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Abstract 
An increasing population is a given pursuit for many municipalities in Sweden. The 
purpose of this thesis is to demonstrate a method that may help increase the municipali-
ties awareness of what possible newcomers are looking for in residential development 
areas, what their preferences are, and what it is that affects their decision to live in a cer-
tain area and house. With this type of information, municipalities are introduced to the 
underlying factors that influence the customer’s (newcomer’s) decision-making pro-
cesses. A better market awareness can increase municipality’s competitiveness as well 
as ensure a higher demand for housing. 
 
This thesis shows how a real estate market analysis of level D with a customer-based 
attitude survey is performed through a case study of the development area Norra Arnö 
in the municipality of Nyköping in Sweden. Norra Arnö is currently undeveloped, with 
the exception of a new retirement home.  An attitude survey serves as a large part of the 
market analysis to analyse the customer experience of the housing development Norra 
Arnö. The survey was formulated through several dimensions that have an impact on 
the decision making process when moving to a new area. These dimensions include; 
appealing residential project, pleasant living environment, appealing residential houses, 
overall impression, an intention of moving to a similar project, communication, and 
value for money. Towards the end of the survey the respondents were asked whether 
they had an intention to buy an apartment in Norra Arnö, to which 21 out of 229 re-
sponded yes. The answers were then analysed through the methods Exploratory factor 
analysis and Structural equation modeling. These techniques enabled a comparison of 
the groups (e.g. families with children, ages, gender etc.) preferences in each dimension 
to find out what factors affect the decision making process for each group. 
 
The results of the survey found that young people (under 29 years) have a more positive 
overall impression of the project and demonstrate a greater intention to live in a residen-
tial area similar to Norra Arnö. Additionally it is the lower income groups (below 
399 000 kr per year) and those who intend to move within five years, who also have an 
intention to live in a housing project similar to Norra Arnö. The age group 30-44, fami-
lies with children, residents of Nyköping and people living in single-family houses were 
more positive to the dimension communications, which means they to a greater extent 
believe Nyköping is a good town to live in, where they can easily reach their friends, 
work and activities. Generally speaking, the dimension communications had greatest 
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significance for the differences of answers exhibited in the survey, and can therefore 
have a major impact on the demand of the project.  
 
Out of 229 respondents, 21 people said they intended to buy an apartment in this new 
area, which unfortunately is a too small figure to be able to analyse the factors that have 
the greatest influence on the decision of saying yes to the project. The number of people 
resident in Oxelösund, the secondary market area, was 40, regrettably also a too low 
number of people to statistically estimate the size of the demand. However 10 % of re-
spondents showed an intention to buy an apartment on Norra Arnö, and considering that 
the survey only took into account one secondary market area, it is assumed that demand 
exists for the apartment complex even though a specific number cannot be estimated.  
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Sammanfattning 
Strävan efter att öka sin befolkning är en självklarhet för många kommuner. Syftet med 
denna uppsats är att visa en metod för kommuner, som genom att öka förståelsen av 
marknadens preferenser, gör dem mer konkurrenskraftiga.  
 
Marknadsanalyser för fastigheter har främst varit ett redskap för byggherrar för att be-
räkna lönsamheten innan en investering. Trots att metoden har många användningsom-
råden är metoden inte känd i någon större utsträckning bland kommuner i Sverige. Om 
kommuner genomför marknadsanalyser av nya utvecklingsområden innan planeringsar-
betet får de inte bara information om efterfrågans storlek, men även målgrupp, vilka 
faktorer som avgör i kundernas beslutsfattande och kundernas preferenser. Med denna 
information kan utformningen av området anpassas till att bäst passa målgruppen och 
kommunen kan öka sin konkurrenskraft.  
 
Detta examensarbete innehåller en fallstudie av utvecklingsområdet Norra Arnö i Ny-
köpings kommun för att demonstrera hur en marknadsanalys nivå D tillämpas.  För att 
ta reda på kundupplevelsen kring utformningen av Norra Arnö genomfördes en attityd-
undersökning med frågor inom de dimensioner som har en påverkan på beslutsfattandet 
i boendevalet. Dessa dimensioner är tilltalande bostadsprojekt, trivsam boendemiljö, 
tilltalande bostadshus, helhetsintryck, intention, kommunikationer och prisvärdhet. De 
totalt 229 respondenterna fick i slutet svara på om de hade en intention att köpa en lä-
genhet på Norra Arnö, där 21 personer svarade ja. Svaren analyserades sedan med ana-
lysmetoderna explorativ faktoranalys och strukturell ekvationsmodellering. Det gjorde 
det möjligt att jämföra grupper (exempelvis barnfamiljer, åldrar, kön m.m.) med de oli-
ka dimensionerna för att förstå vad det är som påverkar intentionen att köpa en lägenhet.  
 
Undersökningen visade att unga (under 29 år) får ett bättre helhetsintryck av projektet 
och påvisar en större intention att bo i ett bostadsprojekt som liknar den på Norra Arnö. 
Det är även lägre inkomstgrupper (hushåll med en inkomst under 399 000 kr/år) och de 
som har för avsikt att flytta inom 5 år som har en intention att bo i ett bostadsprojekt 
som liknar Norra Arnö. Åldersgruppen 30-44, barnfamiljer, Nyköpingsbor samt boende 
i småhus var mer positivt inställda till dimensionen kommunikationer, vilket innebär att 
de i högre grad anser att Nyköping är en bra stad att bo i där de enkelt kan nå sina vän-
ner, arbete och fritidsintressen. Generellt hade dimensionen kommunikationer störst be-
tydelse för de skillnader som uppvisades i undersökningen och är därför en ledtråd till 
vad som har stor påverkan på efterfrågan av projektet. Det var 21 personer som hade en 
intention att faktiskt köpa en lägenhet på Norra Arnö, en för låg siffra för att analysera 
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vilka faktorer som påverkade mest i deras syn på projektet. Av 229 svarande var 40 per-
soner från Oxelösund, vilket innebär att det var för låg antal personer från det sekundära 
marknadsområdet för att med säkerhet skatta efterfrågan med stratifierat urval. Dock 
hade 10 % av de svaranden en intention att köpa en lägenhet på Norra Arnö, och med 
tanke på att endast ett sekundärt marknadsområde undersöktes kan man anta att efter-
fråga finns för området trots att en siffra inte kan bestämmas.   
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I Nyköping kommuns nya översiktsplan 2013 finns målet att kommunen ska växa med 
700 personer per år, en siffra som idag ligger på runt 400 (Eriksson, 2013). För att möj-
liggöra en sådan ökning är det viktigt att förstå vad potentiella inflyttare till Nyköping 
söker efter och integrera det med det som erbjuds.  
 
Inflyttande från andra kommuner kommer i huvudsak från Oxelösund, Stockholm, Tro-
sa och Norrköping (Eriksson, 2013). I dessa sekundärområden finns en hel del konkur-
rerande projekt som kan locka Nyköpings potentiella efterfråga. För att vara konkur-
renskraftiga bör kommunen ha en förståelse för vad marknaden prioriterar och anser är 
attraktivt, något som är särskilt viktigt om det finns en avsikt att öka befolkningen.  
 
Kommunen kan planera attraktiva nya bostadsområden, men i slutändan är det byggbo-
lagens risk- och lönsamhetsbedömning som avgör om det faktiskt byggs. Nära samarbe-
te med byggbolag är en självklarhet för de flesta kommuner, men det finns även andra 
metoder som kan utnyttjas för att säkerställa att planeringsarbetet nyttjas och visionen 
förverkligas. 
 
En fastighetsmarknadsanalys är en fundamental analysmetod som tar hänsyn till utbudet 
och efterfrågan i bostadsprojekt för att ge svar på om efterfråga finns, vem målgruppen 
är och vad värdet är på byggrätten i fråga. Kommuner kan ha stora fördelar av att 
genomföra dessa analyser. Om man visar att efterfrågan finns kan byggherrar gå in i 
projektet med mindre tvekan då marknadsrisken redan är värderad. Det handlar om att 
säkerställa att det byggs för att möta denna efterfråga. Likaså om man visar att det inte 
finns efterfråga, så spar man i slutändan kommunens pengar som skulle ha lagts på de-
taljplanering i områden där ingen vågar ta risken att bygga. Det handlar om att med bätt-
re kunskap om personers upplevelse av nya byggprojekt kunna göra rätt prioriteringar i 
planeringsskedet.  
 
Med denna uppsats kommer fördelarna med marknadsanalyser för kommunerna att de-
monstreras med hjälp av en fallstudie på utvecklingsområdet Norra Arnö i Nyköpings 
kommun. Norra Arnö detaljplanerades i februari 2008, med planen om att skapa en na-
turlig övergång från Nyköpings tätort till bostadsområdet på Arnö. Intentionen enligt 
planen är att området ska utgöras av stadsmässig karaktär, med bebyggelse som ska ef-
terlikna stadskärnan, med utrymme för torg, strandpark och handel.  
 
Nu, sex år senare, är området fortfarande obebyggt, trots läget vid vattnet och närheten 
till staden. Frågan är om byggherrar vågar ta risken när inget bevis på efterfråga finns?  
 
Innebörden för kommuner att genomföra REMA analyser 
Kommunernas roll i utvecklingsområden finns i planeringsskedet, och det är oftast inte 
möjligt för dem att ha full kontroll över investeringar i nybyggnadsprojekt. Ett citat från 
en planerare från Glasgow i artikeln ”We’re a rich city with poor people’: Municipal 
strategies of new-build gentrification in Rotterdam and Glasgow” är: 
 

 ``We get people to live in here, we'll collect more rates, so that means 
we have more money to do the things we want to do in the city 
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(roads, lighting, parks, safety) ... . But as you can see, we don't have a 
huge control over that investment. All we can do is welcome it, and 
where we can, make it easy for them to invest.'' (Doucet et al., 2011) 
p.1449 

 
Denna planerare betonar att kommunernas kontroll ligger i planeringsskedet, men att se-
dan locka investerare för att utnyttja det som har planerats är en annan fråga. Då gäller 
det att i det mån det går välkomna dem och underlätta för dem i investeringen. 
 
Marknadsanalyser har potentialen att locka investerare, vilket gör det till en viktig fråga. 
Om kommunen har möjlighet att presentera efterfråga och värde för byggherrar kan de 
förbise eventuella fördomar och på en gång bedöma risken utan egna initiativ eller egen 
investering. Detta underlättar för byggherrar, och ökar möjligheterna för kommunen att 
få igång ett bra bostadsprojekt. 
 
Ytterligare en faktor är att marknadsanalyser kan stödja utvecklingen av den lokala bo-
stadsmarknaden på det sätt att man kan matcha utbudet med efterfrågans preferenser 
(Brett and Schmitz, 2009). Slutprodukten blir fler marknadsmässiga byggen som i större 
utsträckning blir lyckade projekt. Därför kan det gynna hela omgivningen att projekt ut-
reds i sin helhet innan det påbörjas för att säkerställa att det blir passande och upplevs 
som positivt. Fler anledningar för att genomföra marknadsanalyser är bland annat att ge 
underlag i detaljplaneringsprocessen, ge underlag i lönsamhetskalkylen, visa potentialen 
i ett nytt objekt eller nytt läge och för att attrahera investeringar.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att demonstrera marknadsanalyser som ett sätt för 
kommuner att säkerställa att kommunens resurser vid planläggning fokuseras på rätt 
områden. En fallstudie presenteras i denna uppsats som visar hur en fastighetsmark-
nadsanalys går till och resulterar i en analys om området Norra Arnö i Nyköping. I ana-
lysen ingår en attitydundersökning som syftar till att ta reda på hushållens reaktion på 
bostadsprojektet Norra Arnö i Nyköping. 

1.2.1 Frågeställningar 
Denna uppsats ska besvara följande frågeställningar: 

• Vilka fördelar kan kommuner få av att genomföra marknadsanalyser och hur går 
det till? 

• Vad är den allmänna uppfattningen om Norra Arnö som bostadsområde och hur 
jämförs det mellan olika sociodemografiska grupper? 

• Finns efterfråga för området Norra Arnö i Nyköping? 

1.2.2 Hypotes 
Hypotesen i fallstudien är att efterfrågan för Norra Arnö är låg, vilket är anledningen till 
att visionen för området enligt detaljplanen inte uppfyllts och området ännu inte be-
byggts.  
 
Det är även antaget att Oxelösund, som sekundärt marknadsområde, har en stor lojalitet 
till att bo kvar i Oxelösund och därför mindre benägna att byta bostadsort. Responden-
terna som bor i Nyköping kommer att vara mer öppna och positiva till området Norra 
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Arnö som helhet. De som bor i Nyköping och deltar i enkäten kommer även i högre 
grad visa en intention att bosätta sig på Norra Arnö än de som bor i Oxelösund. 

1.3 Rationale  
Denna uppsats ger värdefull information för kommuner i allmänhet och Nyköpings 
kommun i synnerhet, och ger en större chans till att planerade områden blir eftertrakta-
de. En fallstudie demonstreras för att visa hur det går till och förhoppningen är att 
kommunen kan själva göra liknande analyser för andra områden. Fallstudien leder också 
till att underlätta arbetet för Nyköpings kommun, genom att besvara hur läget ligger till 
och vilken potential som föreligger för det specifika området Norra Arnö.  
 
Uppsatsen visar hur en fastighetsmarknadsanalys för utvecklingsområden ger kommu-
ner möjligheter att presentera olika områdens framtidsmöjligheter, och påvisa existen-
sen av efterfråga av bostäder till byggherrarna. Det ger dessutom underlag om värde, 
och kan generera större intresse för andra projekt i staden.  

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats avgränsas genom att analysera endast ett utvecklingsområde, området 
Norra Arnö i Nyköping.  
 
Marknadsanalyser kan tillämpas för många olika ändamål, i denna uppsats skall endast 
fastighetsmarknadsanalys för bostadsområde appliceras med en undersökning om kund-
upplevelsen av området. 
 
