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Sammanfattning
På sommarens festivaler med tillhörande campingar lämnas 
varje år massvis med tält. Endast på Peace & love- festivalen i 
Borlänge lämnades förra året 220 ton sopor, varav en stor del 
är tält. Av tillfrågade festivalbesökare uppger 69% att de nå-
gon gång lämnat kvar ett tält på festivalcamping. Många av 
dessa tält inhandlas mycket billigt, för en enda festival. Dessa 
tält kräver mycket energi vid tillverkning och transporter, 
de är heller inte gjorda för att enkelt kunna källsorteras eller 
återanvändas trots sin extremt korta livscykel.
Projektidén har varit att göra ett tält anpassat efter festival-
tältens extremt korta livscykel samt efter festivalbesökarnas 
övriga behov. Om tältet kan tillverkas av mindre miljöbelas-
tande material som går att källsortera kan man spara mycket 
energi vid framställning av material, produktion, transport 
och kvittblivning.
Materialet säckpapper visade sig uppfylla samtliga krav som 
ställdes, både från användare och ur ett miljöperspektiv. 
Säckpapper är ett mycket starkt papper som med hjälp av en 
nedbrytbar beläggning kan göras helt vattentätt. 
Projektet har skett i samarbete med papperstillverkaren 
Billerud, som bidragit med tillgång till material och kunskap 
i ämnet.
Organisationen Clean Town och Gästrike återvinnare har 
bidragit med kunskap och svarat på frågor kring hantering av 
sopor och återvinning.
Festivalbesökarnas behov och önskemål har undersökts med 
hjälp av en enkät och intervjuer.
Projektet har resulterat i ett festivaltält i papper och plywood 
med tillhörande försäljningskoncept. Projektet har fokuse-
rats på att ta fram ett tält med tydlig miljöprofil som möter 
festivalbesökarens behov på en festivalcamping.
Försäljningskonceptet har utformats med festivalbesökarna 
i fokus, men har även stävat efter att minska miljöpåverkan 
genom att minska onödiga transporter. Tälten fungerar även 
som reklambärare vilket gör att de helt kan finansieras via 
reklamintäkter.
Papperstältet jämfördes sedan mot ett befintligt tält gjort 
huvudsakligen av polyester från Claes Ohlson i LCA-analys 
för att kunna fastställa att papperstältet faktiskt är ett mindre 
miljöbelastande alternativ.

Summary 
At the summer festivals and it’s campsites there are each year 
thousands of tents left behind. Last year, at the Peace and 
Love festival in Borlänge, 220 tons of garbage was left behind 
at the festival area, much of which is tents. 69% of festival 
goers have at some point left behind a tent on a festival 
campsite. Many of these tents is purchased very cheaply, for a 
single festival. These tents require a lot of energy in manufac-
ture and transport, they are not made to be easily sorted at 
source or re-used despite it’s extremely short life cycle. 
The project idea is to design a tent adapted to a festival tents 
extremely short life cycle and after the festival visitors’ other 
needs. If the tent can be made from less environmentally 
harmful materials, can be separated and sorted, energy can 
be saved in production of materials, production, transporta-
tion and disposal. 
The material sack-paper proved to meet all the requirements 
that were placed, both from users and from an environmental 
perspective. Sack-paper is a very strong paper, that with a bio-
degradable coating can be made completely waterproof. 
The project was made in collaboration with the paper pro-
ducer Billerud, which has provided access to materials and 
knowledge of the subject. 
Organization Clean Town and Gästrike återvinnare has 
contributed with knowledge and answered questions about 
the handling of garbage and recycling. 
Festival visitors’ needs and preferences have been investigated 
using a questionnaire and interviews. 
The project has resulted in a festival tent in paper and 
plywood, and also a sales concept. The project has focused 
on developing a tent with a clear environmental profile that 
meets the needs of festival goers at a festival campsite. 
The sales concept has been designed with festival goers in 
focus, but does also strive to reduce environmental impact 
by reducing unnecessary transport. The tents also serve as 
advertising media so that they can be fully financed through 
advertising revenues. 
The paper tent was then compared to an existing polyester 
tent from Claes Ohlson in LCA analysis to determine that 
the paper tent is actually a less environmentally damaging 
alternatives.



Förord
Jag vill börja med att tacka Peter Åström från Billerud för 
utmärkta svar på mina frågor och för att ni på Billerud trott 
på min idé. Vidare vill jag tacka mina handledare Gunnar 
Anderung och Helena Linner och resten av lärarkollegiet för 
att ni trott på projektet och gett mig fina råd och stöd. Ett 
tack till Mikael Nilsson för hjälp med excelteknik och LCA 
tips. Jag vill tacka min underbara klass som har fått stå ut 
med mina papprör och modeller som belägrat större delen av 
klassrummet och skolan för den delen…
Sist men inte minst så vill jag tacka alla som hjälpt mig med 
att svara på mina frågor! Älskade intervjupersoner och enkät-
deltagare, TACK!

  Per-Johan Sandlund, Gävle 2011
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
På sommarens festivaler med tillhörande festivalcampingar 
lämnas det varje år massvis med tält. Endast på Peace and 
love- festivalen 220 ton sopor, varav en stor del är tält. På frå-
gan; Har du någon gång lämnat kvar ditt tält efter en festival? 
svarade 69% ja. Många av dessa tält inhandlas mycket billigt 
för en enda festival. Dessa tält kräver mycket energi vid till-
verkning och är inte gjorda för att enkelt kunna källsorteras 
och återanvändas trots sin extremt korta livscykel.

1.2 Projektbeskrivning
Idén är utveckla ett tält med målsättningen att det ska vara 
ultimat för cirka sju dagars användning, till exempel under 
en festival. Om tältet kan tillverkas av mindre miljöbelastan-
de material och går att källsortera kan man spara mängder 
av energi, dels vid framställning av material, tillverkning och 
återvinning. 
Försäljningskonceptet bör vara utformat med festivalbesö-
karna i fokus men även ha tankar på miljöaspekten.
Tältet ska kunna agera reklambärare. Företag betalar massvis 
med pengar för att göra reklam under festivalerna för att nå 
just den målgruppen. Intäkterna från reklamen kan hålla 
nere priset.
Projektet ska fokusera på att ta fram ett tält med tydlig miljö-
profil som möter behoven som finns på en festivalcamping.

1.3 Syfte
Syftet är att formge ett alternativt tält anpassat för festivalbe-
sökare under en festival. 

1.4 Metod
Ett samarbete har skett med pappersindustrin Billerud. 
Peter Åström arbetar som Product Development Engineer 
på Billerud och har bistått med att svara på material- och 
produktionsfrågor. Med designprocessen som grund har 
undersökningar och intervjuer utförts med festivalbesökare, 
Gästrike återvinnare och Clean Town. Inga litteraturstudier 
har gjorts då det inte finns mycket skrivet om detta, mest 
notiser i dagstidningar, bloggar och internetsidor. Utifrån 
svaren från researchfasen togs skissförslag fram och utvär-
derades mot varandra för att senare landa i ett slutgiltigt 
produktförslag samt förslag på hantering av produkten efter 
användning. 
För att jämföra miljöpåverkan har en enklare livscykelanalys 
genomföras mellan ett tält från Claes Ohlson och pappers-
tältet.

Bild på problem.
Dagen efter en av Peace 
and love- festivalerna.
Mycket värre exempel 
finns, men på grund av 
upphovsrättliga skäl 
finns inte dessa bilder 
med i rapporten.

Fig. 1

1.5 Begränsningar
Projektet har som mål att resultera i ett produktförslag med 
prototyp. Inga djupare produktionstekniska frågor kom-
mer behandlas utan fokust riktas istället mot användare och 
tältets övriga aktörer under dess livscykel. 
Endast en enklare livscykelanalys kommer genomföras för att 
grovt jämföra projektets resultat mot ett befintligt alternativ.

Foto: Nathalie Karlsson
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2 Research

2.1 Tält

2.1.1 Internationella konkurrenter - ett urval

Myhab
Är ett brittiskt företag som erbjuder ett lyxigare ”engångstält” 
i återvunnen hårdplast och vattentät wellpapp. Tälten är 
utrustade med en upphöjd plastbotten och en bred skumma-
drass. I botten finns även en låsbar låda att förvara värde-
saker i. Myhab återanvänds flera gånger på flera festivaler, 
den monteras upp och ner av deras egen personal. Kunden 
beställer i förväg tältet, och ”checkar in” likt på ett hotell, väl 
framme på festivalen. Företaget samarbetar direkt med brit-
tiska musikfestivaler. Kostar från £78(ca 800 kr) per person 
och uppåt till £395 (ca 4050 kr). Då med tillgång till toalett, 
varmdusch, parkering och ökad säkerhet i ”Myhab-byn”.1

The green tent Company
Även detta ett brittiskt företag som erbjuder tält som enbart 
är tillverkade i polyester, för en enkel källsortering när tältet 
är uttjänt. Tälten är designade för att kunna användas fler än 
en gång. En beställning görs på deras hemsida där man kan 
beställa tältet hem eller hämta ut det på festivalen. Att köpa 
ett tält kostar mellan £20 och £70(ca 205 kr - 715 kr
Förutom tält kan även sovsäckar och ficklampor beställas.2

The BIG tent recycle
Britter, återigen. The BIG tent recycle är en kampanj där 
festivalbesökaren ges möjlighet att skänka sina campingartik-
lar till välgörenhet istället för att låta det åka till soptippen. 
Kampanjen drivs av en organisation som kallar sig The better 
festival group.3

1 http://www.myhab.com/what_is_myhab/default.aspx
2 http://www.thegreententcompany.co.uk/webpage.asp?menuitemcode=52
&main=yes&mainmenu=About+Us 
Hämtat 01-05-2011

3 http://www.thebetterfestivalgroup.co.uk/campaigns/the-big-tent-recycle

2.1.2 Svenska konkurrenter - ett urval
Claes Olsson
Kupoltält. Pris: 299.-4 

Jula
Kupoltält, polyester/polyeten. Pris: 379.-5 

Rusta
Kupoltält ”singleskin” (utan yttertält). Pris: 199.-6

Kupoltält med yttertält. Pris 399.- 

Popuptält (slår upp sig själv). Pris: 299.-7

Hobbex
Festivalpaket: kupoltält “singleskin”, 2 st sovsäckar och 2 st 
liggunderlag. 499.-8 

Konkurrenter, analys
Uppenbarligen har britterna uppmärksammat detta problem bättre än 
här i Sverige. Inget mer ekologiskt alternativ har uppmärksammats på den 
svenska marknaden. 
Både myhab och The green tent company har spännande affärskoncept som 
känns anpassade för festivalbesökaren. Närmaste svenska motsvarigheten 
blir ”festivalpaketen”, där kunden kan köpa hela campingutrustningen till 
ett rabaterat paketpris. Det säljs fortfarande i butik eller webbutik, inte 
direkt på festivalen.

