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Ökat utbud och ökad efterfrågan på småhus och stigande priser på bostadsrätter i Norge och Danmark. I Sverige 
bedömer en majoritet av mäklarna att utvecklingen av utbud, efterfrågan och pris kommer förbli oförändrat under 
det tredje kvartalet 2015. Räntan bedöms ha stor påverkan på bostadsmarknaden i Danmark och Sverige, medan 
arbetsmarknaden påverkar den norska bostadsmarknaden allt mer.

Nordic Housing Insight - Sommar 2015

 Sverige 860, Norge 486, Danmark 322. I Sverige genomfördes denna undersökning under perioden 18 maj och 5 juni 2015.  
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Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedö-
mer utbud, efterfrågan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Den här undersökningen bedömer 
det tredje kvartalet 2015, juli till och med september. Sammanlagt har 1668  fastighetsmäklare besvarat 
frågor i Sverige, Norge och Danmark. 

• Fastighetsmäklarna i Norge och Danmark bedömer att utbudet och efterfrågan på småhusmarknaden 
kommer att öka under det tredje kvartalet. I Sverige bedömer en majoritet av mäklarna att utvecklingen av 
pris, utbud och efterfrågan kommer förbli oförändrad. Prisutvecklingen i Danmark väntas bli stabil medan 
mäklarna i Norge tror på en uppgång. 

I Norge och Danmark tror mäklarna på stigande priser och ökad efterfrågan på respektive lands bostads-
rättsmarknad. De norska mäklarna tror även på ökat utbud under månaderna juli till och med september. 
I Sverige väntas en stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan enligt en majoritet av fastighetsmäklarna.    

• Räntan toppar listan över påverkansfaktorer på bostadsrättsmarknaden i Sverige och Danmark och i Norge 
har arbetsmarknaden klättrat upp till en första plats. I Sverige fortsätter det låga utbudet att påverka och 
hamnar på en delad första plats i bedömningarna för småhusmarknaden. Medias rapportering bedöms 
även ha stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden. 

• De svenska och norska mäklarna gör en samstämmig bedömning av respektive lands fritidshusmarknad 
inför det tredje kvartalet. Priserna bedöms förbli oförändrade och utbud och efterfrågan bedöms antingen 
öka eller bli oförändrat. 

På fritidshusmarknaden fortsätter närhet till vatten att vara den faktor som höjer efterfrågan avsevärt. Hela 
98 procent av de svenska och 85 procent av de norska mäklarna svarar att det har stor påverkan. Det är 
ungefär på samma nivå som förra årets undersökning. 

RESULTATET I KORTHET
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Fortsatt uppgång på den nordiska 
småhusmarknaden

DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN

Fastighetsmäklarna i Norge och Danmark bedömer att utbudet och efterfrågan kommer att öka under det tredje kvartalet. 
Majoriteten av mäklarna i Sverige bedömer att utvecklingen av pris, utbud och efterfrågan kommer förbli oförändrad. Prisut-
vecklingen i Danmark väntas bli stabil medan i mäklarna i Norge tror på en uppgång.

I Norge bedömer en majoritet av fastighetsmäklarna, 62 
procent, att priserna kommer att stiga under det tredje 
kvartalet, juli till och med september. Det är en minskning 
med 7 procentenheter jämfört med undersökningen inför 
det andra kvartalet. 45 procent av de svenska mäklarna 
som förmedlar småhus bedömer att priserna kommer att 
stiga, motsvarande siffra i Danmark är 43 procent. An-
delarna har minskat med cirka 10 procent sedan förra 
undersökningen.

I både Sverige och Danmark bedömer 52 procent av mäk-
larna att priserna på småhus kommer att förbli oförändrade 

under juli till och med september. 29 procent av de norska 
mäklarna bedömer att priserna kommer förbli oförändrade. 
Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med inför 
det andra kvartalet.
 
9 procent av de norska småhusmäklarna bedömer att 
priserna kommer att sjunka, vilket är en ökning med 3 
procentenheter. I Danmark har andelen som tror på sjun-
kande priser ökat med 4 procentenheter, från 1 procent till 
5 procent. I Sverige tror endast 3 procent av mäklarna på 
prisfall. 

Diagram 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september. 

Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september.

