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Upplåtelseform Bostadstyp Boarea
Pris/

månadshyra
~Kr/kvm Kommentar

Äganderätt

Friliggande villor 140 kvm 4 mkr 28 600 kr Tomtyta, >750 kvm

Parhus 120 kvm 3,5 mkr 29 200 kr Tomtyta, ~350 kvm 

Bostadsrätter

Stadsradhus 120 kvm 2,9 mkr 24 200 kr
Tomtyta, ~200 kvm

Avgift,  650 kr/kvm

3 rok 75 kvm 2 mkr 26 700 kr Avgift, 650 kr/kvm

Hyresrätt 3 rok 70 kvm 8 750 kr 1 500 kr Normhyra, 1 447 kr

Utmärkande lägeskvaliteter Målgrupp

Grosvad

Vatten, natur, rekreation och friluftsliv, 

nybyggnad och utveckling, attraktivt för 

barn och nära andra barnfamiljer.  

Primär: Barnfamiljer boende i 

och utanför kommunen.

Sekundär; Mitt i livet och Pigga 

Seniorer boende i kommunen. 

Stationsområdet

Vatten, ”stadskänsla”, nära 

kommunikationer, service och handel. 

Gångavstånd till allt.

Primär: Alla och anpassas efter 

bostadstyp och upplåtelseform. 

Boende i kommunen idag

Gamla Lasarettet

Vatten, kultur och känsla av del i 

uppvuxet befintligt småhusområde. 

Gång/cykelavstånd till stadskärnan. 

Primär: Barnfamiljer (boende i 

och utanför kommunen)

Och Mitt i livet och Pigga 

Seniorer (boende i kommunen)

Rekommenderad utbyggnadsordning & takt –

antal färdigställda bostäder per år

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Å 7 År 8 Summa

Grosvad

Friliggande villor (är) 10 20

Parhus (är) 20 20

Lgh/gårdshus (br) 20 20

Lgh/gårdshus (hr) 20 130

Stationsområdet

Stadsradhus (br) 15

Lägenhet (br) 30 30

Lägenhet (hr) 30 30 135

Gamla lasarettet

Parhus (är) 10

Stadsradhus (br) 10

Lägenhet (br) 25 25

Lägenhet (hr) 30 100

Totalt 60 50 55 50 50 50 25 25 365

Juni Strategi har på uppdrag av Finspångs kommun genomfört en 
delområdesanalys för tre aktuella utvecklingsområden i kommunen; 
Grosvad, Stationsområdet och Gamla lasarettsområdet. Underlaget tas 
fram i syfte att underlätta för planeringen och prioritering av 
kommunens framtida bostadsutveckling sett till produkt- och 
målgruppsinriktning utifrån rådande och framtida 
marknadsförutsättningar. Juni har gjort en bedömning för följande:

• Hur potentialen för bostadsefterfrågan ser ut med hänsyn till 
område, målgrupp och bostadstyp

• Bedömning av betalningsvilja, prisindikation för nyproduktion

• Rekommendation vad gäller utbyggnadsordning och takt

Tabellen sammanfattar utmärkande lägeskvaliteter per delområde 

samt bedömning av primär målgrupp utifrån lägesattraktion.

Nedan presenteras Junis bedömning av betalningsvilja för nyproduktion, 

primärt i Grosvad & Stationsområdet (nov 2021)
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Uppdragsbeskrivning

Finspångs kommun, genom Helene From, har kontaktat Juni Strategi för 
att ta fram en delområdesanalys för tre aktuella utvecklingsområden i 
kommunen; Grosvad, Stationsområdet och Gamla lasarettsområdet. 
Underlaget tas fram i syfte att underlätta för planeringen och prioritering 
av kommunens framtida bostadsutveckling sett till produkt- och 
målgruppsinriktning utifrån rådande och framtida 
marknadsförutsättningar.

Analysen bygger på kommunens förutsättningar utifrån ett historiskt, 
nutida och framtida perspektiv. Slutligen ges rekommendationer kring 
hur kommunens utbud kan kompletteras och stärkas, vilka målgrupper 
som är viktiga att prioritera i vilka lägen samt vad dessa efterfrågar sett till 
boendekvaliteter i framtida bostadsområden.

Analysen är genomförd i oktober/november 2021 av Linnea Nilsson, 
Maria Hiller och Anna Persson på Juni Strategi. 
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1. Demografiska förutsättningar 
& lägeskvaliteter

2. Förutsättningar på 
bostadsmarknaden

3. Slutsats och 
rekommendation



Sammanfattning av marknadsdjupsberäkning, 2020
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Från Juni Strategis attitydundersökning i Finspång ur slutrapporten för marknadsdjup bostäder  2020

Under 2020 genomförde Juni 
Strategi en 
marknadsdjupsberäkning åt Region 
Östergötland samt länets 
kommuner där Finspång ingick. 
Sammanfattningsvis visade 
resultatet för Finspångs kommun att 
de primära målgrupperna var 
barnfamiljer som i första hand 
kommer efterfråga småhus och 
seniorer 80+ som på sikt kommer 
efterfråga mer anpassade boenden. 
Av de studerade kommunerna hade 
Finspång högst årlig prisutveckling 
på försäljningar av bostadsrätter på 
andrahandsmarknaden, 21 procent. 
Prisutvecklingen på småhus 
(äganderätter) gick mer i linje med 
övriga kommuner på 9 procent. 

Källa: Juni Strategi



Del 1. Demografiska 
förutsättningar & 
lägeskvaliteter



Om Finspång

Om staden
Finspångs kommun ligger i norra delen av Östergötlands län strax nordväst 
om Norrköping. Kommunen bär på en lång historia som går tillbaka till 
medeltiden och staden har präglats av entreprenörskap och industri sedan 
många år tillbaka. På 1600-talet var Finspång ledande i nationell 
kanontillverkning och på 1800-talet etablerades glastillverkning i staden. Idag 
finns stora företag som till exempel Siemens i staden med över 2 800 
anställda och är där igenom ortens största arbetsgivare. 

I dagsläget bor det ca 22 000 invånare i Finspångs kommun. Tillsammans 
med det lokala näringslivet i Finspång har kommunen en vision om att det år 
2035 ska bo 30 000 invånare i kommunen.   

Byggnadsstrukturen i staden
Byggåren på det befintliga beståndet i 
staden varierar. På den västra sidan är 
det många bostäder som är byggda mellan
60-70-talet samt tidigt 1900-tal och på den
östra sidan dominerar bostäder med 
byggår från 40-talet. I tätorten är småhus
överrepresenterat men det finns även en
del bostadsrätts- och hyresföreningar i 
området. 
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Om aktuella lägen



Övergripande om centrala Finspång

Kommunikationer
Eftersom kommunen ligger med närhet både till Norrköping och 
Linköping finns det goda kommunikationer till båda städerna. Med 
pendeltåget tar du dig till Norrköping på ca 40 minuter. Det finns även 
lokala busslinjer som går genom tätorten.

Service och kommersiellt utbud
I staden finns närhet till det mesta. Det finns ett bra utbud av 
matvarubutiker, bagerier, restauranger och andra butiker så som XL-bygg 
och Dollarstore. 

Skolor
I kommunen finns det ett flertal skolor såsom Svälthagsskolan och 
Grosvadsskolan. Årskurserna på skolan varierar men inom staden finns 
det från förskola upp till gymnasium. 

Övriga kvaliteter

I närheten finns det flera naturreservat såsom Ysundamarken och 
Ormlångenskogens naturreservat. Med flera sjöar i närheten erbjuds 
också fina badplatser. 
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Aktuella utvecklingsområden

Finspångs kommun har flera pågående detaljplaner runt om i tätorten. 
Denna studie fokuserar på tre av dessa, Grosvad, Stationsområdet och 
Gamla lasarettsområdet, se beskrivning nedan. 

• Grosvad - Förslaget i Grosvad håller på att revideras och planen är att 
kunna skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion som 
skulle ge ett tillskott på ca 150 nya bostäder. Området präglas av natur 
och ligger alldeles intill sjön Gron och är ett friluftsområde med ca en 
miljon besökare varje år. Det befintliga koloniområdet som ligger där 
idag kommer att flyttas i samband med att området utvecklas. 

