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1 Indledning 

Prisudviklingen på ejerboligmarkedet har i historisk perspektiv været underlagt en betydelig volat i-

litet med en tendens til fortsat stigende regionale forskelle. Disse prisudsving er særligt relevante i 

den kontekst, at de kan have en destabiliserende effekt på samfundsøkonomien, hvorfor ejerbolig-

markedet er en vigtig faktor i den danske økonomi.  

Højkonjunkturen som forløb fra 1993 medførte en tillid til markedet, hvor intet syntes at kunne gå 

galt. Selv lavkonjunkturen som forløb efter årtusindeskiftet fra 2001-2003, syntes ikke at påvirke 

boligmarkedets fortsat stigende opsving. Boligpriserne nåede uanede højder i 2006, hvor vi i bag-

klogskabens klare lys kan konstatere, at det var tale om en boligboble. Da boblen bristede medførte 

det markante fald i boligpriserne, som havde store konsekvenser for de enkelte husholdningers øko-

nomier, men også for penge- og realkreditinstitutterne. 

Over halvdelen af befolkningen bor i ejerboliger, hvorved boligejeren får opfyldt boligen som det 

duale gode, idet den tjener som både et forbrugsgode såvel som et investeringsgode. Boligkøbet er 

for mange den største og måske eneste aktive investering, de foretager i løbet af deres liv. Desuden 

er kapitalstrukturen hos boligejerne særegen på den måde, at det ikke er ualmindeligt, at et boligkøb 

geares markant, og boligen er derfor for mange både en ikke-diversificeret og gearet investering. 

Boligkøbet står således i skærende kontrast til investeringsteoriens grundregel om diversificering, 

hvorfor boligejerne er særligt eksponerede over for prisudviklingen på ejerboligmarkedet. Udsvin-

gene i boligpriserne har i dette øjemed en stor indflydelse, idet udsvingene har stor betydning for 

kapitelgevinsten/-tabet, og omfordeler store formuer relativt tilfældigt mellem folk, hvor købstids-

punktet ligeledes er af afgørende betydning. 

Den kraftige stigning i ejerboligpriserne fra 1993-2007 medførte, at det var relativt nemt at opnå 

finansiering til boligkøb. Penge- og realkreditinstitutterne foretog udlån i stor stil, og den forholds-

vis lette adgang til kapital har siden finanskrisen haft konsekvenser for mange, hvor nogle har lidt 

store kapitaltab, og andre er efterladt med en ikke ubetydelig gæld. Nogle er som følge heraf ligeså 

blevet teknisk insolvente, hvor andre har måttet sælge deres bolig på tvangsauktion. De mange nye 

lånefinansieringsmuligheder har desuden gjort ejerboligmarkedet lettere tilgængeligt for første-

gangskøberne. Efter krisen har penge- og realkreditinstitutterne dog været underlagt betydelige re-

guleringer, hvorefter lånkravene er blevet skærpede, hvilket har resulteret i en væsentligt strammere 

kreditgivning.   
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Efter en periode med kraftige fald i boligpriserne i hele landet og generel økonomisk afmatning, er 

der nu atter tegn på bedring. På landsplan har priserne på ejerboliger stabiliseret sig, og i nogle om-

råder, særligt omkring hovedstaden, er boligpriserne atter begyndt at stige – endda markant. Øko-

nomien som helhed udviser forsigtige tegn på bedring, og det helt store spørgsmål er nu, om vi atter 

bevæger os mod en periode med boblelignende tendenser på boligmarkedet, og hvad der i givet fald 

kan gøres for at forhindre en gentagelse af 00'ernes markante udsving. 

De betydelige samfundsmæssige konsekvenser, der blandt andet fulgte i kølvandet på boligboblen 

og finanskrisen, har været en motivation for opgaven i et ønske om at afsøge, hvordan prisudsvin-

gene på ejerboligmarkedet kan dæmpes for at undgå den destabiliserende effekt på samfundsøko-

nomien. Boligbobler har herunder fanget min interesse, særligt i relation til debatten om en aktuel 

boligboble, og jeg ønsker i nærværende opgave at efterprøve denne hypotese, samt se nærmere på 

tiltag, der kan være med til at dæmpe udsvingene på ejerboligmarkedet, herunder med boligbobler 

in mente.  

1.1 Problemformulering 

Målet med nærværende opgave er at belyse prisudsvingene på det danske ejerboligmarked med 

fokus på de store regionale forskelle og opnå kendskab til prisdannelsen på ejerboligmarkedet med 

det formål at give et kvalificeret bud på, hvorvidt vi er på vej ind i en boligboble set i lyset af den 

nuværende situation på boligmarkedet, for herefter at se på hvilke stabiliserende tiltag, der kan fore-

tages for at mindske boligprisudsvingene. 

1.2 Afgrænsning  

Opgaven afgrænses til det danske ejerboligmarked. Opgaven er centreret om ejerboligmarkedet, 

hvorfor der afgrænses fra de tre andre boligformer; andelsbolig, privat lejebolig og almen lejebolig. 