4 http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161031428 01-05-
2011
5 http://www.jula.se/tvamannatalt-137579 01-05-2011
6 http://www.rusta.se/talt_hamra_2_man_gra_lime_p75151059.html 
01-05-2011
7http://www.rusta.se/talt_pop_up_2_p_gra_turkos_p75151064.html 
01-05-2011
8http://www.hobbex.se/produkter/friluftsliv/camping-uteliv/8079-festival-
paket-2011.html 01-05-2011

Tält från The Green Tent Company

“Tält” från Myhab

Fig. 2

Fig. 3
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2.1.3 Typer av tält
För att få en överskådlig bild av olika tältkonstruktioner, 
samt olika egenskaper hos de olika tälten på markaden iakt-
togs de vanligaste typerna av tält. 

Kupoltält
Är förmodligen den mest förekommande tälttypen på en 
festivalcamping. Korslagda bågar bildar en kupol. Bågarna 
fäst i tältets golv och gör tältet helt självstagande, det är alltså 
inte nödvändigt att fästa tältet i marken för att det kunna 
resa det. Kupoltält finns i ett flertal varianter med olika antal 
bågar och form. 

Tunneltält
Tältduken spänns upp av parallellt uppställda bågar som bil-
dar en tunnel. En variant på detta tält har endast en båge och 
blir då en slags blandning av ett ryggåstält och ett tunneltält.

Ryggåstält
Den klassiska tälttypen med en påle i båda kortsidorna som 
bildar ett prismaformat tält. Ryggåstält är inte särskilt rym-
liga pågrund av sin trekantiga form samt kan kräva onödigt 
mycket plats på grund av tältlinor som behövs för att hålla 
tältet rest.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Popuptält
En tälttyp som slår upp sig själv. Tälten är uppbyggda av två 
ringar i fjäderstål som tältduken är sydd kring. Duken är 
sydd så att det uppstår spänningar i fjäderstålet som strävar 
att själv slå upp tältet. Tältet monteras ner genom att man 
gör ”åttor” av ringarna som sedan viks dubbel till en ca 500 
mm stor ring.
Popuptält är självstagande.

Pyramid / kåta
Pyramidtält har endast en tältpinne placerad i mitten av 
tältet. I större tält kan en kamin med skorsten ersätta tältpin-
nen. Dessa tält har en hyfsad rymd i mitten av tältet, kring 
tältpinnen, men är mindre rymliga ut med kanterna.

Hustält / stativtält
Hustält är stora och rymliga tält som har en ramkonstruk-
tion. Förtälten är mycket stora och kan användas till förva-
ring, matlagning och matsal. På grund av tältens storlek och 
stabila konstruktion blir tälten tunga och lämpar sig kanske 
bäst för bilsemestern eller dylikt, där tältet inte behöver bäras 
så långt. 
På senare tid har det även dykt upp hustält i form av väldigt 
stora tunneltält. Dessa har något lägre vikt.

Tarp
Tarp är ett mycket enkelt typ av tält. Tarp är i princip 
en pressening som kan spännas upp mellan träd, upphit-
tade pinnar eller gåstavar. De är på grund av sin enkelhet 
mycket lätta ibland under ett halvt kilo och används främst 
av campare som söker en naturnära campingupplevelse och 
ställer krav på låg vikt. Tarp lämpar sig troligtvis inte särskilt 
väl för festivalbesökare, då det sällan finns träd eller gåstavar 
att spänna upp duken i. Tarpen erbjuder heller inget vidare 
privatliv eller skydd för packningen och värdesaker. 

Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10
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Tälttyper, analys
Tälttyper som har tältlinor som spänns utanför själva tältet 
är inte särskilt lämpliga för festivalbruk de är lätta att snubbla 
på, dessutom är de i vägen på de mycket trångt möblerade 
campingarna. Tältet bör använda sin yta effektivt, samt vara 
hyffsat rassäkert då det kan bli mycket spring kring tälten.
Ett självstagande tält har fördelen att det inte är beroende av 
någon förankring i marken för att behålla rymden i tältet. 
Projektet strävar efter att göra ett mindre energikrävande 
alternativ. Detta kan uppnås genom att förenkla tillverknings 
processen, genom att begränsa antalet delar som behöver 
tillverkas och övriga moment i tillverkningen. Även materi-
alåtgång och spill. Ur denna synvinkel är pyramidtältet en 
bra lösning med  enklast möjliga konstruktion, dock är det 
inte särskillt rymligt. 
Ett tält med en mycket simpel konstruktion men som på ett 
effektivt sätt utnyttjar sin yta är att eftersträva. Få delar borde 
också leda till en mer lättförstålig montering av tältet.

•  Andvända markyta effektivt

•  Behålla rymden i tältet

•  Begränsa antalet delar och moment i tillverkningen

•  Simpel konstruktion och montering
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2.2 Clean Town
Clean Town är en organisation som samarbetar med Peace & 
Love- festivalen och har som mål att minska nedskräpningen 
i samband med festivalen. Organisationen startades 2007 
av Katarina Olander från Borlänge, som en reaktion på den 
enorma mängd sopor som lämnades kvar på festivalcamping-
en efter festivalen varje år.
Jag utförde en mailintervju med Catarina Olander för att ta 
reda på hur tälten och resten av soporna hanteras i samband 
med uppstädningen.
Frågor till Katarina Olander, Clean Town.

Kan ni kort beskriva er organisation?
Inom Clean Town är det jag som är huvudansvarig och 
initiativtagare. Sedan är det uppdelat i olika ansvarsområden 
med 7 olika befattningar.

Hur många ton sopor plockas upp på festivalcampingen varje år 
i samband med festivalen?
Ca 220 ton (2010)

Hur stor andel är tält?
Går inte att uppskatta i vikt för de slängs som metall och 
brännbart, beroende på material.

Någon annat föremål som det slängs mycket utav? 
Pantmaterial. Vi samlar in så mycket vi förmår men ändå går 
en del som metallskrot. Annars är det förpackningar av olika 
slag mestadels papper/plast.

Hur går uppstädningen till?
Vi uppmanar alla att inte skräpa ner, camparna uppmanas 
att hålla rent runt sitt tält. Vi gör det på ett sätt som inte är 
tvång eller pekpinnar, utan uppmuntrar dem till att hålla 
rent för sin egen skull. Alla är positiva till att få sopsäckar 
och sorterar i dem. Vi påverkar även de som sitter i parker 
osv. genom att prata med dem. Sedan städar vi såklart efter 
dem som skräpar ner. De som arbetar med Clean Town 
“visar genom handling” (städningen) att vi tar ställning och 
tycker att det är fel att det skräpas ner. Själva uppstädningen 
efter festivalen organiserar vi med hjälp av föreningar och 
entreprenörer.

Vad händer med skräpet efter ni samlat in det?
Fraktas till vår återvinningscentral Fåglemyra i Borlänge. 
Där det vid behov sorteras igen.

Finns det några problem i samband med uppstädningen?
Nej, det är vädret som är vår vän eller fiende.

Vad tror ni nedskräpningen beror på?
Det har växt fram en kultur då ingen egentligen har tagit 
i problemet. Jag tror att det är genomgående i samhället, 
att “någon annan” ska fixa eller lösa olika problem. Clean 
Town är en tanke att vända fokus från att städa efteråt till 
att förhindra att problemet uppstår genom att involvera dem 
som genererar problemet genom positiv påverkan samt ge 
förutsättningar och visa genom handling.

Hur ser trenden ut, ökar eller minskar nedskräpningen?
Den ökar inte per individ. Mängden besökare ökar däremot.

Vad är er strategi för att minska nedskräpningen?
Positiv påverkan genom budskap och personliga möten. Ge 
förutsättningar och visa genom handling (dvs. Städa)

Finns det liknande organisationer knutna till andra festivaler?
Ingen aning. Jag bygger det här konceptet/arbetssättet åt 
Peace and love.
Alla som arbetar med Clean Town är anställda/funktionärer 
till Peace and
Love. Så det är ingen egen organisation. Jag är den enda som 
är “utanför” dvs. inhyrd konsult. Annars jobbar jag med 
utveckling av personal och arbetssätt på industrier.

Vad är reaktionerna från camparna angående nedskräpningen?
Positivt när vi kommer och pratar med dem! Ingen vill ha det 
skräpigt men ser inte problemet kopplat till sig själv förren vi 
pratar med dem.