Nyköping har flera sekundära marknadsområden, de största är Oxelösund, Stockholm, 
Trosa och Norrköping. Dessa fyra orter har störst inflyttning till Nyköping. På grund av 
diverse svårigheter med att få ihop nödvändig statistik inom tidsramen för examensarbe-
tet ska endast Oxelösund tas med i analysen som sekundär marknadsområde. Beräk-
ningen av efterfråga sker alltså endast genom en enkätundersökning som besvaras av 
boende i Oxelösund och Nyköpings kommun, och inte några andra orter. 

1.5 Metod 
Analysen bygger på en sex-stegs marknadsanalys modell enligt Fanning’s bok ”Market 
Analysis for Real Estate” och är en fundamental marknadsanalys nivå D (se förklaring i 
avsnitt 2.3.2). Fanning’s modell innebär att man först analyserar områdets produktivitet, 
vilket omfattar läget, utformningen och potential utifrån ändamålet. Sedan definieras de 
primära och sekundära marknadsområdena för att besvara frågan om vart efterfrågan 
finns. När man vet det, kan man även veta vart det är bäst att marknadsföra projektet 
och vart man kan inhämta information om den potentiella efterfrågan.  
 
För att kvantitativt undersöka efterfrågan och analysera områdets potential (produktivi-
tet), genomförs en attitydundersökning, ett typiskt inslag i nivå D analyser. Syftet med 
undersökningen är att ta fram efterfråga och målgrupp och därmed ge ett svar på huru-
vida det finns en intention att bosätta sig på Norra Arnö bland de som utgör den potenti-
ella efterfrågan (boende i det primära och sekundära marknadsområdet, se mer i avsnitt 
3.5.2). Genom att svara på särskilda attitydfrågor kan man statistiskt se hur många som 
väljer Norra Arnö över andra ställen att bo på och dessutom ta reda på vilka faktorer är 
viktigast i beslutsfattandet. Dessa frågor är ställda som påståenden som de deltagandena 
får ta ställning till på en ordinalskala från ett till sju. Utifrån svaren kan man undersöka 
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hur pass många som kan tänka sig att köpa en lägenhet i området, vilka attribut som 
lockar vissa målgrupper och om det anses vara prisvärt. En närmare beskrivning av me-
todval finns i kapitel 3, i avsnitt 3.1. 
 
Uppsatsen nyttjar både primär och sekundär data. Primär data kommer från undersök-
ningsresultaten. Sekundär data kommer från detaljplanen, litteraturen och övriga tryckta 
källor. 
 
De statistiska analyserna som används för att analysera undersökningsresultaten bygger 
till stor del på material tillgängligt från kommunen och byggherren. Detta material har 
brister, flyttningsstatistiken bygger på data från 2012 och är inte uppdaterad, och bygg-
herrens illustrationer på utvecklingen av området är inte fastlagda (det är inte säkert att 
området kommer att se ut på det sättet). Marknadsanalysen och attitydstudien är därför 
inte optimal då den grundar sig på osäkert underlag.  

1.6 Disposition  
Uppsatsen är disponerad på följande vis. Kapitel 1 utgörs av introduktion och bakgrund 
till ämnet. Kapitel 2 innehåller en litteraturstudie om marknadsanalyser för fastigheter 
och ger grundläggande information om ämnet. Kapitel 3 innehåller hela fallstudien Nor-
ra Arnö. Där ingår områdesbeskrivning, undersökningsmetoden, ekonomisk utsikt och 
resultaten från attitydundersökningen.  Det fjärde kapitlet innehåller slutsatser och re-
kommendationer och det i sista kapitlet hålls en diskussion om kommuners användning 
av marknadsanalyser. 

1.7 Förkortningar 
BNP – Bruttonationalprodukt 
REMA – Real Estate Market Analysis, på svenska Fastighetsmarknadsanalys 
SEM – Strukturella ekvationsmodeller 
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2 MARKNADSANALYS AV FASTIGHETER 
I detta kapitel beskrivs teorin kring fastighetsmarknadsanalyser och innehåller en detal-
jerad beskrivning av vad det är och hur det går till.  

2.1 Vad är en fastighetsmarknadsanalys? 
En fastighetsmarknadsanalys, även kallad REMA-analys efter engelskans ”Real Estate 
Market Analysis”, innebär att man analyserar marknaden för bostadsprojekt med målet 
att förstå marknaden. Syftet med att genomföra marknadsanalyser för fastigheter är att 
minska riskerna, maximera möjligheterna och ta särskild hänsyn till projektets genom-
förbarhet (Malizia and Howarth, 1995). Marknadsanalyser har två viktiga funktioner – 
att beskriva fastighetens mest effektiva användning (”highest and best use” konceptet) 
där fokus läggs på fastighetens egenskaper, efterfrågan, tidsramen och målgrupper, samt 
identifiering av faktorerna som påverkar värdet (attraktivitetsfaktorer) (Fanning, 2005). 
 
Genom att förstå marknaden förstår man vem som den blivande användaren av fastighe-
ten är och vad som de anser är attraktivt (Brett and Schmitz, 2009). Det innebär att det 
blir betydelsefullt att inhämta kvalitativ kunskap för att ta reda på hur man upplever om-
rådet och vad det är som är tilltalande. Denna information samlas vanligtvis in genom 
enkätundersökningar, se mer i avsnitt 3.3. 
 
Resultaten från marknadsanalysen kan ge underlag för viktiga beslut i projektet, till ex-
empel om storlek, design, läge, målgrupp och pris (Brett and Schmitz, 2009). En mark-
nadsanalys har dessutom kapacitet till att hitta förutsättningar för bostadsbyggande som 
inte är helt självklara utan en utförlig utredning, till exempel förekommandet av efter-
fråga på en särskild hustyp i en annars mättad marknad.  

2.2 För vem utförs fastighetsmarknadsanalyser? 
Byggherrar 
Den vanligaste gruppen som beställer utförandet av marknadsanalyser är byggherrar 
(Brett and Schmitz, 2009). Det är de som tar den marknadsmässiga risken när de påbör-
jar byggnadsprojekt och det förefaller sig inte alltid naturligt att endast förlita sig på ti-
digare erfarenheter. I dessa fall är det lämpligast att först analysera risken för att säker-
ställa att projektet blir lönsamt. 
En marknadsstudie kan gynna byggherren bland annat genom att: 

⋅ Undersöka lägets lämplighet och föreslå alternativ 
⋅ Identifiera vilken produkt som lämpar sig bäst för marknaden 
⋅ Förstå och utvärdera det befintliga utbudet i jämförelse med projektet 
⋅ Förstå efterfrågan 
⋅ Föreslå prissättning 
⋅ Ge underlag till en marknadsföring 
⋅ Förstå varför ett projekt inte säljs som förväntat 

 
Kommuner 
Som tidigare nämnts är marknadsanalyser fördelaktiga även för kommuner. Det kan 
röra sig om att analysera hela stads- eller kommunområden, men även ett visst bostads-
område, industrier eller en planerad exploatering (Brett and Schmitz, 2009). Anledning-
ar för kommuner att genomföra marknadsanalyser kan vara: 

⋅ Att få bättre insikt i den regionala efterfrågan 
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⋅ Att analysera planerade projekts försvarsbarhet 
⋅ Identifiera behovet för särskilda bostadstyper och områden där bostadsbehovet 

är särskilt stort 
⋅ Ge underlag för detaljplaner 
⋅ Ge information om bostadsbeståndet, prisnivåer, hyror och vakanser 
⋅ Stödja investeringar i bostäder och infrastruktur 

 
Investerare och långivare 
Marknadsanalyser ger även underlag för kassaflöden analys för att ge svar på lönsamhe-
ten i projekt och vad man kan förvänta sig få ut i avkastning som investerare (Brett and 
Schmitz, 2009). Långivare kan använda marknadsanalyser i riskbedömningen.  
 
Hyresgäster och köpare 
Hyresgäster till kommersiella fastigheter kan utnyttja marknadsanalyser när de funderar 
på att skriva på ett hyresavtal eller förlänga ett (Brett and Schmitz, 2009). Man kan då 
analysera effekten av att lokalisera sig på annan ort eller annat område och undersöka 
lämpligheten av byggnaden för dess ändamål.  

2.3 Hur går en fastighetsmarknadsanalys till? 
Det finns många varierande motiv till varför man utför en marknadsanalys och hur 
mycket data man kan få tillgång till. På grund av detta finns det inte en helt standardise-
rad metod för att analysera fastighetsmarknaden (Fanning and Winslow, 1988). Dock 
finns rekommendationer för det tillvägagångssätt man ska välja, vilket beror på detalj-
graden man behöver för sin analys. Detaljgraderna varierar från nivå A-D, där nivå A 
och B är mindre detaljerade och nivå C och D mer detaljerade i sin analys. I grund och 
botten finns dock en generell modell som oftast följs, som en de facto-standard, vid 
namn sex-stegs modellen. 

2.3.1 Sex-stegsmodellen 
Marknadsanalys för fastigheter kan fokusera på ett av tre olika scenarier. Antingen är 
platsen känd och variabeln är användningsområdet eller marknaden (det vanligaste sce-
nariot). I annat fall är marknaden eller användningsområdet känt, men inte platsen. Sist, 
så kan analysen leda fram till ett svar på huruvida fastigheten är ett bra investeringsal-
ternativ (Fanning, 2005). Sex-stegsmodellen beskriver det typiska tillvägagångssättet 
för marknadsanalys av fastigheter. Genom att fullfölja denna modell, får man slutligen 
tillräckligt med information för att få fram den mest effektiva användningen (”highest 
and best use”) samt information för att kunna värdera projektet (Fanning, 2005). 
 
Denna studie ska fokusera på alternativ ett, där marknaden identifieras för en känd plats, 
för vilken ”sex-stegsmodellen” ligger som grund för applikationen av marknadsanaly-
sen. Nedan beskrivs modellen steg för steg. 
 
STEG 1: Definiera produkten 
Det första steget i en fastighetsmarknadsanalys är att granska utvecklingsområdets attri-
but, vilket görs i en så kallad ”produktivitetsanalys”. Detta innebär att man undersöker 
områdets legala, fysiska och lokala (plats) egenskaper. (Fanning, 2005) 
Produktivitetsanalysen används som ett redskap för att jämföra konkurrerande projekt 
med den utvalda. Genom att betygsätta attribut får man fram en siffra som möjliggör en 
enkel jämförelse. Denna siffra kallas facitilitetsindex, eller på engelska ”amenity in-
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dex”. I mer avancerade analyser kan detta steg göras av ett urval av populationen istället 
för analytikern genom en enkätstudie. Då fler ger sina åsikter om läget och utseende kan 
informationen tolkas som mer säker. Observera att det är denna metod som används i 
denna uppsats. 
 
Legala attribut 
De legala attributen rör de rättsliga begränsningar som finns på området. Här tas even-
tuella exploateringsavtal, detaljplaner eller andra rättigheter/skyldigheter i beaktan. Des-
sa attribut kan påverka hur fastigheten används och anger de äganderättsliga förhållan-
den. Om fastigheten berörs av restriktioner och regleringar kan värdet påverkas.  
 
Fysiska- och lokaliseringsattribut 
De fysiska egenskaper och områdets lokala attribut har stor inverkan på projektets at-
traktivitet (Fanning, 2005). För att kunna göra dessa subjektiva bedömningar jämförba-
ra, granskas dessa attribut (för både det valda projektet och även konkurrerande projekt) 
i en särskild tabell. För att välja vilka attribut som ska tas med, tar man hänsyn till mål-
gruppens intressen. Sedan kategoriserar man de fysiska konstgjorda attributen (tillgång-
en till restauranger, arkitekturen, parkering, marina, gångstråk, idrottsanläggningar 
m.m.), de fysiska naturliga attributen (närhet och utsikt över vatten, väderstreck, närhet 
till skog m.m.) samt de platsidentifierande attributen (transport och kommunikationer, 
övriga karaktäristiska attribut som historia t.ex. och andra attribut kopplade till platsen). 
Det är viktigt att analysera de fysiska förutsättningarna, då värdet kan påverkas om fas-
tigheten är olämplig för en viss användning eller om det finns andra fysiska begräns-
ningar. 
 
Facilitetsindex (”Amenity Index”) 
När attributen är valda, placeras de i en tabell och rankas. Utifrån denna ranking kan det 
beräknas fram ett värde som möjliggör en jämförelse mellan konkurrerande projekt. 
Detta värde har även betydelse i vidare beräkningar av penetrationsvärdet (hur mycket 
av den potentiella efterfrågan man faktiskt kan locka). Observera att en facilitetsindex 
inte ingår i denna analys, eftersom attributen rankas av den potentiella efterfrågan själ-
va, genom attitydundersökningen. Detta innebär en mycket säkrare jämförelse, än att 
attributen rankas av en enda person. 
 
STEG 2: Marknadsavgränsning 
I nästa steg i marknadsanalysen är syftet att få fram var de primära och sekundära 
marknader finns, för att fastställa var efterfrågan kommer från och vilka andra projekt 
kan tänkas konkurrera med den efterfrågan. Med andra ord innebär detta steg att mark-
naden definieras och avgränsas för att underlätta efterfråga- och utbudsanalysen. 
 
För Norra Arnö, projektets fallstudie, kommer till exempel den primära marknaden att 
bestå av den interna marknaden för Nyköping eller närområdet för utvecklingsprojektet, 
alltså Nyköpingsbor som söker efter ett nytt hem. Den sekundära marknaden är personer 
som flyttar till projektet utifrån (någon annanstans ifrån än Nyköping). Det finns även 
en externmarknad, som består av inflyttare från utlandet och övriga Sverige, men efter-
som denna del är så pass liten kommer detta inte tas hänsyn till. Det som särskilt intres-
serar i denna del är den sekundära marknaden och vart den sekundära marknaden är. Ef-
tersom Nyköping vill öka flyttnettot är detta särskilt viktigt.  
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Marknaderna kan definieras på två sätt – genom data från liknande projekt (dvs. liknan-
de projekt som redan är genomförda, och därför inte konkurrerande projekt, även kallad 
referensprojekt) och även genom statistik om inflyttning till Nyköping.  
 