• Stationsområdet – Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggande för flerfamiljsbostäder och eventuell kommunal och offentlig 
service. Projektet tros kunna röra sig omkring 100-150 nya bostäder. 
Tanken är att området ska få en mer ”city”-känsla med närhet till torg 
och restauranger. Området kommer även ligga nära pendelstationen 
vilket gör det smidigt för både yngre och äldre som arbetar eller går i 
skola på annan ort. 

• Gamla lasarettsområdet (Bönnerviken) – Här planerar 
kommunen att möjliggöra för ca 100 bostäder med blandad 
bebyggelse. Området ligger alldeles intill sjön Bönnern och erbjuder 
således närhet både till naturen men även staden. I området är det 
även planerat att ett äldreboende ska byggas med ca 90-100 platser. 
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Illustrationskarta över Grosvad

Planområde för stationsområdet

Gamla lasarettsområdet

Stationsområdet

Grosvad

Källa: Kommunens hemsida



Demografi och flyttstatistik



Boende i centrala Finspång med hänsyn till ålder

Nedan på kartorna visas hur stor andel inom tätortens olika delområden som är 
bebodda av barn  0-9 år, unga vuxna 20-29 år och äldre 65+ år. Observera att skalan 
är den samma avseende barn och unga vuxna men skiljer sig för de äldre.

Utifrån kartorna utläses att barnfamiljer till skillnad från unga vuxna i högre grad bor 
utanför centrum. Vad gäller den äldre målgruppen så utmärker sig centrum med en 
högre andel äldre, och generellt sett är antalet kommuninvånare i denna livsfas 
mycket stor i relation till övriga. 

I diagrammet visas total åldersfördelning i centrum och Grostorp som ses vit-
markerade på kartorna i jämförelse med kommunens totala fördelning. 
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Källa: SCB



Befolkningsutveckling & dess sammansättning

Diagrammet till höger visar befolkningsutvecklingen i kommunen under 
2010-2019 och vad befolkningen vuxit på grund av. 

Under den studerade perioden är det utrikes inflyttningar som stått för 
befolkningsökningen i Finspångs kommun. Inrikes- och födelsenettot har 
under den studerade perioden varit negativt. Totalt har befolkningen ökat 
med ca 1 000 invånare under perioden, det är ännu för tidigt att säga om 
det senaste årets utveckling är ett trendbrott.
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Åldersstruktur och prognos

Nedan visas Finspångs kommuns åldersstruktur 2015, 2020, samt befolkningsprognos för 2025 och 2030. Det som utmärks i grafen är att det idag 
bor en hög andel pensionärer (60 – 79 år) i kommunen. Andra stora åldersgrupper är unga vuxna (20-35 år) samt barnfamiljer. Sedan 2015 (rosa 
linje) har befolkningen både ökat och minskat i flera grupper. Till exempel har unga vuxna i åldersspannet 25-35 år ökat medan det har minskat för 
pensionärer i åldrarna 65-75 år. Det som prognosticeras att ske framöver är bland annat en ökning av individer i åldern 30-44 år, dvs. i en 
familjebildande livsfas – däremot prognosticeras antalet barn inte att öka. Vidare prognosticeras antalet unga vuxna 20-29 år att minska, samt att 60-
talister och 40-talister blir äldre vilket kan skapa förändrade bostadsbehov. 

Kopplat till statistiken på föregående sida visar SCBs prognos att befolkningen, baserat på historisk utveckling, väntas minska med knappt 300 
invånare mellan 2020 och 2030.
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Inrikes inflyttning till Finspångs kommun
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2018 - 2021

Antalet inrikes inflyttade till Finspångs kommun minskade med ca 70 personer 
under 2018 från föregående år. Efter det har kommunen haft ett fortsatt negativt 
flyttnetto under perioden 2018-2020. Åldersfördelningen av samtliga inflyttade 
visas i cirkeldiagrammet nedan. Den enskilt största andelen utgörs av unga vuxna 
20-29 år. En annan stor grupp är familjebildare 30-44 år som tillsammans med barn 
0-9 år står för ca 35 procent av inflyttningen under 2020.  

Till höger visas utvecklingen av det inrikes flyttnettot till kommunen, dvs inflyttar 
minus utflyttar under perioden 2017-2020. Under den studerade perioden har ett 
övervägande negativt flyttnetto präglat kommunen och under 2020 var det ett 
negativt flyttnetto i alla grupper. 

Källa: SCB
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Ekonomiska förutsättningar i Finspång

Medianinkomsten för boende i Finspångs kommun i åldrarna 20+ år är ca 280 tkr (2019) 
vilket är strax under medianen för Östergötlands län som ligger på drygt 290 tkr (2019). 
De åldersgrupper som har högst inkomstnivåer och således högst betalningsförmåga är 
individer 30-64 år. Inkomsterna är som allra högst mellan 45-54 år. 

På kartan framgår vad medianinkomsten är i de indelade områdena i Finspång. Högst 
medianinkomst återfinns i det sydvästra området. 
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Boendeform hos potentiella villasäljare 50-79 år

I cirkeldiagrammet till höger presenteras fördelningen per boendeform för 
individer mellan 50-79 år i Finspångs kommun. Av samtliga dessa 
individer bor 65 procent i småhus med äganderätt och 3 procent bor i 
småhus med bostadsrätt. Givet antagandet att det bor 2 personer per 
hushåll motsvarar detta ca 2 810 hushåll som utgör grunden för 
potentiella villasäljare inom kommunen. 
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Del 2: Förutsättningar på 
bostadsmarknaden



Befintligt bostadsbestånd och 
byggandet i kommunen



Spridning av befintligt bostadsbestånd
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Bostadsrätter Hyresrätter Privatägda småhus

Kartorna nedan visar spridningen av kommunens bostadsfastigheter 
med hänsyn till upplåtelseform, rosa markeringar visar aktuella 
utvecklingsområden. Sammantaget konstateras att privatägda småhus 
utgör en mycket stor del av tätortens bostadsområden. I de mest centrala 
delarna finns ett större antal hyresrätter och även bostadsrätter. 

Diagrammet till höger visar hur olika åldersgrupper inom kommunen 
bor med hänsyn till bostadstyp. Även här syns att småhusen dominerar, 
boende i flerbostadshus är som flest i åldrarna 20-29 år samt bland de 
äldsta 80+ år. Sett till enbart flerbostadshusen är andelen boende i 
hyresrätt klart större än bostadsrätt – vilket såklart speglar hur 
beståndet ser ut.
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Bostadsbyggandet i kommunen
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1991-2020

Källa: SCB

I diagrammet till höger visas antalet färdigställda småhus och 
lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform mellan 1991-2020 i 
Finspångs kommun. Under perioden 1991-1995 byggdes rekordmånga 
nya bostäder i Finspång i förhållande till hur bostadsbyggandet sett ut 
kommande år. Det har byggts mest av småhus i äganderättsform och 
värt h att notera är att det inte har byggts några bostadsrätter i 
lägenhetsform sedan 1991.
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Prisutvecklingen i jämförelse med referenskommuner

I den vänstra grafen visas prisutvecklingen för villor mätt i K/T som är kvoten mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet för de överlåtna 
fastigheterna. K/T-talet beskriver alltså hur mycket mer än fastighetens taxeringsvärde som köparen har betalat. Från 2013 har 
prisutvecklingen i samtliga områden varit positiv och 2016 gick Finspång om de övriga studerade områdena. 

I den högra grafen visas prisutvecklingen för bostadsrätter i Finspång, Motala, Katrineholm och länet. För samtliga områden har 
prisutvecklingen haft en tydlig positiv trend, framför allt i Motala och Finspång där priserna ökat 400 respektive 300 procent sedan 2010. 
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Bostadsrättsmarknaden



Översikt

I detta avsnitt presenteras statistik över andrahandsmarknaden för 
bostadsrätter i Finspångs tätort. Statistiken är baserad på försäljningar 
gjorda mellan 2018-2021 och är hämtad från Värderingsdata. 
Mäklarstatistiken täcker in ca 90 procent av alla försäljningar som sker via 
mäklare och baseras på de försäljningar som förmedlas via 
Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundets 
övriga medlemmar samt FMF.
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Bostadsrätter

Finspångs tätort
Antal försäljningar 2021 (2018-2021) 86 st (404 st)

Medelpris/kvm 2021     10 930 kr

Medelboarea 2021 62 kvm 

Årsavgift/kvm 2021 691 kr

Avslutspris 3 rok 2021                                                783 750 kr

Årlig prisutveckling (kr/kvm) 2018-2021 + 7 %

Främsta byggår 40- & 60-tal

Finspångs tätort

Källa: Värderingsdata



Prisutveckling

Till höger visas prisutvecklingen (kr/kvm) i Finspångs tätort under perioden 2018-
2021. I diagrammet framgår det att kvadratmeterpriset haft en positiv utveckling 
under hela perioden. 