Från boende i området?
Innan vi började med Clean Town var det starka reaktioner 
kring hela festivalen p.g.a. nedskräpning i staden. Men när 
de förstår att vi försöker få alla att inte skräpa ner, och städar 
allt vi hinner, så är det mycket lugnare med insändare osv. 
Egentligen inga insändare alls kring nedskräpning längre. 
Men vädret har varit med oss.

Clean Town, analys
Vid uppstädningen av festivalerna görs ingen större källsor-
tering, förutom av metall. detta troligtvis pga. De enorma 
mängder sopor. För att källsortera material krävs det att 
festivalbesökaren själv gör det. Kanske kan Clean Towns 
tillvägagångs sätt, att förändra genom positiv påverkan och 
sprida medvetenhet kring problemet vara ett sätt att lösa 
problemet.

•  Nuvarande sortering: Brännbart/Metall

•  Festivalbesökaren måste själv källsortera

•  Använda Clean Towns tänk. Posetiv påverkan



12

2.3 Återvinning
För att lära mig mer hur sopor sorteras, och hur tältet slutli-
gen skulle sorteras, vände jag mig till Britt-Marie Berglund, 
Avfallspedagog på Gästrike återvinnare. 
Här följer en sammanställning av vårt samtal samt lite kom-
pletterande material från Gästrike återvinnares hemsida.
 
Avfallstrappan
Gästrike återvinnare arbetar efter ”avfallstrappan”. Högst 
upp ligger det bästa alternativet, och längst ner i trappan lig-
ger det sista alternativet. 
Absolut bäst är att minimera konsumtionen, och på så sätt 
skräp. Därefter att återanvända produkterna, t.ex återköpas 
och användas på secondhand-butiker, och på så sätt förlänga 
livscykeln.  Material så som t.ex. papper och plast går att 
återanvända ca 5-7 gånger, medan metall och glas i princip 
kan återvinnans i oändlighet.  När sopor inte kan återvinnas 
hamnar de i kategorin brännbart, där de bränns i stora ugnar 
och blir till värme och el. Ugnarna är försedda med särskilda 
filter som fångar upp gifter från soporna. Sopor som inte 
kan brännas(ca 1%), t.ex isolering och gipsskivor hamnar på 
deponi(soptippen). 
På återvinningscentralen finns ett antal olika containers 
uppställda att sortera sina grovsopor i.

Wellpapp - Skickas till pappersbruket i Fiskeby där   
det blir ny kartong eller ytskiktet på gipsklivor. 

Elektronik - Här hamnar all elektronisk utrustning, TV-
apparater, damsugare osv. Plockas isär och sorterar ut farliga 
ämnen, som i sin tur återvinns.

Metallskrot - Skickas till sorteringscentral i Stockholm, säljs 
sedan åter till industrin.

Trä - Körs till närliggande biovärmeverk där det flisas och 
bränns.

Tidningar och pappersförpackningar - Skickas för återvinning

Plastförpackningar – Skickas för sortering en anläggning i 
Bredaryd, Småland sedan vidare till industrin.

Brännbart - Skickas till Sundsvall för förbränning i speciellt 
värmeverk där fjärrvärme och el utvinns.

Fyllnadsmassor - T.ex porslin och kakel krossas och används 
som fyllnadsmaterial vid bland annat. Vägbyggen.

Trägårdsavfall - Buskar och dylikt skickas till Forsbacka 
avfallsanläggning, där det flisas och komposteras med matav-
fallet från hushållsoporna.

Produkter som inte är av renodlade material hamnar ofta i 
brännbart. T.ex skulle en förpackning gjord av både papper 
och wellpapp sorteras i brännbart om materialen inte enkelt 
kan separeras från varandra, och då sorteras separat.10

10 http://www.gastrikeatervinnare.se/ga/ga_sida.aspx?id=812 Hämtad 
2011-05-01.

Gästrike återvinnares avfallstrappa.

Fig. 11

Återvinning, analys
För att tältet ska vara ett energisparande alternativ bör det 
hamna så långt upp som möjligt på avfallstrappan. Alltså 
återanvändning eller återvinning hellre än att eldas upp. 
För att kunna återvinnas måste materialen i tältet enkelt 
kunna separeras från varandra för att kunna sorteras korrekt. 
Eftersom skräpet på campingområdet inte sorteras annat än 
metall/brännbart måste sorteringen göras av festivalbesökar-
na själva eller av en grupp speciellt anställda för uppgiften. 
Kanske kan vissa delar av tältet komma att återanvändas om 
de kan samlas in på ett bra sätt, och på så sätt spara ännu mer 
energi.

•  Främja återvinning av tältmaterial

•  Vem sorterar material, festivalbesökare eller funktionär?

•  Samla in material på ett bra sätt?
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2.4 Material
I inledningen av projektet kontaktades forskningsinstitutet 
Innventia (f.d. Packforsk) för att bolla projektidén med, samt 
fråga om råd angående eventuell samarbetspartner i pap-
persindustrin. Där tipsade  Göran Ström om att använda 
säckpapper till tältet. 
Tre argument: 

•	 Säckpapper är starkt. Tillverkas på långa träfibrer som  
 växt långsamt i norrlands skogar.
• Det finns vattentäta säckpapper.
• Priset är lågt. 

Som eventuell samarbetspartner föreslogs Korsnäs eller 
Billerud, båda producerar säckpapper. 
Efter att ha kontaktat ett flertal pappersindustrier bl.a. 
Korsnäs, SCA och Billerud, blev det till slut med Billerud 
som samarbetet blev av.

Billerud
Billerud bildas år 2001 genom att pappersbruken Skärblacka, 
Assidomän, Karlsborg och Stora Ensos pappersbruk Gruvön 
slås samman. Namnet Billerud förekommer dock i pappers-
brukssammanhang redan 1883 då en sulfitfabrik anlades 
på lantegendomen Billerud utanför Säffle. Företaget växte 
i Värmlandsregionen och kom att verka i under olika ägare 
ända fram till 1996, för att sedan åter tas i bruk 2001. 
Pappersverket Gruvön i Grums hade förut ingått i det tidi-
gare aktiebolaget Billerud.11  
I koncernen ingår numera fyra bruk, Gruvön, Karlsborg, 
Särblacka och Beetham(England)12 samt säljkontor i Europa, 
Dubai, Indonesien och Kina.13 
Billeruds affärsidé är att:
”erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och för-
packningslösningar som främjar och skyddar deras produkter, 
Förpackningar som är attraktiva, starka och tillverkade av 
förnyelsebara material.” 14

11http://www.billerud.se/sv/About/Historia/

12 http://www.billerud.se/sv/About/Our-mills/ 
13 http://www.billerud.se/sv/About/Sales-offices

14http://www.billerud.se/sv/About/Var-strategi/ 

2.4.1 Materialfrågor till Peter
Min handledare på Billerud, Peter Åström, jobbar med ut-
vecklingen av säckar och säckpapper och har således mycket 
kunskap i området. För att få en grundkunskap i materialet 
ställdes ett antal frågor om säckpapperets egenskaper.

Hur påverkas fuktskyddet om papperets viks?  
Om vi talar om ett laminerat papper så kan man anta att 
fuktskyddet inte påverkas nämnvärt, meningen är att vik-
ningen inte får ge upphov till sprickbildning i polymerlami-
natet. 

Vilka olika beläggningar använder ni inom Billerud, för att 
skydda mot väta?
Vi gör ingen egen laminering av papper, däremot assisterar 
vi i sådana frågor tillsammans med nyckelspelare i lamine-
ringsbranschen. Vi (för säckapplikationer) har normalt en s.k. 
frifilm, dvs. en lös HDPE film mellan 2 eller fler lager papper 
för att skydda mot fukt. Då är det inte direkt fukt, dvs. 
regn utan luftburen fukt som kan förstöra fyllgodset. Om vi 
pratar om ett fysiskt skydd mot väta, dvs. i fallet med ett tält 
så kan jag tänka mig att man laminerar ett papper med en 
bionedbrytbar film från Billerud Tenova Bioplastics.

Hur motståndskraftigt är de olika behandlingarna, är behand-
lingarna motståndskraftiga på olika sätt?
Normalt räknar man inte en barriär som lastupptagande 
utan det är pappret som tar den mekaniska lasten och där 
finns datablad som jag kan skicka till dig vid behov. Om man 
nu gör ett laminat av biopolymer OCH papper så kan man 
mycket väl tänka sig att man får titta på vilken sammanlagd 
styrka detta kan ge. Dock bedömer jag att styrkan är minsta 
problemet, säckpapper är väldigt starka papper!

Alla barriärer skyddar olika mot olika saker, allt beroende på 
sammansättning. Man måste veta vad man är ute efter, är det 
en syrebarriär så är det en typ av polymerer man pratar om, 
fett – en annan, luftburen fukt en tredje osv. 

Hur påverkar en liner papperet vid återvinning? Olika för olika 
liners?
Meningen med en bionedbrytbar polymer är ju just att den 
ska disintegrera vid s.k. industriell kompostering, detaljer 
finns i standarden EN 13432.

Finns det prasselfritt papper?
De flesta papper är ”prassliga”, då det oftast är styvheten man 
är ute efter och den gör pappret ”prassligt”. Belägger man 
pappret med en biopolymer, så blir det definitivt mindre 
”prassligt”!

Hur mycket ljus släpper säckpapper igenom?
Om vi skulle belägga ett blekt papper så släpper det igenom 
mer ljus än ett oblekt dito, dvs. det kan man styra ganska väl 
med vilken kvalité och ytvikt man väljer.

