Resultat för Modell 3 finns att se i Figur 26, Figur 27, Figur 28 och Figur 29. 
 

 
Figur 26) Resultat – Modell 3. En ej färdigställd tensegritetstruktur bestående av tre 

stycken stag med ändfästen, fastmonterade i en spånskiva.   

 

 
Figur 27) Resultat – Modell 3. 

 

 
Figur 28) Resultat – Modell 3. Avbruten del på ändfäste där modifikationer utfördes enligt 

Figur 29. 
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Figur 29) Resultat – Modell 3. Modifikationer gjorda på ändfäste i form av bortkapning av 

material. Detta utfördes för att staget skulle kunna rotera vid ändfästet. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultat 

5.1.1 Diskussion kring konstruktion av Modell 1 och Modell 2 

Resultatet för Modell 1 och Modell 2 blev två stycken identiska tensegritetstrukturer med 
olika typer av vajrar som håller ihop strukturen, se Figur 23, Figur 24 och Figur 25. Jag 
använde olika vajrar för att kunna observera hur olika elasticitet på vajern påverkar en 
tensegritetstrukturs egenskaper.  

5.5.2 Diskussion kring konstruktion av Modell 3 

Resultatet för Modell 3 blev en ej färdigställd tensegritetstruktur som endast befann sig i 
början av tillverkningsprocessen, se Figur 26 och Figur 27. Ändfästena fick jag modifiera 
genom att kapa bort material vilket gjorde att de blev mycket veka och bröts av, se Figur 28 
och Figur 29.  
 
Att Modell 3 inte blev färdigställd beror på att jag inte började med tillverkningen av den 
förrän Modell 1 och Modell 2 var tillverkade. Detta gjorde att det inte fanns mycket tid över 
för Modell 3.  
 
Jag valde att göra så för att jag ansåg att det var viktigare att färdigställa Modell 1 och Modell 
2 då arbetet skulle innefatta grundläggande tensegritetstrukturer. Modell 3 har en mer 
utvecklad funktion och är därför mer av ett nästa steg vid tillverkningen av 
tensegritetstrukturer.  

5.1.3 Observation av modellernas egenskaper  

De egenskaper som jag uppfattade från Modell 1 och Modell 2 har varit att: 
 

• Ju mindre elasticitet vajern har desto mer kommer hela strukturen att röra sig vid 
yttre påverkan på strukturen. 

• Vridstyvheten ändrades beroende på strukturens läge/relativa rotation.    
 

5.2 Projektutförande 

5.2.1 Projektplan 

Mitt ursprungliga GANTT-schema stämde inte tidsmässigt och var något som jag fick ändra 
på kontinuerligt under arbetets gång. Några justeringar av arbetsuppgifter gjordes på 
grundupplägget men huvuddelen stämde bra. 
 
Målsättningen var tidigare också att göra en simulering av modellerna via ett datorprogram, 
men detta valdes att tas bort i samråd med mina handledare. Det valdes bort för att arbetet 
inte skulle bli för omfattande för tidsramen på 10 veckor.  
 
Utgifter för allt material och verktyg blev 3 333 kr, vilket översteg budgeten för arbetet som 
var preliminärt satt till 3 000 kr. Litteraturen lånades via Umeå universitetsbibliotek och 
kostade därför ingenting. Detta var bra då dessa böcker skulle ha ökat utgifterna till mer än 
dubbelt av vad budgeten var satt till.  
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5.2.2 Arbetsgång 

Arbetet började med brainstorming och litteraturstudie i form av böcker, Internetsidor och 
videor. Detta gjordes för att få in information om grundläggande teori och för att samla idéer 
för upplägget av arbetet och se hur tensegritetstrukturer byggs samman. Samtidigt 
tillverkades också prototyper som skulle fungera som referenser för modellerna som därefter 
också tillverkades.     

5.2.3 Prototyptillverkning  

Vid prototyptillverkningen var svårigheten att få pinnarnas jack och hål att överensstämma 
med varandra, samt deras avstånd. Det var dock inte alltför viktigt då de främst skulle 
fungera som en enkel variant av modellerna.  

5.2.4 Modelltillverkning 

Modelltillverkningen var också problematiskt. Där var tidsåtgången vid tillverkning det 
största problemet.  
 
Rören var relativt lätta att kapa och riggen i Figur 19 och Figur 21 underlättade mycket för att 
få ändfästenas jack att stämma överens med varandra när de skulle limmas fast på rören.        
 
Tillverkningen av ändfästen sker med en 3D-skrivare och en hel uppsättning tog ca 16h och 
30min att skriva ut. Detta fick skrivas ut mer än en gång bl. a på grund av för dålig passform 
på det förkromade kopparröret och fel vid utskrift. Sliperiets bättre 3D-skrivare var också ur 
funktion under tillverkningen och kunde därför inte användas.  
 
Även tillverkningen av vajrar var tidskrävande då det krävdes mycket precision. Flera 
uppsättningar fick göras då jag ville testa olika kvoter och då vissa inte blev riktigt bra. De 
längder på fiskelinan jag använde baserades på (1) och Tabell 1, och mättes upp i riggen i 
Figur 7. Måttet uppmättes mellan wirelåsen som klämdes fast i vardera änden av fiskelinan. 
Men eftersom wirelåsen trycktes in i ändfästena försvann en del av längden på fiskelinan 
vilket gjorde att de kvoter jag valde att använda inte blev de jag hade tänkt att använda.     
 