Prisutvecklingen per lägenhetstyp visas i grafen nedan. Under det senaste året har 
ettor haft en mycket stark positiv prisutveckling (grön linje). Treor har däremot 
under samma period haft en negativ prisutveckling på ca -8 procent. Undersöker vi 
för alla lägenhetstyper så har det däremot varit en positiv prisutveckling under hela 
den studerade perioden. 
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Finspångs tätort, bostadsrätter
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Antal 

försäljningar
Boarea Kr/kvm Avslutspris Årsavgift/kvm

1 rok 15 37 12 947 486 667 763

2 rok 47 56 10 630 603 660 701

3 rok 16 81 9 858 783 750 634

4 rok 7 104 11 630 1 193 571 613

5+ rok 1 132 7 197 950 000 552

Totalt 86 62 10 932 668 802 691

Försäljningar 2021, Finspångs tätort

Källa: Värderingsdata



Toppnoteringar slutpris Finspång 2019-2021

Nr Gatuadress BRF Avslutspris Kr/kvm Boarea Rum Våningar Årsavgift/kvm Byggår

1 Kraftkärrsvägen 24 HSB BRF Boken i Finspång 1 750 000 19 231 91 4 1 758 1963

2 Videvägen 5 HSB:s BRF Boken i Finspång 1 550 000 19 497 80 3 1 738 1963

3 Norra storängsvägen 22A BRF Sebohus nr 1 i Finspång 1 425 000 18 269 78 3 0 531 1943

4 Fäskogsvägen 69 HSB BRF Kvarnen i Finspång 1 420 000 13 922 102 4 0 427 1979

5 Storhagsvägen 14A HSB BRF Boken i Finspång 1 420 000 22 903 62 2 1 781 1963

6 Storhagsvägen 16A HSB BRF Boken i Finspång 1 360 000 34 872 39 1 0 869 1963

7 Oxhagsvägen 3E Riksbyggen BRF Lodjuret 1 350 000 11 894 114 4 5 582 1968

8 Hallonstigen 38 HSB BRF Tallen i Finspång 1 300 000 11 712 111 4 2 557 1982

9 Hjortronstigen 20 HSB BRF Tallen i Finspång 1 250 000 11 261 111 4 0 557 1982

10 Storhagsvägen 16B HSB BRF Boken i Finspång 1 250 000 32 051 39 1 1 852 1963

11 Fäskogsvägen 65 HSB BRF Kvarnen i Finspång 1 220 000 11 961 102 4 0 427 1979

12 De wijks väg 10A Riksbyggen BRF Finspångshus nr 2 1 215 000 12 723 96 4 4 627 1963

13 Fäskogsvägen 191 HSB BRF Kvarnen i Finspång 1 170 000 11 471 102 4 0 427 1979

14 Auroravägen 3A BRF Aurora i Finspång 1 155 000 13 916 83 2 3 633 1917

15 Storhagsvägen 12A HSB BRF Boken i Finspång 1 150 000 29 487 39 1 0 869 1963

16 Hallonstigen 30 HSB BRF Tallen i Finspång 1 125 000 10 045 112 4 0 552 1982

17 Oxhagsvägen 1A Riksbyggen BRF Lodjuret 1 110 000 12 542 88 3 6 557 1969

18 Fridhemsvägen 31F HSB BRF Viggen i Finspång 1 100 000 12 941 85 3 2 572 1968

19 Oxhagsvägen 3A Riksbyggen BRF Lodjuret 1 100 000 10 784 102 4 5 565 1968

20 Oxhagsvägen 3B Riksbyggen BRF Lodjuret 1 100 000 10 784 102 4 7 573 1968

Totalt 1 256 900 15 840 88 615
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I tabellen nedan visas de försäljningar på andrahandsmarknaden som inbringat högst avslutspris i 
Finspångs tätort från 2019-2021. Högst avslutspris har en fyra på 1,75 mkr. Majoriteten av 
försäljningarna gäller större lägenheter men det finns även vissa mindre lägenheter med bland 
toppnoteringarna. 

Noterbart är också att det senaste byggåret är från 1982. Generellt i staden finns det ingen 
försäljning som gjorts på en bostad nyare än 1991 på andrahandsmarknaden för lägenheter. 

Källa: Värderingsdata



Toppnoteringar kr/kvm Finspång 2019-2021

I tabellen nedan visas de försäljningar på andrahandsmarknaden som inbringat högst kvadratmeterpris 
i Finspångs tätort från 2019-2021. Högst kvadratmeterpris har en etta på ca 34 900 kr/kvm. 
Majoriteten av försäljningarna gäller mindre lägenheter men det finns även några enstaka större 
lägenheter med bland toppnoteringarna. 

De flesta byggåren är från 60-talet och det senaste byggåret är från 1990. 

Nr Gatuadress BRF Avslutspris Kr/kvm Boarea Rum Våning Årsavgift/kvm Byggår

1 Storhagsvägen 16A HSB BRF Boken i Finspång 1 360 000 34 872 39 1 1 869 1963

2 Storhagsvägen 16B HSB BRF Boken i Finspång 1 250 000 32 051 39 1 1 852 1963

3 Storhagsvägen 12A HSB BRF Boken i Finspång 1 150 000 29 487 39 1 1 869 1963

4 Storhagsvägen 12A HSB BRF Boken i Finspång 1 000 000 25 641 39 1 0 852 1963

5 Videvägen 5 HSB:s BRF Boken i Finspång 995 000 25 513 39 1 1 832 1963

6 Storhagsvägen 18A HSB BRF Boken i Finspång 925 000 23 718 39 1 1 852 1964

7 Storhagsvägen 14A HSB BRF Boken i Finspång 1 420 000 22 903 62 2 1 781 1963

8 Storhagsvägen 16A HSB:s BRF Boken i Finspång 835 000 21 410 39 1 1 831 1963

9 Videvägen 5 HSB:s BRF Boken i Finspång 1 550 000 19 497 80 3 1 738 1963

10 Kraftkärrsvägen 24 HSB BRF Boken i Finspång 1 750 000 19 231 91 4 1 758 1963

11 Videvägen 3 HSB:s BRF Boken i Finspång 740 000 18 974 39 1 0 832 1963

12 Norra storängsvägen 22A BRF Sebohus nr 1 i Finspång 1 425 000 18 269 78 3 0 531 1943

13 Storhagsvägen 12C HSB:s BRF Boken i Finspång 1 020 000 16 452 62 2 0 762 1963

14 Fridhemsvägen 29E HSB BRF Viggen i Finspång 1 050 000 16 154 65 2 1 601 1967

15 Fridhemsvägen 31E HSB BRF Viggen i Finspång 900 000 16 071 56 2 0 600 1967

16 Hyttvägen 9 HSB BRF Majelden i Finspång 1 050 000 15 672 67 2 2 881 1990

17 De wijks väg 10A Riksbyggen BRF Finspångshus nr 2 875 000 14 831 59 2 3 0 1963

18 Södra storängsvägen 60B HSB BRF Prästkragen i Finspång 1 100 000 14 667 75 3 2 660 1962

19 Linköpingsvägen 10D Riksbyggen BRF Finspångshus nr 3 695 000 14 632 48 2 1 658 1964

20 Auroravägen 1A BRF Aurora i Finspång 755 000 14 245 53 2 1 643 1947

Total

t
1 092 250 20 714 55 720
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Hyresrättsmarknaden



Finspång

Attraktivitetsnivå
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På kartan nedan visas Borensberg, Finspång, Katrineholm och Norrköpings kommuner indelat efter attraktiviteten på hyresmarknaden. Områdets 
attraktivitet bedöms utifrån hyresnivå*, vakansgrad samt direktavkastningen på hyresbostadsfastigheter på kommunnivå. A-läge indikerar det bästa läget 
i marknadsområdet. Statistiken är hämtad ifrån Värderingsdata och baseras på Svefas värderingar och bygger på information om hyresbostäder byggda 
från år 2014 och framåt. 