Föregående bedömning presenteras inom parentes. 
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  Sverige Norge Danmark 
Stiga 45% (53%) 62% (69%) 43% (52%) 
Oförändrade 52% (45%) 29% (25%) 52%(47%) 
Sjunka 3% (2%) 9% (6%) 5% (1%) 
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Allt fler mäklare tror på oförändrat utbud
Mäklarna i Norge och Danmark gör liknande bedömningar 
för utbudets utveckling. 47 procent av de norska och 
44 procent av de danska mäklarna tror på ökat utbud av 
småhus. I Sverige bedömer 28 procent av mäklarna att 
utbudet kommer att öka, det är en rejäl minskning med 
32 procentenheter jämfört med tidigare undersökning. Även 
bland de norska mäklarna minskade andelen kraftigt, från 
78 procent till 47 procent.
   
En klar majoritet, 62 procent, av de svenska mäklarna tror 
på oförändrat utbud av bostäder på småhusmarknaden. I 
både Danmark och Norge råder det delade meningar om 

utbudet antingen kommer att öka eller ligga kvar på samma 
nivå som under det andra kvartalet. 42 procent av de 
norska mäklarna tror på oförändrat utbud och motsvarande 
siffra i Danmark är 41 procent.
  
Andelen som tror på minskat utbud av småhus har ökat 
med 5 procentenheter hos både de svenska och norska 
mäklarna. I denna undersökning svarar 10 procent av de 
svenska mäklarna att utbudet kommer att minska och i 
Norge tror 11 procent på ett minskat utbud. 15 procent av 
de danska småhusmäklarna bedömer att utbudet kommer 
att minska.

Diagram 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september. 

Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september.

Föregående bedömning presenteras inom parentes.
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  Sverige Norge  Danmark 
Öka 28% (60%) 47% (78%) 44% (59%) 
Oförändrat 62% (35%) 42% (16%)  41% (23%) 
Minska 10% (5%) 11% (6%) 15% (18%) 
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Diagram 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september.

Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att ut-
vecklas på småhusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september.
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Ökad efterfrågan på småhus i Norge och Danmark
Efterfrågan på småhus väntas öka under juli till och med 
september enligt 65 procent av de norska mäklarna och 
69 procent av de danska. Det är en minskning med 10 
respektive 22 procentenheter sedan mätningen inför det 
andra kvartalet. Andelen svenska småhusmäklare som tror 
på ökat utbud har också minskat sedan förra undersökning-
en. I denna undersökning svarar 46 procent av de svenska 
mäklarna att efterfrågan kommer att öka.
 
Majoriteten, 51 procent, av de svenska småhusmäklarna 
bedömer att efterfrågan kommer förbli oförändrad, vilket är 
en ökning med 17 procent. I Norge och Danmark fortsät-
ter mäklarnas bedömningar att följa varandra, 28 procent 
av de norska mäklarna bedömer att efterfrågan kommer att 
förbli oförändrad och motsvarande siffra bland de danska 
mäklarna är 29 procent.
  
Andelen mäklare som bedömer att efterfrågan kommer 
att minska är störst i Norge med 7 procent av mäklarna. I 
Sverige och i Danmark bedömer 3 respektive 2 procent av 
småhusmäklarna att efterfrågan kommer att minska. I förra 
undersökningen var det ingen av de danska mäklarna som 
trodde på minskad efterfrågan. 

Föregående bedömning presenteras inom parentes.
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  Sverige Norge Danmark 
Öka 46% (65%) 65% (75%) 69% (91%) 
Oförändrat 51% (34%) 28% (20%) 29% (9%) 
Minska 3% (1%) 7% (5%) 2% (0%) 
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Stark tro på stigande priser i Norge 
och Danmark

Jämfört med bedömningarna för småhusmarknaden där 
en majoritet av de danska mäklarna trodde på oförändrad 
prisutveckling, så tror en majoritet av de danska mäklarna 
att priserna på bostadsrätter kommer att stiga under juli 
till och med september. 58 procent av mäklarna i Danmark 
bedömer stigande priser. Även i Norge bedömer en majori-
tet, 54 procent, av mäklarna att priserna kommer att stiga. 
I Sverige bedömer 41 procent av de svenska mäklarna att 
priserna kommer att stiga på bostadsrätter.
  
