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Bakgrund: AB Fristad Bygg tog tillsammans med två elever vid Borås högskola förra året 

fram ett utkast på ett hopfällbart modulhus. Fristad bygg önskar nu göra en 

utredning av marknaden för ett sådant modulhus. Tyngdpunkten i rapporten 

ligger i att utveckla och precisera vad marknaden efterfrågar och utifrån det 

lämna förslag till Fristad Bygg på vilka åtgärder/ändringar som behöver göras på 

det befintliga huset för att bäst matcha marknadens efterfråga och på så vis bli 

det mest attraktiva alternativet. 

 

Syfte: Syftet är att utifrån tre olika målgrupper, hjälporganisationer, försvarsmakten, 

evenemang/campingar, undersöka om och i så fall inom vilken det finns en 

marknad för ett hopfällbart modulhus i massivträ.  

 

Metod: För att kunna undersöka marknadens behov av ett modulhus behöver den 

kravspecifikation som togs fram av Malin Johansson och Linnéa Gustafsson 

förra året först vidareutvecklas och specificeras. Den nya kravspecifikationen 

har tagits fram genom en enkät med flervalsfrågor som berörda parter fått fylla i. 

För att snabba på processen har enkäterna utförts via telefon alternativt mejl vid 

önskemål om detta.  Därefter har detta modulhus jämförts med andra idag 

befintliga konkurrenter. Efter en sammanställning kan man på ett enkelt sätt 

jämföra dem och utifrån det utforma frågor till en ny kravspecifikation följt av 

åtgärdsförslag.  
 

Resultat: Resultatet av undersökningen visar att det förvisso finns ett behov av temporära 

boenden av modulhusformat på marknaden men att det förslag på fällbart 

boende som Malin Johansson och Linnéa Gustafsson tog fram förra året ihop 

med AB Fristad Bygg inte motsvarar de krav som ställs. Det är för tungt, dyrt 

och för otympligt för att kunna konkurrera med befintliga produkter. Det är inte 

värt att gå vidare med det förslag som finns idag.  
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Sammanfattning 
Det finns ett behov av temporära boenden i modulhusformat inom flera grupper. Av de fyra 

undersökta hade i alla fall hjälporganisationer ett direkt behov av dem och vidare fanns det 

lösningar som skulle kunna göra både militär, campingplatser och evenemang till potentiella 

kunder. Dock faller MFB i konkurrensen med idag befintliga produkter på marknaden. Det är 

för tungt, dyrt och otympligt för att kunna transporteras några längre sträckor och kräver 

dessutom lyftkran för att kunna monteras, något våra undersökta målgrupper uttryckte som en 

klar försvårande omständighet. 

Målgruppen som återstod var den inom Sverige som i rapporten kallats 

campingplatser/evenemang. Här finns ett intresse, om än relativt svagt, för att hyra in MFB 

under korta perioder. Efter att ha gjort en kostnadsutredning på förslaget om att skapa ett 

bolag som istället för att sälja MFB hyr ut dem, kunde det dock återigen konstateras att MFB 

var för tungt, dyrt och otympligt för att kunna bli lönsam. Slutsatsen är att det inte är värt att 

gå vidare med rådande förslag på modulhus. Lättare material, montering enbart med hjälp av 

manskraft och mindre format är alla nödvändiga åtgärder för att ha en chans att konkurrera på 

dagens marknad.  

 

Nyckelord: massivträ, modulhus, modulboende, fällbart, hopfällbart, temporärt boende, 

tillfälligt boende, shelter. 

 

Abstract 
There is a need for temporary accommodations in modular sizes within several groups. Of the 

four we studied at least help organizations had a need for them and also there were solutions 

that could make both military, camps and events to potential customers. However, MFB falls 

in the competition with today existing products on the market. It is too heavy, expensive and 

unwieldy to be transported long distances and also requires a crane to be mounted, something 

our target groups surveyed expressed as a clear aggravating factor. 

The target audience that remained was that one within Sweden that we call camping sites / 

events. Here is an interest, albeit relatively weak, for the loan of MFB for short periods. After 

doing a cost study on the proposal to create a company and instead of selling MFB rent them 

out, however, we could once again conclude that MFB was too heavy, expensive and 

unwieldy to be profitable. Our conclusion is that it is not worthwhile to proceed with the 

current proposal for modular housing. Lighter materials, assembly using only man power and 

smaller size are all necessary steps to have a chance to compete in today's market. 
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1. Inledning  
Nedan följer en introduktion till uppsatsen. Under punkten bakgrund ges en kort beskrivning 

om tankar och historik bakom arbetet. Under syfte och problemformulering formuleras sedan 

ändamålet för uppsatsen och frågeställningarna. Slutligen följer en begreppspresentation där 

det kort redogörs för viktiga och använda begrepp i uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Det finns många tillfällen då människor behöver ett temporärt boende, allt från sovplats under 

en veckas rockfestival på svenska landsbygden till skydd efter en flykt från krigets fasor i 

avlägsna delar av världen. Tillfälligt boende förknippas ofta med tält eller husvagn. Vilka 

båda är bra, men kan en kombination av de båda vara ett bättre alternativ?  

 

Fördelen med tält är uppenbar; enkelt att sätta upp och ta ner för att snabbt kunna förflytta det, 

väger lite och tar i hopfällbart skick inte vidare stor plats i jämförelse med dess kapacitet - 

vilket också underlättar en transport av det. Tillverkningskostnaden är låg jämfört med mer 

robusta alternativ. Nackdelen är dess relativt låga motståndskraft mot yttre väderförhållanden 

och dess hållbarhet över tid. 

 

Husvagnens stora fördel i jämförelse med tält är dess komfort och goda motståndskraft mot 

yttre påverkan såsom exempelvis regn och vind. Även husvagnen är lätt att förflytta men den 

är lika stor i alla lägen och det krävs en bil/lastbil för transport av en/ett fåtal husvagnar åt 

gången vilket kan göra den till ett otympligt val. 

 

En kombination av dem båda skulle ge friheten att med relativt enkla medel kunna montera 

upp och ner, förflytta och förvara det tillfälliga boendet. Tanken är att få ett alternativ mitt 

emellan de båda ovan nämnda – ett hopfällbart modulhus. Frågeställningen blir således vad 

det finns för användningsområden, efterfrågan och behov av en sådan lösning.  

 

Förra året tog två elever, Malin Johansson och Linnéa Gustafsson, på 

byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås tillsammans med AB Fristad Bygg fram ett 

hopfällbart modulhus som ska kunna användas som tillfälliga boenden vid exempelvis event, 

på campingplatser, men även av hjälporganisationer i katastrofområden/flyktingläger.  

 

I år blev uppdraget att närmare undersöka behovet av och användningsområdet för detta 

hopfällbara modulhus. Tillsammans med Pierre Landen på Fristad Bygg och Agnes 

Andersson Wänström vid Högskolan i Borås har det beslutats att undersöka fyra olika 

områden där det tros finnas ett behov av tillfälliga hopfällbara boenden finns. Dessa områden 

blev hjälporganisationer, campingplatser, evenemang och inom den svenska försvarsmakten. 

Då campingplatser och evenemangen går hand i hand har dom slagits ihop till en gemensam 

målgrupp.  

 

I första hand ska detta arbete ge svar på om det finns något behov alls på marknaden och i 

förlängningen sedan precisera vad marknaden i så fall efterfrågar. Utifrån den behovsanalysen 

som görs lämnas sedan ett förslag till Fristad Bygg på vilka åtgärder/ändringar på befintligt 

modulhus som behöver göras för att kunna möta marknadens efterfråga. 

1.1.1 Bakgrunden till varför Fristad ville ta fram ett modulhus 

I mars 2011 drabbades Japan av en stor jordbävning med en tsunami som följd. Tsunamin 

drog in långt över land och orsakade bland annat stora skador på kärnkraftverket i Fukushima. 
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Följderna av jordbävningen, tsunamin och kärnkraftshaveriet har lett till att många människor 

tvingats fly sina hem och nu står utan boende. Här föddes en tanke hos AB Fristad Bygg att ta 

fram ett hopfällbart modulhus som skall kunna användas som temporärt boende i liknande 

situationer som den i Japan.  

 

Thomas Almgren, föreläsare på Högskolan i Borås och konstruktör/projektör på företaget 

Stiba AB, hade dessutom en idé om att olika event i Sverige (som exempelvis O-ringen som 

kommer hållas i Borås sommaren 2015) skulle kunna vara intresserade av ett temporärt 

boende.  