I Finspångs kommun har Svefa inte gjort någon specifik indelning. Hela kommunen definieras därför som ett D-läge med en genomsnittlig årshyresnivå 
på 1320 kr/kvm. I de övriga kommunerna ligger D-lägenas genomsnittliga årshyresnivåer på 1480 kr/kvm i Borensberg, 1330 kr/kvm i Katrineholm och 
1440 kr/kvm i Norrköping. 

A-läge

B-läge

C-läge

D-läge
Borensberg Katrineholm Norrköping

Källor: Värderingsdata Pro via Svefa



Vallonbygdens bostadsbestånd

Vallonbygden är Finspångs allmännyttiga bostadsbolag och är även den största 
hyresvärden i kommunen. Totalt förvaltar bolaget drygt 1950 lägenheter enligt 
fördelningen i cirkeldiagrammet nedan. 

Snitthyran för hela beståndet ligger på ca 1 060 kr/kvm/år. Vad gäller normhyran 
ligger alla lägenhetstyper ungefär runt 1 000 kr. Längst kötid under 2020-2021 har 
varit för större lägenheter.

I tabellen högst upp till höger framgår hur många som står i kö per rum samt hur 
många av de som redan är hyresgäster. Medelåldern per sökande framgår även i 
tabellen i kolumnen.
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19%

37%

36%

6%

2%

Lägenhetsfördelning av beståndet

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

Hyra/mån 

(snitt)
Boarea (snitt) Årshyra/kvm (snitt) Normhyra (snitt)

Kötid förmedlade 

kontrakt 

2020-2021 (år) 

1 rok 4 024 43 1 128 988 0,6

2 rok 5 230 59 1 070 1 000 1,1

3 rok 6 677 77 1 044 1 043 1,4

4 rok 8 023 96 1 006 1 045 1,9

5 rok 9 036 119 911 997 2,1

Totalt/snitt 5 893 67 1 055 1 015 1,4

Antal rum Antal i kö Varav hyresgäster Medelålder

1 rok 867 258 50

2 rok 766 279 55

3 rok 528 184 46

4 rok 146 60 41

5 rok 10 7 36

6 rok 1 0 29

Antal sökande per rum 2021

Information (snitt) för hela beståndet

Källa: Vallonbygden



Översikt av hyresförmedlingar 

I detta avsnitt presenteras förmedlingsstatistik specifikt från Vallonbygden 
för perioden 2016-2021. 

Ovan visas en sammanställning av de förmedlingar som skett i närområdet 
till de aktuella områdena; Stationsområdet, Bönnerviken och Grosvad eller 
som verkar vara populära områden i allmänhet. På kommande sidor 
presenteras mer detaljerad statistik över kötid och hyresnivåer. 
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Vallonbygden

Tegelbruket

Centrum

Högby

Fäskogen

Centrum

Antal förmedlingar 2016-2021 (2020) 128 st. (23 st.)

Årshyra/kvm 2021 1022 kr (40 kvm)

Kötid (år) 2021 1,1 år

Förändring av kötid 2016-2021 + 0,2 år

Högby

Antal förmedlingar 2016-2021 (2020) 54 st. (6 st.)

Årshyra/kvm 2021 1219 kr (56 kvm)

Kötid (år) 2021 3,4 år

Förändring av kötid 2016-2021 +0,1 år

Fäskogen

Antal förmedlingar 2016-2021 (2020) 19 st. (6 st.)

Årshyra/kvm 2021 1011 kr (78 kvm)

Kötid (år) 2021 2,9 år

Förändring av kötid 2016-2021 -0,7 år

Tegelbruket

Antal förmedlingar 2016-2021 (2020) 194 st. (25 st.)

Årshyra/kvm 2021 1227 kr (54 kvm)

Kötid (år) 2021 0,5 år

Förändring av kötid 2016-2021 -0,7 år

Övriga kommunen

Antal förmedlingar 2016-2021 (2020) 1516 st. (256 st.)

Årshyra/kvm 2021 1045 (46 kvm)

Kötid (år) 2021 1,2 år

Förändring av kötid 2016-2021 +0,9 år

Källa: Vallonbygden



Utveckling av kötiden 

I Fäskogen och Högby är det generellt sett högst kötider. I Högby finns 
ett populärt seniorboende med närhet till vårdcentralen och i Fäskogen
befinner sig ett populärt radhusområde. Ser man till utvecklingen i både 
Centrum och Tegelbruket så ser det liknande ut som det gör för övriga 
kommunen bortsett från att kötiden i Tegelbruket har varit nedgående 
från 2020-2021. Kötiderna varierar mellan ca 0,5 – 1,1 år i de områdena. 

Utvecklingen per lägenhetstyp visar att snittet följer utvecklingen för 
både tvåor och treor (som det också finns flest lägenheter av) 
någorlunda. I grafen går det att tyda ett svagt positivt förhållande. 
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Översikt alla områden, 2021 

På kartan visas geografiskt var Vallonbygdens bostadsområden befinner sig i 
Finspång. Numret i markeringarna på kartan visar hur många lediga 
lägenheter det finns i området i dagsläget. 

I tabellen visas vilken snitthyra, årshyra/kvm, hur många förmedlingar som 
skett 2021 och till sist även kötiden i respektive område 2021. Kötiden är som 
tidigare nämnt högst i Fäskogen och Högby. Högst snitthyra återfinns i Lugnet 
och Östra Hårstorp vilket troligtvis beror på att de båda är radhusområden 
med relativt nyare byggår. 

Område Snitthyra Årshyra/kvm Förmedlingar 2021 Kötid 2021 (år)

Bergska 6 070 1 026 4 0,1

Centrum 3 410 1 022 23 1,1

Fäskogen 6 600 1 011 6 2,9

Gula Hårstorp 4 280 937 26 1,2

Högby 5 640 1 219 6 3,4

Lotorp 5 590 1 031 6 0,4

Lugnet 10 580 1 568 - -

Norrmalm 3 550 995 13 1,6

Nyhem 4 550 1 049 52 0,8

Profilen 3 180 833 19 0,7

Röda Hårstorp 4 700 1 201 21 1,1

Storängen 2 900 926 69 1,0

Tegelbruket 5 480 1 227 25 0,5

Viggestorp 3 960 1 088 2 2,1

Östermalm 3 510 1 002 38 1,7

Östra Hårstorp 16 040 2 027 6 2,4
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Småhusmarknaden
Bostadsrätter & äganderätter



Intressenter i kommunens tomtkö
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Mellan 2018-2021 är det totalt 85 stycken som har ställt sig i kommunens tomtkö. I 
grafen visas även hur antalet sökande varje år har ökat markant från 2019. Från 2020 
till 2021 har antalet ökat med mer än 100 procent. 

I tabellen nedan framgår vilket län de sökande kommer ifrån. Majoriteten är från 
Östergötland där den övervägande delen är ifrån Finspång

I cirkeldiagrammet framgår hur åldersfördelningen ser ut på de som ställt sig i kön. 
Hälften av alla sökande är i åldern 30-39 år.  

Källa: Finspångs kommun
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Östergötland 75

Jönköping 2

Västra Götaland 1

Dalarna 2

Skåne 2

Stockholm 1

Kronoberg 1

Örebro 1

Summa 85



Översiktsbild för småhus i Finspångs tätort
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Antal 

försäljningar
Avslutspris Kr/kvm Boarea Tomtyta Årsavgift

Fristående 47 2 533 100 20 100 135 1 001 -

Kedjehus 10 1 890 900 16 600 118 422 -

Radhus 16 1 376 400 13 200 105 310 -

Radhus BRF 20 1 178 000 13 600 108 - 560

Parhus BRF 2 990 000 8 700 114 - 710

Totalsumma 95 1 999 500 17 000 122 770 570

På kartan visas de försäljningar som skett på småhus i Finspångs tätort 
hittills under 2021. En markering på kartan kan innebära fler än en 
försäljning. De flesta försäljningarna har gjorts i utkanterna av tätorten 
och få inne i centrala Finspång. 

Under 2021 har det hittills gjorts 95 försäljningar på småhus där 
majoriteten har varit fristående hus. Det genomsnittliga avslutspriset för 
de har varit ca 2,5 mkr med en boarea på 135 kvm. Totalt sett i tätorten 
har det genomsnittliga avslutspriset varit på ca 2 mkr. 