STEG 3: Efterfrågeanalys 
Efterfrågeanalys är en viktig del i marknadsanalysen, då efterfråga och utbud styr pris-
sättning. Syftet med detta steg är att hitta vem som är efterfrågan (målgruppen), och hur 
stor efterfrågan är för fastigheten man analyserar.  
 
I denna fallstudie hittas målgruppen genom att studera flyttningsmönster till och från 
Nyköping. De åldersgrupper som dominerar av de som flyttar till Nyköping är de som 
projektet främst bör fokusera på. När målgruppen hittas, identifieras även denna mål-
grupps typiska egenskaper och preferenser. Efterfrågeanalysen innehåller dessutom hi-
storiska analyser på hur områdets utveckling sett ut, och ekonomiska faktorer som in-
komst och befolkning.  
 
Potentiell efterfråga kan beräknas på flera sätt. Att använda ”penetrationsgrad” för refe-
rensprojektet är en vanlig metod och görs genom att ta hänsyn till inkomster och ålder 
på personerna och hushållen som flyttade till ett referensprojekt från de primära och se-
kundära marknaderna. Penetrationsgraden visar hur många av den potentiella efterfrå-
gan projektet faktiskt kan locka för att ge svar på den faktiska efterfrågan.  
 
Detta projekt utgår istället från en utbredd undersökning som riktas mot de som bor i de 
primära och sekundära marknadsområdena. Användandet av undersökningen ingår ty-
piskt sett i nivå D analyser, se mer i nästa avsnitt. Genom att dessa människor får svara 
på attitydfrågor kring områdets läge, utseende, trivsamhet och prisvärdhet kan man di-
rekt få fram de människor som har en intention att bosätta sig där. Dessutom får man 
uppgifter kring deras uppfattning om utseende, vilket direkt ger underlag till produktivi-
tetsanalysen. Användandet av enkäter förbättrar noggrannheten i marknadsanalyser och 
innebär att beställaren och analytikern blir bättre införstådda med de potentiella kunder-
nas preferenser (Brett and Schmitz, 2009).  
 
STEG 4: Utbudsanalys 
I detta steg identifieras den befintliga tillgången av konkurrerande projekt, de projekt 
som håller på att verkställas samt de potentiella framtida projekten. Dessa analyseras 
utifrån deras ekonomiska och strukturella kännetecken samt plats-, och områdesegen-
skaper. Det är viktigt att ha kännedom om det konkurrerande utbudet då en viss del av 
den potentiella efterfrågan kommer att välja dessa projekt istället. 
 
STEG 5: Analys av samspelet mellan utbud och efterfråga 
Som rubriken antyder, är nästa steg att reda ut interaktionen mellan utbud och efterfrå-
ga. Detta innebär en utvärdering av de tidigare avsnitten för att sammanfatta den kon-
kurrerande miljön och den resterande efterfrågan (Fanning, 2005). Det är viktigt även 
att bedöma projektets framgångsmöjligheter i det förväntade marknadsläget. 
 
STEG 6: Prognos för projektets marknadsandel (”Capture rate”) 
I sista steget görs en prognos för projektets genomförbarhet genom att jämföra projektet 
med allmänna marknadsindikatorer samt studera projektets potentiella avskiljningsgrad 
(hur många man faktiskt kan locka från den potentiella efterfrågan). Man bedömer detta 
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genom att estimera faktorer som t.ex. marknadsandel och jämförbara graderingar mellan 
projekt (Fanning, 2005). 

2.3.2 ”Inferred och fundamental” efterfrågaanalys Nivå A-D 
De många olika anledningar och ändamål som finns för att utföra marknadsanalyser av 
fastigheter innebär att det finns många olika behov i hur långtgående analysen ska 
sträckas (Fanning, 2005). Det finns två generella kategorier av fastighetsmarknadsana-
lyser; Inferred (härledd) och fundamental (grundläggande) analys. Dessa två kategorier 
beskriver vilken typ av analys som ska utföras beroende på ändamålets komplexitet, där 
”inferred” analys använder sig ut av någorlunda generella tekniker, medan ”fundamen-
tal” analys reserveras för mer komplexa frågor. Hur djupgående analysen bör vara beror 
bland annat på det aktuella marknadsläget, projektets storlek och typ, samt klientens be-
hov. 
 
I inferred analysis används tidigare händelser och förfluten beteenden och trender i 
marknaden för att härleda hur marknaden kommer att bete sig fortsättningsvis 
(Fanning, 2005). Följaktligen uppskattas den framtida utvecklingen för fastigheten i 
fråga genom att analysera hur utvecklingen sett ut tidigare för liknande fastigheter. Pa-
ralleller kan också dras till aktiemarknaden där uppgång medför ökad efterfrågan på bo-
städer. 
 
I fundamental analysis baseras analysen på uppskattningar om den framtida utveckling-
en, där man prognosticerar efterfråga och baserar utvecklingen på förutsägelser om den 
demografiska- och ekonomiska tillväxten (Fanning, 2005). Ytterligare en skillnad är att 
fundamentalanalysen är specifik till subjektet, medan den härledda analysen tar ett mer 
generellt perspektiv. 
 
Dessa två kategorier bryts ner ytterligare till fyra olika subnivåer, varierande från Nivå 
A-D (Fanning, 2005). Nivåerna A-B inkluderas i inferred analysis, medan nivåerna C-D 
är exempel på fundamental analysis, där nivå A är den minst detaljerade och D den 
mest utförliga analysnivå. I denna uppsats utförs en marknadsanalys i enlighet med nivå 
D. 
 
Nivå A 
Traditionellt sett är denna nivå, som är den lägsta i detaljeringsgrad av nivåerna, mer av 
beskrivande karaktär än analyserande, och är inte heller specifik till ett projekt 
(Fanning, 2005). Därmed används nästan uteslutande sekundär data i nivå A marknads-
analyser, vilket kräver att dessa är tillräckliga och även tillgängliga. På grund av dess 
generella karaktär innebär en nivå A analys att resultaten även kan tillämpas på andra, 
liknande projekt i området. Som tidigare nämnts är nivå A och B inom kategorin ”infer-
red” , vilket innebär att projektets utveckling härleds ifrån tidigare utveckling i området, 
och vad som hänt i det förflutna.  
 
Nivå B 
Analysen i nivå B är, som sagt, härledd från sekundär data, liksom i nivå A. Skillnaden 
är främst att utvecklingsprognosen är mer fokuserad på ett visst projekt, samtidigt som 
de data som används typiskt sett är information som publiceras regelbundet mot en spe-
ciell fastighetstyp och därmed är mer regelbundet uppdaterat (Fanning, 2005).  
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Nivå C 
Som tidigare nämnts, skiljer sig nivåerna C och D påtagligt från nivåerna A och B i ana-
lystekniken. Istället för att endast se till historiska trender, ligger fokus istället på tekni-
ker som förutsäger framtidens utveckling för efterfråga och utbud (Fanning, 2005). I 
denna nivå (och även i nivå D) är användandet av primär data, genom undersökningar 
och egna studier, mycket mer omfattande än i tidigare nivåer. Framtida efterfråga och 
utbud prognosticeras och analysen är helt specifik till ett projekt. 
 
Nivå D 
Nivå D är den mest detaljerade analysmetoden för fastighetsmarknaden och informatio-
nen som den kan resultera i är i princip obegränsad (Fanning, 2005). Till exempel är at-
titydundersökningar och intervjuer med potentiella kunder typiska inslag i nivå D analy-
ser. Om det är detaljhandeln som ska undersökas till exempel, kan en nivå D analys 
sträckas till att undersöka efterfråga och utbud för varje produkt och affär, istället för att 
generellt se till efterfråga och utbud för ett köpcentrum. Nivå D går längre i detaljgra-
den, och ger därför en mer specifik och statistisksäkerställd prognos för projektets ut-
veckling än en nivå C analys. 

2.3.3 Mätning av kundupplevelsen 
Som nämnts är attitydundersökningar och intervjuer med potentiella kunder typiska in-
slag i nivå D analyser. Ett av syftena med dessa undersökningar, och huvudanledningen 
till att de utförs i denna rapport, är att förstå och mäta hur produkten upplevs. Detta kan 
vidare avslöja kundernas intention att bosätta sig vid projektet, vilket indikerar storleken 
av projektets efterfråga. Att mäta kundupplevelsen är en viktig faktor för förståelsen av 
kundnöjdheten inom produktutveckling, men är en i princip outnyttjad teknik inom 
byggsektorn (Lundgren, 2010). Att det ens existerar metoder för att mäta kundupplevel-
sen är det få inom fastighetssektorn som vet om (Lundgren, 2014). Metoden är ett resul-
tat av flera års forskning på KTH och är en del av doktorsavhandlingen ”Real Estate 
Development: A Customer Perspective” av Berndt Lundgren 2009. Resultaten i forsk-
ningen visar hur kunders positiva och negativa upplevelser av bostaden eller området 
påverkar köp- eller hyresvalet (Lundgren, 2014). En mätning av kundupplevelsen kan 
visa hur kunder reagerar på olika kvalitéer i boendet och hur dessa reaktioner skiljer sig 
beroende på grupptillhörighet. Den kundupplevelse möjliggör i sin tur mätning av hur 
den påverkar prisvärdheten och intentionen att köpa. Denna metod ger unika insikter i 
utvecklingen av bostäder och används i denna rapport som huvudsaklig undersök-
ningsmetod. 

2.4 Fastighetscykler 
Fastighetscykeln består av fyra faser (Fanning, 2005);  

1. Expansion: Denna fas karaktäriseras av minskad vakansgrad, ökande priser samt 
ökad byggande. 

2. Uppbromsning, topp och nedgång: Denna fas karaktäriseras av en ännu positiv 
utveckling i byggandet, fast i minskande takt. Priserna är höga men fortfarande 
stigande och vakansgraden är låg. Byggandet börjar minska något. 

3. Kontraktion: Denna fas karaktäriseras av en ökande vakans, fallande priser och 
även en drastisk nedgång i byggandet. 

4. Minskad kontraktion, dal och uppgång: Denna fas karaktäriseras av en utplaning 
av nedgången och en stabilisering av vakansgraden. När botten är nådd, börjar 
fastighetsbranschen få ett måttligt uppsving som är början på expansionsfasen.  
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3 UNDERSÖKNINGSMETOD 

3.1 Attitydundersökning 
Att använda sig av en attitydundersökning innebär att man kan ta del av människors 
faktiska uppfattningar och åsikter om en viss produkt (Spector, 1992). Attitydfrågor in-
nebär att respondenten tar ställning till ett påstående och rankar sitt instämmande med 
den på en skala. Denna undersökningsmetod ger större tillförlitlighet, precision och om-
fattning i jämförelse med vanliga ja/nej enkätfrågor (Spector, 1992). Anledningen till 
detta är att människor tenderar att ändra sig beroende på humör eller dag. Ja-eller-nej 
frågor tillåter dessutom endast mätning inom två grupper, vilket är problematiskt då frå-
gor och påståenden oftast är mer komplexa än att man utan att tveka kan svara antingen 
ja eller nej. Frågorna är därför utformade som påståenden som respondenterna ska ta 
ställning till, och inte direkta frågor. Genom att använda flera frågor som belyser olika 
aspekter av det fenomen som avses att studera så ökar reliabiliteten i mätningen. Detta 
kallas summated rating scale. Respondenterna får se en illustration eller bild av området 
(se bilaga 1) och får sedan svara på flera olika frågor som mäter en dimension (med 
andra ord en faktor i beslutsfattandet). Svaren ges av en ordinal skala 1-7, där 1 innebär 
att man helt tar avstånd från påståendet, och 7 att man instämmer helt med påståendet.  
 
En kvantitativ enkätundersökning ingår i detta projekt för att göra det möjligt att förstå 
marknadens preferenser. Syftet med undersökningen är att ta fram uppgifter om vad den 
generella uppfattningen är om Norra Arnö, vad åsikten är om utseende och prisvärdhet 
samt om det finns en intention att bosätta sig där. Denna information ger direkt klarhet i 
vilka preferenser och åsikter som de potentiella kunder har om området, och vilka fakto-
rer som påverkar intentionen att bosätta sig på Norra Arnö. Undersökningen är utformad 
på sådant sätt att det är möjligt att analysera vilka faktorer som är viktigast i beslutfat-
tandet (läge, pris, attribut osv.). Som tidigare nämnts har inte syftet varit att arbeta med 
stratifierade urval ur populationen i Nyköping och Oxelösund utan att studera skillnader 
i reaktioner på ett antal dimensioner med hjälp av explorativ faktoranalys.  
 
Som tidigare nämnts innebär användandet av enkäter i marknadsanalyser en stor förbätt-
ring i noggrannheten och minskar risken för att fel beslut tas samtidigt som det maxime-
rar chanserna till framgång (Brett and Schmitz, 2009). Resultaten kommer att användas 
i analysen av produktiviteten och efterfråga, samt ge information om lämplig målgrupp. 

3.1.1 Respondenter 
De deltagande är boende i Nyköping samt Oxelösund, som är det sekundära marknads-
området med störst inflyttning till Nyköping. Det är inte några särskilda urvalsgrupper 
som valdes till att delta i undersökningen. Kravet är att respondenterna bor i Nyköping 
eller i Oxelösunds kommun vilket säkerställdes genom att respondenterna uppgav sitt 
postnummer i början av enkäten. Det säkerställdes att undersökningen hade tillräckligt 
med svarande från varje åldersgrupp för att en representativ bild av populationen skulle 
fås.  

