MARKNADSANALYS
Underlag för viktiga beslut
snabbt och enkelt
då dufram
behöver
det!
Ta snabbt
oslagbart
Rätt beslutsunderlag
inför budget, prognos,
beslutsstöd
inför t ex
planering, uppföljning, indelning av säljdistrikt,
budget,
prognos,
omorganisering och
bearbetning
av er marknad
utifrån hur den ser ut
och utvecklas.
Gör det lättare att
planering,
uppföljning.
bedöma hur framtiden kommer att se ut inom olika
områden.

Genom att löpande följa
utvecklingen i databasen
är du bättre förberedd
och påläst än dina
konkurrenter.

--Möjlighet att spara grafer som bilder (för att klistra in i PPT 		
eller andra presentationer)
--Flera års trend visas direkt, 3, 6 eller 9 års trend kan väljas
--Tydliga förklaringar till källdata och hur man ska tolka våra 		
index, trender och barometrar

Med vår marknadsanalys kan du bryta ner byggstatistiken till just ditt verksamhetsområde och
ditt behov, oavsett om det gäller nybyggnation av bostäder i Uppsala, ombyggnationer av kontor i
Skåne eller broar och tunnlar i Norrland. Såväl byggstarts- som projekteringsindex, byggvolymer
och trender kan tas fram på just det område du vill och på den typ av byggnation du vill analysera.

Index

Byggstarts- och projekteringsindex
visar avvikelsen mellan innevarande
och föregående 12-månadersperiod. Du får även tillgång till indexsiffror som visar avvikelsen två och
tre år längre tillbaka.
Trenden presenteras i en överskådlig
graf med en mätpunkt för var tredje
månad. Du har dessutom tillgång
till en mer detaljerad graf som visar
mätpunkter för varje månad de
senaste tre åren.

Byggstartsindex

Här visas statistik baserad på den
totala byggkostnaden för projekt
där minst en entreprenör är
upphandlad.
• Hur är läget just nu? Byggs det
mer eller mindre än tidigare?
• Hitta bidragande orsaker till var
för det gått bra/dåligt i ett område,
säljdistrikt?
• Jämför byggstartindex med egna/
andra bedömningar och känslor
för att få en helhetsbild av läget.

Projekteringsindex

Visar statistik baserat på den
totala byggkostnaden för projekt
där första konsulten är upphandlad.
Indikerar potentialen till det framtida
byggandet.
• Ser byggandet ut att öka eller 		
minska?
• Se framtida möjligheter eller hot
i tid.
• Ta fram underlag för att jämföra
med egna prognoser och få en
bättre helhetsbild.
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MARKNADSANALYS - SÅ HÄR ANVÄNDER DU TJÄNSTEN

Du hittar Marknadsanalysen som en egen
modul under fliken
Mitt beslutsstöd.

Klicka på ikonen för att
skapa en ny profil.

Skapa profilen genom att välja de län, kategorier samt
byggnadsarter du är intresserad av.
Du kan analysera på djupare nivå i Sveriges största databas av byggprojekt. Välj kommuner och/eller under- kategorier för att få fram index och barometrar. Du kan t ex. få
fram index för brobyggande i Kils kommun ;-)
Eller skapa profiler som helt matchar ditt verksamhetsområde om du inte jobbar enligt länsgränser. Välj några
kommuner i ett län och några i ett annat län och få fram
rätt index.
-Skräddarsydd byggstatistik, analys och beslutsstöd för
just din verksamhet alltså!

Du kan enkelt ta fram och jämföra index per län eller kategorier, välj också period; 3, 6 eller 9 år.
Klicka på knappen ”Visa korrelation” för att enkelt jämföra byggstarts- och projekteringsindex.
Är du intresserad av de värden graferna i byggstarts- eller
projekteringsbarometern skapas av? Klicka på rapportikonen, ett mail
med en excelfil skickas direkt till din e-postadress.
Genom att klicka på ikonen ”Förklaring” får du veta mer om källdatat
och hur man tolkar index, trender och barometrar.

PS. Du som har tjänsten får dessutom en rapport med grafer,
kommentarer och förklaringar 3-4 gånger per år via mail.