Andrahandsförsäljningar småhus i Finspång 2021 

Källa: Värderingsdata
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Prisutveckling småhus

I det översta högra diagrammet framgår hur många försäljningar per 
bostadstyp och år som skett i Finspångs tätort. Under alla år är det flest 
fristående hus som säljs. Under 2020 minskade antalet försäljningar från 
föregående år men har under 2021 kommit ikapp antalet försäljningar 
2018. antalet sålda småhus i bostadsrättsform har ökat kraftigt.

Ser man till prisutvecklingen i slutpris så har den varit som högst för 
fristående hus. Prisutvecklingen för rad/parhus i bostadsrättsform har 
under åren varit positiv och under 2021 har priserna ökat med nästan 40 
procent från föregående år. 
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Finspångs tätort 

Källa: Värderingsdata
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Pris i förhållande till boarea

I grafen till höger visas slutpris i förhållande till boarea-spann utifrån 
sålda bostadstyper för småhus under perioden 2018-2021. Det finns ett 
tydligt positivt samband mellan priset och boareaspannet, framför allt för 
fristående hus som ju utgör större delen av marknaden, men även 
kedjehus och radhus uppvisar liknande tendens upp till 125-150 kvm.

Vad gäller rad/parhusen i bostadsrättsform så är genomsnittligt pris högst 
inom spannet 100-124 kvm – men generellt sett finns ingen tydlig 
variation med hänsyn till storlek utan det är sannolikt andra faktorer som 
i större utsträckning påverkar prisbilden.
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Småhus (är) byggda från och med 2005

Det är endast ett begränsat antal småhus (samtliga är fristående) med nyare byggår som har sålts på andrahandsmarknaden i och runt om 
Finspång. Försäljningarnas geografiska spridning visas på kartan där en markering kan innebära fler än en försäljning. 

I grafen visas antalet försäljningar för fristående hus per byggår, snittpriset för de samt snittpriset på fristående småhus med övriga byggår. 
Samtliga priser är uppräknat i dagens prisnivå. Även om det är relativt få försäljningar som gjorts är det tydligt i grafen att snittpriset på nyare hus 
är betydligt högre än för äldre hus. Det genomsnittliga priset på de försäljningar som visas i grafen ligger ca 50 procent högre än det genomsnittliga 
priset på övriga byggår. Det finns således en högre betalningsvilja för nyare hus. 
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Försäljningar gjorda 2017-2020
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Nyproduktionsmarknaden
Alla upplåtelseformer



Planerade projekt i staden

Utöver de 3 detaljplaneprojekt som denna analys fokuserar på, har 
kommunen planerade projekt i bland annat Dalsberg och Lillsjövägen. I 
Dalsberg planeras för ett tillskott på ca 150 bostäder med varierande 
bebyggelse och runt Lillsjövägen planerar man för ca 10-40 
bostäder.
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Fastighetsbolaget Amasten gjorde år 2018 en stor satsning i Finspång som 
delvis innebar att bygga om befintliga lokaler till bostäder. Ett av 
projekten är Kalkugnen 3 där detaljplanen vann laga kraft i början av 
2021. Amasten förvaltar i övrigt cirka 900 lägenheter i Finspång som med 
tiden planeras att få en högre standard genom succesiva renoveringar. 

Under 2019 skrevs det om en 
nyproduktionsplan 
framtagen av Vallonbygden 
för bostäder i Finspång. 
Syftet är att man vill få fart på 
flyttkedjorna i tätorten. 
Företaget identifierade 18 
tänkbara lägen där de skulle 
kunna bygga nyproduktion 
eller förtätning och på de 
platserna menar 
Vallonbygden att man skulle 
kunna bygga upp till 500 nya 
bostäder totalt. 



Översikt projekt nyproduktionsmarknaden
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Riksbyggen

Brf GlanbackenRiksbyggen

Brf Glanstigen

Götenehus

Svärtinge Skogsbacke

Svärtinge

SjötorpsHus

Brf Strandängen

HSB 

Cyklisten

SEFAB 

Brf Oasen
OBOS

Brf Sandbyhofs Gård

Norrköping

Katrineholm

Motala

Finspång

Finspång

Svärtinge

Katrineholm

NorrköpingMotala

OBOS

Brf Höjden

HSB

Brf Promenaden

OBOS

Brf Dansbandet 1

HSB

Björkalund

Tegelstaden Bygg

Kv. Pionen
SjötorpsHus

Brf Alen

HP Boendeutveckling

Brf Södra Stranden 1

Slutsålda projekt

Under försäljning 

Namn Bostadsutvecklare Område Fas
Antal 

sålda

Antal 

bostäder

Boa 

(snitt)

Insats 

(snitt)

Kr/kvm 

(snitt)
Årsavgift Upplåtelseform

Brf Strandängen SjötorpsHus Katrineholm
Under försäljning 

(start 2021-02-19)
15 16 70 1 644 000 23 600 679 Br

Svärtinge

Skogsbacke
Götenehus Svärtinge

Under försäljning 

(start 2021-09-10)
2 12 140 4 472 000 31 900 - Är

Brf Glanbacken Riksbyggen Svärtinge
Under försäljning 

(start 2021-08-27)
7 27 116 2 867 000 24 700 540 Br

Brf Glanstigen Riksbyggen Svärtinge
Under försäljning 

(start 2019-03-20)
27 28 116 2 771 000 23 900 514 Br

Brf Oasen SEFAB Norrköping
Under försäljning  

(start 2021-04-16)

0 (27 

reserver

ade)

46 90 3 794 000 42 300 663 Br

Brf Sandbyhofs

Gård
OBOS Norrköping

Under försäljning 

(start 2021-02-25)
38 111 66 2 041 000 30 900 694 Br

Cyklisten HSB Motala
Under försäljning 

(start 2021-06-14)
31 42 111 2 440 000 22  000 505 Br

Kv. Pionen Tegelstaden Bygg Katrineholm
Slutsålt

(start 2020-01-19)
21 22 84 1 765 000 20 900 771 Br

Brf Alen SjötorpsHus Katrineholm
Slutsålt

(start 2018-05-23)
28 32 60 1 324 000 22 000 733 Br

Höjden OBOS Svärtinge
Slutsålt

(start 2020-06-22)
28 28 105 2 398 000 22 800 594 Br

Brf Promenaden HSB Norrköping
Slutsålt

(start 2016-09-08)
61 61 73 2 150 000 29 500 700 Br

Brf Dansbandet 1 OBOS Norrköping
Slutsålt 

(start 2020-03-24)
29 32 78 2 167 000 27 800 654 Br

Brf Södra Stranden 

1
HP Boendeutveckling Motala

Slutsålt 

(start 2020-07-01)
33 33 79 2 293 000 28 900 629 Br

I tabellen till nedan visas ett urval av aktuell och slutsåld nyproduktion i Katrineholm, Svärtinge, 
Norrköping och Motala. 

På kommande sidor presenteras några av projekten närmare, samt statistik kring säljtakt, 
prisnivåer etc. Informationen är hämtad från Boolipro samt byggherrarnas hemsidor. 

Källa: Booli Pro



Brf Sandbyhofs Gård, OBOS - bostadsrätter
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Under försäljning, Norrköping

Brf Sandbyhofs Gård omfattar totalt 111 lägenheter i olika typer och 
storlekar. Projektet ligger i Eneby i Norrköping och erbjuder närhet 
både till natur och innerstad. Snittpriset för lägenheterna ligger på 30 
900 kr/kvm med en snittyta på 66 kvm. 

Projektet hade säljstart i början av 2021 och har sedan dess sålt 38 
lägenheter vilket motsvarar en försäljningstakt på ca 4-5 lägenheter i 
månaden. 

Antal rum Antal Andel Boarea Kr/kvm Pris Årsavgift

1 13 12 % 32 33 400 1 069 000 744 

2 35 32 % 53 32 100 1 700 000 743

3 44 40 % 76 30 400 2 298 000 685

4 19 17 % 91 30 100 2 739 000 645

Totalt 111 100 % 66 30 900 2 041 000 694

Källa: Booli Pro & projekthemsida



Brf Glanstigen, Riksbyggen  - bostadsrätter

Brf Glanstigen ligger beläget i Svärtinge med ca 15 minuters biltur till både 
Norrköping och Finspång. Projektet omfattar totalt 28 radhus i 
bostadsrättsform och hade säljstart mars 2019. Snittpriset på radhusen 
ligger på ca 2,8 mkr med en boarea på 116 kvm. 