1.1.2 AB Fristad Bygg 

AB Fristad Bygg är ett relativt litet företag beläget i Fristad norr om Borås. Det startades 1941 

och drivs idag av Peter Serrander. Företaget arbetar med massivträ och tar gärna på sig 

totalentreprenad – från projektering till färdig produkt (www.fristadbygg.se).  

De har ett stort kvalitets- och miljötänkande varför massivträ är ett bra material att arbeta med 

då det är både miljövänligt, hållbart och dessutom går att både återanvändas, återvinnas och 

energiutvinnas.  

1.1.3 Förra årets arbete 

Malin Johansson och Linnéa Gustafsson tog fram tre olika koncept varav AB Fristad Bygg 

valde att gå vidare med koncept 1 där fokus ligger på en större volym inuti modulen i 

nedmonterat skick. Modulen har en snabb montering, är stabil, stapelbar och har egen 

elförsörjning i form av en solpanel. Nackdelen med modulen är att den är tung och således 

kräver en kran vid montering. Koncept 1 valdes med utgångspunkt från att AB Fristad Bygg 

ansåg att modulen hade bäst förutsättningar för att vidareutvecklas utefter deras krav på 

förvaring och montering (Malin Johansson och Linnéa Gustafsson, Fällbar boendemodul – 

med en enkel och snabb montering 2012). Se vidare i vår produktjämförelse om modulens 

vikt, mått etc. 

1.2 Begreppspresentation 
Här under följer begrepp och förkortningar använda i arbetet.  

 

Modulhus 

Modul: standardiserad måttenhet, fackterm inom många tekniska och vetenskapliga områden. 

Hus: byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden för allehanda mänskliga 

aktiviteter. (NE) 

 

MFB 
Det modulhus som togs fram förra året av Malin Johansson och Linnéa Gustafsson ihop med 

AB Fristad Bygg.  

 

ABFB 
AB Fristad Bygg 

 

O-ringen 
Årlig svensk orienteringstävling med cirka 20 000 deltagare från ett 40-tal nationer.  
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Målgrupp 

Term främst inom marknadsföring, reklam och information: den kategori av t.ex. människor, 

företag eller organisationer som man riktar sig till. (NE) i detta fall rör det sig om 

hjälporganisationer, svenska försvaret och campingsplatser/evenemang.  

 

Mjölkrunda 

Mjölkrunda är en term som ofta används inom logistiken för att beskriva en slingbil som 

samlar upp mindre partier längs en fast transportslinga till en terminal. (Patrik Jonsson, Stig-

Arne Mattsson, Logistik; Läran om effektiva materialflöden 2011 2:a upplagan).  

I brist på annat namn används denna term när det gäller slingan av transporter till de olika 

evenemangen.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet är att utifrån tre olika målgruppers krav och behov undersöka huruvida den modell av 

modulhus som idag är framtaget av Malin Johansson och Linnéa Gustafsson i samarbete med 

AB Fristad Bygg har en efterfråga på marknaden och om den i så fall behöver modifieras för 

att på bästa sätt möta marknadens behov. De olika målgrupperna: hjälporganisationer, militär, 

event och campingar har alla olika förutsättningar och det har legat i uppgiften att ta reda på 

de väsentligaste behoven hos de olika målgrupperna för att utifrån det kunna avgöra om och 

hur MFB bör vidareutvecklas.  

1.4 Problemformulering 
Rapporten utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

- Finns det en marknad för hopfällbara modulhus inom de valda målgrupperna ovan? 

- Finns det anledning att utforska möjligheten att utveckla ett konkurrenskraftigt 

alternativ inom den specifika målgruppen 

- Vad finns det för andra aktörer på marknaden idag och hur står sig deras produkt i 

jämförelse med den från AB Fristad Bygg? 

- Hur kan modulhuset modifieras för att på bästa sätt matcha marknadens behov? 

2. Metod 
Nedan följer en redogörelse för vald metod. I första avsnittet redovisas tillvägagångssättet 

med intervjuer och genomförande av enkät. I sista avsnittet presenteras vilka avgränsningar 

som valts, vilket urval som gjorts, hur det gjorts och varför.  

 

2.1 Teori 
En bra marknadsundersökning består av ett antal olika delar. Först behöver man göra en 

grundlig problemanalys, dvs fastställa syftet med undersökningen. Utifrån det gör man sen sitt 

metodval. Gör ett urval för vart man ska samla in sin data och sedan görs själva 

datainsamlingen. Efter det kan en analys göras och det hela presenteras i en rapport. (Lars 

Christensen, Nina Engdahl, Carin Grääs, Lars Haglund, Marknadsundersökning – en 

handbok, 2010 tredje upplagan (s.13)). 

 

Syftet med denna rapport är att ta reda på huruvida det finns en efterfrågan och hur den 

efterfrågan i så sett ser ut. Utifrån det syftet behöver en kvalitativ datainsamling göras. Till 

skillnad från kvantitativ datainsamling, vars data består av siffror, utgörs en kvalitativ 

datainsamling av ord och bilder.  Kvalitativa data kräver att man tolkar och försöker förstå 

snarare än att man räknar på resultatet. (samma källa s. 69). Syftet med en kvalitativ 
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undersökning är att få insikt och förståelse för en målgrupps motiv, attityder, preferenser, 

beteendemönster och uppfattningar (Poul K. Faarup och Kenneth Hansen, 

Marknadsundersökningar – i teori och praktik, 2011 första upplagan, s 222). 

 

Den genomsnittliga svarsfrekvensen vid datainsamling skiljer sig rätt kraftigt åt beroende på 

vilken metod man använder sig av. Bäst genomsnittlig svarsfrekvens får man genom 

personliga intervjuer, följt av telefonintervjuer. (s.113) Då vi inte hade möjlighet att göra 

personliga intervjuer, valde vi det näst bästa alternativet och gjorde telefonintervjuer (s.184–

188). 

 

Frågor är ställda med en så kallad ordinalskala. Det innebär att svarsalternativen har en 

naturlig ordningsföljd, men att avstånden mellan värdena är okända. (s. 158). Det kan således, 

och behöver heller, inte beräknas några medelvärden eller standardavvikelser. Det viktiga är 

att kunna se typvärde och frekvens. Grunden i en kvalitativ analys är att se och lyfta fram 

mönster som finns i datamaterialet. Vid utvärderingen av en kvalitativ analys är det främst 

trovärdigheten i analysen som är intressant och i hur hög grad det går att generalisera utifrån 

den. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
Kartläggningen av potentiella intressenter av modulhuset MFB utgick ifrån den lista som 

Malin Johansson och Linnéa Gustafsson tog fram förra året. Utifrån gjordes sedan en 

traditionell ”Brain stormning” (Bo Bergman, Kvalitet: från behov till användning 2007 4:e 

upplagan) kring konceptet hopfällbart modulhus. Vi behövde snabbt få en fingervisning om 

det överhuvudtaget fanns ett behov av hopfällbara modulhus idag, hur det i så fall såg ut, vad 

det fanns för alternativ och slutligen komma fram till ett åtgärdsförslag för att på bästa sätt 

möta marknadens behov.  

 

Med utgångspunkt från förra årets arbete och ihop med Agnes Andersson Wänström och 

Pierre Landen berördes redan i ett tidigt skede vilka olika målgrupper som skulle kunna vara 

aktuella. Resultatet av ”Brain stormningen” fastställde de fyra huvudkategorier: 

hjälporganisationer, campingplatser, evenemang och svenska försvarsmakten. Dessa fyra blev 

sedermera tre då campingplatser och evenemang låg väldigt nära varandra i behov.  

2.2.1 Genomförande av analysen 

Analysen har delats upp i fem steg för att på så vis få en klar och samständig bild i samtliga 

målgrupper. Första steget är att se om behovet alls finns och utifrån det avgöra om man ska gå 

vidare eller ej, hur det i så fall ser ut, vad finns det för konkurrenter i dagsläget för att sist 

kunna lämna åtgärdsförslag till MFB.  

 

1. Blixtanalys 
För att hitta de grupper som har ett intresse av ett hopfällbart modulhus gjordes en första 

”blixtintervju” som i stort sett gick ut på att gallra bort de som helt enkelt inte var intresserade 

av denna typ av boende. Detta gjordes genom att ringa de som hade befogenhet att kunna ta 

ett beslut om ett eventuellt inköp eller var införstådda med deras organisations behov av 

denna typ av boende inom respektive målgrupp. 

 

2. Avfärda/inte avfärda 
Efter de så kallade blixtintervjuerna kunde det snabbt avgöras huruvida det var värt att gå 

vidare inom given målgrupp eller om de bör avfärdas som ointresserade. 