Andelen mäklare som tror på oförändrade priser har ökat 
i samtliga länder. I Sverige svarar 55 procent av mäklarna 

Stigande priser och ökad efterfrågan på bostadsrättsmarknaderna i Norge och Danmark. De norska mäklarna tror även på 
ökat utbud under månaderna juli till och med september. I Sverige väntas en stabil utveckling enligt en majoritet av fastig-
hetsmäklarna.

att priserna kommer ligga kvar på samma nivå som under 
det andra kvartalet. 37 procent av de danska mäklarna 
bedömer oförändrade priser och 28 procent av de norska 
mäklarna gör samma bedömning.

18 procent av de norska mäklarna som förmedlar bostads-
rätter gör bedömningen att priserna kommer att sjunka. Det 
är en ökning med 6 procentenheter jämfört med förra un-
dersökningen. I Danmark bedömer 5 procent av mäklarna 
att priserna kommer sjunka och motsvarade siffra bland de 
svenska mäklarna är 4 procent.

Diagram 4. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under tredje kvartalet, 
juli till och med september. 

Tabell 4. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september.

  Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter.
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DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN
2

Föregående bedömning presenteras inom parentes.
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  Sverige Norge Danmark 
Stiga 41% (57%) 54% (68%) 58% (70%) 
Oförändrade 55% (42%) 28% (20%) 37% (27%) 
Sjunka 4% (1%) 18% (12%) 5% (3%) 
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Oförändrat i Sverige och Danmark men ökning i Norge
Det är en differentierad bild vi får från de nordiska mäk-
larna om utbudets utveckling. De norska mäklarna ger en 
optimistisk bild över utvecklingen och 67 procent tror på 
fler bostadsrätter till salu under månaderna juli till och 
med september. 26 procent av de norska mäklarna bedö-
mer att utbudet kommer förbli oförändrat och 7 procent 
tror att utbudet kommer att minska.
 
58 procent av de svenska bostadsrättsmäklarna bedömer 
att utbudet kommer förbli oförändrat. Utbudet i hela 
Sverige ligger på rekordlåga nivåer, visar statistik från 

Hemnet. Ungefär en tredjedel av de svenska mäklarna 
bedömer att utbudet kommer att öka. Det är en minskning 
med 15 procentenheter jämfört med bedömningarna inför 
det andra kvartalet. 12 procent av mäklarna bedömer att 
det redan låga utbudet kommer bli ännu lägre.

I Danmark är det delade meningar om utbudet kommer att 
öka eller förbli oförändrat på bostadsrättsmarknaden. 39 
procent av mäklarna tror på ökat utbud och något fler, 45 
procent, tror på oförändrat utbud under juli till och med 
september. Andelen som bedömer att utbudet kommer att 
minska ligger kvar på 16 procent.

Diagram 5. Bedömningen av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under det tredje 
kvartalet, juli till och med september.

Tabell 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september.
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Föregående bedömning presenteras inom parentes.
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   Sverige Norge Danmark 
Öka 30% (45%) 67% (78%) 39% (50%) 
Oförändrat 58% (50%) 26% (17%) 45% (34%) 
Minska 12% (5%) 7% (5%) 16% (16%) 
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Diagram 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under det tredje 
kvartalet, juli till och med september.

Tabell 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under det tredje 
kvartalet, juli till och med september.
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Ökad efterfrågan för bostadsrätter i Norge och Danmark
Andelen mäklare som bedömer att efterfrågan kommer att 
öka har minskat i samtliga länder som deltar i undersök-
ningen. I Sverige har andelen mäklare som tror på ökat 
utbud minskat med 16 procentenheter till 43 procent. I 
Norge har andelen minskat från 64 till 47 procent och i 
Danmark har andelen minskat från 67 till 56 procent.
   
Andelen mäklare som bedömer att efterfrågan kommer för-
bli oförändrad har istället ökat sedan förra undersökningen. 
En majoritet av de svenska mäklarna, 52 procent, bedömer 

att efterfrågan kommer att förbli oförändrad under juli till 
och med september. En tredjedel av de norska mäklarna 
bedömer att utbudet kommer fortsätta på samma nivå som 
under kvartal två. 37 procent av de danska mäklarna gör 
samma bedömning.
  