Ligeledes afgrænses der til det private ejerboligmarked. 

De samfundsmæssige følger af prisudsving på ejerboligmarkedet har dannet grundlag for opgaven, 

idet mange boligejere i øjeblikket står over for tabsgivende salg som følge af boblen og finanskri-

sen.1 Der afgrænses dog fra at redegøre for de konkrete samfundsmæssige følger, men opgaven 

bygger på antagelsen om, at udsving på ejerboligmarkedet medfører væsentlige følger for både bo-

ligejerne, långiverne og samfundet som helhed.  

                                                             
1 Bergmann (2014).  
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Igennem opgaven afgrænser jeg mig til kun at arbejde med reale boligpriser, foruden figur 2.1, idet 

den reale boligpris, renset for inflation, afspejler den faktiske udvikling i boligpriserne, og gør 

sammenligning over tid mulig. 

1.3 Metode 

Paradigmetilgang 

I relation til videnskabsteorien findes der to centrale paradigmer, henholdsvis konstruktivismen re-

spektive positivismen.
2
 Den konstruktivistiske paradigmetilgang er genstand for subjektivitet, hvor-

ved virkeligheden afhænger af ”øjnene der ser”,
 3

 hvorimod den positivistiske tilgang anser virke-

ligheden som objektiv og uafhængig af menneskers fortolkning. Paradigmetilgangen er således sær-

ligt relevant i relation til valg at dataindsamling, hvilket vil blive gennemgået nedenfor. Indhentes 

kvantitative data - som eksempelvis har været tilfældet i nærværende opgave i relation til data om 

prisudviklingen på ejerboligmarkedet, der er hentet fra Realkreditrådet – er paradigmetilgangen 

karakteriseret ved den positivistiske tilgang, idet der er tale om objektive data.  

Nærværende opgave er primært genstand for objektive, kvantificerbare data, hvorfor paradigmetil-

gangen er kendetegnet ved den positivistiske (objektive) analysetilgang. Der findes dog subjektive 

holdninger i opgaven, hvorved paradigmetilgangen i denne kontekst er konstruktivistisk.  

Idet der ikke vil blive foretaget en rendyrket positivistisk eller konstruktivistisk paradigmetilgang, 

er der tale om triangulering. Denne opgave er således overvejende positivistisk med konstruktivi-

stisk supplement.   

Dataindsamling og kildekritik  

I nærværende opgave er der indhentet objektive, kvantificerbare data fra Realkreditrådet, Danmarks 

Statistik og Danmarks Nationalbank. I relation til dataindsamlingen må der nødvendigvis tages stil-

ling til det fundne data, herunder en vurdering af kilderne. Det er væsentligt at forholde sig kritisk 

til, hvor det indfundne materiale stammer fra og foretage en bedømmelse af kildernes pålidelighed 

og validiteten af data. Der er forskellige målestok i forhold til, om der er tale om kvantitative eller 

kvalitative datafremskaffelsesmetoder.  

En konstruktivistisk paradigmetilgang, der ses i relation til den kvalitative datafremskaffelsesmeto-

de, kan ikke se sig uafhængig af menneskelig fortolkning, hvilket resulterer i subjektivitet. I nærvæ-

                                                             
2 Voxted (2006) 
3 Et interview vil eksempelvis have en konstruktivistisk tilgang grundet sin subjektivitet. 
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rende opgave er der dog tale om kvantitative data, hvorved der er tale om en positivistisk paradig-

metilgang, hvor data er objektive.  

Realkreditrådet er den vigtigste datakilde i nærværende analyse, idet alle data for boligpriser hentes 

herfra. Der anvendes kvartalsvise data så langt tilbage, som disser er tilgængelige, nemlig 1992, 

hvilket giver en tilpas lang periode til min analyse. Data fra Realkreditrådet vurderes at være af høj 

kvalitet og validitet, da de er baseret på indberetninger om handlede ejendomme fra statens offentli-

ge registre (SVUR) og det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR). Omregningen til kva-

dratmeterpris sker for hver registreret handel, og giver således ikke anledning til unøjagtigheder. 

Metoden er dokumenteret i notatet Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grund-

lag.
4
 

Fra Danmarks Statistik suppleres med diverse data, herunder befolkningstal, boligpriser på lands-

plan tilbage til 1972, forbrugertillidsindikatoren, disponibel indkomst og beskæftigelsen. Data fra 

Danmarks Statistik vurderes at være troværdigt, da det er baseret på registerindberetninger. Forbru-

gertillidsindikatoren er undtagelsen, da den er dannet på baggrund af en spørgeundersøgelse, og 

dermed skal behandles mere varsomt. 