5 

 

3. Behovsanalys 
När det var utrett mer exakt var behovet av hopfällbara modulhus fanns kunde man gå vidare 

med en kravspecifikation och göra en mer djupgående analys med hjälp av enkäter (se bilaga 

1). Frågorna på enkäten grundade sig på förra årets kravspecifikation plus att det hade lagts 

till ytterligare parametrar vilka efter blixtintervjuerna framkom var av intresse för de berörda 

målgrupperna. Ganska snabbt insågs dock att svaren på enkäten var ganska intetsägande och 

att man inte kunde basera någon analys på dessa svar. Därför gjordes en kompletterande 

undersökning genom fördjupade intervjuer. På så vis kunde följdfrågor ställas och 

representanterna från målgrupperna kunde ge mer utvecklande svar. 

 

4. Konkurrensbeskrivning 
Under konkurrensbeskrivning presenteras tre redan idag befintliga konkurrenter inom 

respektive område. Genom att jämföra dem med MFB kan man lätt se möjliga förbättrings- 

och utvecklingsmöjligheter. 

 

5. Förbättringsåtgärder 
Intervjuer, enkätundersökningar och konkurrensbeskrivningar som är gjorda ligger till grund 

för de förbättringsåtgärder/förslag som presenteras på ett övergripande sätt i rapporten. Mer 

ingående produktutveckling får ske i nästa steg. 

2.3 Avgränsningar/Urval 

2.3.1 Målgrupper 

För att kunna hålla arbetet inom rimliga gränser har man valt att utgå ifrån tre olika 

målgruppers krav och behov. Målgrupperna som är valda är hjälporganisationer, 

campingar/evenemang och svenska försvarsmakten.  

2.3.2 Alternativ 

Det kommer inte att tas fram någon ny variant av modulhus utan enbart lämna förslag på 

förändringar av befintligt för att på bästa sätt kunna möta marknadens behov. Endast det 

fraktalternativ som blir aktuellt utifrån den målgrupp där behovet finns kommer att 

undersökas. Marknaden event begränsas till Sverige. 

2.3.3 Val av konkurrenter 

Inom varje område kommer MFB att jämföras med idag befintliga produkter. De produkter 

som valts har antingen kunderna själva nämnt eller på annat vis framkommit som bra 

alternativ.  

3. Analys 
Under det här kapitlet redovisas kärnan av arbetet. Samtliga målgrupper har följt samma steg i 

analysstegen så att det ska vara enkelt att få en klar och enhetlig bild.   

3.1 Hjälporganisationer 
Det finns många olika former av hjälporganisationer men då arbetet gå ut på att undersöka 

marknaden för temporära boenden har det valts ut några av de största, vilka inom ramen för 

sitt arbete tillhandahåller temporära boenden vid katastrofer av olika slag, exempelvis vid 

naturkatastrofer eller vid upprättanden av flyktingläger. Valda organisationer är: Röda korset, 

Sida, SOS barnbyar och Unicef. 
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3.1.1 Blixtanalys 

Utifrån de intervjuer som är gjorda konstaterades snabbt att det föreligger ett behov av 

temporära boenden i form av modulhus inom ramen för biståndsarbete. Bland annat har Röda 

korset uppfört många temporära boenden i Haiti efter jordbävningskatastrofen 2010 

(www.rodakorset.se) och SOS barnbyar har använt sig av temporära boenden i bland annat 

Pakistan 2005, Honduras 1998 och Guatemala 2012 (www.sosbarnbyar.se) 

För att förstå hur arbetet vid en katastrof fungerar och hur behovet tillfredsställs visas nedan 

en bild från sidas hemsida om hur processen kan se ut.  
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Figur 3.1 Naturkatastrof – larmet går. Från Sidas hemsida. 
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3.1.2 Avfärda/inte avfärda 

Hjälporganisationer har ett behov av temporära boenden och använder sig redan idag av olika 

former av modulhus. Således avfärdas inte målgruppen. 

3.1.3 Behovsanalys 

När det konstaterats att det föreligger ett behov av temporära boenden inom ramen för 

hjälporganisationer går arbetet vidare med en behovsanalys som framställts med hjälp av 

enkäter. Resultatet visade följande; 

 

Tid  När en katastrof inträffar behöver man snabbt få fram många 

tillfälliga boenden. Tiden är avgörande för att så gott det går lindra 

fortsatta skadeverkningar efter den direkta katastrofen. Ju snabbare 

man får upp tillfälliga, och gärna mer ordnade boenden, ju mindre 

är risken för att sjukdomar och liknande ska spridas.  

 

Väderskydd  Katastrofer kan inträffa i alla delar av världen. Många gånger ser 

man framför sig varma länder då man tänker på naturkatastrofer 

och flyktingströmmar. Men även om majoriteten skulle inträffa på 

värmare breddgrader så sker katastrofer även i kalla delar av 

världen. Således är behovet kring väderskydd olika beroende på 

var man ska verka. I varma områden är det främst som skydd mot 

sol, regn och eventuell vind som är aktuellt. I kallare områden 

ställs krav på värmehållning, förmågan att bära upp snölast och 

givetvis även regn- och vindskydd. 

 

Hållbarhet Hållbarhet kan ses ur två synvinklar. Den första är en mer direkt 

hållbarhet, dvs. hur lång livslängd har det temporära boendet. Ur 

ett större perspektiv ser vi på det hållbara boendet ur 

miljösynpunkt. Vid katastrofer är inte det ”hållbara boendet” en 

första prioritet. Men om det finns två likvärdiga alternativ och det 

ena är mer hållbart är hjälporganisationerna överens om att det är 

ett självklart val. Hållbart ur livslängdssynpunkt är däremot viktigt 

redan i ett tidigt/direkt skede. Även om det pratas i termer av 

temporärt boende ska man vara medveten om att läger av olika 

slag, såväl om de uppstår efter naturkatastrofer eller till följd av 

flyktingströmmar, många gånger kvarstår inte bara under några 

månader utan många år. Att husen man bygger upp klarar dessa 

krav är således viktigt.  

 

Kostnad Givetvis är kostnaden en avgörande faktor vid val av temporära 

boenden. Allt från inköp, frakt, montering, demontering och 

eventuell återvinning av husen skall räknas samman och ske till en 

så låg kostnad som möjligt. Boende är endast en del av 

hjälporganisationernas arbete, mat, medicin, sanitet etc. ska alla 

rymmas inom budgeten. Ju mindre kostnad på boenden, ju mer 

pengar kvar till andra nämnda delar.  

 

Enkel montering Tillfällen då temporära boenden behövs sker ofta i och kring 

områden som redan har dålig infrastruktur. Terrängen kan vara 

besvärlig och arbetskraft och tillgång till maskinella hjälpmedel 
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begränsad. Således är det viktigt att husen går lätt att montera, 

gärna så enkelt att det kan göras av en lekman och helst utan 

nödvändigt behov av maskiner eller liknande.  

 

Frakt Likt nämnt ovan under kostnad är frakten ofta en stor och viktig 

del för att hålla ner kostnaden. Det är viktigt att man kan 

transportera husen på såväl lastbil, tåg som fartyg. Ofta lastas de i 

containrar och då är det direkt avgörande att husen är 

måttanpassade för att det ska rymmas så många som möjligt i en 

container. På så vis hålls kostnaderna nere. 

3.1.4 Konkurrensbeskrivning 

 

RS Shelter 

RS Shelter är en svensk konstruktion som använts i många delar av världen till många olika 

ändamål. Haiti, Tanzania, Pakistan, Honduras, Guatemala och Grenada är bara några 

exempel. Huset är byggt av glasfiber och sätts ihop i delar med hjälp av manskraft. Enligt 

dem själva tar det mindre än 40 minuter för 4 personer att montera upp det och mindre än 20 

minuter att montera ner det. Som tillval kan man välja att montera en solcellspanel för 

energiförsörjning, hängrännor kopplat till stuprör med kolfilter till vattentank för 

tillvaratagande och rening av regnvatten - färskvatten, sanitet som wc och dusch etc. Huset tål 

värme bra men är dock inte isolerat för att passa i kalla klimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 och 3.3 RS Shelter 

 

Global Village Shelter 

Global Village Shelter (GVS) är en amerikans konstruktion som började byggas 2001 och har 

används i bland annat Honduras, Grenada, Pakistan och på olika platser i USA. Huset är 

byggt i termoplast och görs i två olika utformningar, en stor på 21 kvm och en mindre på 

endast 6 kvm. Det lilla huset tar inte mer än 20 minuter för två personer att montera upp och 

väger endast 77 kilo totalt. Det stora huset tar 20 min för fyra personer att montera upp 

alternativt 60 ifall det enbart är två som monterar och väger inte mer än 236 kilo totalt.  
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Figur 3.4 och 3.5 Global Village Shelter 

 

Life cube 

Life cube är en amerikansk uppfinning som började tillverkas 2009. Den är precis som 

namnet avslöjar en kub i hårdplast som när den öppnas upp utgör golvet. I mitten på kuben 

finns en 12V strömmodul som kan drivas med solceller och en kommunikationsutrustning. I 

mitten ligger även tältet då kuben är hopfälld. Tältet vecklar ut sig själv med hjälp av tryckluft 

och kräver ingen ytterligare insats. Fälgarna runt kuben gör att en person ensam enkelt kan 

förflytta den genom att helt enkelt rulla den framför sig.  