Vilka träfibrer används i säckpapperet?
Våra papper är baserade 100 % på det man kallar ”virgin 
fibers”, dvs. vi har 0 % återvunnen fiber vilket gör att vi kan 
garantera både renheten och styrkan på ett sätt som man inte 
kan med returpappersbaserade kvalitéer.

Fig. 12
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Vad är priset på säckpapper per kvm?
Priset är viktbaserat och du kan räkna med ca 900 €/ton 
papper. Sen tillkommer ju beläggningen i det fall man ska ha 
det… Men ett ton papper är ganska mycket yta. Låt säga att 
man väljer 70 g/m^2 i ytvikt så skulle vi alltså få ut 15 000 
kvadratmeter från ett ton vilket gör att kvadratmeterpriset 
blir 60 öre, grovt räknat, plus konvertering och beläggning 
osv.

Finns det olika kvalitéer på själva säckpapperet?
Det finns närmare 100 olika kvalitéer av säckpapper hos 
Billerud. Om man betänker att vi pratar ytvikter från 70-200 
gram och dessutom en herrans massa varianter beroende på 
vad man vill åt för egenskaper i övrigt.

Hur påverkar ett krav på god tryckbarhet (grafik, reklam etc.) 
papperet? (Återvinning, fuktöverföring etc.)
Tryckbarheten ökar om man belägger ett papper med en bio-
polymer, då kan man göra väldigt fina tryck skulle jag våga 
påstå. Trycker man på ett relativt ”rått” papper utan belägg-
ning så är tryckbarheten inte lika hög, allt beror på vilka krav 
man ställer och för vilken tillämpning man avser trycka. God 
tryckbarhet i cementindustrin är något annat än i reklam-
sammanhang om man säger så…

Vilket lim används vid limning av säckar?
Normalt limmar man papper-papper med stärkelsebaserade 
lim baserade på potatis eller majs. Limning av polymerer 
kräver andra limmer, dispersionslimmer eller hot-melt.

Hur stark är en sådan fog?
Limfogen blir normalt lika stark som pappret och är således 
inte en svag länk…

Vilka maskiner används vi tillverkning av säckar?
Säckar tillverkas i en tubmaskin och sen fortsätter tuberna 
till en bottenmaskin som gör botten och topp samt komplet-
terar med en ventil i fallet med ventilsäck, men det beror på 
vilken säcktyp du pratar om. Rena säckpappersmaskiner är 
Windmöller & Hölscher störst på i Europa.

Vad kostar en säck?
Låt säga att en säck kostar 1-2 kr ut till den som ska använda 
den. Snarare 1 än 2 kr skulle jag säga, men det beror på hur 
avancerad den är och vilka krav man ställer på den, men som 
en riktlinje.

Vilken bredd har papperet när det kommer från maskinen?
Bredderna är kundspecifika, allt från 200 mm till flera meter.

Går fibrerna i säckpapper i samma riktning eller är det lika 
starkt åt alla håll?
Styrkan kan man styra och även i viss mån styrkan i tvärs- 
respektive längsgåenderiktning genom olika processteg. Det 
är ett stort område och teknikerna är många med allt från 
kemisk behandling till mekanisk behandling av fibrerna på 
olika sätt. Även riktningen på fibrerna kan man i viss mån 
påverka genom att ändra på förhållandet mellan virahastig-
heten och den hastighet med vilken man sprutar ut mälden 
på viran.

Hur hanteras papperet innan man gör säckar och andra föräd-
lade produkter?(beskärs det till mindre dimensioner etc.)
Typiskt beskärs den stora rullen från pappersmaskinen ner 
till kundbredder i en omrullningsmaskin från en pope (stora 
rullen) får man således både olika set (i djupled av popen) 
och även olika kundspecifika bredder.
 
Hur sker beskärningen av papperet innan det ”tubas” och viks?
Om vi pratar säckmaskiner så kan man säga att pappret kom-
mer till maskinen på en rulle från oss, denna går genom en 
enhet där man kan limma, perforera osv och sen viks den 
platta pappersbanan över en ”sko” och man gör en tub av 
pappret. Denna är redan förperforerad på rätta längderna 
så att maskinen sliter isär individuella tuber, dessa fortsätter 
sedan till en botten maskin där bottnarna viks, klistras och 
färdigställs.

Samanställning av materialfakta
Peter rekomenderar mig att utifrån de krav som ställs på 
papperet att använda säckpapper belagt med en bioplastfilm. 
Papperet är mycket starkt, linern tål att vikas och har hög 
tryckbarbet för eventulla reklamtryck och är framför allt 
nedbrytbar.
Billerud har ett stort antal olika kvalitér av säckpapper. olika 
kvalitér kan användas för t.ex. golv som troligtvis behöver ett 
kraftigare papper jämfört med dörr eller duk.  
Pappersdelarna bör limmas med hot-meltlim eller annat 
vattenbeständigt lim för att tåla fukt. Dock kan de befintliga 
maskinerna som används vid säcktillverkning inte användas, 
Då de är aldeles för små.
Papperet kan skäras efter olika bredder direkt från pappers-
maskinen, det är alltså möjligt att anpassa papperspappers-
bredden efter tältet.

Materialet säckpapper uppfyller de krav som ställs på en 
tältduk. Miljövänligare, starkt, vattentätt och billigt. För att 
jämföra med befintliga tältdukar så som nylon och polyes-
ter så har de hyffsat lika egenskaper, säckpapperet är dock 
styvare. En stor fördel med materialet säckpapper är att det 
är en inhemsk produkt som odlas och produceras i Sverige 
till skillnad från polyester och nylon som är oljebaserade. Det 
kan förutom den energikrävande framställningen av dessa 
plaster även kräva mer transporter, då de olika processerna 
som krävs från att först utvinna oljan till att ha en färdigvävd 
vatentät duk troligtvis inte sker i samma fabrik, ort eller ens 
land. 

Hur görs vikningen av säckarna rent maskinellt? Något jag 
borde tänka på (min/max-storlek för denna teknik osv.)?
Det finns olika storlekar på maskinerna men tältstorlek tror 
jag blir svårt att åstadkomma. Jag tror att vi talar om helt 
andra tekniker för att tillverka ett tält.
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2.5 Användare/Målgrupp
Festivalbesökare
För att undersöka festivalbesökarnas åsikter och vanor 
gjordes en internetbaserad enkätundersökning via tjänsten; 
Google formes. Formuläret postades sedan på ett urval av 
festivalernas facebook-sidor, samt även i forumet på hemsi-
dan Festivalinfo.se, som är en slags samlingssite för nordens 
festivaler, på svenska. 
Ett 50-tal personer svarade på enkäten som dels bestod av 
matrisfrågor, men även mer öppna frågor för att ge möjlig-
het att utrycka sig friare. De öppna frågorna gav mig även 
inspiration när det kom till att utforma en persona. 
Förutom enkäten gjordes en intervju med två festivalbesö-
kare, Amelia 19 år, och Caroline 19 år. Intervjun gjordes 
för att kunna få en mer djupgående förståelse om livet på 
festivalcampingen.

2.5.1 Sammanställning av frågan; 
Vad är det bästa med festivalcampingen?
Gemenskapen, den konstanta festen och stämningen. Att 
umgås på annat sätt än hemma, det är friare och mer ohäm-
mat vilket gör det enklare att ta kontakt med nya människor. 
Det blir som ett litet samhälle.
Sommarmysigt möter anarki och galna spex.

Sammanställning av frågan; Vad är det sämsta 
med festivalcampingen?
Hygienen är undermålig, sopor, lera och stank av urin tar 
ner stämningen. Vissa campingars förbud att ha parasoll & 
partytält gör det svårt att umgås i skydd från solen.
Baksidan av att det är fest konstant är att det aldrig är tyst, 
och därmed svårt att sova. Risken att bli bestulen på saker el-
ler att tältet vandaliseras är stor. Temperaturen i tälten stiger 
under morgonen när solen gått upp, och blir plågsam för de 
ofta redan uttorkade festivalbesökarna. 
Campingar som inte låter festivalbesökaren själv välja plats 
eller bygga “camps” kritiseras för detta, det förstör stämning-
en och gemenskapen.

Det bästa med festival

Fig. 13
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Övriga tendenser bland svaren
Några skillnader på hur män och kvinnor svarade var svårt 
att utskilja, det enda som skiljde något var att män värderade 
det viktigare än kvinnor att enkelt kunna hitta sitt tält på 
campingen. Ålder spelade heller inte så stor roll på hur höga 
krav man ställde på sitt tält. Mest kräsna var män, 23-24 år, 
men allt mycket marginellt.

Fig. 14

Fig. 15

Har du någon gång lämnat kvar 
ett tält campingen när du rest 

hem från en festival?
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2.5.2 Intervju - Festivalbesökare
Namn: Amelia Forsgren & Caroline Arvidsson
Ålder: Båda 19 år
Har besökt Peace & Love- Festivalen i Borlänge

Varför åker du på festival?
C: Det är roligt med festival, festandet och människorna. 
Priset och vilka band som spelar är viktigt när man väljer 
vilken festival man ska välja, och självklart på vilken festival 
kompisarna åker. 

Hur många dagar stannade ni?
A: Fem

Varför väljer ni att bo på campingen?
A: Det är roligare och det billigaste alternativet. Det är ju där 
festen är. 
C: Om jag t.ex. skulle gå på Get away rock- festivalen skulle 
jag bo på campingen, även vår lägenhet är ganska nära. 
Skulle i och för sig gå hem och duscha ibland. Men det är ju 
där allt händer.