3.1.2 Distribution 
Det finns flera sätt att distribuera kvantitativa enkäter, bland annat via e-post, telefon, 
internet eller personligt möte, genom att t.ex. få kontakt med respondenter genom att 
fråga dem personligen. Alla metoder har för-och nackdelar, då alla människor i ett sam-
hälle kanske inte representeras till fullo på internet, eller har en e-postadress. Denna un-
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dersökning använder en kombination av tre av metoderna, nämligen personligt möte, e-
post och internet. Själva enkäten finns på internet, genom surveymonkey.com, men dis-
tribuerades genom att skicka länken till enkäten genom e-post. Cirka 100 e-postadresser 
till respondenterna samlades in genom personligt möte med människor vid olika tid-
punkter, platser och dagar, i centrala Nyköping och Oxelösund. Resterande av de sva-
rande kom från samarbete med Skandiamäklarna i Nyköping och med Nyköpings 
kommun. Skandiamäklarna skickade enkätlänken med information till sina kundkontak-
ter via epost (totalt 1100 personer blev kontaktade) vilket genererade lite över 100 svar. 
Nyköpings kommun la upp enkätlänken med information på deras hemsida, det är osä-
kert hur många svar som genererades på detta sätt. Totalt svarade 229 personer på enkä-
ten. 

3.1.3 Enkätfrågorna 
Utformningen av frågorna bygger på forskningsresultat i kundupplevelsemätning för 
bostäder, där faktorer som påverkar attityder till bostadsutformning identifieras 
(Lundgren, 2010). Respondenterna får först svara på frågor om dem själva, bland annat 
om kön, boende ort, bostadstyp, om de ska byta bostad inom 5 år, ålder, om de har barn 
samt vilken inkomst de har. Det innebär att man sedan kan testa om det finns en skillnad 
i hur respondenterna svarar beroende på sociodemografiska grupper. Exempelvis testas 
skillnad på attityd om respondenterna har barn eller inte, eller har svarat ja till att byta 
bostad, om de finns en skillnad beroende på inkomst eller om det är skillnad beroende 
på om man kommer från Oxelösund eller Nyköping. Därefter kommer attitydfrågorna 
som är grupperade i tillhörande dimension/påverkande faktor. Inför en ny sektion med 
attitydfrågor fick respondenten se bilder på projektet och dess läge för att få en uppfatt-
ning om projektet och därefter testa dess attityder. För bilder på projektet se bilaga 2. 
För prisuppgifter som angavs för olika lägenhetsstorlekar, se bilaga 3. Notera att på 
grund av copyright på frågorna som användes i undersökningen kommer dessa inte re-
dovisas explicit. 
 

3.2 Statistisk analysmetod 
Multivariatanalys är ett paraplybegrepp till olika analysmetoder som bland annat princi-
palkomponentanalys, klusteranalys, multivariat regressionsanalys och faktoranalys, som 
syftar till att beskriva och analysera data med flera variabler (Nationalencyklopedin, 
2014b). Vilket av metoderna som väljs beror på vilket syfte analysen har. Faktor- och 
principalkomponentanalys används för att fastställa ett antal dimensioner i data, för att 
lättare visualisera, hitta samband och förenkla ytterligare analyser 
(Nationalencyklopedin, 2014c).  
 
Klusteranalys används för att gruppera och klassificera objekt, som till exempel i geo-
demografisk klassifikation (Nationalencyklopedin, 2014a). Multivariat regressionsana-
lys används för att se vilken påverkan förklarande variabler har på flera responsvariabler 
(beroende variabler) i samma tidpunkt, med syftet att hitta orsakssamband 
(Nationalencyklopedin, 2014d). Genom att observera samband kan man hitta vilken 
bakomliggande faktor som påverkar och undersöka dessa istället för varje enskilt svar 
(Sundell, 2011).  
 
Med explorativ faktoranalys och 2-gruppers t-test kan vi undersöka om det finns en sig-
nifikant skillnad mellan två grupper för en dimension. Däremot kan man inte se kausala 
samband mellan dimensioner, till exempel att de som svarar positivt i dimensionen 
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kommunikationer och som säger ja till att flytta inom fem år också har en intention att 
bo i ett liknande bostadsprojekt. 

3.2.1 Explorativ faktoranalys 
Den analysmetod som används i detta examensarbete är explorativ faktor analys. För att 
avgöra om datamaterialet kan bilda ett antal dimensioner undersöks korrelationsmatri-
sen med hjälp av Kaiser-Mayer-Olkin och Barletts test. Om datamaterialet lämpar sig 
för faktoranalys sker nästa steg för att bestämma ett antal dimensioner. Här används fak-
torer där deras eigenvalue är större än 1,0. Faktorerna bestäms med principal kompo-
nentanalys Den korrelationsmatris som erhållits roteras med Varimax metoden. Vari-
max rotationen gör så att faktoraxlarna blir ortogonala vilket underlättar en meningsfull 
tolkning av de erhållna dimensionerna. Reliabiliteten hos dimensionerna undersöks med 
hjälp av Cronbachs Alpha (Cronbach, 1951) där värdet på Alpha varierar mellan 0-1 
men gränsvärdet för en dimension bör inte understiga 0,70 för att de ingående attityd-
frågorna ska anses representera dimensionen. Attitydfrågor har växelvis utformats som 
ett positivt eller negativt påstående för att undvika att respondenten svarar på ett likartat 
sätt. 

3.2.2 Två- gruppers t-test 
Dimensioner som erhålls genom explorativ faktoranalys utgör sedan underlaget för sta-
tistisk test beträffande signifikanta skillnader mellan olika socioekonomiska variabler 
som kön, ålder, inkomster eller familjesituation. Den test som är relevant att använda är 
om det är på statistiska grunder möjligt att förkasta likhet mellan grupperna. Kan det 
med stöd av ett 95 % konfidensintervall och t-test styrkas att likhet mellan grupperna 
kan förkastas har vi grund för att anta att gruppernas attityder till frågorna som bildar 
dimensionen är olika. 

3.2.3 Strukturella ekvationsmodeller 
Dimensioner som bildats med explorativ faktoranalys lämpar sig väl för att undersöka 
kausala samband med hjälp av strukturella ekvationer. Med hjälp av SEM blir det möj-
ligt att analysera faktorer som vi inte kan observera från flera grupper vilka kan vara na-
tioner och stater, kulturellt eller socioekonomiskt skilda grupper. Dessa kallas för laten-
ta konstrukt. Det är möjligt att utföra experiment med kontrollgrupper där vissa får 
verksamma substanser såsom medicinska experiment. Det finns flera exempel som dis-
kuteras i Jöreskog (1993) (Jöreskog and Sörblom, 1993). Latenta konstrukt bildas med 
hjälp av indikatorer vilket resulterar i en modell som visar hur konstrukten relateras till 
varandra. Signifikanstester utförs för relationer i modellen och styrkan i sambanden 
mellan konstrukten redovisas som korrelationer och kovarianser. Analyser sker med 
Lisrel 8.7. 
 
Med strukturekvationer kan man upptäcka vilka dimensioner som haft störst påverkan 
på andra dimensioner. Genom att utföra experiment kan kausalitet undersökas exempel-
vis genom att variera utformningen av projekt där en grupp av respondenter tar ställning 
till bostadshus med stora balkonger och en annan grupp av respondenter tar ställnig till 
små balkonger, allt annat lika. På samma sätt kan attityder till större strukturer som bo-
stadskvarterens utformning undersökas och deras effekter på helhetsintryck och pris-
värdhet om pris anges för att köpa en lägenhet i ett bostadshus. 
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4 FALLSTUDIE NORRA ARNÖ 
I följande kapitel redogörs för rapportens fallstudie, utvecklingsområdet Norra Arnö. 
Avsnittet inkluderar en beskrivning av området Norra Arnö och av undersökningsmeto-
den, samt de ekonomiska utsikterna både lokalt, nationellt och internationellt. Denna 
information ger underlag till själva marknadsanalysen. Eftersom området ännu är obe-
byggt baseras undersökningen och marknadsanalysen på det mest sannolika scenariot av 
utvecklingen av Norra Arnö, sett till byggherrens illustrationer och detaljplanens visio-
ner. Illustrationerna har haft en central del i enkätundersökningen, genom att ge de sva-
randen något att ta ställning till när det gäller framtida utseende. 

4.1 Områdesbeskrivning Norra Arnö 
Norra Arnö ligger inom stadsdelen Herrhagen i Nyköping, ett område cirka 1,5 km sö-
der om Nyköpings centrum, i angränsning till den södra sidan av Stadsfjärden som rin-
ner in från Östersjön till Nyköping. Precis norr om området, där Herrhagen ansluts till 
Spelhagen, rinner Kilaån som är av riksintresse för naturvården i Södermanlands län.   
 

 
Bild 1 Läge Norra Arnö i Nyköping (Google Maps, 2014) 
 
Läget har stor potential med tanke på närheten till havet och centrum, men på grund av 
de geotekniska förhållandena är området nära vattnet mer kostsamt att bebygga.  I södra 
delen av området finns ett berg med stora naturvärden. I sydöstra delen ansluts planen 
till bebyggelsen i Sjöhagen. 
 
Arnöleden passerar Norra Arnö till väster och är det enda sättet i dagsläget att ta sig till 
centrala Nyköping från bostadsområdena på Arnö.   
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Området är för tillfället en byggarbetsplats då ett kombinerat ålderdomshem respektive 
trygghetsboende håller på att färdigställas på Norra Arnö. Vägnätet för Norra Arnö är 
utbyggt, men i övrigt är området obebyggt.  
 

 
Bild 2: Bygget av ålderdomshemmet Myntan (egen bild) 
 

 
Bild 3: Berget och en glimt av bebyggelsen vid Sjöhagen (egen bild) 
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4.2 Visionen för Norra Arnö 
Kommunens vision för Norra Arnö är att sammanlänka bostadsområdena på Arnö med 
Nyköpings stadskärna. Det finns potential för staden att växa utåt mot bostadsbebyggel-
sen på Arnö, vilket innebär att en stadsdel på Norra Arnö skulle potentiellt ge en natur-
lig anknytning mellan centrum och Arnö. Bostadsområdena på Arnö skulle potentiellt 
gynnas av en upplevd förminskning av avståndet till centrum.  

4.2.1 Detaljplan 
Detaljplanen för Norra Arnö upprättades i februari 2008 med ändamålet att skapa ett 
attraktivt område med blandad bebyggelse som sammanlänkar Nyköpings tätort med 
bostadsområdena på Arnö. Avsikten är att Norra Arnö ska byggas ut i stadsmässig ka-
raktär med ”Nyköpings innerstad som förebild” (Nyköpings kommun, 2008)  
 
Intentionen i detaljplanen är att bebyggelsen ska efterlikna stadsstrukturen i Nyköpings 
centrum, och på så sätt naturligt agera som en brygga mellan staden och Arnös bebyg-
gelse. I planen ges utrymme för ett stadskvarter med en torg där handel och service får 
utrymmas. Planen medger även plats för en park, av karaktären ”strandpark”. Husen ska 
utgöras av flerbostadshus, som övergår till småhus i öster, för att få en naturlig över-
gång till bostadsområdena på Arnö. Detta bildar som fyra områden inom detaljplanen – 
Strandparken i norr, Stadskvarteret närmast Arnöleden i sydväst, bebyggelsen norr om 
berget i söder samt sydöstra delen som ska bestå av småhus, se bild 4. 
 

 
Bild 4: Planområdet Norra Arnö (Nyköpings kommun, 2008) 
 
Stadskvarteren som ska ligga närmast Arnöleden bedöms ge utrymme för 200 lägenhe-
ter. Husen ska variera i höjd med kvarter i samma karaktär som Nyköpings innerstad. 
Bebyggelseområdet norr om berget i planen medger flerbostadshus i fyra till sju vå-
ningar. Längst i öster i planområdet ska småhus byggas, vilket ger en naturlig övergång 
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till den befintliga bostadsbebyggelsen vid Sjöhagen. Hela planområdet bedöms ge plats 
åt 300 lägenheter/bostäder.  

4.2.2 Infrastruktur 
Väster om området passerar Arnöleden, en trafikled som är idag den det enda sättet att 
ta sig ut till Arnö och Örstignäs. Den bebyggelse som byggs närmast vägen ska utgöras 
av verksamheter och kontor för att skydda mot buller för bostadshusen. I framtiden pla-
neras Arnöleden att utformas som en boulevard, med gång- och cykelväg och träd 
(Nyköpings kommun, 2008).  
 
Det påbörjades en planering av och skedde en utredning för en större lokal väg inom 
området vid namn Arnö Strandväg. Denna väg skulle direkt ansluta till Arnöleden enligt 
detaljplanen och utformas som en del i det lokala gatunätet för att inte uppfattas som en 
genomgående trafikled. Det är i nuläget inte längre aktuellt och en ny större lokal väg i 
området skall inte byggas.  
 
En betydelsefull del i planen är utformningen av en ny gång- och cykelväg som ska pas-
sera över kilaån och knyta samman Spelhagen och Norra Arnö. Detta innebär att det 
kommer finnas en ”direkt-rutt” till centrum till de som går eller cyklar från området, 
utan att behöva ta sig ut till Arnöleden. 

4.2.3 Landskap och attribut 
Landskap och områdesattribut har stor inverkan i hur attraktivt man anser att ett område 
är, därför bör stor fokus ligga på designen av nya bostadsområden. I Norra Arnö är 
landskapet vackert, med berget i bakgrunden och havet i förgrunden.  Enligt detaljpla-
nen ska området vara av stadsmässig karaktär, vilket innebär att flerbostadshus blir när-
liggande varandra, ett torg kommer att tillkomma, och det kommer att vara nära till ser-
vice m.m.  
 
Den norra delen av området kommer bilda en strandpark tillgänglig för allmänheten, 
med några öppna vattenytor och gångvägar inom området. Dessutom byggs ett mindre 
parkområde mellan bebyggelsen norr om berget och stadskvarteren som ska innehålla 
en allmän lekplats. Berget innebär att området har nära till strövområden och skog.  