 

 
 

Figur 3.6, 3.7 och 3.8 Life Cube 

 

Modulhus AB Fristad Bygg (MFB) 

Modulhus AB Fristad Bygg är framtaget av två tidigare elever vid Borås Högskola 2012 i 

samarbete med AB Fristad Bygg och består än så länge endast av ritningar/skisser. Huset är 

tänkt att byggas i massivträ vilket gör det både slittåligt och miljövänligt. Dock även både 

tungt och dyrt. MFB-husets väggar på långsidorna är vikbara vilket underlättar både transport 

och eventuell lagerhållning. Då huset ännu inte har byggts och testats i verkligheten 

uppskattas monteringstiden till ca 20 min. Huset behöver monteras med hjälp av lyftkran då 

väggar och tak tillsammans väger närmare ett ton. Huset i sin helhet väger 2,8 ton (Malin 

Johansson och Linnéa Gustafsson, Fällbar boendemodul – med en enkel och snabb montering  

2012). 
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Figur 3.9 och 3.10 MFB 

 

 

 

Jämförelsetabell 
 RS Shelter GVS Life Cube MFB 

Pris (kr) Fås endast vid 

offertförfrågan 

3700 Fås endast vid 

offertförfrågan 

Ca 70000 

Längd (mm) 4450 2500 3350 5544 

Bredd (mm) 4450 2500 3350 2644 

Höjd (mm) 2750 2438/ 1554 3860 2550 

Invändig boyta (m2) 19 6,25 10,75 14 

Vikt (kg) 675 77 431 2800 

Ställbart i höjd från 

mark 

JA NEJ NEJ JA 

Hållbarhet klimat (°C) -20 till + 85 -65 till +140 -30 till +50 -65 till +140 

Leveranstid (veckor) 12-20 6 6 6-8 

Beräknad livslängd (år) 20 2-5 10+ 20 

Monteringstid (min) 40-60 20-60 10 20 

Monteras m. maskin NEJ NEJ NEJ JA 

Monteras m. manskraft JA JA JA NEJ 

Antal i 20 ft container 

(st) 

9 10 20 3 

Antal i 40 ft container 

(st) 
18 20 40 6 
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3.1.5 Förbättringsåtgärder 

Det kan snabbt konstateras att det redan idag finns bra alternativ till nödboenden. De tre mest 

kritiska punkterna i sammanhanget är tid, kostnad och montering. MFB står sig bra på punkter 

som hållbarhet och väderskydd, dock är det alldeles för tungt, dyrt och klumpigt att montera 

för att vara ett bra alternativ som temporärt nödboende. 

För att kunna slå sig in på marknaden behöver husets vikt minskas avsevärt och kostnaden 

likaså. Utöver själva produktionskostnaden så blir transport, montering och lagerhållning 

stora kostnader då MFB inte är container-anpassat (ryms enbart två stycken på en yta som 

motsvarar en 20 ft. container), kräver lyftkran vid montering och är relativt stor även i 

hopfällt läge.  

3.2 Campingplatser/evenemang 
Det finns många campingplatser i Sverige. För att nå dem som kunde tänkas ha störst behov 

av temporära boenden valdes de 20 största campingarna räknat till antalet besökare ut. Samma 

tanke låg bakom beslutet att välja de 10 största evenemangen. Det har i efterhand dessutom 

lagts in några ytterligare platser i ”mjölkrundorna” för att öka lönsamheten. 

3.2.1 Blixtanalys  

I samband med de första intervjuerna med olika campingplatser gavs snabbt svaret att de inte 

var intresserade av att köpa några modulhus av den modell som MFB utgör. Enkla 

förklaringen är att de inte har något större behov av något hoppfällbart hus då de alltid 

befinner sig på samma plats. Många campingar uttryckte även platsbrist som en anledning 

men efter vidare diskussioner med dem framkom att det kunde vara av intresse att under 

perioder då det är extra stort tryck på campingen hyra in tillfälliga modulhus, exempelvis vid 

evenemang/festivaler av olika slag eller när det är högsäsong. 

3.2.2 Avfärda/inte avfärda 

Det finns inget direkt behov av hopfällbara modulhus på campingplatser eller i samband med 

evenemang och de är inte intresserade av att köpa in någon sådan lösning. Men i ett vidare 

perspektiv kom det fram att en del var intresserade av att hyra in stugor för att ”kapa toppar” i 

deras beläggning och i samband med evenemang i närheten. Således har denna målgrupp inte 

avfärdats. 

3.2.3 Behovsanalys 

Utifrån det nya perspektivet utfördes sedan enkäter och det framkom att campingplatserna har 

följande behov: 

 

Tid Till skillnad från nödboenden vet man här ganska exakt vilka 

veckor/perioder som boendena behövs. Man kan lång tid i förväg 

göra upp en plan för att producera, leverera och montera husen.  

 

Stapelbara Många campingplatser har platsbrist vilket gör att stapelbara hus är 

av stort intresse. På så vis kan man samla fler boenden på mindre 

yta och därmed öka intäkterna. 

 

Bekvämlighet Boenden på campingplatser och i samband med evenemang av 

olika slag ställer högre krav på bekvämlighet och faciliteter än vid 

exempelvis nödboenden. Bland annat ställs det krav på 

bäddplatser/sängar, helst även pentry och i bästa fall wc och dusch.  

 



13 

Faciliteter Inom evenemang ställs det högre krav på faciliteter än inom någon 

av de andra kategorierna. Idrottare behöver kunna laga mat 

ordentligt och alla behöver kunna gå på wc/duscha oavsett om man 

deltar i ett sportarrangemang eller är på festival. Campingplatser 

har ofta redan lösningar på gemensamt kök/pentry, WC och dusch. 

 

Kostnad Kostnaden har en stor roll även i detta fall. Inga campingplatser 

som kontaktades var intresserade av att köpa hopfällbara 

modulhus, dock fanns intresse av att hyra dem periodvis. 

Kostnaden för att hyra dem måste dels vara lägre än den summa de 

får in på att hyra ut desamma eller liknande permanenta stugor 

samt vara ett mer lönsamt alternativ än att hyra ut endast 

markplatsen som tältplats.  

 

Miljö Miljöprofil är viktigt för många, campingplatser inte minst. Dels 

att huset som sådant är byggt i ett miljövänligt material och på ett 

miljövänligt sätt men även att husen smälter bra in i miljön på 

campingplatsen. Trä är då ett givet material.  

 

Isolerat Då flera av de stora arrangemangen i Sverige inträffar under 

vintertid, och då det Svenska vädret inte alltid är att lita på resten 

av året heller, behöver man enkelt kunna värma upp stugorna. Att 

ha elförsörjning och på så vis värma dem med 

element/värmepumpar är den enklaste nivån men än mer önskvärt 

vore att husen är isolerade och på så vis mer energieffektiva, ur 

både ett ekonomiskt och miljöperspektiv.  

 

3.2.4 Konkurrensbeskrivning 

 

Villavagn 

Villavagnar påminner till många delar av en husvagn med skillnaden att de är större, stabilare 

och till designen mer ser ut som en villa. Ofta placeras de på en plats där de står under längre 

perioder men likt en husvagn går de att ställa på hjul och kan således förflyttas utan några 

större svårigheter. Villavagnar finns i väldigt många olika utföranden, storlekar och 

prisklasser. Dom har oftast fullt utrustade badrum, kök och ofta även inrett med separata 

sovrum.  