Finns det några problem på campingen?
C: Saker ligger väldigt utspridda, Ica ligger där, det ligger där 
osv. Det kan vara långt att gå för att hämta vatten t.ex.
A: Saker blir stulna.

Hur tvättar man sig på en festival?
C: Enklast under de stora vattenbehållarna. Det flockas 
massvis med folk runt dessa på morgnarna.

Hur färdas ni till festivalen?
C: Bil & tåg 
A: Bil

Hur ser din packning ut?(Vad har du med dig.)
A: Kläder och mat, 
C: Ja precis, Wasa knäckebröds färdiga mackor, samt öl och 
sprit.

Hade ni med er mat för alla dagar?
Frukost till alla fem dagar. Sen fanns det ett Ica-tält där man 
kunde handla vissa varor så som t.ex. raviolikonserver läsk 
och cigaretter, hade även mikrovågsugnar. Sen åts det en del 
ute också.

I vilken typ av väska hade ni er packning?
C: Det skiljer väldigt mycket från person till person hur 
mycket packning man tar med sig, vår kompis hade t.ex. med 
sig flera väskor som alla andra fick bära.
A: Vi hade en större väska var.

Reser du ensam eller med flera?
A: Sist var i 15 st. Vi tältade tillsammans i ett camp(en grup-
pering av kompisgängets tält).

Vilken typ av tält använder ni?
A: Sist hade vi ett fyramannatält. Ett tunneltält med två 
“sovrum” och en ”hall”. Vi hade lånat det av en kompis 
pappa.
C: Inte att rekommendera. Det var ett otroligt jobb med 
att sätt upp tältet. Eftersom tältet var stort var det svårt att 
hitta en bra plats, vi fick flytta ett tält som tillhörde ett annat 
“Camp”. 
Man såg hur folk sitta och ha det roligt, vi fick kämpa länge 
för att få upp vårt tält, medans andras fick upp sina betydligt 
snabbare.

Är det svårt att förstå hur tälten ska slås upp?
A: Ja vi höll på i timmar! Jag vill ha ett som bara ploppar upp 
när man tar fram det.

Hur mycket betalade ni för det?
C: Det tillhörde en kompis pappa, Men jag tror att det var 
ganska dyrt.

Lämnade ni kvar tältet efter festivalen eller tog ni med det hem?
A: Eftersom det var vår kompis pappa och det troligtvis var 
relativt dyrt, så tog vi med tältet hem.
C: Året innan lämnade vi vårt tält.

Hur många sov i tältet?
A: Vi var 4 st.

Hur går det till när ni ska sätta upp ett tält? Beskriv hur ni 
tänker...
C: Vi ville bara hamna med alla kompisar. Några hade åkt 
dit en dag tidigare och hade redan satt upp sina tält. Vi blev 
först placerade på ett annat område men lyckades byta. Man 
försöker hitta en plats som ligger med bra avstånd till allt, 
vatten osv.

Hur förvarar ni packningen?
A: I vår “hall”, i våra väskor. 
C: Vi försökte ha någon slags ordning, men det gick inte.

Låser ni tältet?
A: Nej, vi hade med oss ett lås, men det användes aldrig. Det 
var för jobbigt eftersom man springer ut och in hela tiden. 
Dessutom var det alltid någon där.
C: Vi hade bara två nycklar men vi var fyra som bodde i 
tältet, det hade inte fungerat särskilt bra. 

Caroline Amelia

Fig. 16
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Blev ni bestulen på något i tältet?
C: Nej men en av våra vänner som också bodde i tältet blev 
bestulen på öl och cigaretter.

Skulle ni kunna tänka dig att ha reklam på ditt tält om det blev 
billigare?
A & C: Ja

Vilken reklam skulle ni säga nej till?
C: Politik eller kränkande reklam. Man vill väl inte stöta sig 
med någon.

Skulle ni kunna ha reklam på tältet för ett varumärke som ni 
inte kunde identifiera er med?
C: Ja det är klart att det vore lite jobbigt att ha ett tält som 
det stod Gucci på, mon om det var jättebilligt så ok...

Vill ni ha uppmärksamhet för hur tältet ser ut?
A: Nej det vill jag inte. Då kommer bara massa fulla männis-
kor som vill prata massa.
C: Kanske internt inom campet.

Hur viktigt är:
 (1 = inte alls viktigt, och 5 = mycket viktigt)
Lågt pris: 4-5
Rymligt: 2
Det spelar inte så stor roll.
Låg vikt: 3-4
Man kommer ju måsta bära en massa på det.
Ta liten plats: 1
Kunna låsas: 3
Kod kanske. Eller något som funkar bättre för flera?
Tåla regn: 5
Tåla vind: 5
Det har aldrig hänt att det gör det...
God ventilation: 4
Viktigt på morgonen, då det blir riktigt varmt i tältet. “Det 
är mycket på grund av tältet man tänker, - Jag ska aldrig på 
festival igen.
Låg miljöpåverkan: 2 
Enkelt att återvinna: 3-2   
Är det lätt att återvinna så gör man nog det. Det får inte 
vara en massa krångel, då lämnar man bara tältet.
Enkelt att förstå hur tältet ska sättas upp: 5
Gå fort att sätta upp: 5
Enkelt att förstå hur tältet tas isär: 2-3 
Enkelt att packa ihop: 4
Enkelt att hitta tältet på campingen: 4 
Det är faktiskt viktigt, man irrar lätt bort sig på campingen. 
Fast det vore lite jobbigt om folk dras till det.
Kunna umgås i tältet: 2
Om det är dåligt väder kan det i och för sig vara bra.
Kunna äta i tältet: A:3 C:1
Utseende: 1
Både och, roligt, men samtidigt vill man inte ha så mycket 
uppmärksamhet. 
Enkelt att köpa, lättillgänglig affär?
A: Rusta funkar bra, och det är ju ganska enkelt. 
C: Funderade på att köpa något på blocket, men det var för 
mycket jobb.

Amelia & Caroline svarade även 

muntligt på matrisfrågorna från 

enkäten som postats på Internet. 

Vissa svar fick då även en kom-

mentarer, något som saknats i 

internetundersökningen.  
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2.5.4 Imageboard
Imageboard användes för att visuellt tydliggöra den tilltänkta 
målgruppens livsstil och attityder. Den kan även användas 
för att visa produkter, funktioner och företeelser att inspireras 
av.

2.5.3 Festivalbesökarens behov
De som bor på festivalcampingen gör det för att ta del av 
stämningen och gemenskapen som finns där. De lever under 
några dagar ett fritt och ganska problemfritt liv festandes 
med kompisar och nya människor.
Livet på campingen är ofta ganska skitigt eftersom den delas 
med så ofantligt många. På grund av den skitiga miljön och 
det ständiga festandet slits tälten mycket hårt under en festi-
val. Det är nog därför det säljs så mycket billiga tält som ock-
så blir kvarlämnade efter festivalens slut. Festivalbesökarna 
har nog inte som mål att generera enorma mängder sopor, 
utan det finns helt enkelt inte särskilt många alternativ. Att 
t.ex. låna föräldrarnas dyra fjällräventält är riskabelt, då det 
kan bli vandaliserat, stulet eller nedkissat. 

Ledord
Från undersökningen av festivalbesökarna fastställdes några 
ledord att följa under den kommande skissfasen.

Billigt och enkelt att köpa
Eftersom tälten slits mycket och oavsett kvalitet inte är 
mycket att ha efter en festival vill festivalbesökarna inte lägga 
mycket pengar på sina tält. Förutom ett lågt pris efterfrågas 
även en enkel inhandling av tälten. 

Vädertåligt
Ett ganska självklart krav. Vid regn eller annat dåligt väder 
är sovsäckar och annan packning mycket utsatt. Kanske vill 
man även kunna umgås i tältet om vädret är trist.

Snabbt och enkelt att sätta upp
Det är viktigt att enkelt förstå hur tältet ska sättas upp. Ingen 
åker på festival för att spendera en massa onödig tid på att 
rigga ett krångligt tält. Den tiden tillbringas hellre på konsert 
eller festandes med trevliga människor. 

Väl ventilerat
Tältet bör vara väl ventilerat. Dels för att leda ut den fuktiga 
utandningsluften som inte allt för sällan har spår av gårda-
gens festande och kan lukta unket. Men också för att föra in 
frisk luft på morgonen då temperaturen i tältet är betydligt 
högre än på natten.

Imageboard

Fig. 17
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2.5.5 Persona
Persona är en metod som används i designmetodiken för att 
kunna knyta an sin produkt till den tilltänkta målgruppen, 
genom att  förstå och identifiera sig med dennes behov. 
Designern skapar en eller flera fiktiva personer som represen-
terar målgruppen, och har de behov som skall uppfyllas med 
produkten.
I det här fallet är även ett påhittat scenario inlindat i personan.

Namn: Amanda Löfström 
Ålder: 19 år 
Bor: Jönköping, med mamma och pappa 
Gör: Börjar plugga till psykolog i Lund efter sommaren :)

Amandas klädstil kan beskrivas som något åt hippie och hipster hållet, använder gärna en 
over-sized flanellskjorta med en passande accessoar till, kanske en skön hatt? 
I Amandas spellistor hittar man bl.a Morrissey, The Cure, The Vaccines, Fleet Foxes, The 
XX och Håkan såklart.
Varje sommar sen några år tillbaka besöker Amanda och hennes kompisar minst en festival. 
I sommar har man bestämt sig för att åka på Peace & Love- Festivalen i Borlänge (Dylan 
spelar ju)! Det är nästan 40 mil lång resa med flera tågbyten, så en allt för otymplig packning 
är inget alternativ, särskilt inte på vägen hem när man levt festivallivet i 6 dagar och mår där 
efter. Ett enkelt sätt att lösa detta problem är att lämna kvar sitt tält på campingen när det 
är dags att åka hem. Tältet brukar ändå vara så smutsigt och slitet efter festivalen att det inte 
skulle användas även om det togs med hem. Dessutom kostar de bara ca: 200 kr, ingen större 
förlust rent ekonomiskt, men Amanda tycker ändå att det inte känts helt rätt.
De ett gäng på 12 stycken som reser tillsammans med tåg från Jönköping. Under festivalen 
ska de bo på festivalcampingen där de ska bygga sitt “camp” och ha dödskul i 6 dygn.