4.2.4 Nokons vision 
Byggföretaget Nokon Byggnads är i skrivande stund i markanvisningsprocessen med 
Nyköpings kommun gällande bebyggelsen norr om berget på Norra Arnö. Deras förslag 
är att bygga fem flerbostadshus med totalt 56 lägenheter. Dessa lägenheter kommer att 
bestå av 2 - 3 rum och kök, av vilket ungefär hälften ska vara hyresrätter och hälften bo-
stadsrätter (Hästbacka, 2014). Nokon har låtit arkitektbyrån Klark rita några illustratio-
ner som visualiserar deras förslag, nedan finns två exempel och visar hur Norra Arnö är 
tänkt att bebyggas. Det är dessa illustrationer som används i attitydundersökningen och 
som därför har en vital roll i undersökningsresultatet på hur området upplevs. De bilder 
som visades i undersökningen finns i bilaga 2. 
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Bild 5: Illustration på framtida Norra Arnö (Klark,  2013) 
 

 
Bild 6: Illustration på framtida Norra Arnö (Klark,  2013) 

4.2.5 Reflektion 
Kommunens vision har inte ännu förverkligats, området är ju ännu obebyggt. Men om 
områden analyseras först innan de planläggs finns möjligheter för kommunen att få ett 
konkret underlag på vad deras visioner bör fokusera på. I denna rapport kommer utfallet 
av enkäten (som analyseras genom explorativ faktoranalys) visa vilka faktorer som di-
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rekt påverkar efterfrågans intention att bosätta sig vid projektet i fråga. Med slutsatserna 
som enkätstudien ger kan man därför ha en vision som helt grundar sig på de variabler 
som faktiskt har en inverkan på efterfrågan. Sannolikheten att planers vision förverkli-
gas kan därför öka med hjälp av marknadsanalyser.  
 
Ytterligare en faktor som kan tänkas påverka är användandet av videoanimering av pro-
jektet. Detta är ett bra verktyg för att visualisera den framtida miljön istället för att an-
vända diverse foto montage. Det är en allt viktigare fråga att förhålla sig till hur hushåll 
reagerar på bostadsprojekt och en videoanimering kan ge en bättre uppfattning om hur 
hushållens upplevelser påverkar deras beslutsfattande. 

4.3 Ekonomisk utsikt 
Den ekonomiska situationen, både ur ett internationellt och lokalt perspektiv, har stor 
inverkan i den potentiella efterfrågan för fastighetsprojekt. Många faktorer spelar in när 
man ser till försäljning av nya bostäder – arbetstillfällen, räntor, inkomster, utbud m.m. 
Att studera den ekonomiska utvecklingen är nödvändigt även för att få en förståelse för 
ortens ekonomiska styrkor och svagheter, och därmed de relativa fördelarna över andra 
orter. Kunskapen kring ekonomin ger möjligheter för ökad förståelse kring efterfrågeut-
vecklingen.  

4.3.1 Internationella ekonomin 
Tre gånger årligen publiceras ekonomiska prognoser för EU och övriga världen av 
DG ECFIN (Directorate-General for Economic and Financial Affairs), en gren av den 
Europeiska kommissionen. Den senaste publicerades den 25 februari 2014 ”The Winter 
2014 European Economic Forecast”. Prognosen för EU är att stabiliseringen av ekono-
min som hittills skett under 2013 års andra hälft spås fortsätta spridas bland fler länder 
inom Europa (DGECFIN, 2014). Trots att ekonomin blir sakta starkare, är det viktigt att 
poängtera att återhämtningen ändå anses vara skör. För att mäta Europas ekonomi och 
förutspå utvecklingen görs prognoser på Europaländernas BNP (Bruttonationalprodukt), 
som mäter deras ekonomiska aktivitet genom att beräkna värdet av alla produkter och 
tjänster som produceras i ett land (Eurostat, 2013). I 2013 växte EUs BNP med 0.1%, 
och förväntas växa med 1.5 % 2014 och vidare 2.0% nästa år, en stabil utveckling med 
andra ord. Inflationen, som inom EU ligger på 1.5% i 2013, förväntas vara någorlunda 
stabil med projektioner på 1.2% i 2014 och 1.5% 2015. Samtidigt förväntas arbetslöshe-
ten ha en stabil och något nedåtgående trend, från 10.9% i 2013, till 10.7 % i 2014 och 
10.4 % i 2015.  
 

Om man ser till den globala ekonomin publicerar UN/DESA, United Nation’s Deve-
lopment Policy and Analysis Division, en årlig rapport vid namn ”World Economic Si-
tuation and Prospects” som beskriver den ekonomiska situationen och förväntad utveck-
ling i världen. Denna rapport går på samma linje som Europa kommissionens uttalan-
den, att tillväxten i 2013 underpresterade med endast 2.1 %, men förväntas förbättras i 
2014 och 2015. Denna förbättring har redan börjat visa sig i början på 2014, då BNP i 
EU börjat växa och USAs ekonomi gradvis förbättras (UN, 2014). Inflationen är låg ge-
nerellt i världen, och det råder mer en oro om deflation, särskilt i EU området. Det som 
fortsätter att vara oroväckande är de höga arbetslöshetssiffrorna. Den globala BNP växte 
i 2013 med 3.0%, och förväntas växa med 3.7 % i 2014 och 3.9 % i 2015 (Nordea, 
2014). Världsekonomin har stabiliserats med en fortsatt återhämtning i Europa, där ef-
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terfrågan är stärkt i USA och tillväxten i Kina i linje med det officiella målet (SCB 
Statistiska centralbyrån, 2014e). 

4.3.2 Nationella ekonomin 
Tillväxt i bruttonationalprodukten 
Under 2013 var tillväxten i BNP endast 0,9 % i Sverige (DGECFIN, 2014). I flera olika 
rapporter talas det dock om en återhämtning i Svenska ekonomin; Europa kommisssio-
nen berättar hur Sverige är ”Rebounding from a soft patch” (DGECFIN, 2014), liksom 
Nordeas uttalande om ”Äntligen återhämtning” i sin rapport Ekonomiska Utsiker mars 
2014. Även i Statistiska centralbyråns återkommande rapport Sveriges ekonomi- Statis-
tisk perspektiv berättar de hur ” Den svenska BNP-tillväxten lyfte markant fjärde kvar-
talet…” (s. 3). Alla tecken verkar peka i en tydlig uppgående och återhämtande riktning 
för Sveriges ekonomi. Enligt Europa kommissionen är förväntningen att Sveriges BNP 
växer med 2.5 % i 2014 och ytterligare 3.3 % i 2015 (DGECFIN, 2014). Nordea bedö-
mer dock att på grund av att finanspolitiken stramas åt nästa år för att budgeten återgår 
till överskott, samtidigt som reporäntan höjs i slutet av 2014 och den globala efterfrågan 
blir fortsatt låg, så kommer vi se en försvagning av tillväxten nästa år (Nordea, 2014).  
 
Den största drivkraften för tillväxten i BNP 2013 var privat konsumtion (Nordea, 2014). 
Den ökade konsumtionen och även den ökade efterfrågan på bostäder visar på att hus-
hållen har en bra ekonomi och sätter även fart på bostadsbyggandet. Statistik visar att 
bostadsbyggandet såg en kraftig ökning i 2013 (SCB Statistiska centralbyrån, 2014e). 
Med tanke på de gynnsamma förutsättningarna med en låg inflation, ökande inkomster 
och en allmän stärkt förmögenhet bland folket (tack vare stigande priser bland bostäder 
och på börsen), borde hushållen haft en ännu större påverkan på tillväxt (Nordea, 2014). 
Anledningen är det ovanligt höga sparandet bland hushållen, som existerar på grund av 
ett lågt förtroende som konsument men även på grund av faktorer så som stora risker på 
bostadsmarknaden och en ökad skuldsättning. Det är troligt att det blir vanligare att spa-
ra istället för att exempelvis ta ut sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Enligt SCB åter-
speglar det ovanligt höga sparandet på en rådande varsamhet bland hushållen, men även 
att det genomsnittliga hushållet har det, i relativa termer, gott ställt och har därför möj-
ligheten att spara undan en betydande del av inkomsten (SCB Statistiska centralbyrån, 
2014e). 
 
Investeringsaktiviteten i 2013 var låg bland företagen, förutom för bostadsindustrin som 
upplevde en uppgång på 33 % för nyproducerade flerbostadshus och 23 % för småhus 
(SCB Statistiska centralbyrån, 2014e). Investeringar förväntas öka i 2014 och fram, i 
synnerhet bostadsinvesteringar (Nordea, 2014).  
 
Sysselsättning 
Trots den klena tillväxten så ökade sysselsättningen i 2013 (DGECFIN, 2014), och trots 
en oförändrad arbetslöshet, kring 8 %, innebär det ändå förbättringar i arbetsmarknaden 
(SCB Statistiska centralbyrån, 2014e). Förväntningarna är att sysselsättningar fortsätter 
att öka och att arbetslösheten sänks något till 7.7 % i slutet av 2014 (Nordea, 2014).  
 
Inflation 
Inflationen är fortsättningsvis låg, från 0,9 % i 2012 sänktes den i 2013 till 0,4 % 
(DGECFIN, 2014). Den låga nivån bedöms stiga något med den förbättrade arbets-
marknaden (Nordea, 2014). 
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Reporänta 
I december 2013 sänkte Riksbanken reporäntan till 0,75 % (DGECFIN, 2014). Denna 
siffra spås att höjas varsamt innan årsskiftet, med en uppgång till 1,5 % fram till slutet 
av 2015 (Nordea, 2014).  

4.3.3 Regionala ekonomin och demografi 
Arbetslöshet 
I Nyköpings kommun ligger arbetslösheten på 8,3 %, en siffra som i princip motsvarar 
arbetslösheten i hela riket, som ligger på 8,5 % i 2013 års siffror, enligt statistik från 
Arbetsförmedlingen. I jämförelse med närliggande kommuner ligger arbetslösheten i 
Oxelösunds kommun på 8,4 % och i Stockholms kommun på 6,9 %. Hela Söderman-
lands län har 11,0 % arbetslösa.  
 
Bostadspriser 
Nyköping har sett en stadig bostadsprisutveckling under många år, då bostadsrätter 
dubblerats i värde sedan 2005 fram till idag, från ca 6 000 kr/kvm i 2005 till runt 13 000 
kr/kvm i februari 2014 (Svensk Mäklarstatistik, 2014). Bara under det senaste året mars 
2013 till februari 2014 har bostadsrättspriserna ökat med 6 %. Det är endast Trosa och 
Strängnäs som har dyrare bostadsrätter i Södermanlands län, och Nyköping ligger över 
snittet i länet på ca 12 000 kr/kvm. Hela riket har sett en ökning på 8 % på bostadsrätts-
priser över året.  
 
Småhuspriserna i Nyköping har sett en ännu större ökning, med en prisutveckling på 
17 % endast under det senaste året (Svensk Mäklarstatistik, 2014). Medelköpesumman 
för en villa i Nyköpings kommun ligger nu på över 2 miljoner. Prisutvecklingen är 
enorm jämfört med övriga riket, vars prisutveckling ligger på 5 % över året, och i Sö-
dermanlands län på 7 %.  
 
Med denna prisuppgång är det sannolikt att fastighetscykeln är i expansionsfasen, möj-
ligtvis på väg att komma i nästa fas. Priset kommer sannolikt att stiga mer.  
 
Befolkning 
Nyköpings kommun hade den 31 december 2013 en befolkning på 53 038 personer.  
 
Befolkning 31 december 2013       

  Totalt Kvinnor   Män   
   Antal Andel Antal Andel 
Nyköping 53038 26884 51% 26154 49% 

        

Oxelösund 11403 5612 49% 5791 51% 
  64441         
Tabell 1:Befolkning(SCB Statistiska centralbyrån, 2014a) 
 
Flyttningsnettot har legat på en stadig positiv riktning med ett medeltal på runt 300 per-
soner sedan år 2000. Befolkningen ökade med 657 personer mellan 2012 och 2013, en 
väldigt bra ökning om man jämför med året innan, då ökningen låg på 330 personer. 
Detta beror dock på en stor ökning i antal invandrade utomlands ifrån till Nyköping, 
vilket påverkar flyttningsnettot, se tabell . Endast inflyttare inrikes ifrån medräknade gör 
att flyttningsnettot år 2013 i Nyköping hamnar på 257 personer. 
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  Flyttningsöverskott       
  2009 2010 2011 2012 2013 
män 77 231 113 187 339 
kvinnor 197 225 150 225 318 
Summa 274 456 263 412 657 
        
  Invandringsöverskott     
  2009 2010 2011 2012 2013 
män 76 92 46 78 200 
kvinnor 140 99 54 63 200 
Summa 216 191 100 141 400 
Tabell 2: Flyttning- och invandringsöverskott i Nyköping (SCB Statistiska centralbyrån, 2014b) 
 
Inkomst 
Den genomsnittliga årliga disponibla inkomsten i Nyköpings kommun är 258 500 kr, 
och är högst för de mellan 45-59 år gamla som då ligger på 326 300 kr. 
 
Medelinkomst 2012, tkr         
  20-29 

år 
30-44 år 45-59 år 60-69 år  >70 år Medel 

Nyköping 185.9 296.0 326.3 295.2 189.2 258.5 
Oxelösund 193.9 288.7 320.6 275.2 187.1 253.1 
Tabell 3: Medelinkomst (SCB Statistiska centralbyrån, 2014d) 
 
Ungefär 81 % av inkomsttagare i Nyköpings kommun tjänar 399 000 kr per år eller un-
der. 
 