 

  
 

Figur 3.11 och 3.12 Exempelbilder på villavagnar 
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Habitaflex  

Habitaflex är ett Kanadensisk hoppfällbart modulhus som började tillverkas 1989 och har 

sedan dess exporterats till stora delar av världen. Husen är containeranpassade och det ryms 

ett hus per container. De är således lätta att frakta men inte tänkta att fällas upp eller ihop med 

någon större frekvens utan ännu mer än villavagnen är den tänkt att likna ett mer permanent 

boende. Med fördelen dock att det går att packa ner den och förflytta enklare än ett riktigt 

permanent boende.  

 

 
 

Figur 3.13 och 3.14 Exempelbilder på Habitaflex 

 

Podpads 

Podpads är en liten plywood konstruktion med låsbar dörr, trägolv med matta och sängar med 

luftmadrasser som är upphöjda från golvet för att skapa praktiskt lagringsutrymme. 

En podpad kommer försedd med en hylla, spegel och tre fönster. Den har LED-belysning och 

12V eluttag som drivs av solenergi. Podpads drivs av ett engelskt bolag som hyr ut denna typ 

av boende vid olika festivaler ibland annat Sverige, Norge och Holland.  
 

 
 

Figur 3.15 och 3.16 Exempelbilder på pod-pads 

 

Jämförelsetabell 
 Villavagn Habitaflex Podpads MFB 

Pris (kr) >200.000 >350.000 20.000 Ca 70.000 

Längd (mm) 4450 2500 3000 5544 

Bredd (mm) 4450 2500 2500 2644 

Höjd (mm) 2750 2438/ 1554 2600 2550 
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Invändig boyta 

(m2) 

19 6,25 7,5 14 

Vikt (kg) 675 77 300 2800 

Ställbart i höjd 

från mark 

JA NEJ NEJ ja 

Hållbarhet klimat 

(°C) 

-20 till +85 -65 till +140 -20 till +85 -65 till +140 

Leveranstid 

(veckor) 

12-20 6 4 6-8 

Beräknad 

livslängd (år) 

20 2-5 10 20 

Monteringstid 

(min) 

40-60 20-60 60 20 

Monteras m. 

maskin 

NEJ NEJ NEJ JA 

Monteras m. 

manskraft 

JA JA JA NEJ 

Antal i 20 ft 

container (st) 

9 10 14 3 

Antal i 40 ft 

container (st) 

18 20 28 6 

 

3.2.5 Förbättringsåtgärder  

Estetisk behöver MFB bli mer tilltalande för att på allvar kunna bli ett alternativ inom 

campingområdet. I denna kategori togs det fram ett alternativ som innebär att MFB hyrs ut 

vid evenemang och till campingplatserna under de veckor som de har extra hög belastning. Se 

en mer ingående beskrivning av detta under nästa kapitel, cirkulär ekonomi.  

För att kunna konkurrera med tält och Pod-pads, som båda är ett betydligt billigare alternativ, 

behöver alla nämnda bekvämligheter som kök, wc och dusch lösas. Inte nödvändigtvis i varje 

enskilt modulhus men i alla fall med separata köks/wc/dusch-enheter.  

3.3 Svenska försvaret 

3.3.1 Blixtanalys 

Flera olika personer med olika befattningar inom den svenska försvarsmakten intervjuades för 

att ta reda på om de har något behov av temporära boenden likt MFB. Ganska snabbt kunde 

det dock konstateras att det inte förelåg något intresse eller behov av det i dagsläget. När de är 

ute i fält används tält då det är lätt att bära med sig och montera, i övrigt håller de till på 

regementen och liknande anläggningar. En annan stor anledning till uteblivet intresse är att 

MFB är gjort av ett organiskt material vilket man, på grund av risk för att föra med sig smitta 

eller skadedjur, inte får frakta tillbaka hem till Sverige efter användning utomlands. 

3.3.2 Avfärda/inte avfärda 

Militären kan genast avfärdas som en tänkt målgrupp och därför görs ingen behovsanalys. 

4. Marknadsinriktning 
Efter att ha gjort en behovsanalys av de olika målgrupperna finns tillräckligt med information 

för att kunna ta ett beslut om vilka målgrupper som kan tänkas vara intresserade av MFB och 

vilken marknad som bör utredas vidare ur ett ekonomiskt och konkurrensmässigt perspektiv.  
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Hjälporganisationer har ett behov av temporära boenden men då det finns ett stort antal 

alternativ på marknaden som är lättare, mindre och billigare än MFB kan det konstateras att 

det inte finns någon anledning att gå vidare med att utreda hur MFB kan ta tillräckligt många 

marknadsandelar inom denna grupp för att det ska bli lönsamt. 

 

Svenska försvaret som en potentiell kund kunde avfärdas ganska omgående då materialet i 

MFB inte passade in på de krav som ställdes på en boendemodul. Ett av kraven var även att 

modulen skulle kunna monteras med enbart manskraft. MFB monteras med hjälp av lyftkran 

och kan således avfärdas även av den anledningen.  

 

Den tredje gruppen campingplatser/evenemang är den grupp som kommer utredas vidare då 

där finns ett behov som MFB kan tillgodose.  

5. Ekonomi 
Den viktigaste delen i analysen om det finns en marknad för MFB är att utreda ifall behovet 

idag är tillräckligt stort för att det ska vara lönsamt att tillverka och sälja MFB. MFB måste 

kunna säljas till ett pris som täcker både tillverkningskostnader, risk och ger en viss 

avkastning. Slutsumman på prislappen får således inte överstiga vad kunden är beredd att 

betala. 

 

För att kunna avgöra huruvida man skall gå vidare och börja tillverka MFB behövs ett gediget 

beslutsunderlag. En del av beslutsunderlaget har tillkommit genom behovsanalysen ovan, en 

annan betydande del är den ekonomiska kalkylen men även konkurrenssituationen i dagsläget 

och framtiden vägs in. Dessa tre faktorer tillsammans utgör således beslutsunderlaget. En del 

av ett ekonomiskt beslutsunderlag är en kalkylmodell som ger lösningar på de problem som 

definierats av beslutssituationen (Göran Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, 1983, 

2001 5:e upplagan). Problemet i detta fall är huruvida AB Fristad Bygg skall börja tillverka 

och sälja MFB och därför skall det samlas in data och väljas en kalkylmodell som ger 

lösningar på detta problem. En modell som passar angivet problem är en investeringskalkyl. 

Varför, beskrivs närmare under punkten investeringskalkyl.  

 

Nedan kommer det redogöras hur de fyra investeringskalkylerna gjorts, två för 

campingplatser och två för evenemang. Det finns ett antal olika modeller för 

investeringskalkyler som kort redovisas under punkten investeringskalkyl och sedan varför 

modellen nuvärdeskalkyl valts. 

5.1 Investering 
En investering kan definieras som en resursinsats som ger konsekvenser i framtiden. En 

investeringskalkyl kan sägas vara långsiktiga kostnad/intäkt kalkyler där kostnader och 

intäkter uppkommer löpande under den ekonomiska livslängden för investeringen. 

Investeringskalkylmodellerna baseras på begreppen inbetalning och utbetalning då 

tidpunkterna när de inträffar är av betydelse för värdet av betalningarna då de sker över en 

lång tidsperiod (Göran Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, 1983, 2001 5:e upplagan). 

Data som behövs för att göra en investeringskalkyl är följande: 

 

1. Grundinvestering (G) 

2. Inbetalningsöverskott (a) (inbetalningar per år – utbetalningar per år) 

3. Restvärde (R) 

4. Ekonomisk livslängd (n) 
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5. Tidpunkten tº (när grundinvesteringen sker) 

6. Kalkylränta (r) (även kallat diskonteringsränta, skall motsvara avkastningskravet på 

det investerade kapitalet samt hur mycket mer en krona är värt idag jämfört med om 

ett år) 

 

 

Exempel på investeringsförlopp
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Figur 5.1 Exempel på investeringskalkyl 

 

5.1.1 Grund investering (G) 

För att få fram kostnaderna för grundinvesteringen måste en självkostnadskalkyl göras. Denna 

kalkyl omfattar alla materialkostnader som används vid tillverkning av MFB (baserat på 

kostnader framtagna av Malin Johansson och Linnéa Gustafsson reviderat av ABFB). 