20 procent av mäklarna som förmedlar bostadsrätter i 
Norge bedömer att det kommer bli minskad efterfrågan. 
Det är en ökning med 10 procentenheter. I Sverige och i 
Danmark bedömer 5 respektive 7 procent av mäklarna att 
efterfrågan kommer att minska.

Föregående bedömning presenteras inom parentes.
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  Sverige Norge Danmark 
Öka 43% (59%) 47% (64%) 56% (67%) 
Oförändrat 52% (39%) 33% (26%) 37% (27%) 
Minska 5% (2%) 20% (10%) 7% (6%) 
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Vad påverkar småhusmarknaden just nu?
De nordiska mäklarna gör liknande bedömningar av vad 
som påverkar småhusmarknaden i respektive land. Mäklare 
i samtliga länder bedömer att räntan och media har stor på-
verkan. I Danmark och Norge påverkas bostadsmarknaden 
starkt av arbetsmarknaden, men i Sverige fortsätter det låga 
utbudet att ha stor påverkan.
 
Faktorn ett litet utbud håller kvar sin topplacering i listan 
över påverkansfaktorer men i denna undersökning, som 
genomfördes i maj 2015, uppger allt fler svenska mäklare 
att räntan nu har stor påverkan. På småhusmarknaden lig-
ger räntan och det låga utbudet på en delad första plats i 
listan över påverkansfaktorer med 73 procent av mäklarna. 
Andelen mäklare som bedömer att media har stor påverkan 
har ökat med 13 procentenheter sedan förra undersök-
ningen och nu uppger 64 procent av mäklarna att medias 
rapportering har stor påverkan.

56 procent av de norska småhusmäklarna uppger att 
arbetsmarknaden har stor påverkan. Det är en ökning med 
9 procentenheter sedan föregående undersökning. Andelen 
som bedömer att räntan har stor påverkan ligger kvar på 
ungefär samma nivå som tidigare, på 50 procent. I Norge 
bedömer 48 procent av småhusmäklarna att media har stor 
påverkan på bostadsmarknaden.
 
I Danmark svarar 62 procent av mäklarna att räntan har 
stor påverkan just nu, en minskning med 15 procentenhe-
ter jämfört med förra undersökningen. Trots minskningen 
fortsätter räntan hålla sin placering överst i listan över på-
verkansfaktorer. Andelen mäklare som bedömer att media 
har stor påverkan har minskat med 8 procentenheter till 61 
procent. Nästan lika stor andel av de danska mäklarna, 60 
procent, svarar att arbetsmarknaden har stor påverkan just nu. 
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  Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter.

PÅVERKAN PÅ DEN NORDISKA BOSTADSMARKNADEN

Ränteläget påverkar bostads-
marknaden mest
Räntan toppar listan över påverkansfaktorer i Sverige och Danmark, i Norge har arbetsmarknaden klättrat upp till en första 
plats. Den svenska bostadsmarknaden fortsätter påverkas av det låga utbudet och hamnar på en delad första plats i bedöm-
ningarna för småhusmarknaden. Medias rapportering bedöms även ha stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden.

3

3
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Diagram 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 

  Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat.

4
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Tabell 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan.

 Sverige Norge Danmark 

Litet utbud 73% 37% 37% 
Räntan 73% 50% 62% 
Media 64% 48% 61% 
Bankernas restriktiva utlåning 57% 28% 57% 
Säsong 52% 29% -  
Arbetsmarknaden 49% 56% 60% 
Optimism gällande den egna ekonomin 44% 46% 56% 
Allmän oro och försiktighet 33% 29% 44% 
Stort utbud 30% 34% 38% 
Pessimism gällande den egna ekonomin 22% 32% 38% 
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Vad påverkar bostadsrättsmarknaden just nu?
Precis som bedömningarna för småhusmarknaden gör de 
nordiska mäklarna en liknande bedömningar av vad som 
påverkar bostadsrättsmarknaden i respektive land. Mäklare 
i samtliga länder bedömer att räntan och media har stor 
påverkan.
 