Antal och andel personer per inkomstgrupp tkr år 2012 

  Antal  Andel   
  Nyköping Oxelösund Nyköping Oxelösund 
100-399 25467 5806 81.27% 84.40% 
400-499 3246 695 10.36% 10.10% 
500-599 1270 204 4.05% 2.97% 
600-799 873 125 2.79% 1.82% 
800-999 279 29 0.89% 0.42% 
1000+ 201 20 0.64% 0.29% 
Tabell 4: Personer per inkomstgrupp 2012 (SCB Statistiska centralbyrån, 2014d) 
 
Hushåll 
I Nyköpings kommun har nästan en tredjedel av hushållen barn.  
Antal hushåll 2013         
  Hushåll utan 

barn 
Hushåll med barn Totalt 

  Antal Andel Antal Andel   
Nyköping 16397 69% 7221 31% 23618 
Oxelösund 4046 73% 1470 27% 5516 
Tabell 5: Antal barnfamiljer 2013 (SCB Statistiska centralbyrån, 2014c) 
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4.3.4 Framtidsutsikterna för Norra Arnö 
Helhetsutvecklingen pekar på en positiv utveckling för Nyköpings kommun. Trots den 
relativt höga arbetslösheten ökar bostadspriserna kraftigt och inflyttningen är stadig. 
Norra Arnö ligger inom stadsdelen Herrhagen på Arnö i Nyköping. Herrhagen har påvi-
sat en relativ hög positiv flyttningsnetto under perioden 2003-2012 vilket visar områdets 
attraktivitet i Nyköpings centralort (Eriksson, 2013). Området har visat sig också ha en 
av de största nettoinflyttningar för barn, vilket kan förklaras av att det i nuläget har be-
byggts i princip endast med småhus. 
 
Med anledning av Nyköpings positiva utvecklingssiffror och den generella uppgången i 
ekonomin både nationellt och internationellt, förutspås potential för Norra Arnö som 
stadsdel. Fastighetscykeln bedöms vara i expansionsfasen, och utvecklingen pekar på att 
priserna kommer att fortsätta stiga. 
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4.4 Marknadsanalys av Norra Arnö 
I följande avsnitt redovisas den fullständiga marknadsanalysen av Norra Arnö. Här ana-
lyseras produktiviteten, marknadsområden, efterfråga osv. och resultaten från enkätun-
dersökningen ges och beskrivs. Eftersom Norra Arnö är, i skrivande stund, ännu inte 
byggts ut med flerbostäder, förutom ålderdomshemmet, innebär det att det förekommer 
vissa antaganden om framtida utseende och framtida konkurrerande projekt. Svårighe-
ten ligger i tidsaspekten, eftersom projekt som jämförs med Norra Arnö inte är fullt lik-
värdiga då det finns en tidsskillnad som påverkar (Fanning, 2005).  

4.4.1 Produktivitetsanalys 
Som tidigare nämnts är första steget i en marknadsanalys att beskriva och analysera om-
rådets fysiska och legala attribut. Genom enkätundersökningen ges även unik möjlighet 
till att de som själva utgör den potentiella efterfrågan själva får utföra produktivitetsana-
lysen på området. Eftersom de får genom enkäten ge deras åsikter på hur området ser ut 
och huruvida det tilltalar dem eller inte ger det större statistisk säkerhet, jämfört med om 
endast en person (författaren) genomför produktivitetsanalysen. I detta avsnitt ges först 
en områdes- och lägesanalys genomförd av författaren, innan resultatet från enkäten vi-
sar hur områdets attribut och läge tilltalar ett urval av den potentiella efterfrågan. 
 
Geografiska attribut 
Norra Arnö är beläget 1,5 km söder om Nyköpings centrum och norr om bostadsområ-
det Arnö. Riksväg 53, som leder till Oxelösund från Nyköping, passerar precis förbi, 
med goda anslutningar till E4:an. Området beskrivs som precis utanför staden, men 
ändå med goda anslutningsmöjligheter, med potentialen att agera som en brygga mellan 
stadskärnan och Arnö. Detaljplanens mål är att området ska efterlikna stadsmiljö och 
därmed utgöra en naturlig övergång till villorna på Arnö.  
 
Stockholm är beläget 10 mil från Nyköping, med bra förbindelser till E4:an och även 
med tågtrafik. Ostlänken är ett stort järnvägsprojekt som innebär att dubbelspår kommer 
att byggas för att sammankoppla Linköping och Storstockholm via Norrköping, Nykö-
ping/Skavsta, Trosa/Vagnhärad och Järna (Nyköping-Östgötalänken AB, 2014). Detta 
kommer att innebära kortare restider som kommer att skapa större möjligheter till längre 
pendling och större utveckling i arbetsmarknaden. Från Nyköping till Stockholm kom-
mer restiden kortas med cirka 20 minuter, en tid som idag ligger på cirka 60 minuter. 
Ostlänken planeras att stå färdig till år 2028, om cirka 14 år, vilket innebär att påverkan 
på attraktiviteten för nybyggnation på Norra Arnö är mycket liten då försäljningen av 
lägenheterna med all sannolikhet påbörjas innan dess. I denna rapport är det antaget att 
lägenheterna på Norra Arnö är färdigbyggda vid 2017-2019. 
 
Området har nära till grönområden och skog, och cykelvägar kommer att byggas för en-
kel anslutning till centrum. Det finns mataffärer på gångavstånd, och Nyköpings cent-
rum är beläget inom cykelavstånd.  
 
På grund av vägen finns det risk för störande buller. Berget kommer att skydda en hel 
del mot detta, vilket minimerar problemet. 
 
Det är även viktigt att ta hänsyn till områdets status. Eftersom Norra Arnö är ännu obe-
byggt är det svårt att säga hur detta område kommer att ses i Nyköpingbornas ögon. 
Dock kan man säga något om Arnö. Det finns områden på Arnö som har det ekono-
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miskt svårt, bland annat är det området Herrhagen som är mer socialt utsatt. Sedan finns 
det bostadsområden med moderna hus belägna vid vattnet som har mycket högre status. 
Norra Arnö ingår i området Herrhagen, men eftersom bostadsområdena är avskilda från 
varandra på grund av berget så har Norra Arnö möjligheten att utveckla sin egna sociala 
status. Med tanke på att området kommer att bestå av helt nybyggda hus och har sitt 
läge nära vattnet och centrum finns det möjlighet att Norra Arnö får en påtaglig bättre 
image än grannbostäderna.  
 
Legala attribut 
Området är detaljplanerat och ägs för närvarande av kommunen. Markanvisningar är på 
gång med byggherren Nokon AB som planerar att bygga fyra flerbostadshus på områ-
det. Området kommer att bebyggas med både hyres- och bostadsrätter. 
 
Fysiska attribut 
Fysiska attribut uppdelas i naturliga eller tillverkade. Norra Arnös naturliga fysiska at-
tribut är sjöutsikten, skogen och närhet till staden. Sjöutsikten kommer vara imponeran-
de, särskilt för de lägenheter som är belägna högre upp i byggnaden. På grund av björ-
kar och högt gräs som växer framför kommer de lägenheter i botten- och/eller förstavå-
ningen inte ha sjöutsikt. Det finns en större skog på det bakomliggande berget som är 
attraktiv för naturvandringar.  
 
De fysiska tillverkade attribut är än så länge inte så många, då området är obebyggt. Om 
området utvecklas enligt visionen kan det komma en restaurang och affärer till området, 
men detta kan dröja. Området har närhet till mataffärer, och det kommer att byggas 
gångvägar ut till och längs med vattnet. Byggnadernas design är även det en viktig fak-
tor. Illustrationerna visar på en simpel och modern design, men som saknar en riktig 
hemkänsla.  
 
Områdesanalys 
Här identifieras de faktorer som är restriktiva eller fördelaktiga i områdets markanvänd-
ning. 
Egenskap Kommentar 
Sluttningar Området är generellt sett mycket plant med det enda undantaget berget 

i den västra delen av området. 
Utsikt Utsikten är en av de områdets största styrkor, beläget nära havet med 

utsikt över Stadsfjärden och hamnen vid innerstaden. På motsatt håll 
ger berget en naturnära utsikt, dock med en större väg samt järnväg på 
andra sidan. 

Åtkomst Norra arnö är belägen 1,5 km från centrala Nyköping, åtkomst kom-
mer att ske från Arnövägen.  

Översväm-
ningsrisk 

På grund av den plana marken, närheten till havet och dessutom den 
sanka marken är det risk för översvämning. Detta har dock redan kart-
lagts av Nyköpings kommun, som inte detaljplanerat för byggnader i 
riskområdet.  

Intilliggande 
markanvänd-
ning 

Öster om området finns småhus som kommer att ansluta så småning-
om. Väster finns en trafikerad väg och naturområden finns runt om i 
form av berget, vattenområde och en planerad park.  

Juridis-
ka/rättsliga 
egenskaper 

Hela området är detaljplanerat med utrymme för blandad bebyggelse 
som ska eftersträva innerstadskaraktär.  
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Buller På grund av den hög trafikerade Arnöleden innebär det att området är 
utsatt för buller. Därför är det planerat att kontorsbyggnader ska utgöra 
skydd från vägen, och bostäder ska ligga närmare vattnet.  

Service Med 1,5 km till centrum och med bra cykelvägar finns tillgång till nära 
service. Matbutiker finns i närheten, samt vatten och natur. Området är 
för närvarande obebyggt, men planen är att bebyggelsen ska vara 
blandad och tillåta service så som restauranger och handel. Ett torg ska 
byggas i mitten av området. 

Trädtäckning Det finns mycket trädtäckning vid berget, men inte särskilt mycket vid 
själva bebyggelse-läget. Detta innebär små kostnader att röja. 

Jord/sten un-
derlag 

Underlaget är sankt, vilket kan innebära kostnader för att stabilisera 
innan det byggs.  

 

4.4.2 Stadstillväxt och marknadsområden 
Syftet med att identifiera och definiera marknadsområdena är att erhålla underlag till 
fastställandet av områdena som efterfrågan kommer ifrån och vilka projekt som konkur-
rerar om denna efterfråga (Fanning, 2005). Dessa marknadsområden delas upp i primär-
område, sekundärområde och externområde. Eftersom externområdet (den marknadsan-
del som kommer utomlands ifrån och från övriga Sverige) handlar om en så pass liten 
del av den totala marknaden skall de fokus ligga på de andra områdena. 
 
Primärområde 
Norra Arnös primära marknadsområde är Nyköpings tätort inklusive Arnö. Detta har 
tagits fram genom kommunens flyttningsstatistiks rapport, ”Flyttningar till och från Ny-
köpings kommun 2000-2012”. Norra Arnö ligger inom området Herrhagen i Nyköping, 
som har en inflyttning på ca 2/3 från den egna kommunen (Eriksson, 2013). 
 
Sekundärområde 
De sekundära marknadsområdena har hittats genom observation av flyttningsstatistik till 
Nyköping, där sekundärområden utvalts till de kommuner som genererar störst inflytt-
ning till Nyköpings kommun enligt 2012-års statistik.  
 
De fyra kommuner med störst inflyttning till Nyköping, och som därmed blir de fyra 
sekundärområdena till Nyköping är Oxelösund (396 st.), Stockholms stad (222 st.), Tro-
sa (105 st.) och Norrköping (105 st.) (Eriksson, 2013). Dessa kommuner ligger alla i 
närområdet till Nyköpings kommun, inom möjlig pendlingsavstånd. Observera att en-
dast Oxelösund, som är den största av de sekundära marknadsområdena, ingår i under-
sökningen på grund av begränsningar i tillgänglig data och tidsbrist. 

4.4.3 Målgrupper 
Inflyttningsstatistik till Nyköpings kommun (Eriksson, 2013) visar tydligt att majorite-
ten av inflyttarna är unga vuxna mellan 20-29 år, med en topp på 24 år, år 2012. Däref-
ter är inflyttningen ganska jämn för de mellan 35-69 år, och ganska låg för dem över 70. 
Trots denna statistik är det viktigt att notera att kurvan för utflyttning efter ålder är 
mycket lik, och har alltså också en topp mellan 20-29 år. Om man ser till flyttnettot är 
det negativt för de mellan 20-24, men åter igen toppas kurvan vid 25-29. 
 
Från de olika marknadsområdena kommer det därför olika målgrupper. Eftersom det är 
många i åldern 20-29 som flyttar till Nyköping, är det alltså denna grupp vi ska locka 
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från sekundärområdena. För primärområdet (Nyköpings tätort) får vi målgruppen från 
flyttnetto statistiken, vilket ger tre olika målgrupper – 25-29, 40-44, och 60-64 år.  

4.4.4 Konkurrerande utbud 
Det finns alltid risk att de människor som utgör den potentiella efterfrågan istället väljer 
ett annat projekt – ett konkurrerande projekt. Det konkurrerande utbudet består i de bo-
städer som kommer att finnas till försäljning vid samma tidpunkt som Norra Arnö, och 
innebär att både det befintliga bostadsutbudet samt andra nybyggnadsprojekt tas i beak-
tande. De bostäder som är konkurrerande är de som har liknande attribut och kommer 
därför att attrahera samma typ av köpare.  
 
Planerade projekt 
De bostadsområden som är i planeringsskedet och kan sägas konkurrera med Norra 
Arnö inkluderar kvarteret Åkroken, som kommer att innefatta flerbostadshus precis vid 
Nyköpings Å och med fantastiskt läge i centrum. Andra planerade projekt som kan 
komma att konkurrera är området Teaterstråket, som kommer att ge plats för bostäder 
mitt i centrum.  
Kvarteret förrådet är ett utvecklingsområde i Nyköping som planeras exploateras med 
både bostäder och kontor. Hyresrätterna som planeras har byggstart under 2014, med 
övriga områden under 2015-2016. Det kommer alltså ta några år förrän detta kvarter är 
färdigställt, men kan mycket väl komma att vara under samma tidsram som Norra Arnö. 
Området är nära centrum och vattnet och med liknande attribut kan det vissa sig vara en 
stor konkurrent till Norra Arnö.  
Marieberg är ett område som ligger i anslutning till Brandkärr, Nyköpings egna ”mil-
jonprograms-område”. Brandkärr har inte Nyköpings bästa image, men det finns möj-
lighet att Marieberg ses som utanför Brandkärr för att bilda ett eget område, trots närhe-
ten. Marieberg kommer att färdigställas ungefär under samma tidpunkt som Norra Arnö 
och ge plats för 150 lägenheter samt seniorboende. Norra Arnös attribut beräknas vara 
något överlägsna med tanke på närheten till havet och den bättre imagen.  
Brandholmen är ett bostadsområde som har utvecklats mycket och fortsätter att göra 
det.  Det planeras fler bostäder på brandholmen, ett område som ligger i närheten till 
vattnet och centrum.  
 