Ytterligare en kostnad som skall vara med i grundinvesteringen är den arbetskostnad som 

uppstår vid tillverkningen av MFB (kostnad framtagna av ABFB) samt övriga kostnader 

förknippade till byggnationen av MFB som exempelvis fabrikshyra. Den totala 

grundinvesteringskostnaden blev 95 757 kronor per modul 

 

Självkostnadskalkyl per modul framtagen av Malin Johansson och Linnéa Gustafsson (kr) 
  

Väggar inkl gångjärn 27 960 

Golvbjälklag inkl reglar och isolering 3 012 

Stålram golv 4 860 

Tak 4 129 

Stålram tak 6 578 

Knutar 2 036 

Stödben 1 500 

Elkomponenter: led lampor, uttag 400 

Fast inredning 4 000 

Övrigt: dörrar, fönster, inredning 5 200 

Solcellssystem 12 000 

  

Totalt 71 675 

  

Denna kostnad är reviderad av ABFB med en tio procentlig sänkning av kostnaderna vilket 

blir en total självkostnad på 64 507 kronor. 

 

Arbetskostnad per modul (tillverkning) 

Arbetskostnaden för tillverkning av MFB uppskattas av ABFB till att ta cirka en vecka för två 

personer att färdigställa. Här räknas medelkostnaden för en snickare in som ligger på cirka 

350 kronor per timme. Den totala arbetskostnaden för en modul skulle då bli: 2*40*350 = 28 

000 kronor. 



18 

 

Övriga tillverkningskostnader 

I denna kostnad ingår alla de övriga kostnader som belastar grundinvesteringen av modulerna. 

Det kan exempelvis vara fabrikshyra (lokalhyra) där tillverkningen sker, fraktkostnader i 

samband med materialleverans mm. Denna kostnad kan vara både fast och rörlig, men för att 

inte göra kalkylen allt för omfattande och komplex har här valts en produktionsstorlek på 100 

moduler vilket ger övriga tillverkningskostnader (se bilaga 2) per modul på: 3 250 kronor. 

5.1.2 Inbetalningsöverskott (a) 

Detta överskott får man om man förenklat tar alla inbetalningar subtraherat med alla 

utbetalningar. Inbetalningarna är den hyresintäkt man får vid uthyrning av MFB. Här kommer 

fås fyra olika inbetalningsöverskott beroende på vilket upplägg och målgrupp man tittar på. 

Det kommer redovisa fyra olika investeringskalkyler. Utbetalningarna är av olika karaktär och 

beskrivs nedan under rubrikerna: driftskostnad och intäkter, frakt och energi. 

 

Driftskostnader och intäkter 

Driftkostnader kommer att innefatta kringtjänster som exempelvis olika sanitetslösningar, 

städtjänster och försäkringar. Även energiberäkningen nedan kommer ligga till grund för 

driftskostnader förknippade med energibehovet. Intäkterna (se bilaga 3) kommer att 

uppskattas utefter de indikationer som framkommit under vår behovsanalys. Intäkterna är de 

mest osäkra att prognostisera och man måste vara försiktig med denna uppskattning. För att 

göra investeringskalkylen kommer differensen mellan intäkterna och driftskostnaden 

användas och får på så vis fram ett överskott. För att göra kalkylen enklare kommer det att 

beräknas genom överskott per år.  

 

Hyresintäkterna per modul är samma oavsett vilken målgrupp som undersöks och ett pris på 

600 sek per modul och dygn (se bilaga 3) har valts. De totala intäkterna blir däremot olika 

beroende på målgrupp och upplägg. Det är gjort fyra olika kalkyler för de olika uppläggen 

vilket gav följande utfall: 

  

Kalkylen för ”Mjölkrunda Söder” (se bilaga 4) gav en hyresintäkt på 20 400 kronor per modul 

och år. 

Kalkylen för ”Mjölkrunda Norr” (se bilaga 5) gav en hyresintäkt på 38 400 kronor per modul 

och år. 

Kalkylen för ”Campingplats Söder” (se bilaga 6) gav en hyresintäkt på 18 000 kronor per 

modul och år. 

Kalkylen för ”Campingplats Norr” (se bilaga 7) gav en hyresintäkt på 18 000 kronor per 

modul och år. 

 

Driftskostnader exklusive frakt och energi är beräknade till 650 kronor per modul oavsett 

upplägg. Den innefattar hyra för sanitetsmoduler, installationskostnader för dessa, avgifter 

med mera. 

 

Frakt  

Frakten av modulerna anses vara en kritisk post. Detta har föranlett att den kostnaden brutits 

ut från driftskostnaderna och det har gjorts en egen fraktkalkyl för att kunna undersöka hur 

stor påverkan denna kostnad har på den totala kalkylen. En aspekt som gjort att frakten brutits 

ut är att de olika målgrupperna har olika upplägg när det gäller leveransen.  

 



19 

Fraktkostnaderna har tagits fram med hjälp av olika speditörer och sedan har det gjorts ett 

snittpris per kilometer baserat på denna information. Denna kostnad är satt till 20 kronor per 

kilometer. Det är räknat på två kostnader förknippade med frakten vilka är själva 

transportkostnaden och till det arbetskostnaden vid varje leverans för montering med mera 

som är rörlig (se bilaga 2, 4, 5, 6 och 7). Transportkostnaden är baserad på att en lastbil kan 

frakta 6 stycken moduler med de befintliga måtten. För att kalkylen ska stämma krävs det 

alltså en beställning på minst 6 moduler för att det ska vara aktuellt med en leverans. 

 

För ”Mjölkrunda Söder” (se bilaga 4) blev det en total fraktkostnad på 12 018 kronor per 

modul 

För ”Mjölkrunda Norr” (se bilaga 5) blev det en total fraktkostnad på 27 003 kronor per 

modul 

För ”Campingplatser Söder” (se bilaga 6) blev det en total fraktkostnad på 2 248 kronor per 

modul 

För ”Campingplatser Norr” (se bilaga 7) blev det en total fraktkostnad på 4 985 kronor per 

modul 

 

De kalkylerade kostnaderna för campingplatserna är baserade på snittpriser och kan ge olika 

utfall beroende på var de ligger. Här har valts att ta ett snitt för att inte kalkylerna skall bli för 

omfattande. 

 

Energi 

Det är beräknat med att uppvärmningen av stugan kommer vara tvungen att ske med hjälp av 

extern eltillförsel. Under sommarmånaderna (juni - augusti) kommer det eventuellt inte 

behövas alls och man kan tänka sig att solpanelerna i så fall kan täcka en del av den krävda 

energin. Men för att få en korrekt uppfattning om energikostnaderna är beräkningen uppdelad 

i sommar och vinter (se bilaga 8). 

 

MFB behöver förses med ett flyttbart element som kan kopplas direkt in i vägguttaget. Ett bra 

alternativ är ett oljefyllt element 1500 W från Eligent Heater som finns att köpa på Clas 

Ohlson (Art.nr: 36-1471, Modell: NY15EK-7L), det är också denna som är vald som underlag 

i de gjorda beräkningarna. Elpriset förändras ständigt men har enligt e-on 

(http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elavtal/Normalpris/) ett normalpris i 

Göteborg som ligger på ca 120 öre per kWh. Det är den siffran som används i dessa 

beräkningar. Till det kommer en årlig avgift på cirka 500 kronor per år, fördelat per dag blir 

den kostnaden cirka 1,50 kronor. Gjorda beräkningar på uppvärmningsbehovet hos MFB visar 

ett årligt energibehov på 7 319 kWh per år (snitt 20 kWh per dag) i söder och 9.517 kWh per 

år (snitt 26 kWh per dag) i norr.  

 

Sommar 

Avseende daglig elförbrukning för lampor, laddning av mobiler etc. har vi valt att använda 

oss av Malin Johansson och Linnéa Gustavssons uträkning som visar en daglig förbrukning 

på 835 Wh (Malin Johansson och Linnéa Gustafsson, Fällbar boendemodul – med en enkel 

och snabb montering 2012). Med tillägg på en eventuell uppvärmning av huset under natten, 8 

timmar, på medeleffekt (900W) skulle den dagliga förbrukningen hamna på ca 8 kWh per 

dygn totalt. Kostnaden blir då cirka (8*1,20) +1,50 = cirka 11 kronor per dygn. Solpanelen 

kan endast bära en liten del av denna kostnad varför den kommer att bortses ifrån. 
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Vinter 

Vintertid blir behovet något annorlunda än sommartid. Då man får anta att det tillbringas mer 

tid inomhus under vintermånaderna och dessutom kan behövas fler lampor etc. har här valts 

att räkna på 1,5 gånger den dagliga förbrukning som Malin Johansson och Linnéa Gustavsson 

tagit fram. Detta Innebär 0.835kWh*1,5= 1 252 kWh, avrundat räknar vi med 1,5 kWh. Som 

uppvärmning räknas det med att man behöver ha igång elementet på fulleffekt (1500W) under 

dygnets alla timmar. Det skulle ge en förbrukning på 36 kWh per dygn. Snittet från gjorda 

beräkningar i norr visar på 26 kWh per dygn men då det går åt mer vintertid än sommartid 

beräknas den siffran överstigas i behov. 36 kWh genom 26 kWh ger en ökning på strax under 

40 procent vilket vi anser bör täcka det ökade behovet. Kostnaden vintertid blir således 

((36+1,5) *01,20) +1,50= 46,5 kronor per dygn.  