Hittills har projektet sålt 27 radhus vilket motsvarar en försäljningstakt på 
ca 1 radhus i månaden. 

Antal rum Antal Andel Boarea Kr/kvm Pris Årsavgift

5+ 28 100 % 116 23 900 2 771 000 514
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Under försäljning, Svärtinge

Källa: Booli Pro & projekthemsida



Svärtinge Skogsbacke, Götenehus - äganderätter

Svärtinge Skogsbacke omfattar totalt 6 stycken parhus om totalt 12 
bostäder.  Området ligger med närhet både till natur och skog och sjön 
Glan ligger ett stenkast därifrån. Projektet hade säljstart september 2021 
och hittills har två boenden blivit sålda. 

Snittpriset ligger på ca 4,5 mkr med en boarea om 140 kvm. 

Antal rum Antal Andel Boarea Kr/kvm Pris

5+ 12 100 % 140 31 900 4 472 000
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Under försäljning, Svärtinge

Källa: Booli Pro & projekthemsida



Brf Södra Stranden 1, HP Boendeutveckling - bostadsrätter

Antal rum Antal Andel Boarea Kr/kvm Pris Årsavgift

2 16 48 % 71 27 100 1 938 000 641

3 17 52 % 87 30 300 2 628 000 620

Totalt 33 100 % 79 28 900 2 293 000 629
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Slutsålt, Motala

Brf Södra Stranden 1 ligger beläget i Motala precis intill Motala ström som 
mynnar ut i Vättern. Projektet omfattar totalt 33 lägenheter fördelat på tvåor 
och treor.  Snittpriset på lägenheterna ligger på ca 28 900 kr/kvm med en 
snittyta på 79 kvm. 

Säljstarten var i juli 2020 och hade sålt slut i november samma år. Det 
motsvarar en försäljningstakt på ca 8 lägenheter i månaden. 

Källa: Booli Pro & projekthemsida



Brf Alen, SjötorpsHus - bostadsrätter

Antal rum Antal Andel Boarea Kr/kvm Pris Årsavgift

1 8 25 % 37 21 300 786 000 698

2 8 25 % 49 20 600 1 009 000 742

3 15 47 % 75 21 900 1 640 000 736

4 1 3 % 111 30 600 3 395 000 768

Totalt 32 100 % 60 22 000 1 324 000 733

Brf Alen ligger beläget i centrala Katrineholm och 
omfattar totalt 32 lägenheter fördelat på ettor, tvåor, treor 
och fyror. Snittpriset på lägenheterna ligger på 22 000 
kr/kvm med en snittyta på 60 kvm. 

Projektet hade säljstart i maj 2018 och sålde slut juni 
2020 vilket motsvarar en försäljningstakt på ca 1 lägenhet 
i månaden. 
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Slutsålt, Katrineholm

Källa: Booli Pro & projekthemsida



Östra Hårstorp - hyresrätter

Vallonbygdens senaste bygge återfinns i bostadsområdet Östra Hårstorp. 
Där erbjuds radhus och kedjehus med eget garage, carport eller 
parkeringsplats. Byggåren sträcker sig från 2009 till och med 2019 i 
området.

Bostäderna med byggår från 2019 är totalt 18 stycken och har en årshyra 
om ca 1660 kr/kvm och en genomsnittlig boarea på 70 kvm. 

www.junistrategi.se 48

Vallonbygden

Källa: Vallonbygden och  Värderingsdata Pro



Centrum – hyresrätter

I centrum vid Mattias Kaggs väg uppförde Vallonbygden en fastighet år 
2017 som ligger med närhet både till service och nöjen. I fastigheten finns 
totalt 32 hyreslägenheter med en årshyra om ca 1470 kr/kvm och en 
genomsnittlig boarea om 76 kvm per lägenhet. 

I området Lugnet har Vallonbygden 4 parhus om totalt 8 marklägenheter 
med sjöutsikt över Skutbosjön. Till varje lägenhet finns även tillgång till 
egen carport och förråd. Området byggdes år 2013 och har en årshyra om 
ca 1570 kr/kvm med en genomsnittlig boarea om 81 kvm. 
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Vallonbygden 

Lugnet - hyresrätter
Vallonbygden 

Källa: Vallonbygden och  Värderingsdata Pro



Del 3: Slutsats &
rekommendationer



Om flyttar i olika livsfaser

Då flyttströmmar till Finspång görs i en relativt begränsad omfattning, och till stor del utgörs av nya invånare med begränsad betalningsförmåga 
rekommenderas: 

1. Fokusera på att erbjuda attraktiva boenden för befintliga kommuninvånare genom att skapa en större rörlighet och flyttströmmar inom 
kommunen. Det är i samband med skiftet mellan olika livsfaser som nya behov uppstår och därmed också behovet/önskemålet om en annan bostad. 
Det handlar exempelvis om när vi har egna möjligheter att bo själva och flytta hemifrån, när vi träffar någon och vill bilda ett gemensamt boende, när 
vi bildar familj, när vi kanske separerar, eller när vi upplever att vi behöver ett mer anpassat boende.  

2. Primärt erbjuda attraktiva tomter och småhus för att attrahera nya kommuninvånare till kommunen. 

www.junistrategi.se 51

Det är i skiften mellan olika livsfaser som nya bostadsbehov uppstår



Målgrupper aktuella utifrån geografiska kvaliteter

Unga Vuxna

-Flyttfrekvens inom 
åldersgruppen

38%

Bedömd attraktivitet utifrån 
lägeskvaliteter: 

Grosvad- begränsat
Stationsområdet – stort (men 
ekonomin ger begränsningar)  

Gamla Lasarettet- medel

Barnfamiljer

- Flyttfrekvens inom 
åldersgruppen

19%

Bedömd attraktivitet utifrån 
lägeskvaliteter: 

Grosvad – mycket stort
Stationsområdet - stort

Gamla Lasarettet- mycket stort

Mitt i livet

- Flyttfrekvens inom 
åldersgruppen

6%

Bedömd attraktivitet utifrån 
lägeskvaliteter: 

Grosvad - medel
Stationsområdet- stort

Gamla Lasarettet – mycket stort

Pigga Seniorer

- Flyttfrekvens inom 
åldersgruppen

5%

Bedömd attraktivitet utifrån 
lägeskvaliteter: 

Grosvad - medel
Stationsområdet – stort

Gamla Lasarettet – mycket stort
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Starkt ökad medvetenhet om den egna 

hälsan och framtida utmaningar. Vill inte 

hamna i samma boendesituation som 

deras egna föräldrar och vill inte att 

barnen ska behöva engagera sig i flytt. 

Två grupper; yngre vitala och aktiva och 

äldre med fler hälsoutmaningar och 

krympande värld.

Prioriterar sina barn och 

familj snarare än sig själv 

och arbete.  

Vill ge barnen det bästa – att 

få tid med dem! Försöker få 

balans livet, tiden räcker ofta 

inte till. 

Prioriterar sig själv men med fokus på att 

få ett bra framtida vuxenliv. Umgås mycket 

med vänner. Spenderar en relativt stor del 

av inkomsten på egen konsumtion – men 

är samtidigt medveten om värdet av att 

spara för framtiden. Egna intressen, 

träning och skönhet.

Källor: Juni Strategis livsstilsstudier kring flyttbeslut, SCB mfl.

Villasäljare som primärt vill 

ha ett bättre boende med 

mindre underhåll men i 

attraktivt läge! 



Målgruppsutveckling över tid 

Utvecklingen över tid i aktuella utvecklingsområden

Initialt kommer de aktuella utvecklingsområdena säkerligen att locka 
personer inom målgrupperna som starkt värdesätter nyproduktionens 
fördelar och/eller som ser att det finns möjligheter att göra ett smart och 
framför allt ekonomiskt bra val. Istället för att se ”risken/osäkerheten” 
med de nya områdena, ses en möjlighet. De ser att de har chansen att 
flytta hit innan området blir ännu mer attraktivt och sannolikt håller en 
högre prisbild. Ju mer området utvecklas, ändras preferenserna hos 
målgrupperna som ska attraheras. I och med utvecklingen ökar samtidigt 
betalningsviljan hos målgruppen ju mer området färdigställs. 