Befintliga bostäder 
I det primära marknadsområdet, som inkluderar Nyköpings tätort, finns ganska mycket 
nybyggt i liknande områden som Norra Arnö. Bostadsområden kring Stadsfjärden i Ny-
köping har ökat i mängd och med attribut som modern arkitektur, utsikt över havet och 
närhet till centrum förstår man de något högre än medelpriserna. Områdena inkluderar 
Silon och Brandholmen och är färdigbyggda. Dessa två områden har dock bättre rykte 
än vad Arnö generellt sett har. Lägenheterna här är dyrare än vad Norra Arnös lägenhe-
ter kommer att kunna säljas för och attraherar därför en annan marknad.  

4.4.5 Efterfråga 
Det var tyvärr för få respondenter från det sekundära marknadsområdet (Oxelösund) för 
att det skall vara meningsfullt att utifrån stickproven skatta efterfrågans storlek ur moder 
populationen. Syftet var att bedöma hur många potentiella köpare som kan skattas från 
ett stratifierat urval. En siffra kan tyvärr inte ges, dock kan man se i undersökningsresul-
taten vad som bör fokuseras på för att området ska bli mer attraktivt.  
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Trots att en siffra inte kan ges för efterfråga kan man se att 21 personer (10 %) ur urva-
let på 208 (det var totalt 229 som svarade på enkäten, men 21 personer valde att inte 
svara på denna fråga) angav att de hade en intention att köpa en lägenhet på Norra Arnö. 
Detta är ett ganska bra resultat med tanke på att det inte var ett krav att respondenterna 
planerade eller ens ville flytta. Dessutom undersöktes endast ett av de sekundära mark-
nadsområdena, och därför ges inte hela bilden. Som nämnts kan man inte säga hur 
mycket efterfrågan kommer att bli, men detta kan ge en ledtråd i att efterfråga finns för 
Norra Arnö så som det ser ut enligt illustrationerna.  

4.5 Undersökningsresultat 
Respondenterna 
Undersökningen besvarades av 229 respondenter, varav 151 stycken kom från Nykö-
ping och 40 stycken från Oxelösund. Övriga svaranden var från andra orter i Sverige, 
eller hade valt att inte svara på frågan. Andelen kvinnor var 46 %, och män 54 %. Ål-
dern på de svarande var spridd; 11 % var under 29 år, 23 % var mellan 30-44 år, 30 % 
var mellan 45-59 år, 29 % var mellan 60-69 år och 7 % var över 70 år.  
 
Av de 229 svarande svarade 208 personer på frågan om de har en intention att köpa en 
lägenhet på Norra Arnö. Av dessa 208 svarade 21 personer ja (ca 10 % av de som sva-
rade på frågan), medan 187 personer svarade nej (ca 90 %).  

4.5.1 Explorativ faktoranalys 
I detta avsnitt redovisas resultatet av faktoranalysen, där skillnad i attityd testas mot re-
spondentens sociodemografiska grupp och intentioner. Detta avsnitt är strukturerat utef-
ter de sju dimensionerna i enkäten. I varje dimension återges för vilka grupper dimen-
sionen skilde sig signifikant och vad det innebär. Avsnittet återger svaren, men analyse-
ras mer ingående i slutsatsen. På grund av copyright på frågorna redovisas inte exakta 
formuleringen, dock inleds varje dimension med en beskrivning av vad som ställdes. 
Statistiska analyser är utförda med SPSS 18.0. 
 
Kaiser-Mayer-Olkin och Barletts test (0,892) visade att korrelationsmatrisen lämpar sig 
för faktoranalys. Faktoranalysen resulterade i 7 dimensioner som tillsammans förklarar 
74,4 procent av variansen i datamaterialet. Cronbachs Alpha varierar mellan 0,79-0,96 
vilket visar att samtliga attitydfrågor har hög reliabilitet för den dimension som repre-
senteras. Det är alltså meningsfullt att fortsätta med analyser beträffande signifikanta 
skillnader mellan olika socio-ekonomiska grupper för de sju dimensionerna. 
 
Dimensioner 
Faktoranalysen resulterade i följande sju dimensioner; tilltalande bostadsprojekt, triv-
sam boendemiljö, tilltalande bostadshus, kommunikationer, helhetsintryck, intention 
och prisvärdhet.  
 
2-gruppers t-test möjliggör analys om det finns signifikant skillnader i attityder till olika 
dimensioner. Exempelvis skillnader mellan olika socio-ekonomiska variabler som kön, 
ålder, inkomster eller om respondenten är boende i Nyköping eller Oxelösund. Tester 
sker också för dem som svarar ja eller nej i frågan om de har en intention att bosätta sig 
i projektområdet.  
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Tilltalande bostadsprojekt 
Denna dimension berör hur respondenterna upplever projektet. Respondenterna fick på 
en ordinal sju-gradig skala tycka till om läget för projektet, bostadsmiljön och huruvida 
miljön får dem att känna sig väl till mods. 2-gruppers t-test visade att det inte fanns sig-
nifikanta skillnader mellan olika socio-ekonomiska grupper i denna dimension. Detta 
innebär att grupperna upplevde projektet på ett likvärdigt sätt.  
 
Trivsam boendemiljö 
På en ordinal sju-gradig skala fick respondenterna ange till vilken grad de ansåg att bo-
stadsmiljön är trivsam, varierad och förmedlar hemkänsla. 2-gruppers t-test visade att 
det inte fanns signifikanta skillnader mellan olika socio-ekonomiska grupper i denna 
dimension. Detta innebär att grupperna upplevde dimensionen på ett likvärdigt sätt.  
 
Tilltalande bostadshus 
Respondenterna fick i denna dimension beskriva på en ordinal sju-gradig skala huruvida 
de tyckte att utformningen av husen var tilltalande, enformiga eller trista samt om de 
uppfattade placeringen av husen som levande. 2-gruppers t-test visade att det inte fanns 
signifikanta skillnader mellan olika socio-ekonomiska grupper i denna dimension. Detta 
innebär att grupperna upplevde dimensionen på ett likvärdigt sätt.  
 
Helhetsintryck 
I denna dimension fick respondenterna bedöma på en ordinal tio-gradig skala till vilken 
grad de hade ett positivt intryck av bostadsområdet som helhet och till vilken grad de 
skulle rekommendera projektet till sina vänner samt om de skulle komma att trivas i bo-
stadsområdet. Olika åldersgrupper visade sig ha signifikanta skillnader i reaktioner på 
helhetsintrycket. Det är respondenter under 29 år vilka har ett signifikant bättre helhets-
intryck än åldersgrupperna 30-44, 45-59 samt 60-69. Dock ska det observeras att det var 
endast 23 respondenter i ålderskategorin under 29 år. 
 
Intention 
På en ordinal tio-gradig skala fick respondenter gradera sin avsikt att bo i ett liknande 
bostadsprojekt till Norra Arnö, och ange hur troligt det var att de skulle bosätta sig i en 
liknande miljö samt till vilken grad de ansåg att denna typ av område passade dem bra 
att bo i. 
 
De grupper som visade ha en signifikant skillnad i sina svar är de som avser att byta bo-
stad inom fem år jämfört med de som inte ska det. Statistiska skillnader finns också be-
träffande personer under 29 år jämfört med åldersgrupperna 30-44 år samt 45-59 år och 
hushåll med lägre inkomstnivåer (hushåll med en sammanlagd inkomst på under 
399 000 kr/år) jämfört med hushåll som har högre inkomst (800 000-899 000 kr/år). 
 
Detta innebär att de som avser att byta bostad inom fem år anser i högre grad att de vill 
bo i ett projekt som liknar Norra Arnö än de som inte avser att flytta. De anger att det är 
mer troligt att de bosätter sig i ett liknande område och tycker i högre grad att områdes-
typen passade dem bra. Detsamma gäller för unga jämfört med äldre åldersgrupper, 
samt de som har en lägre inkomst.  
 
  



 

 
 
30

Kommunikationer 
I dimensionen som berör kommunikationer fick respondenterna ange på en ordinal sju-
gradig skala i vilken grad Nyköping är en bra stad för dem att bo i, huruvida möjlighe-
terna till fritidsaktiviteter var oförändrade i Nyköping samt hur enkelt de når sina vänner 
från Nyköping, och till vilken grad resor till jobbet var oförändrade från Nyköping jäm-
fört med innan. Denna dimension ser till kommunikationer inom Nyköping, vilket gjor-
des främst för att se om det fanns en skillnad mellan boende i Nyköping eller Oxelö-
sund. 
 
Som antagits i hypotesen till varför bostadsområdet inte är bebyggt finns en signifikant 
skillnad i resultat i dimensionen mellan boende Oxelösund och Nyköping. Nyköpings-
bor är i högre grad mer positiva till den här dimensionen och upplever att möjligheten 
till kommunikation mellan arbete, vänner och fritidsintressen inte förändras.  
 
Det är även andra grupper där signifikanta skillnader påträffas inom denna dimension. 
Barnfamiljer var i större grad mer positiva till möjligheten till kommunikation än hus-
hållen utan barn. Detta skulle kunna handla om att barnfamiljer är mer aktiva och nyttjar 
offentlig/allmän service mera. Även åldersgruppen 30-44 år var mer positiva till denna 
dimension jämfört med övriga åldersgrupper samt boende i småhus jämfört med boende 
i bostadsrätter. 
 
Prisvärdhet 
För att respondenterna skulle bedöma projektets prisvärdhet angavs prisexempel på någ-
ra olika lägenheter. Dessa prisexempel sattes något lägre än marknadspriset i Nyköping. 
Respondenterna fick på en ordinal tio-gradig skala ange till vilken grad de ansåg att bo-
endet var prisvärt med hänsyn till boendets egenskaper samt till marknadspriser i Nykö-
ping. 
 
De grupper som visade sig ha en signifikant skillnad i sina svar när det gäller prisvärd-
het är män och kvinnor. Män anser i större grad att Norra Arnö är ett prisvärt projekt. 
 
Intention att köpa en lägenhet på Norra Arnö 
Den sista frågan i enkäten frågade om de hade en intention att köpa en lägenhet på Nor-
ra Arnö. Av de 229 som besvarade enkäten, svarade 208 på denna fråga som endast 
hade svarsalternativen ja eller nej. Det var 21 personer (10 %) som svarade ja, att de 
hade en intention att köpa en lägenhet på Norra Arnö, medan 187 personer (90 %) sva-
rade nej av 208 som svarade på frågan. Eftersom det var bara 21 personer som svarade 
ja kan man inte med statistisk säkerhet testa vilka dimensioner som påverkar beslutet, 
och därför ger dessa svar endast en vägledning. Mellan de som svarade ja eller nej fanns 
stora skillnader i medelvärdet på skalan de fått svara på, i alla dimensioner förutom di-
mensionen kommunikationer. Detta innebär att de som svarat ja har genomgående varit 
mer positiva till projektet i alla dimensioner, förutom dimensionen kommunikationer 
där grupperna är lika positiva. Detta visar att dimensionen kommunikationer är det mest 
positiva i projektet och ska ges särskilt fokus om man vill öka efterfrågan. 
 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan svaren för boende i Nyköping och Oxelö-
sund. Detta var ett något förvånande resultat, men det visar att Nyköpingsbor och Oxe-
lösundsbor inte skiljer sig i uppfattningen av projektet. Dock bor endast två personer av 
de 21 stycken som hade en intention att köpa en lägenhet på Norra Arnö i Oxelösund. 
Detta kan visa på svårigheterna med att få personer från sekundära marknadsområden 
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att flytta till det primära marknadsområdet, eftersom de inte har uppvisat en skillnad i 
upplevelse i de olika dimensionerna förutom på intention att köpa en lägenhet i projek-
tet. På grund av låg svarsfrekvens kan en gruppjämförelse mellan ja och nej intentioner 
inte göras, och därför kan man inte avslöja vilken dimension påverkar mest i det beslu-
tet. 

4.5.2 Strukturell ekvationsmodellanalys 
För att genomföra en analys med strukturella ekvationsmodeller behövs en större mängd 
respondenter. Därför kan endast de respondenter som svarat nej till frågan om de har en 
intention att köpa en lägenhet i projektet analyseras i beslutsfattandet. Trots att det in-
nebär att en direkt jämförelse mellan de som svarar ja och nej inte är möjlig är det ändå 
intressant att se vilka dimensioner som särskilt påverkar beslutet att inte ha en intention 
att köpa en lägenhet på Norra Arnö. Se den teoretiska modellen i bilaga 3. 
 
Trots att respondenterna sagt att de inte är intresserade av att köpa en lägenhet på Norra 
Arnö är man dock positivt inställd till bostadshusens utformning och bostadsprojektet i 
sig. Det finns signifikant påverkan på helhetsbedömningen och intention att bo i en lik-
nande bostadsmiljö, men man upplever inte att det är prisvärt. Störst positiv påverkan 
har bostadshusens utformning, övriga relationer har ingen signifikant påverkan på hel-
hetsbedömningen eller det kundupplevda värdet (prisvärdhet).  
 