Kvot för prototyperna var ca 1,7 vilket jag också ville testa med fiskelinan för Modell 1. Men 
denna kvot blev troligtvis större än 1,7 och en kollaps av strukturen inträffade. Jag provade 
sedan med en antagen kvot på 1,5 vilket gjorde att strukturen blev ostabil då fiskelinan blev 
slak på flera ställen. Vid en kvot som jag först trodde låg på 1,6, vilket visade sig ligga på 1,68, 
gav ett mycket bättre resultat då majoriteten av fiskelinorna höll sig sträckt efter montering.   
 
Efter detta försökte jag uppnå en kvot på 1,7 för Modell 2 genom att minska lite på fiskelinans 
längd. Men då denna fiskelina var tunnare än den som användes för Modell 1, så gled 
fiskelinan upp mer i ändfästet vilket gjorde att det blev exakt samma kvot som för Modell 1, 
alltså 1,68.   
 
Jag hann inte göra mycket på Modell 3 på grund av tidsbrist och därför var också Modell 4 
inte aktuell att tillverka. 

5.3 Måluppfyllnad 
Majoriteten av målen för arbetet har uppnåtts. Tre stycken varianter av prototyper 
tillverkades, samt två modeller som baseras på dessa. Tillverkning av en Modell 3 påbörjades 
men på grund av tidsbrist kunde den inte slutföras. Arbetet tar upp grundläggande 
egenskaper för tensegritetstrukturer och kan användas för fortsatt arbete inom ämnet.  
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5.4 Förbättring av modeller 
Modellerna i sig fyller ingen specifik funktion men kan användas som referens vid ytterligare 
tillverkning och undersökning av dess egenskaper.  
 
Hade jag gjort om modellerna hade jag ändrat lösningen för alla ändfästen och ändrat 
material. T ex ABS-plast hade varit bättre då det är mer hållbart och mindre sprött material 
än PLA-plast. Ändfästet för Modell 3 hade jag ändrat så att den hade haft en kulled.   
 
Det var också mycket krånglig regleringen av vajerlängden för Modell 1 och Modell 2 med 
min valda metod. Det hade varit med stor sannolikhet bättre att ha en fast vajerlängd och 
teleskopiska stag som är reglerbara via en stoppskruv.   

5.5 Förslag till fortsatt arbete 
Fortsatt arbete kan vara att ändra modellerna så de blir bättre än de befintliga. Det går också 
att fortsätta med en simulering av modellerna då detta valdes bort för att kunna hålla 
tidsramen. Eftersom Modell 3 inte blev färdig så kan det vara en fortsättning av arbetet där 
en Modell 4 med flera våningar också kan bli aktuell.   
 
En vidare undersökning kan också göras på tensegritetstrukturers form, styvhet och dess 
reaktion av yttre krafter på strukturen.  

5.6 Hållbarhet, etiska aspekter och användningsområden  
När materialkostnader ökar så är det rimligt att effektivisera användningen av material [3, 
s.14–15]. Tensegritetstrukturer är fungerar bra i detta sammanhang då de ger en lägre 
materialåtgång på grund av att de går att göra mycket lätta och portabla men ändå stabila. 
Detta skulle kunna bidra till lägre produktions- och transportkostnader vilket också är väldigt 
fördelaktigt ur en miljösynpunkt.  
 
Tensegritetstrukturer har egenskapen att om någon del utsätts för någon yttre påverkan så 
påverkas alla delar i strukturen mer eller mindre. Det innebär att om t ex en vajer dras ihop 
så rör sig de övriga delarna av strukturen på ett specifikt sätt. Med detta går det att skapa en 
stabil konstruktion som kan röra sig och som även har en stötdämpande effekt. 
Användningsområdena blir då många och kan t ex användas för konstruktion av flexibla 
byggnader/maskiner som kan ta upp stötar och vibrationer, samt effektivisera funktioner och 
processer.     
 
Det som skulle tala mot tensegritetstrukturer är att de inte är starkare än sin svagaste länk.  
T ex om en vajer går av så skulle det påverka tensegritetstrukturen negativt genom att den 
kanske helt slutar fungera som den ska, vilket i värsta fall kan leda till en kollaps av hela 
strukturen. Detta inträffade då jag testade olika längder på vajern vid tillverkningen av 
Modell 1. En vajer gick av och hela strukturen tappade sin stabilitet och egenskaper. Detta är 
självklart något som går att jobba runt genom att välja rätt material och dimensioner så 
strukturens hållfasthet blir bättre. Men det är bra att ha det i åtanke när tensegritetstrukturer 
ska konstrueras. 
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6. Slutsatser 

Modell 1 och Modell 2 färdigställdes och det går då att dra slutsatsen att det är möjligt att 
konstruera grundläggande tensegritetstrukturer med det material och den 
tillverkningsprocess som användes i detta arbete.  
 
Eftersom Modell 3 inte blev färdigställd så går det inte att avgöra om konstruktionen, med 
dess funktioner, skulle ha fungerat eller inte. Vidare arbete kring modellen krävs för att 
uppnå ett bättre resultat.    
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