 

Det totala inbetalningsöverskottet 

Det totala inbetalningsöverskottet får man fram om man tar total intäkt per år subtraherat med 

summan av drift-, frakt- och energikostnad. Detta leder till följande överskott för de olika 

uppläggen: 

 

Inbetalningsöverskott för ”Mjölkrunda Söder” (se bilaga 4) blev följande:  

Intäkt – fraktkostnad - energikostnad = 7 358 kronor per modul och år. 

 

Inbetalningsöverskott för ”Mjölkrunda Norr” (se bilaga 5) blev följande:  

Intäkt – fraktkostnad - energikostnad = 9 510 kronor per modul och år. 

 

Inbetalningsöverskott för ”Campingplatser Söder” (se bilaga 6) blev följande:  

Intäkt – fraktkostnad - energikostnad = 14 772 kronor per modul och år. 

 

Inbetalningsöverskott för ”Campingplatser Norr” (se bilaga 7) blev följande:  

Intäkt – fraktkostnad - energikostnad = 12 035 kronor per modul och år. 

 

5.1.3 Restvärde (R) 

Restvärdet är värdet på vad investeringen kan tänkas vara värd vid den ekonomiska 

livslängdens slut. I detta fall har det räknats på ett restvärde på noll då man utgår från en 

cirkulär ekonomi (läs mer om detta nedan). Den cirkulära ekonomin innebär att alla delar som 

finns i MFB återanvänds i andra moduler eller produkter alternativt återvinns. Detta leder till 

sänkta tillverkningskostnader och i vissa fall driftskostnaden.  

5.1.4 Ekonomisk livslängd (n) 

Den ekonomiska livslängden betecknar den tid det är ekonomiskt riktigt att använda 

investeringen och är inte att förväxla med investeringens tekniska livslängd som betecknar 

hur länge investeringen fungerar i huvudsak lika bra som vid anskaffningstillfället (Göran 

Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, 1983, 2001 5:e upplagan). 

Den ekonomiska livslängden är satt till 10 år med hänvisning till hur länge ABFB tror att man 

kan hyra ut MFB utan att göra justeringar av modellen och hur hållbar den är. Förmodligen 

kan MFB användas längre än 10 år, men kan troligtvis inte hyras ut till ett pris som kan bära 

investeringens avkastningskrav samt hålla en standard som slutkund förväntas betala för. 

5.1.5 Tidpunkten (tº) 

Beskriver när grundinvesteringen sker. Detta blir given nutidspunkt dit alla 

inbetalningsöverskott (a) skall diskonteras. Med diskontering menas att man förflyttar 

betalningsströmmarna i tiden. Detta sker med hjälp av räntetabeller, se (se bilaga 9 och 10) 
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5.1.6 Kalkylränta (r) 

Kalkylränta, eller diskonteringsränta som den även kallas, skall motsvara avkastningskravet 

på investerat kaptal. Den skall även uttrycka en tidspreferens vilket innebär hur mycket mer 

en krona är värt idag jämfört med om ett år. Denna ränta har angetts av ABFB och är satt till 

lägst 8 procent. 

5.2 Investeringskalkyler 
Det finns ett antal olika modeller på investeringskalkyler. De vanligaste är payback-, nuvärde-

, internränte-, annuitet- och differensmetoden.  

 

Paybackmetoden är den enklaste modellen för en investeringskalkyl. I denna metod tas inte 

hänsyn till värdet vid olika tidpunkter utan man ser till hur lång tid det tar tills man har fått 

igen det investerade kaptalet. Denna metod är bra att använda om man vill jämföra olika 

investeringsalternativ (Göran Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, 1983, 2001 5:e 

upplagan). 

 

Internräntemetoden innebär att man beräknar den räntesats som ger en investering nuvärdet 

noll, dvs. investeringens avkastning, då kalkylräntan är den avkastning som investeringen 

skall ge enligt uppsatta krav (Göran Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, 1983, 2001 5:e 

upplagan). Denna metod är ganska krånglig och kräver mycket tid och tekniska hjälpmedel. 

 

Annuitetsmetoden är en lämplig kalkylmetod att använda när man jämför olika investeringar 

med olika livslängd som t.ex. vid ersättningsproblem. Skall vi behålla den gamla maskinen 

eller investera i en ny? (Göran Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, 1983, 2001 5:e 

upplagan). 

 

Differensmetoden används vid jämförelse av investeringsalternativ och ger en rangordning 

mellan dessa vilket inte är aktuellt i vårt fall. 

 

Nuvärdemetoden tar hänsyn till när betalningströmmar sker och vilket värde detta har 

beroende på var i tiden den sker. Nuvärdesmetoden går ut på att man transformerar alla 

betalningsströmmar till tidpunkten för grundinvesteringen (Göran Andersson, Kalkyler som 

beslutsunderlag, 1983, 2001 5:e upplagan). För att enkelt kunna räkna på detta sätt finns det 

färdiga tabeller med diskonteringsfaktorer vid x år och y räntesats (se bilaga 9 och 10). Denna 

metod har valts till investeringskalkylen då överskottet (inbetalningar - utbetalningar) 

kommer att fördelas över en lång period. 

 

Då det är bestämt att nuvärdesmetoden ska användas kan all data som införskaffats nu läggas 

in för att beräkna de olika uppläggen.  

 

Mjölkrunda Söder 

Data består av följande:      

  Grundinvesteringen (G) (5.1.1)  95 757 sek 

  Inbetalningsöverskott (a) (5.1.2) 7 358   sek 

  Restvärde (R) (5.1.3)  0         sek 

  Ekonomisk livslängd (n) (5.1.5) 10        år 

  Kalkylränta (r) (5.1.6)  8          % 

  Diskonteringsfaktor (d¹)(Bilaga ??)   6,710 

  Diskonteringsfaktor (d²)(Bilaga ??)   0,4632 

 



22 

Detta ger följande lösning för investeringskalkylen: 

Nuvärde: -G+a* d¹+R* d² = - 95 757 + 7 358*6,710+0*0,4632 = - 46 387 kronor 

 

Kalkylen ger en negativ lösning vilket innebär att investeringen ej bör genomföras baserat på 

denna data.  

 

Mjölkrunda Norr 

Data består av följande:      

  Grundinvesteringen (G) (5.1.1)  95 757 sek 

  Inbetalningsöverskott (a) (5.1.2) 9 510   sek 

  Restvärde (R) (5.1.3)  0         sek 

  Ekonomisk livslängd (n) (5.1.5) 10        år 

  Kalkylränta (r) (5.1.6)  8          % 

  Diskonteringsfaktor (d¹)(Bilaga ??)   6,710 

  Diskonteringsfaktor (d²)(Bilaga ??)   0,4632 

 

Detta ger följande lösning för investeringskalkylen: 

Nuvärde: -G+a* d¹+R* d² = - 95 757 + 9 510*6,710+0*0,4632 = - 31 947 kronor. 

 

Kalkylen ger en negativ lösning vilket innebär att investeringen ej bör genomföras baserat på 

denna data. 

 

Campingplats Söder 

Data består av följande:      

  Grundinvesteringen (G) (5.1.1)  95 757 sek 

  Inbetalningsöverskott (a) (5.1.2) 14 772 sek 

  Restvärde (R) (5.1.3)  0         sek 

  Ekonomisk livslängd (n) (5.1.5) 10        år 

  Kalkylränta (r) (5.1.6)  8          % 

  Diskonteringsfaktor (d¹)(Bilaga ??)   6,710 

  Diskonteringsfaktor (d²)(Bilaga ??)   0,4632 

 

Detta ger följande lösning för investeringskalkylen: 

Nuvärde: -G+a* d¹+R* d² = - 95 757 + 14 772*6,710+0*0,4632 = 3 364 kronor 

 

Kalkylen ger en positiv lösning vilket innebär att investeringen bör genomföras baserat på 

denna data. 