Fig. 18
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3 Skissfas
3.1 Hur ska tältet säljas?
Detta blev en grundläggande fråga som jag först måste ha 
svar på innan själva tälten kan börja gestaltas. Om tältet 
skulle säljas i butik, webbutik, eller direkt på festivalen osv.
En grafisk bild gjordes för att tydliggöra de olika koncepten, 
som senare ställdes mot varandra och utvärderades. 
Det slutgiltiga konceptet blev att genom försäljning på 
Internet samt direkt på festivalen kunna köpa eller hämta 
redan beställt tält. 

Så ska tältet säljas
Ett företag i anslutning till pappersfabriken tillverkar och 
trycker tälten. Företaget har en marknadsavdelning som 
säljer tjänsten till festivalerna. Festivalerna säljer själva re-
klamplatserna på tälten. Varje festival har sin profil, och vill 
troligtvis ha kontroll över vilka varumärken som i omfat-
tande storlek marknadsförs på området.

Förutom en möjlighet att tjäna pengar på reklamintäkter, är 
tälten ett sätt att visa på sin ”Good will”, att man gör något 
åt problemen med nedskräpning i samband med festivalen.
Festivalen kan med hjälp av reklamintäkterna erbjuda sina 
besökare ett helt gratis tält med inhandlandet av festival-
biljetten. När besökaren checkar in på campingen hämtas 
samtidigt tältet ut. Besökaren Reser smidigare med en lättare 
packning.

Ett extra lager av papperstält finns på plats till försäljning för 
besökare som glömt sina tält hemma eller vars tält gått sönder 
under festivalen.
Att sälja eller dela ut tälten direkt på festivalen är inte enbart 
bra för festivalbesökarna, utan sparar även in på onödiga 
transporter. Tälten åker endast från företagets lager till 
festivalen, istället för att först köras till olika städer runt om i 
landet och sedan till festivaler.
Tälten ska kunna säljas eller hämtas ut direkt från en lastpall, 
och således vara anpassade efter dess storlek.
Konceptet liknar i stort The Green Tent Company’s kon-
cept. Skillnaden ligger i att företaget samarbetar direkt med 
festivalen och att tältet blir helt gratis för besökaren tack vare 
reklamintäkterna.

Typ av försäljning

Butik

Web

På festival

Reklam / GiveAway

Typ av butik

Camping / uteliv

Stadium / Intersport

Stormarknad (typ ICA maxi)
Rusta / Ö&B

Biltema / Jula / Clas Ohlson

Weekday

Carlings

Statoil / Shell

Typ av webförsäljning
På festivalinfo.se / festivalrykten.se

Junkyard.se / Caliroots.se

Egen webshop (t.ex Festivaltält.se)

Med festivalbiljett

I stånd utanför camping

Redan uppslagna tält på campingen

(som hotel)
Sälja “reserv-tält” på campingen

Ingen reklam / Plain

Motiv / Egen text / Färg

Delvis finanserade av reklam

Helt finanserade av reklam

Hämtas / köps på plats
+ Mindre frakt - mindre miljöbelastande
+ Slipper släpa dit tältet, bekvämare för festivalbesökare
+ Inget porto krävs
- Osäkerheten för besökaren om den verkligen får ett tält när denne kommer dit
- Kräver personal och stånd på festivalen

Kommer hem med posten
+ Har tältet innan festivalen, tryggt
+ Lite mindre frakt - mindre miljöbelastande
+ Kräver inget stånd eller personal på festivalen
- Porto krävs
- Måste släpa tältet dit, mer packning till festivalen

Ges bort utanför campingen

Köps i butik
+ Har tältet innan Festivalen, 
+Tryggaste formen att handla
- Mycket transporter, lager, butik, hem, & festival
- Behöver ingen personal eller dylikt på festivalen
- Måste släpa tältet dit, mer packning till festivalen
- Svårt att sälja reklamtält? om inte företagets egen reklam? 

Fig. 19
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Koncept nr.1
Köps i butik
+ Har tältet innan Festivalen, 
+Tryggaste formen att handla
- Mycket transporter, lager, butik, hem, & festival
- Behöver ingen personal eller dylikt på festivalen
- Måste släpa tältet dit, mer packning till festivalen
- Svårt att sälja reklamtält? om inte företagets egen reklam? 

Koncept nr. 2
Kommer hem med posten
+ Har tältet innan festivalen, tryggt
+ Lite mindre frakt - mindre miljöbelastande
+ Kräver inget stånd eller personal på festivalen
- Porto krävs
- Måste släpa tältet dit, mer packning till festivalen

Koncept nr. 3

Hämtas / köps på plats
+ Mindre frakt - mindre miljöbelastande
+ Slipper släpa dit tältet, bekvämare för festivalbesökare
+ Inget porto krävs
+ Större frihet hur tältet kan se ut förpackat 
- Osäkerheten för besökaren om den verkligen får ett tält när denne kommer dit
- Kräver personal och stånd på festivalen

Festivalbesökaren väljer:
Det billigaste och bekvämaste eller det tryggaste? Den relativt unga 
målgruppen(16-25år), är troligtvis vana vid att beställa saker över internet. 
De större festivalerna som t.ex. Peace & Love festivalen, säljer sina biljetter via 
internet. Varför inte beställa tältet samtidigt?

Valt koncept
Hämtas/köps på plats

Fig. 20
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Ett urval av skissfasen
Den inledande skissfasen kom att koncentreras kring att lösa 
problemet med en stabil och lättrest konstruktion. Här är ett 
urval av skisser och koncept. 

3.2 Origami
De första idéerna handlade om att ta tillvara på papperets 
styrka och egenskaper, då inspirerat av den japanska pap-
perskonstformen origami. Förutom en del intressanta uppslag 
och koncept var det lärorikt att se hur papper beter sig när 
det viks. Det blev naturligt att jobba direkt i modeller utan 
att först skissa med pennor eftersom det lätt blir onödigt 
avancerade skisser som ändå måste prövas tredimensionellt. 
Dock kan det vara ganska vilseledande att skissa i van-
ligt skrivarpapper, då stabiliteten i en fullskalemodell inte 
på långa vägar går att jämföra med varandra. Det är lätt 
att luras tro att koncepten är stabilare än de verkligen är. 
Förhoppningen med origamispåret var att det inte skulle 
behövas tältpinnar eller dylikt för att staga upp konstruktio-
nen. Detta visade sig mycket enkelt i modeller i skala 1:10, 
men mycket svårt i fullskala. Det är möjligt att det blir något 
stabilare med det tilltänkta papperet och linern, min inte alls 
nog stabilt.
Fördelen med detta koncept hade vart den mycket enkla 
monteringen av tältet, samt att tältet hade bestått av i princip 
endast ett material. Rent estetisk får dessa modeller mycket 
spännande och dekorativa former som radikalt skulle skilja 
sig från övriga tält på campingen. Dock kräver alla veck onö-
digt mycket papper. Den största och tyngsta nackdelen är att 
det näst intill omöjligt skulle kunna tillverkas industriellt.

Fig. 21
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3.3 Rulla
Efter att ha inspirerats av en stol av möbeldesignern Uros 
Vitas, Försökte jag applicera idén på ett tält. Tanken var 
att tältet först kommer i en rulle, som rullas ut, och sedan 
rullas åt andra hållet och då tar ”ReBoard”-klossarna upp 
krafterna och bildar en båge som stödjer tältet. Det var 
tyvärr svårt att förpacka denna lösning eftersom papperet 
blir svårt att vika i annat än en enda riktning tack vare de 
fastlimmade klossarna.

Stolen Roll Up Chair, ritad av Uros Vitas

Fig. 23

Fig. 22
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3.4 Påsen
Detta koncept använder den befintliga tekniken för att göra 
papperssäckar, fast flera gånger större. Stödjande bågar fäst 
i säcken som vecklar ut sig likt ett dragspel. Bågarna skulle 
kunna monteras inne i säcken istället för utanpå, och därmed 
väderskyddas. Dagtid skulle detta tält kunna komprimeras 
för att frigöra yta i campet, genom att helt enkelt skjuta ihop 
det. Problemet är att anpassa detta koncept till Lastpall stor-
leken. För att rymma två personer på bredden krävs närmare 
1400 millimeters bredd. En last pall är endast 1200 millime-
ter lång. Möjligtvis skulle förvaringen kunna ske stående. Ett 
annat problem är att det går åt mycket stödjande material. 

Fig. 24
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3.5 Ryggåstält
Det enklaste konceptet av alla. En stor påse med papphylsor 
i vardera ände bildar ett klassiskt ryggåstält i pappersversion. 
Ryggåstält blir tyvärr inte särkilt rymliga på grund av sin tre-
kantiga form, utan måste i sådana fall spännas ut ytterligare 
med tältlinor. Tältlinor blir lätt i vägen och gör att tältet tar 
upp onödigt mycket plats.