På den svenska bostadsrättsmarknaden har andelen 
mäklare som bedömer att räntan har stor påverkan ökat 
från 72 procent till 74 procent, vilket har gjort att räntan 
nu toppar listan över påverkansfaktorer. Ett litet utbud har 
tappat en placering men andelen mäklare som svarar att 
det låga utbudet har stor påverkan är fortfarande hög, 72 
procent. Media fortsätter att rapportera om bostadsmark-
naden, vilket har bidragit till att media har hamnat på övre 
delen i listan över påverkansfaktorer. I förra undersökningen 
bedömde 49 procent av de svenska mäklarna att media har 
stor påverkan, nu har andelen ökat till 64 procent.
 

56 procent av de norska småhusmäklarna uppger att 
arbetsmarknaden har stor påverkan. Det är en ökning med 
9 procentenheter sedan föregående undersökning. Ande-
len som bedömer att räntan har stor påverkan ligger kvar 
på ungefär samma nivå som tidigare, 50 procent. I Norge 
bedömer 48 procent av småhusmäklarna att media har stor 
påverkan på bostadsmarknaden.
 
I Danmark bedömer 60 procent av mäklarna att räntan har 
stor påverkan. Lika stor andel bedömer även att media har 
stor påverkan. Båda andelarna har minskat sedan förra 
undersökningen. Optimismen kring den egna ekonomin 
bedömer 54 procent av mäklarna ha stor påverkan, vilket är 
lika stor andel som föregående undersökning. 49 procent 
av de danska mäklarna uppger att ett litet utbud har stor 
påverkan på bostadsrättsmarknaden.  
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  Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat.

Diagram 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan.5
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Tabell 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan.

  Sverige Norge Danmark 

Räntan 74% 50% 60% 
Litet utbud 72% 37% 49% 
Media 64% 48% 60% 
Bankernas restriktiva utlåning 54% 28% 45% 
Arbetsmarknaden 45% 56% 43% 
Optimism gällande den egna ekonomin 42% 46% 54% 
Säsong 38% 29%  - 
Allmän oro och försiktighet 33% 29% 36% 
Stort utbud 31% 34% 40% 
Pessimism gällande den egna ekonomin 21% 32% 36% 
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Fritidshus vid vatten mest attraktiva

DEN NORDISKA FRITIDSHUSMARKNADEN

De svenska och norska mäklarna gör en samstämmig bedömning av respektive lands fritidshusmarknad inför det tredje 
kvartalet. Priserna bedöms förbli oförändrade och utbud och efterfrågan bedöms antingen öka eller bli oförändrat.

Prisutvecklingen för fritidshus i Sverige väntas bli stabil en-
ligt 62 procent av fastighetsmäklarna. Det är en minskning 
med 5 procentenheter jämfört med undersökningen från 
2014. Andelen mäklare som bedömer att priserna kommer 
att stiga har ökat från 22 procent till 31 procent sedan un-
dersökningen inför det tredje kvartalet 2014. 7 procent av 
de svenska mäklarna bedömer att priserna kommer sjunka.  

Majoriteten av de norska mäklarna, 58 procent, bedömer 
att priserna kommer förbli oförändrade under månaderna 

juli till och med september. 32 procent av mäklarna tror på 
stigande priser på fritidshus och var tionde mäklare bedö-
mer att priserna kommer att sjunka.
 
I Danmark bedömer 65 procent av mäklarna att priserna 
kommer förbli oförändrade, vilket är en ökning med 3 pro-
centenheter jämfört med förra årets undersökning. Andelen 
mäklare som bedömer att priserna kommer stiga har också 
ökat, från 15 procent till 22 procent. 13 procent av mäk-
larna bedömer att priserna kommer att sjunka.

Diagram 9. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september. 
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Tabell 9. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september.

 Sverige Norge Danmark 
Stiga 31% 32% 22% 
Oförändrade 62% 58% 65% 
Sjunka 7% 10% 13% 
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Diagram 10. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under det tredje kvartalet , 
juli till och med september.

Tabell 10. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september.
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Ökat eller oförändrat utbud av fritidshus
Det råder delade meningar om utbudets utveckling på fri-
tidshusmarknaden i både Sverige och Norge. 45 procent av 
de svenska mäklarna bedömer att utbudet kommer att öka. 
Nästan lika stor andel, 43 procent, bedömer att det kom-
mer förbli oförändrat. 12 procent tror på färre fritidshus till 
salu under juli till och med september.