 

Campingplatser Norr 

Data består av följande:      

  Grundinvesteringen (G) (5.1.1)  95 757 sek 

  Inbetalningsöverskott (a) (5.1.2) 12 035 sek 

  Restvärde (R) (5.1.3)  0         sek 

  Ekonomisk livslängd (n) (5.1.5) 10        år 

  Kalkylränta (r) (5.1.6)  8          % 

  Diskonteringsfaktor (d¹)(Bilaga ??)   6,710 

  Diskonteringsfaktor (d²)(Bilaga ??)   0,4632 

 

Detta ger följande lösning för investeringskalkylen: 

Nuvärde: -G+a* d¹+R* d² = - 95 757 + 12 035*6,710+0*0,4632 = - 15 002 kronor 
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Kalkylen ger en negativ lösning vilket innebär att investeringen ej bör genomföras baserat på 

denna data.  

5.2.1 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys är en riskanalys där en variabel i taget ändras: +/- kalkylräntan, 

överskott, ekonomisk livslängd och restvärde för att se hur känslig lösningen är för variation i 

dessa variabler. Risken finns även att indata inte är tillräckligt tillförlitlig och bör kontrolleras 

extra noga vid en positiv investeringslösning (Göran Andersson, Kalkyler som 

beslutsunderlag, 1983, 2001 5:e upplagan). 

5.2.2 Utfall investeringskalkyler 

Tre av fyra investeringskalkyler gav en negativ lösning vilket betyder att enligt data skall 

investering inte göras. Den kalkyl som gav en positiv lösning är upplägget ”Campingplats 

Söder”. På grund av många uppskattade siffror i nuvarande kalkyl, görs ingen 

känslighetsanalys. Dock bör en sådan göras så snart en prototyp av MFB är framtagen och 

man har mer exakta siffror att utgå ifrån.  

5.3 Analys kostnadskalkyl 
Baserat på de data finns att tillgå idag är uthyrning av MFB inte någon lönsam affär. Den gick 

förvisso med ett mindre överskott på ”campingplats söder” men med en så liten marginal att 

det likaväl kan hamna på andra sidan lönsamhetsstrecket och risktagandet är därför för stort. 

Dryga 95 000 kronor för produktionen (läs grundinvestering) av MFB är en för hög siffra för 

att kunna få kalkylen att gå ihop. Transport av för få moduler per lastbil gör också att 

kostnaden per MFB blir för hög. 

5.4 Konkurrensmedel 
Hur skall Fristad bygg profilera sig på marknaden för att bli det ordervinnande alternativet? 

AB Fristad Bygg har en uttalad miljöprofil. Inte minst beroende på att deras nisch är att 

använda sig av massivträ i sina konstruktioner som i sig är ett av de mest miljövänliga 

alternativen då det är CO²-neutralt, biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart. Att massivträ 

är ett robust material gör även att produkten har en lång livslängd vilket gör den mer 

klimatsmart. För att profilera sig som det mest klimatsmarta alternativet bör AB Fristad Bygg 

använda sig av en cirkulär ekonomimodell. Nedan förklaras mer utförligt vad denna modell 

bygger på. 

5.4.1 Cirkulär ekonomi som konkurrensmedel 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för en ekonomisk modell i ett företag eller en organisation, 

som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer 

som för närvarande är dominerande (William McDonough och Michael Braungart, Cradle to 

Cradle: Remaking the Way We Make Things 2002). Cirkulär ekonomi innebär att man  

använder naturens egna processer som modell för mänsklig produktion och grundar sig på 

följande tre principer: 

 

 

• Avfall = Näring  

• Solen som energikälla  

• Främja mångfald  
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Figur 5.2 Linjärt system 

 

 

 
 

Figur 5.3 Cirkulärt system 

 

 

I detta fall innebär den cirkulära ekonomin att ABFB inte säljer ”modulhus” till en köpare 

utan istället fortfarande äger och ansvarar för materialet i produkten och således tar vidare 

ansvar för densamma. En av punkterna som är utmärkande för en cirkulär ekonomi är att 

avfall blir till näring. Detta innebär bland annat att om en modul går sönder kan man använda 

resterande delar till att laga andra moduler eller använda delarna i någon annan del av 

verksamheten. Det viktiga är att alla delar i produkten från början när man projekterar denna 

har fler ändamål och användningsområden.  

 

När det gäller solenergi, som är den andra signifikanta punkten för cirkulär ekonomi, är målet 

att hela energibehovet i en modul skall kunna tillgodoses av de monterade solcellerna. Under 

vinterperioden blir detta svårt och man kommer därför behöva komplettera uppvärmningen av 

MFB med extern elförsörjning. Även isoleringsförmågan påverkar energiförbrukningen och 

bör därför ses över.  



25 

 

Cirkulär ekonomi leder även till fler fördelar för kunden. Istället för att behöva göra stora 

investeringar, som en permanent stuga ofta medför, kan kunden kapa sina toppar i 

beläggningen under en begränsad period då man vet att hög beläggning föreligger. Kunden 

kan dessutom känna en säkerhet när det gäller kvaliteten på produkten då service och 

underhåll ingår i avtalen. Kunden vet att producenten tar ett ansvar för att produkten man 

använder har liten påverkan på ekosystemet och att den inte ger något avfall som inte kan tas 

upp av naturen alternativt återanvändas i någon annan form. 

6. Diskussion/slutsats  
Det kan konstateras att modulhus är en väldigt bred definition och innefattar allt från enkla 

boenden mer liknande ett tält till mer eller mindre permanenta hus. Hopfällbara modulhus är 

dock fortfarande i ett utvecklingsskede och vi tror det kommer dyka upp fler aktörer på 

marknaden i framtiden.  

 

Hjälporganisationer är en stor målgrupp för hopfällbara modulhus och behovet där är stort. 

Dock är de i behov av enkla, billiga hus som kan levereras och monteras snabbt och dessutom 

med enbart manskraft. MFB stämmer inte in på den beskrivningen på någon punkt. Således är 

det ingen idé att med dagens konstruktion ge sig in på den marknaden och en modifiering av 

befintlig skulle vara för ingripande för att det ska vara lönsamt. Vill man bli en konkurrent 

inom denna målgrupp får man starta om från början och rita på ett helt nytt alternativ. 

 

Svenska försvarsmakten avfärdades redan efter blixtanalysen. Anledningen var dels att 

behovet i Sverige inte fanns, dels för att om de används i utlandet inte får tas med tillbaka 

hem då huset består av organiskt material. Även försvaret vill kunna montera modulhuset med 

manskraft. Visserligen kan troligtvis MFB modifieras för att möta kraven för montering, men 

det ligger inte i detta arbetets syfte att göra sådana antaganden. 

 

Campingar/evenemang var den grupp som det från början möttes mest motstånd ifrån. Dom 

var inte det minsta intresserade av att köpa några hopfällbara modulhus. Anledningen är att 

campingar inte har något behov av att packa ihop och flytta sina hus och evenemangen 

behöver bara boenden för en kort tidsperiod per år och kunde inte se någon lönsamhet i ett 

inköp av modulhus som sedan blir stående på lager större delen av året. Att hyra husen under 

evenemangen eller för campingar att hyra in dem periodvis då deras beläggning är extra hög 

var däremot av intresse.  

Här fanns dock en möjlig lösning som idag skulle vara unik på marknaden. För att avgöra 

huruvida en sådan lösning skulle bli lönsam har det gjorts en kostnadsutredning. Av olika 

investeringskalkyler valdes nuvärdemetoden ut. De kritiska punkterna är 

produktionskostnaden och fraktkostnaden. Båda kan härledas till modulhusets utformning.  

 

Då energibehovet beräknades visste vi att den skulle bli högt med tanke på att huset enbart 

består av massivträ och ingen ytterligare isolering. I slutändan blir det dock inget stort 

problem då MFB bara kommer att användas tillfälligt och energikostnaden för varje enskild 

hyresgäst inte blir så hög. Dock är det negativt för miljöprofilen. 

Vidare i energiberäkningarna kan man ganska snabbt se att solpanelen bär så låg andel av 

energikostnaden då den ändå inte ger någon vidare effekt under perioder då energibehovet är 

som störst att det vore mer lönsamt att ta bort den helt och på så vis få ner 

produktionskostnaden med 12 000 kronor.  
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Resultatet av undersökningen pekar i en tydlig riktning. Det finns förvisso ett behov av 

temporära boenden hos flera målgrupper, dock inte av den modell som MFB är. Det är för 

dyrt, tungt och otympligt för att vara något hot mot idag befintliga konkurrenter. I dagens 

utformning begränsas man till att hålla sig inom Sveriges gränser och även om man skulle 

kunna hitta en lösning kring uthyrning av dem är det inte någon ekonomiskt försvarbar 

investering. Investeringskostnaden och risken för förlust är för stora. 
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