Med strukturekvationer kan man upptäcka vilka dimensioner som haft störst påverkan 
på andra. Modellen visar att dimensionerna trivsam boendemiljö och ett tilltalande bo-
stadsprojekt har störst påverkan på bedömningen av prisvärdhet och intentionen att bo i 
ett liknande bostadsprojekt. 
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5 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
Dessvärre var det för få respondenter som svarade ja till att de hade en intention att köpa 
en lägenhet på Norra Arnö för att kunna genomföra en jämförelse med de som sa nej. 
Utifrån det hade det varit möjligt att säga vilka dimensioner som påverkar beslutet att 
säga ja till att vilja köpa en lägenhet på Norra Arnö. På grund av bristande tid är det allt-
så inte möjligt att säga exakt vilka faktorer som spelar störst roll till de som är positiva 
till projektet.  
 
Det var tyvärr även för få respondenter från Oxelösund för att med statistisk säkerhet 
skatta efterfrågan för projektet från det sekundära marknadsområdet. Resultaten från 
undersökningen ger istället vägledning i var fokus bör ligga för att öka efterfrågan. 
Trots det var det 10 % av respondenterna som angav att de hade en intention att köpa en 
lägenhet på Norra Arnö, ett ganska bra resultat med tanke på att respondenterna inte be-
hövde ha en intention att flytta för att kunna delta i undersökningen. Det är sannolikt att 
efterfråga finns för projektet, trots att en siffra inte kan bestämmas. 
 
Undersökningen visar att unga (under 29 år) har ett bättre helhetsintryck av Norra Arnö 
och har i större grad en intention att bosätta sig i ett liknande projekt. Det är även hus-
håll med en lägre inkomst (en sammanlagd årsinkomst på under 399 000 kr) samt de 
som avser att byta bostad inom fem år som har en intention att bosätta sig i ett liknande 
projekt till Norra Arnö. Nyköpingsbor, barnfamiljer, boende i småhus och 30-44 åringar 
är positiva till dimensionen kommunikationer i högre grad än andra grupper och anser 
med andra ord att Nyköping är en bra stad att bo i samt att man enkelt når sina vänner, 
arbete och fritidsintressen. 
 
Att unga får ett bättre helhetsintryck än äldre och skulle i högre grad rekommendera 
projektet till äldre samt trivas i området kan handla om att kvalitéerna som Norra Arnö 
har passar yngre bättre, till exempel läget nära staden eller att det handlar om nybyggda 
bostäder. Enligt undersökningen är det unga, de med lägre inkomst och de som avser att 
byta bostad inom fem år som visar att de har en intention att bosätta sig i ett liknande 
projekt. Eftersom unga har i större utsträckning lägre inkomst och är i högre grad flytt-
benägna är dessa tre grupper överlappande. Det är därför unga personer under 29 år som 
är Norra Arnös största målgrupp, allt dock beroende på vad priset på lägenheterna fast-
ställs till. 
 
Dimensionerna trivsam boendemiljö och ett tilltalande bostadsprojekt visade sig ha 
störst påverkan på bedömningen av prisvärdhet och intentionen att bo i ett liknande pro-
jekt. Detta innebär att fokus bör ligga på att öka trivsamheten i boendemiljön i synner-
het (det är svårare att göra förändringar i bostadsprojekts läge) om man vill att fler ska 
se projektet som prisvärt och fler ska ha en intention att bosätta sig i ett liknande områ-
de. Exempel kan vara att utforma bostadsmiljön till att förmedla mer hemkänsla samt 
bli mer varierad och trivsam.  
 
Genomgående har dimensionen kommunikation haft störst betydelse för de skillnader 
som finns i undersökningen. Denna dimension mätte till vilken grad respondenter enkelt 
når sina vänner, arbete och fritidsintressen från Nyköping och anser att det är en bra stad 
att bo i. Det är alltså den viktigaste variabeln för att efterfråga ska finnas för projektet på 
grund av den betydelse den visat i undersökningen. Detta innebär att för att Norra Arnös 
attraktivitet hänger mycket på Nyköpings attraktivitet i helhet. Det är viktigt för männi-
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skor att man enkelt kan nå sina vänner, arbete och fritidsaktiviteter från sitt hem och för 
att området ska upplevas som attraktivt måste Nyköping som stad upplevas som en bra 
stad att bo i. Fokus måste därmed ligga på service och bra kommunikationer. 
 
Nyköping har en positiv bostadsmarknad just nu, med en 6 % ökning på bostadsrättspri-
serna detta år (februari 2013-2014) och 17 % ökning på småhuspriserna. Detta tillsam-
mans med en stadig inflyttning innebär en förutspådd positiv ekonomiskutveckling för 
Nyköping de nästkommande åren och därför även för området Norra Arnö.  
 
Rekommendationen utifrån undersökningsresultaten är att Nyköpings kommun lägger 
fokus på variabeln kommunikation. Det är särskilt viktigt för potentiella kunder att det 
är enkelt att nå sina vänner, arbete och fritidsintressen, det ska gå snabbt och vara smi-
digt. Detta innebär exempelvis att fokus bör ligga på att utforma bra gång- och cykelvä-
gar, smidiga trafiklösningar och goda parkeringsmöjligheter. Det innebär även att det är 
viktigt att Nyköping erbjuder ett stort utbud av aktiviteter och att kollektivtrafiken är 
prisvärd med täta avgångar. Det måste vara enkelt för människor att ta sig runt och det 
måste finnas ett bra utbud av aktiviteter runt om staden. Det kan tyckas självklart, men 
det är viktigt för att efterfrågan på bostadsprojekt i Nyköping ska öka att kommunen fo-
kuserar på sin attraktivitet med särskild hänsyn till kommunikationer.  
 
Om Norra Arnö utvecklas enligt illustrationerna är det rekommenderat att målgruppen 
är unga vuxna (under 29 år). Då bör projektet utformas med hänsyn till denna grupp och 
dess preferenser, till exempel att det bör vara enkelt och smidigt att ta sig in till centrum 
även utan bil och att man har ett bra utbud av service i närheten. Bostadshusen visade 
ingen signifikant skillnad mellan svar i de olika grupperna, vilket innebär att alla ställde 
sig lika till uppfattningen av utformningen. En förändring av utformningen behöver där-
för inte nödvändigtvis betyda att projektet attraherar en annan målgrupp. Den dimension 
som kan göra en skillnad och attrahera fler köpare är som sagt fokus på kommunikatio-
ner. De dimensioner som kan göra en skillnad på prisvärdhet och intention att bo i ett 
liknande bostadsområde är dimensionerna trivsam boendemiljö och tilltalande bostads-
projekt. Detta innebär att om man vill öka känslan av att lägenheterna är prisvärda så 
bör man fokusera på att öka trivsamheten i boendemiljön (öka hemkänsla, variation och 
trivsamhet).  
 
Slutsatser angående hypotesen att Norra Arnö inte blivit exploaterat på grund av för låg 
efterfrågan kan inte styrkas. Respondenterna som bor i Nyköping var mer öppna och 
positiva till området Norra Arnö. Det visade sig stämma att respondenter som bor i Ny-
köping och deltar i enkäten hade i högre grad en intention att bosätta sig på Norra Arnö 
än de som bor i Oxelösund. Orsaker till att detaljplanen inte förverkligats får sökas på 
andra grunder. 
 
Rekommendationerna för att öka Norra Arnös attraktivitet är: 
 
Fokus på kommunikationer 
Det måste vara enkelt att nå både vänner, arbete och fritidsintressen. Norra Arnö måste 
kännas ”nära till allt” för att vara attraktivt. Fokus bör ligga på en bra utformning av 
gång- och cykelvägar, smidiga trafiklösningar, bra kollektivtrafik.  
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Fokus på att öka trivsamheten i boendemiljön 
Om man lägger fokus på att öka hemkänslan av bostadshusen och skapar mer variation 
för att öka trivsamheten i utformningen så kommer även människor att uppleva lägen-
heterna som mer prisvärda. För att öka känslan av prisvärdhet måste alltså boendemil-
jön bli mer trivsam och hemtrevlig. 
 
Målgruppen är unga under 29 år  
Om projektet utformas enligt illustrationerna är det rekommenderat att målgruppen är 
unga vuxna under 29 år. Det är denna grupp som har bäst helhetsintryck av projektet 
och som visar störst intention till att köpa en lägenhet i ett liknande område till Norra 
Arnö.  
 
Med sannolikhet finns efterfråga för projektet 
Trots att efterfrågan inte kan bestämmas i siffror visar 21 av 208 personer en intention 
att faktiskt köpa en lägenhet på Norra Arnö. Detta är ett ganska bra resultat, särskilt 
med tanke på att endast ett sekundärt marknadsområde har undersökts och att det inte 
funnits ett krav för respondenter att ha en intention att flytta. Om fokus läggs på de di-
mensioner som anges här i rekommendationerna finns också möjlighet till att öka at-
traktiviteten av projektet.  
 

6 DISKUSSION  
Fallstudien visar ett exempel på hur marknadsanalys kan användas, men det finns 
många olika sätt och anledningar till att utföra en marknadsanalys. Undersökningsmeto-
den som används fokuserar på kundupplevda värden. På så sätt mäts kundernas faktiska 
preferenser vilket ger bra underlag till hur projekt bör utformas eller ändras för att öka 
sin efterfrågan. Men det finns även enklare metoder där efterfrågan kan skattas med 
hjälp av flyttningsstatistik. Den statistik som krävs måste beställas från SCB och på 
grund av begränsade resurser så användes inte den metoden i denna rapport.  
 
Det finns alltså mycket utrymme till att vidareutveckla denna analys. Delvis genom att 
utveckla analysen på Norra Arnö för att få fram en siffra på efterfråga för projektet, an-
tingen genom statistisk analys eller en fortsättning av attitydundersökningen. Med mer 
tid kan man exempelvis undersöka efterfrågan från flera sekundära marknadsområden 
(Stockholm, Norrköping och Trosa). Delvis kan studien utvecklas genom att använda 
attitydundersökningar i ett större perspektiv. Med detta menas att kundupplevelser inte 
behöver begränsas till bostadsprojekt, utan teoretiskt är det vara fullt möjligt att använda 
tekniken till att ta reda på hur människor upplever stadskärnor, centrumstråk, gallerior 
m.m. En central del i just mätning av kundupplevda värden är att mäta reaktionen på en 
animering av projektet som studeras. En videoanimering ger respondenterna något mer 
konkret att tycka till om och har gett goda resultat i andra projekt. 
 
Nyköping är en kommun som vill öka sin befolkning. Likt ett företag som vill öka sin 
omsättning handlar det då om att förstå marknadens preferenser. Varför väljer folk Ny-
köping över andra orter? Vem är det som vill bosätta sig i Nyköping? Hur kan man 
locka andra grupper? Vad är det som människor gillar med ett visst bostadsprojekt? Att 
studera kundernas upplevelser är en metod att förstå vilka faktorer som ligger bakom 
deras beslutfattande. Det är dessa faktorer som blir viktiga ur en strategisk synpunkt.  
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Denna undersökning har utgått ifrån ett bostadsprojekt och två marknadsområden, men 
som tidigare nämnts går detta att expandera och variera till att passa olika ändamål.  Re-
sultaten i denna studie bygger på illustrationerna som beställdes av Nokon Byggnad om 
hur det är tänkt att se ut och därför är resultaten direkt kopplade till denna tänkta utse-
ende. Studien har alltså bidragit till att svara på vem målgruppen är i detta område och 
vilka faktorer som har en särskild påverkan i kundernas beslutfattande gällande Norra 
Arnö. Med ytterligare tid och resurser hade även en siffra på efterfrågan kunnat faststäl-
las genom antingen en större undersökning och fler svaranden, eller genom en statistisk 
studie av inflyttning med data om inkomst, specifika regioner osv. Man kan även an-
vända resultatet för att ta reda på vilka fokusområden som bör förändras för att öka ef-
terfrågan (i detta fall boendemiljön), och vilka variabler som påverkar den tänkta mål-
gruppen.  
 
Kommunen kan nyttja informationen genom att få en ökad förståelse för vad olika 
grupper i befolkningen tycker om olika projekt. Dessutom är det intressant för kommu-
nen att känna till de viktigaste variabler som ligger bakom beslutsfattandet i boendeva-
let. För Norra Arnö var det dimensionen kommunikation, en dimension som sannolikt 
påverkar alla nybyggnadsprojekt i Nyköping, då det handlar om stadens attraktivitet. 
 
Denna uppsats har visat en metod att utföra en marknadsanalys och visat hur man kan få 
fram unik information om invånarna (kunderna). Nästa steg för kommunen är att ta till 
informationen i vidare planering och utveckling av området. Vidare kan kommunen ut-
nyttja dessa metoder i andra projekt för att analysera efterfråga och kundupplevelsen i 
tidiga skeden. Förhoppningen är att detta kan i slutändan bidra till mer marknadsmässig 
planering där fokus ligger på efterfrågans egna preferenser, samt ett ökat intresse från 
byggherrar där man kunnat bevisa att efterfrågan finns.  
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Figure 1: (Nyköpings kommun, 2008)

Figure 2: (Google Maps, 2014) 
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Figure 3: (Google Maps, 2014) 

 
Figure 4: (Egen bild) 
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Figure 5: (Klark, 2013) 
 

 
Figure 6: (Klark, 2013) 
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Figure 7: (Klark, 2013) 
 

 
Figure 8: (Klark, 2013) 
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Figure 9: (Klark, 2013) 
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Bilaga 2 
 
 

 
Figur 10. Teoretisk strukturekvationsmodell. 
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Bilaga 3: Prisuppgifter i enkäten 
 
2 rum och kök på 62 kvm, månadsavgift 3 280 kr per månad och en 
egen insats av 1 189 000 kronor 
3 rum och kök på 72 kvm, månadsavgift 3 800 kr per månad och en 
egen insats av 1 425 000 kronor 
4 rum och kök på 95 kvm, månadsavgift 5 100 kr per månad och en 
egen insats av 2 010 000 kronor 
 
 