Samtidigt som det sker viss förändring i attityd hos målgrupperna över 
tid, sker även en förskjutning av åldern hos de inflyttade som blir äldre. I 
och med att området sannolikt kommer uppfattas som ett attraktivt 
område, kommer det även att skapa en intern omflyttning, man vill bo 
kvar, men i annan bostad. Det gör att exempelvis att unga barnfamiljer 
kommer söka större och mindre, samt äldre som på sikt också kommer 
efterfråga mer anpassade boendeformer. 
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”Startfas” 
”Pionjärer” med 
acceptans för viss 
osäkerhet kring 
området 

Utvecklingsfas 

Slutfas. 
Inflyttare med 
mycket låg 
acceptans för ev. 
osäkerhet 

Större variation av målgrupper i 

området. Nya barnfamiljer flyttar in i 

området samtidigt som de boende blir 

äldre, dvs större andel barn i 

skolålder, och äldre som blir ”äldre”. 



Målgrupper och bostadsutbud 

Utifrån de lägeskvaliteter som erbjuds i de tre olika lägena är 
bedömningen att de är attraktiva för flera målgrupper/livsfaser, se tabell 
nedan. 

Men, även om målgrupperna är inom samma livsfaser finns skillnader 
dem emellan. Grosvad och Gamla lasarettet kommer primärt att attrahera 
människor som värdesätter natur och kvaliteter i själva bostaden högre, 
medan Stationsområdet blir mer attraktivt för dem som värdesätter ett 
något mer urbant område med dess närhet till kommunikationer, service 
och handel. Det gör att olika bostadstyper primärt kommer att efterfrågas 
i de olika lägena. Nedan finns en övergripande sammanställning.

Utmärkande lägeskvaliteter Målgrupp
Friliggande 

villor/tomter

Rad- och 

parhus 

(är)

(Stads)radhus

(br)

Lgh/gårdshus

(br)

Lgh/gårdshus 

(br)

Grosvad

Vatten, natur, rekreation och friluftsliv, 

nybyggnad och utveckling, attraktivt för barn och 

nära andra barnfamiljer.  

Primär: Barnfamiljer boende i och 

utanför kommunen.

Sekundär; Mitt i livet och Pigga 

Seniorer boende i kommunen. 

x x x

x 

(Punkthus 

/gårdshus som 

ger villakänsla)

x

(Punkthus 

/gårdshus som 

ger villakänsla)

Stationsområdet
Vatten, ”stadskänsla”, nära kommunikationer, 

service och handel. Gångavstånd till allt.

Primär: Alla och anpassas efter 

bostadstyp och upplåtelseform. 

Boende i kommunen idag

x x x

Gamla Lasarettet

Vatten, kultur och känsla av del i uppvuxet 

befintligt småhusområde. Gång/cykelavstånd till 

stadskärnan. 

Primär: Barnfamiljer (boende i 

och utanför kommunen)

Och Mitt i livet och Pigga Seniorer 

(boende i kommunen)

x x x
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Gamla lasarettsområdet

Stationsområdet

Grosvad



Prioritering mellan delområden & utbyggnadstakt

www.junistrategi.se 55

Baserat på marknadsförutsättningarna presenterade i rapporten har Juni 
Strategi gjort en bedömning av rekommenderad fördelning per 
upplåtelseform och bostadstyp per delområde. Sammantaget 
rekommenderas att Finspångs befintliga bostadsbestånd- och marknad 
tillförs kompletterande bostadstyper som breddar kommunens 
erbjudande. Nedan visas, per område, en övergripande fördelning av 
bostäderna och i tabellen har Juni gjort en rekommendation kring 
utbyggnadsordning och takt.

Enligt Junis bedömning rekommenderas att påbörja utbyggnaden i 
Grosvad och Stationsområdet. 

• I Grosvad rekommenderas att i ett första steg erbjuda olika 
småhusalternativ genom såväl tomtförsäljning som nyproduktion av 
villor och parhus med äganderätt. På längre sikt bedöms efterfrågan för 
flerbostadshus tillta vilket öppnar upp för småskalig utveckling av 
flerbostadshus med störst vikt på bostadsrätter. 

• I Stationsområdet bedöms utbyggnaden till viss del kunna påbörjas 
parallellt, inledningsvis med flerbostadshus som inte utgör direkt 
konkurrens med Grosvad. 

• Vad gäller Gamla lasarettsområdet rekommenderas att avvakta något 
med utbyggnad. Detta för att möjliggöra för utvärdering och 
uppföljning av bostadsefterfrågan och marknadsläget för att kunna 
nyttja den stora potentialen (attraktivitet) som bedöms finnas på bästa 
sätt!

Utbyggnadsordning & takt – antal färdigställda bostäder per år

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Å 7 År 8 Summa

Grosvad

Friliggande villor 

(är)
10 20

Parhus (är) 20 20

Lgh/gårdshus (br) 20 20

Lgh/gårdshus (hr) 20 130

Stationsområdet

Stadsradhus (br) 15

Lägenhet (br) 30 30

Lägenhet (hr) 30 30 135

Gamla lasarettet

Parhus (är) 10

Stadsradhus (br) 10

Lägenhet (br) 25 25

Lägenhet (hr) 30 100

Totalt 60 50 55 50 50 50 25 25 365
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Rekommenderade bostäder och volymer

Hyresrätt, lgh/gårdshus

Bostadsrätt, lgh/gårdshus

Bostadsrätt, stadsradhus

Äganderätt, parhus

Äganderätt, friliggande villor



Prisindikation - bedömning av betalningsvilja
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I tabellen till höger presenteras en övergripande prisindikation för 
aktuella bostadstyper som presenterats tidigare. Bedömningen avser 
inledande utbyggnad i Grosvad och Stationsområdet.

För Stationsområdet finns en acceptans för att ha något mer yteffektiva 
bostäder, medan de i Grosvad förväntas vara lite mer generösa. Ett 
exempel är en bostad om 3 rok som i Stationsområdet kan vara ner till 70 
kvm, medan den i Grosvad kan vara upp mot 80 kvm – dock med samma 
insats/månadshyra.

För de ägda boendeformerna beräknas betalningsviljan motsvara ca 29 
000 kr/kvm för privatägda småhus och mellan 24-27 000 kr/kvm för 
bostadsrätter beroende på typ. För hyresrätter bedöms betalningsviljan 
för nyproduktion till ca 1 500 kr/kvm/år för en 3 rok.

Bedömningen baseras på:

• Vad den totala insats- och hyresnivån från köparens perspektiv landar 
på, därefter har kvm-pris beräknats.

• Bedömningen avser en ”över-natten-bedömning”, dvs som att 
bostäderna skulle säljas eller hyras ut idag. Betalningsviljan gäller 
därför i dagens marknad, känd konkurrens och penningvärde (nov 
2021).

• Att rekommenderade bostadstyper prioriteras i rätt områden och 
lägen, samt att dessa riktas mot primära målgrupper. 

• Att utvecklingen sker etappvis och till viss del överlappande enligt 
rekommenderas utbyggnadsordning och takt, se föregående sida.

Upplåtelseform Bostadstyp Boarea
Pris/

månadshyra
~Kr/kvm Kommentar

Äganderätt

Friliggande villor 140 kvm 4 mkr 28 600 kr Tomtyta, >750 kvm

Parhus 120 kvm 3,5 mkr 29 200 kr Tomtyta, ~350 kvm 

Bostadsrätter

Stadsradhus 120 kvm 2,9 mkr 24 200 kr
Tomtyta, ~200 kvm

Avgift,  650 kr/kvm

3 rok 75 kvm 2 mkr 26 700 kr Avgift, 650 kr/kvm

Hyresrätt 3 rok 70 kvm 8 750 kr 1 500 kr Normhyra, 1 447 kr



Prisnivåns match med betalningsförmågan hos kommuninvånarna är 
alltid av stor vikt. Särskilt när det gäller just nyproduktion som köps på 
ritning, då köpet inte sammanfaller med inflyttning och då köparna inte 
vet vad deras eventuella nuvarande bostad har för marknadsvärde i 
framtiden.