47 procent av de norska mäklarna bedömer att utbudet 
kommer att öka och lika stor andel bedömer att det kom-
mer förbli oförändrat. Resterande 6 procent av mäklarna 
bedömer att utbudet kommer att minska. 
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 Sverige Norge 
Öka 45% 47% 
Oförändrat 43% 47% 
Minska 12% 6% 

 

 Danmark ställde inte frågor om utbud och efterfrågan i sin undersökning.
6

6

NHI SOMMAR 2015



Diagram 11. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under det tredje 
kvartalet, juli till och med september.

Tabell 11. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under det tredje kvartalet, 
juli till och med september.
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Efterfrågan väntas bli stabil
Även för efterfrågan på fritidshus gör fastighetsmäklarna 
i Sverige och Norge en snarlik bedömning. 46 procent av 
de svenska mäklarna bedömer att efterfrågan kommer att 
förbli oförändrad, motsvarande siffra i Norge är 48 procent. 

43 procent av mäklarna i både Sverige och Norge bedömer 
att efterfrågan kommer att öka. Var tionde mäklare i Sverige 
och Norge tror att efterfrågan på fritidshus kommer att 
minska under juli till och med september.
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 Sverige Norge 
Öka 43% 43% 
Oförändrat 46% 48% 
Minska 11% 9% 
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Diagram 12. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Stor påverkan .

Tabell 12. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Stor påverkan.
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Hög efterfrågan på sjönära fritidshus
Ett fritidshus med närhet till strand eller sjö står högt upp 
på många fritidshusköpares lista. I Sverige uppger 98 
procent av mäklarna att ett strand- eller sjönära läge höjer 
efterfrågan avsevärt, i Norge är motsvarande siffra 85 pro-
cent. Det är på ungefär samma nivå som i undersökningen 
från 2014.
 
På andra plats hittar vi indraget vatten. 87 procent av de 
svenska mäklarna uppger att det har stor påverkan på ef-
terfrågan. I Norge ger 74 procent av mäklarna samma svar. 
En faktor som höjer efterfrågan enligt de svenska mäklarna 

är omgivningen. 85 procent av mäklarna uppger att det har 
stor påverkan. I Norge är det istället möjligheten till bilväg 
som går ända fram till huset som har stor betydelse för 
efterfrågan. 75 procent av de norska mäklarna svarar att 
det har stor påverkan.
  
Bland de övriga alternativen anser en stor andel av de 
svenska mäklarna att mycket plats och hög standard är 
viktiga faktorer som påverkar efterfrågan. I Norge anger en 
större andel av mäklarna att kort restid och närhet till fjäll 
höjer efterfrågan jämfört med de svenska mäklarnas svar.
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 I den danska undersökningen ställdes ingen fråga om vad som höjer efterfrågan på ett fritidshus. 
7

7

 Sverige Norge 
Strand- eller sjönära läge: 98% 85% 
Indraget vatten: 87% 74% 
Omgivningarna: 85% 72% 
Bilväg ända fram: 82% 75% 
Permanentbostadsstandard: 78% 23% 
Hög standard: 77% 37% 
Plats för många personer/flera familjer: 49% 22% 
Kort restid: 46% 66% 
Gästhus: 43% 4% 
Närhet till fjäll: 33% 56% 
Möjlighet att komma till huset med buss eller tåg: 32% 6% 
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FAKTA

Mäklarsamfundet är en branschorganisation för Sveriges fastighetsmäklare. Vi samlar över 4 200 anslutna  
fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 63 procent, av kåren.
 
Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se

 
Kontakt:

Ingrid Eiken, VD
Mäklarsamfundet
+46 70 669 34 34

Caroline Berg, kommunikatör och redaktor
Mäklarsamfundet
caroline.berg@maklarsamfundet.se
+46 72 373 66 58

Kontaktpersoner övriga nordiska länder:

DANMARK
Mads Lindegaard
Dansk Ejendomsmæglerforening 
ml@de.dk
+45 32 64 45 87

NORGE
Svein Strømnes
Norges Eiendomsmeglerforbund
svein@nef.no
+47 45 48 50 87 

ISLAND*
GrétarJónasson
Félag fasteignasala 
gretar@ff.is
+ 354 848 85 55

FINLAND*
Jukka Malila
Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL
jukka.malila@kvkl.fi
+358-9-4282 70 07 

*Deltog inte denna gång.
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