Fig. 26

Fig. 25
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3.6 Papphylsor och hörn
Ett koncept med papphylsor och ”plywoodhörn”. En 
tunneltältsliknade konstruktion som ger ett rymligt tält. 
Rörställningen av papphylsor och plywood skjuts in i en stor 
säck där den håller väggarna utspända. Monteringen och 
förpackningen kan göras någorlunda enkel och smidig.

Fig. 27
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3.7 Urval
Konceptutvärdering & Beslut – Grundläggande 
konstruktion
I urvalet fokuserades det på att välja det koncept som var 
mest genomförbart och bäst mötte de uppställda kraven. 
Valet blev papphylsor och hörn-konceptet. 

Urval, krav
Genomförbart
Enkelheten i att använda en redan existerande produkt så 
som papphylsa, i kombination med en relativt enkel mon-
tering gör att konceptet känns genomförbart och har goda 
utvecklingsmöjligheter.

Rymligt
”Rör och hörn”-konceptet utnyttjar effektivt markytan den 
tar upp. Inga tältlinor behövs för att göra tältet rymligt.

Bra ytor för att exponera reklam
Försäljningskonceptet kräver ett tält som på ett bra sätt kan 
exponera reklam. Om tältet även har en annorlunda form 
som särskiljer sig från övriga tält, borde de även göra mark-
nadsföringen intressantare. Detta koncept har båda två.

Billigt
Genom att använda redan existerande produkter så som 
papphylsor, samt genom att minimera spill vid framställning 
av plywoodbeslag borde tillverkningskostnaderna hållas gan-
ska låga. Mycket p.g.a de få komponenterna som behövs.

Vädertåligt
Konstruktionen bedöms som stadig och vädertålig.

Snabbt och enkelt att sätta upp
Enkelheten med att skjuta in en ställning i en säck och fixera 
denna känns simpel nog för att kunna förklaras effektivt i en 
medföljande monteringsanvisning.

Väl ventilerat
Goda möjligheter finns för att göra tältet ventilerat.

Fig. 28
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4 Vidareutveckling av valt koncept
4.1 Form
Tältet ska rymma två personer och skall enkelt kunna monte-
ras. Att använda så få komponenter i som möjligt ställningen 
gör monteringen enkel, ställningen ska samtidigt skapa nog 
mycket rymd i tältet. Den balansgången prövades både i 
modeller och med hjälp av en fullskalig funktionsmodell av 
tältet. Andra faktorer som hade inverkan vid utformningen 
var papphylsornas förmåga att bära last, vattenavrinning och 
anpassningen till att rymma tältet på en lastpall.
Papphylsorna kan bäst bära last stående. De horisontella 
hylsorna bör därför inte vara särkilt långa men ändå ge nog 
med rymd inne i tältet. 
Tältets tak sluttar något bakåt för att vatten inte ska samlas 
på taket vid regn och öka belastningen på ställningen.
 

Fig. 29
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4.2 Ventilation
Förutom att erbjuda frisk luft har ventilationen till upp-
gift att avlägsna fukt i tältet. Fukten i tältet kommer från 
eventuella blöta föremål i tältet men även från användarnas 
utandningsluft och svett. Eftersom varm luft stiger uppåt bör 
det finnas en ventil placerad så högt upp som möjligt. Den 
varma luften tar då med sig fukten på vägen ut. För att få ge-
nomströmning av luft i tältet placeras även luftintag närmare 
marken där svalare luft kan komma in. 
Genom att använda perforerat papper mellan tältets botten 
och överdel kan hela kanten runt bottens översida användas 
som luftintag. Det perforerade papperet fungerar även som 
myggnät. Den försvagande länk som perforeringen inne-
bär bör inte ha någon inverkan på tältets stabilitet, då inga 
direkta dragkrafter finns kring bottens överkant.
Den övre ventilationsöppningen har även den perforerat pap-
per i öppningen.

Fig. 30
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4.3 Dörr
Ett tält utan dragkedjor? Ett krav är att det inte blåser eller 
regnar in i tältet när dörren är stängd. Några olika koncept 
prövades; rulla ihop, knyta omlott, knappar med lock och 
vika dubbelt. Det valda konceptet blev täckta sidor som fälls i 
när öppningen stängs. Öppningen kan stängas med att knyta 
en enkel knut, likaså hållas i öppet läge med en enkel knut.

4.4 Beslag
Vinklarna eller hörnen som länkar samman papprören 
provades fram. Reboard, MDF, Plywood 4 & 8 mm. 8 mm 
plywood var den överlägset stadigaste. Reboard hade även en 
hyfsad stabilitet, men för att vara säker skulle det troligtvis 
behövas en större diameter på papprören.

Olika vinklar testades för att hitta en bra form.
16mm Reboard

9mm Plywwod

Fig. 32

Fig. 31

Fig. 33
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4.5 Kognitiv ergonomi
För att underlätta för användaren vid resning av tältet kan 
rörställningens delar färgkodas. Röd hylsa på rött hörnbe-
slag etc. Med hjälp av en fullskalig funktionsmodell och en 
funktionsmodell i skala 1:10 testades funktionen. Efter att 
ha upptäckt fler möjliga kombinationer att montera rörställ-
ningen fick fler färger läggas till för att utesluta missförstånd 
och felaktig montering.

4.6 Uppsamling/Återvinning
Eftersom man vid uppstädning av festivalerna endast sorterar 
ut metall och brännbart försvinner en del av fördelarna med 
papperstältet, då det är mycket enkelt att källsortera. Papper, 
papprör och plywood, allt i separata och lösa delar. Om man 
på festivalens sista dag placerade ut containers för att samla 
upp alla papperstält och rör skulle mer kunna gå direkt till 
återvinning och bli nya pappersprodukter. Detta förutsätter 
dock att det inte slängs allt möjligt skräp i papperscontain-
rarna. För att få festivalbesökare att återvinna tälten kan man 
på ett lekfullt sätt göra det roligare att återvinna. Kanske 
spjutkast med papprör, stapla flest bumerang-vinklar osv.
På detta sätt kan man i likhet med Clean Towns filosofi 
förändra genom en positiv handling och samtidigt sprida en 
medvetenhet om vikten av att återvinna material.

Färgkodningen Testas, och justeras. Fig. 35Fig. 34

Jag tävlar med mina polare om att 

träffa flest rör i containern! Kul med 

en aktivitet dagen efter!

”
”
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4.8 Tältspik
Ett antal modeller i rundstav och 4 mm plywood tillverkades 
och jämfördes med en tältspik tillhörande ett befintligt tält 
från Claes Ohlson. Plywoodspiken har fördelar produktions-
mässigt jämfört med rundstaven då den kan stansas eller 
vattenskäras ut direkt från en skiva. Rundstavspiken kräver 
fler tillverkningsmoment. Plywoodspiken är även behagligare 
att sätta i marken samt håller kvar tältlinan bättre. 
Set slutliga resultatet blev en fast tältspik, integrerad i tältet 
via ett pappersrep som löper längs tältets kant. Pappersrepet 
fungerar även som ”rivstoppare” för tältduken.

4.7 Flamskydd
Det svenska företaget Deflamo har tagit fram ett biologiskt 
nedbrytbart flamskydd.15  En behandlig av åtminstone ytter-
tältet kan vara en god idé. En olämpligt fimpad cigarett eller 
ett urartat spex på festivalkampingen skulle annars kunna få 
förödande konsekvenser.
15 http://www.deflamo.se/mbo/ Hämtad: 01-05-2011

Tältspikar

Färdig tältspik.
Spiken fast i pappersrepsöglor på 
samtliga sex fästpunkter. Pap-
persrepet löper hela vägen runt tältet 
och gör på så sätt kanten mycket 
svår att riva söndert.

Tältspiktest.
Fig. 36

Fig. 37
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Tältet består av en överdel, en perforerad kant och en 

botten. Den perforerade kanten(brun på bilden) fung-

erar som luftintag och myggnät

Botten och toppen limmas ihop längs kanten. 

Med hjälp av färgkodade hörnbeslag underlättas 

monteringen av rörställningen.

5 Resultat

5.1 Tillverkning

Tältets rörställning består av plywoodbeslag och 

papphylsor. Beslagen fräses ut med minimalt spill 

då de går in i varandra. Papphylsorna behöver 

endast kapas i rätt längd. Slutligen färgas ändarna 

på samtliga delar för att passa färgkodningen.

Fig. 38

Fig. 39
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5.2 Förpackningsförslag

Fig. 40

Förpackningskoncept
Tältet förpackas ihoprullat kring papphylsorna, omlindad av 
en bärrem i papper, som även håller ihop rullen. Tältspikarna 
sitter redan monterade i fasta öglor. 
Storleken på tältet är anpassat efter att fraktas och hanteras 
på lastpall. Tanken är att man vid incheckningen till festival-
campingen kan dela ut tälten direkt från lastpall.
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Tältet levereras som en stor ihoprullad säck. 

Rörsställningen monteras, skjuts in i tältet 

och fixeras med en knut i taket.

Tältet monterat(transparent tältduk 

för att visa konstruktion).

Tältet stängt. Ventilationsöppningarna är 

placerat högt för att släppa ut varm fukt.

Tältet öppet. Dörren kan knytas upp dagtid.

Fig. 41

5.3 Montering
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Kapacitet: 2 personer.
Material: Papper, plywood.
Höjd: 1030mm.
Bredd: 1450mm (1300mm invändigt).
Längd 2600mm (2400mm invändigt).
Vikt: 2850 gram.

5.4 Reklam
Här visas några förslag på hur varumärken kan andvända 
papperstältet som reklambärare på festivalcampingen. 
Självklart kan detta se ut och användas på fler och mer krea-
tiva sätt. Marknadsförarna har möjlighet att använda både in 
och utsidan av tältet för att få fram sitt budskap.