För att undersöka marknadsdjupet och antalet hushåll som potentiellt kan
efterfråga en bostad har Juni Strategi beräknat marknadsmässiga 
inkomstkrav med hjälp av en bolånekalkyl. Beräkningen har utgått utifrån 
de prisnivåer och hyresnivåer som rekommenderas på föregående sida. 
För hyresrätter har ett inkomstkrav om 3 ggr årshyran applicerats. 
Därefter har hushållsstruktur, flyttfrekvens och inkomststruktur 
undersökts för huvudsakliga målgrupper. 

Resultatet av antalet potentiella hushåll inom Finspångs kommun som 
kan efterfråga de olika bostadstyperna framgår av diagrammet. Resultatet 
blir för hyresrätterna ca 580 möjliga kunder per år, och för 
bostadsrätterna ca 430, dvs något lägre. Det som skiljer kundunderlaget åt 
är i denna beräkning enbart andelen som har ekonomiska möjligheter sett 
till inkomstkraven. Preferens för olika bostadstyper har inte tagits i 
beaktning.

Gällande villasäljarna är det potentiella kundunderlaget inte baserade på 
någon bolånekalkyl, då de generellt finansierar sitt köp genom försäljning 
av sitt småhus och inte genom bolån. Här har Juni utgått informationen 
presenterad på sida 17 och därtill beräknat antalet som årligen flyttar i 
aktuell åldersgrupp 50-79 år – vilket årligen är 6%. Totalt summerar 
antalet potentiella villasäljare till ca 170 hushåll per år. 

Marknadsdjupsberäkning
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Finspångs kommun, 2020/2021

Viktigt att ha med sig är att angivna siffror inte är någon exakt sanning, utan 
endast teoretiska för att ge en fingervisning kring det potentiella kundunderlaget. 
Underlaget kan både minska och öka utifrån att exempelvis individer från 
särboförhållanden flyttar ihop, samt individer som flyttar in till kommunen - och 
det ska till att personerna i fråga exempelvis ska vilja flytta till nyproduktion, ha 
möjlighet att vänta på inflyttning till nyproduktion samt ha 15 % i kontantinsats.
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Hyresrätt 3 rok, 8 750 kr/mån Bostadsrätt 3 rok, 2 mkr

Beräknat marknadsdjup inom Finspång kommun, 
2020

Unga vuxna 20-34 år, ensamboende Unga vuxna 20-34 år, sammanboende

Barnfamilj 25-49 år, ensamboende Barnfamilj 25-49 år, sammanboende

Mitt i livet 50-64 år, ensamboende Mitt i livet 50-64 år, sammanboende
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Användning av information

Uppdragsgivarens roll och ansvar

➢ Uppdragsgivaren ansvarar för att Juni Strategi har blivit 
informerad/delgiven för uppdragsgivaren känd information om 
projektet som kan ha påverkan för marknadsprissättning och övriga 
rekommendationer. 

➢ Uppdragsgivaren äger rätten att använda informationen i rapporten 
som uppdragsgivaren önskar och fritt sprida den i sin helhet inom sin 
organisation och till sina samarbetspartners. 

➢ Uppdragsgivaren svarar själv fullt ut för konsekvenserna av de beslut 
och åtgärder som vidtas utifrån information och rekommendation i 
rapporten, samt eventuell rådgivning i samband med presentation av 
densamma.

Juni Strategis roll och ansvar

➢ Juni Strategi ansvarar för att uppdraget har genomförts på ett 
professionellt sätt och enligt god sedvänja i branschen. 

➢ Juni Strategi ansvarar för att, av uppdragsgivaren, angivna anvisningar 
har följts. 

➢ Juni Strategis sekretess innefattar information delgiven om 
uppdragsgivarens verksamhet samt rekommendationer som framgår i 
rapporten. Sekretessen inkluderar inte den publika statistik som finns 
redovisad. 

➢ Juni Strategis rekommendationer bygger på den publika fakta som 
finns redovisad i rapporten. Ingen hänsyn har tagits till eventuellt 
andra parametrar eller riskfaktorer.

➢ Juni Strategi äger rätten till marknadsanalysens disposition och layout. 
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Bilaga: Fördjupade 
målgruppsinsikter



Unga Vuxna 
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”Att kunna flytta hemifrån är en utmaning”
Livsfas: Självständig. 

Bostadsbehov: En egen bostad. Brf, HR. 1-2 
rok. 

Utmaningar: Föränderligt liv, kortsiktig 
bostadsplanering. Ekonomi. 

Område: Nära service, utbud och 
kommunikationer. ”Småskaligt/ 
kvartersstruktur”

Hållbarhet: Självklart att leva hållbart. 
Gillar delningsekonomi, av ideologiska och 
ekonomiska skäl. Framtida köpare av hållbara 
tjänster. 

Övriga insikter: Beroende av sina föräldrar.  
Beskrivs ofta som bortskämda, men har inte 
höga krav gällande bostaden. Vill komma in 
på bostadsmarknaden! Källa: Juni Strategi Guide till 90-talisten

Flyttfrekvens inom 

åldersgruppen

38%



Småbarnsfamiljer

www.junistrategi.se 62

Livsfas: Familjebildare/Småbarnsfamilj. 

Bostadsbehov: Större boende med flera 
sovrum. Brf, HR, ÄR. 3-5 rok. 

Utmaningar: Livspusslet och ekonomi 
(delvis). 

Område: Nya prioriteringar! En trygg plats 
för barnen och växa upp på, nära arbete, 
service, kommunikationer, barnomsorg och 
aktiviteter.

Hållbarhet: Vill leva hållbart. Kan tänka sig 
att dela. Vill köpa hållbara tjänster som sparar 
tid och pengar och tänker på barnens framtid. 

Övriga insikter: Traditionellt villaliv eller 
urbant småbarnsliv.

”Först tänkte vi nog att vi skulle flytta till en 
lägenhet i samma område och lika stor men byta 
från hyresrätt till bostadsrätt. Men sen när sonen 
kom så har vi tittat mer på radhus, minst 4 rok.”

Källa: Juni Strategi Guide till nya familjebildare

Flyttfrekvens inom 

åldersgruppen

19%



Mitt i livet
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”Nu är det en enorm frihetskänsla när barnen har 
egna boenden. Vi kan prioritera oss själva, med 

mer tid över, mer pengar och mindre ansvar.”
Livsfas: Villasäljare/Andra frihetstiden

Bostadsbehov: På sikt mindre bostad, färre 
sovrum men med stora sociala ytor. Äga vill 
fortsätta äga (oftast). Rymliga 3-4 rok. 

Utmaningar: Är kräsna och har inte 
bråttom. Har många prylar som ska få plats. 

Område: Närmare utbud, service, 
kommunikationer och kultur. 

Hållbarhet: Förstår att de behöver leva 
hållbart. Växande intresse. Drivs inte av 
ideologi eller ekonomi. Vana att äga. Hållbara 
tjänster som underlättar och sparar tid. Lätt 
att göra rätt. 

Övriga insikter: Flytta eller bo kvar?! 
Flyttbeslutet är en lång process. Har ofta god 
ekonomi. Kvinnor driver på flytten. 

Källa: Juni Strategi Guide till 60-talisten

Flyttfrekvens inom 

åldersgruppen

6%



Pigga seniorer ” När man kommit upp en viss ålder så blir det för jobbigt 
med hus. Man vill bara låsa och åka på semester.”
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Livsfas: ”Passionär” (65+).

Bostadsbehov: Mindre, bekvämare, 
(nytt/anpassat). Fler som vill gå från att äga till 
att hyra för att få loss pengar. 2-4 rok. 

Utmaningar: Flyttbeslutet. Ekonomi. Bor ofta 
billigt. Vill få pengar över efter försäljning och 
nytt köp. 

Område: Med anknytning. Närmare utbud, 
service, kommunikationer och kultur. Gärna nära 
barn och barnbarn. 

Hållbarhet: Hållbarhet är lite ansträngande. 
Intressant om det går i linje med egna behov. Inte 
van att dela med ”okända”. Kan behöva hjälp 
med att göra hållbara val och använda tjänster.

Övriga insikter: Viktigt att underlätta för flytt. 
Mentalt ”förstagångsköpare igen” som inte vill 
överlåta flytten till barnen. 

Källa: Juni Strategi Guide till 65+

Flyttfrekvens inom 

åldersgruppen

5%