Fig. 42
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5.5 LCA - Life Cycle Assessment
Översätts på svenska till livscykelanalys. En LCA har till 
uppgift att utvärdera energiåtgången i en process. Flödet av 
material och energi från att råvaran bryts, till att produkten 
återvinns, bränns eller hamnar på deponi granskas systema-
tisk.16 

En LCA kan göras i princip hur grundligt som helst, och 
skulle utan problem kunna täcka en egen c-uppsats. En 
enklare LCA på ett föreställt scenario utfördes på ett tält från 
Claes Ohlson samt på papperstältet för att jämföra skillnaden 
i energiförbrukning mellan de båda alternativen.
Tältet från Clas Ohlson är ett kupoltält av typisk festivalmo-
dell, ett billigt tält för två eller tre personer. Tältet saknade 
helt information om vilka material det bestod av och vart 
det var tillverkat. Efter att ha tittat på vilka material som 
används i andra tält i prisklassen kunde materialen faststäl-
las eller åtminstone antas. Tillverkningsorten valdes efter att 
ha googlat på tältproducenter för billiga campingtält och där 
efter letat reda på närmaste större hamn. Avståndet till un-
derleverantörer och råvaruleverantörer har grovt uppskattats. 
Troligtvis finns det fler led och dimensioner, t.ex. avfall och 
spill från varje steg i produktionen, men som redan nämnts 
görs ingen djupare analys av detta. 
Analysen bör inte ses som en absolut sanning då det är 
många antaganden gjorda i den. Vissa indikatorerna i kalkyl-
bladet som används är drygt 10 år gamla och kan ha ändras 
sedan dess. Indikatorerna tar heller inte hänsyn till papperets 
ursprung som träd, och dess funktion som kolsänka under 
hela sin livscykel. Resultatet kan därför bara ses som in indi-
kator på hur det ungefär ser ut.
Scenariot för analysen förutsätter att tälten bara används 
under en festival. Om Clas Ohlson- tältet används under fler 
festivaler ska resultatet delas med det antal gånger fler det 
används.

15 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/livscykela-
nalys/243295, Hämtad 2011-05-01. 

Två scenarios gjordes på papperstältet. Ett där tälten pro-
duceras i anslutning till Billeruds fabrik i Skärblacka, som 
i huvudsak gör naturfärgat säckpapper, och ett scenario 
där tälten produceras i anslutning till Billeruds fabrik i 
Karlsborg, som gör blekt säckpapper.

En LCA analys resulterar i ett indikatortal: millipoints. Talet 
har i sig ingen innebörd utan används bara i jämförelse med 
varandra. Ju fler millipoints desto mer miljöpåverkan.

Resultat av LCA analys:
Claes Ohlson- tältet: 1537 millipoints
Papperstält producerat i anslutning till Billeruds fabrik i 
Skärblacka: 1027 millipoints
Papperstält producerat i anslutning till Billeruds fabrik i 
Karlsborg: 1101 millipoints

I båda fallen slår papperstältet Claes Ohlson- tältet, förutsatt 
att tälten används under en enda festival.
Intressant är att miljöpåverkan på grund av transport är 
enligt beräkningarna högre för papperstältet som tillverkas 
i Karlsborg än tältet som är tillverkat i Kina(117 millipoints 
Karlsborg/107 millipoints Kina). Visserligen är beräk-
ningarna inte fullständigt tillförlitliga men det visar ändå 
på hur vilken effekt val av transport har. Anledningen att 
Karlsborgscenariot har så mycket transporter är att fabriken 
som använts som leverantör av papphylsor, Scandicore, har 
sin fabrik i Borås, vilket är 140 mil ifrån varandra.2

16 Tältet 
tillverkat i Skärblacka har mindre än hälften så mycket 
Miljöpåverkan i transporten(42,3millipoints).

16 http://www.hitta.se/Route.aspx#6403126;1328881;Bor%E5s;;Bor%E5s;
|7321222;1842828;Karlsborgsverken;;Kalix; Hämtad: 01-05-2011

Tältet dissekeras.
För att utföra analysen krävs det data på hur mycket och vilka ma-
terial som används i produkten. Claes Ohlson- tältet sprättas upp 
och sorteras efter material som sedan vägdes, var och en för sig.
Samma procedur utförs sen på papperstältet, men eftersom 
ingen färdig prototyp ännu fanns att väga, fick vikterna räknas 
fram.

Värden matas in Fig. 44

Fig. 43
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5.5.1 Flödesshema över Clas Ohlson-tältet

Peace & love festivalen, 
Borlänge

374,7 km

Hemma,
Jönköping

Butik, 
Jönköping

1km

Lager, Insjön

 409,5 km

Hamn, Göteborg
Sverige

477,9 km
25000km

Fabrik

Polyesterdukar Galvat stål NylonbandNeoprenband Cellpolyten Polypropen

Hamn, Guangzou port
Kina

35km

35km

Råvara Råvara Råvara Råvara Råvara Råvara Råvara

50km 50km 50km 50km 50km 50km 50km

500km 500km 500km 500km 500km 500km 500km

Kvittblivning, förbränning
Fågelmyra

Analysen är baserat på den påhittade personan Amanda 

Löfströms scenario. Amanda bor i Jönköping, och ska besöka 

Peace & Love- festivalen i Borlänge.

Fig. 45
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LagerFabrik

Säckpapper Plywood PapperssnörePapprör

1km 276km

RåvaraRåvara RåvaraRåvara

1km167km253km1km

500km500km500km500km

Peace & love festivalen, 
Borlänge

35km

Kvittblivning, förbränning
Fågelmyra

5.5.2 Flödesschema över papperstältet
Producerat i Skärblacka

Fig. 46
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5.5.3 Flödesschema över papperstältet
Producerat i Karlsborg

LagerFabrik

Säckpapper Plywood PapperssnörePapprör

1km 924,4 km

Råvara Råvara

1km663 km1397,3 km1km

500km500km500km500km

Peace & love festivalen, 
Borlänge

35km

Kvittblivning, förbränning
Fågelmyra

Råvara Råvara

Fig. 47
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6 Diskussion
Den frågan som dyker upp när jag tittar på rubriken diskus-
sion blir: Är resultatet en förbättring? 
Det är såklart svårt att svara på när papperstältet inte testats 
i skarpt läge, men jag tror att många faktiskt skulle vara be-
redda att prova på att bo i ett papperstält på en festival. Min 
förhoppning är att det ska bidra med ytterligare en upplevelse 
till livet på festivalcampingen. Känslan av det tillfälliga, 
och där igenom speciella situationen som infinner sig på en 
festivalcamping förstärks.

Festivalbesökaren
Festivalbesökaren behöver inte längre släpa med sig tältet 
till och kanske inte från festivalen. Kanske har besökaren 
ett tält hemma men tycker det känns för riskabelt att få det 
vandaliserat eller mycket nerskitat. Festivalbesökaren kan nu 
gladeligen festa lös och samtidigt spara på miljön.

Festivaler
Festivalerna har möjlighet att erbjuda sina besökare ytterli-
gare en upplevelse samtidigt som de visar sitt engagemang för 
miljön. Om tälten helt kan finansieras genom reklam, har de 
ett mycket fördelaktigt och konkurranskraftigt erbjudande 
till sina besökare. 

Pappersindustrin
Pappersindustrin ges en möjlighet att visa deras produkter på 
ett nytt sätt, och förknippas med ett ungdomligare saman-
hang, där deras produkter tidigare inte vart i fokus. Tältet 
visar på nya potentiella produkter för papper, och träfiber-
baserade produkter. De hamnar i ett mer ”framåt” position 
gentemot sina konkurrenter. Det ger även bra PR när deras 
produkter sätts i ett sammanhang som sparar på miljön. 
Självklart genererar tälten även en del sålda volymer papper.

Marknadsförare
Möjligheterna med att marknadsföra varumärken via tälten 
är goda. Tälten är som gjorda för att jobba med storytelling 
och kreativ reklam. Produkten är i sig själv redan laddad 
med en historia om att förbättra vår miljö. Festivalerna har 
sin specifika publik, och detta kan även marknadsförarna ta 
tillvara på.

För att svara på frågan om hur tältet är bättre än sina plast-
baserade konkurrenter ur ett energikonsumerande perspektiv 
kräver troligtvis en mer djupgående livscykelanalys för att 
helt säkerställa det som fakta och kunna använda det i mark-
nadsföringssyfte. Även om min undersökning resulterade 
i bättre resultat är jag något förvånad över att inte var med 
större marginal. Men jag tror helhjärtat på konceptet, och ser 
möjligheter att utveckla det ytterligare med att t.ex. ersätta 

Festivalbesökaren 
+ Mindre packning, enklare resa.
+ Riskerar inte att förstöra dyrt tält.
+ Festa och spara på miljön samtidigt!

Festivalerna 
+ Kan erbjuda en extra upplevelse av festival livet.
+ Visar engagemang för miljön.

 

+ Gratis tält = Fördelaktigt erbjudande.

Pappersindustrin
+ Når en ny målgrupp.
+ Visar på potensial på produketr i papper.
+ Bra PR med deras produkter i rätt samanhang. 
+ Får sälja stora volymer papper.

Marknadsförare
+ Goda möjligheter att marknadsföra varumärken.
+ Lämpade för kreativ marknadsföring.

 

+ Möjligheter att rikta sin marknadsföring till rätt målgrupp

solstolar, liggunderlag, parasoller och dylikt som används på 
samma sätt under festivalen, med samma extrema livscykel.
Kanske kan helt pappersbaserade festivalkit utformas?

Fig 48
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