Fra Danmarks Nationalbank er indhentet forbrugerprisdeflatoren, deflatoren på boliginvesteringer, 

data for penge- og realkreditinstitutternes udlån efter type samt kort og lang realkreditobligations-

rente. Udlåns- og rentedata er baseret på den såkaldte MFI-statistik, som pengeinstitutterne indbe-

retter, og vurderes til at være af god kvalitet, jf. Metodenotat – Balancestatistik for penge- og real-

kreditinstitutter.
5
 

1.4 Teori 

Den anvendte teori i opgaven omhandler blandt andet den boligøkonomiske grundmodel, som er en 

teoretisk ligevægtsmodel, der beskriver sammenhængen mellem boligtjenestemarkedet, ejendoms-

markedet og byggemarkedet udviklet af DiPasquale & Wheaton (1996). I relation til den boligøko-

nomiske grundmodel findes teorien om Tobin’s Q (opkaldt efter James Tobin), der udspringer af 3. 

kvadrant. Fundamentals er herudover helt centrale for nærværende opgave, hvilke er makroøkono-

miske variable, der er grundlæggende faktorer i prisudviklingen på ejerboliger på mellemlangt sigt. 

Disse tre teorier er genstand for gennemgangen om prisdannelsen på ejerboliger i kapitel 3, og an-

                                                             
4 Realkreditrådet (2010). 
5 Danmarks Nationalbank (2013). 
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vendes herefter i analysen i kapitel 4 og inddrages slutteligt i de prisstabiliserende tiltag i kapitel 5. I 

analysen i kapitel 4, som vedrører boligbobler, inddrages teorien om boligbobler udledt af Case & 

Shiller (2003).  

1.5 Disposition 

Resten af opgaven er opbygget som følger. I kapitel 2 introduceres læseren for den historiske pris-

udvikling på ejerboligmarkedet, og der redegøres for de regionale forskelle. Kapitel 3 danner ram-

me om teorien bag prisdannelsen på boligmarkedet, og determinanterne for boligpriserne gennem-

gås ligeledes. Denne forståelse anvendes i kapitel 4, hvor jeg, baseret på fire analytiske tilgange, 

giver mit bud på, hvorvidt vi er på vej ind i en aktuel boligboble. Forslag til tiltag, som kan bidrage 

til at dæmpe de kraftige udsving i ejerboligpriserne, gennemgås i kapitel 5, hvorefter jeg i kapitel 6 

vil konkludere på opgaven. 
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2 Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i et 

regionalt perspektiv 

Nærværende kapitel redegør for den historiske prisudvikling på ejerboligmarkedet med fokus på de 

regionale forskelle, der har indfundet sig i tidens løb. Først gennemgås kort den historiske prisud-

vikling på ejerboligmarkedet på enfamiliehuse, hvilket er en traditionel målestok for boligmarkedet. 

I relation hertil introduceres ligeledes sammenhængen mellem konjunkturforløbene og boligpriser-

nes udvikling. 

Det primære fokus i kapitlet er herefter at redegøre for de store regionale forskelle, hvor prisudvik-

lingen før, under og efter den såkaldte boligboble fra 2004-2006 har udviklet sig i forskellige ret-

ninger og ikke længere findes at følge det samme mønster.  

2.1 Den historiske prisudvikling på ejerboligmarkedet  

Prisudviklingen på ejerboligmarkedet er præget af store udsving bestående af længevarende cykler. 

En boligpriscykle har historisk set haft en varighed på omkring 10 år, som i gennemsnit er karakte-

riseret ved seks års stigning og fire års fald i boligpriserne, jf. André (2010). Boligpriscyklerne er 

desuden positivt korreleret med økonomien som helhed, og følger i store træk den generelle kon-

junkturudvikling, jf. nærmere gennemgang nedenfor.    

Nedenfor fremgår prisudviklingen på boligmarkedet over de seneste 40 år med opdaterede tal indtil 

3. kvartal 2013, hvor både de nominelle og reale kontantpriser på enfamiliehuse er illustreret. De 

reale priser er fundet ved at deflatere med nationalregnskabets deflator for det private forbrug, hvor 

jeg benytter Nationalbankens kædede forbrugerprisdeflator med 2005 som referenceår
6
. Ligeledes 

er den årlige vækst i real BNP indlagt i figuren som reference. 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Se Danmarks Statistik (2005) for mere om kædede indeks.  
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Udvikling i ejerboligpriserne på enfamiliehuse  Figur 2.1 

 

Anm.: Egen tilvirkning med sæsonkorrigerede boligprisindeks. De reale priser og BNP er deflateret med 

forbrugerprisudviklingen, hvor referenceåret er 2005.  

Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og Realkreditrådet. 

 

Det fremgår af figur 2.1, at prisudviklingen på ejerboliger både nominelt og realt har været præget 

af cykliskhed, hvilket i særdeleshed kan ses af de reale priser. I perioden fra 1973 og frem til starten 

af 90'erne har de reale priser bestået af langvarige udsving, som passer godt med udsagnet om de 

10-årige cykler på boligmarkedet. Fra 1993 og frem til 2007 har prisudviklingen været underlagt en 

særlig kraftig prisstigning både nominelt og realt, hvilket er atypisk i historisk sammenhæng, idet 

opgangsperioden alene har varet længere end de gennemsnitlige boligpriscykler. Prisstigningerne 

fortsatte i en periode på 13-14 år i Danmark og omkring 12 år i gennemsnit på tværs af OECD lan-

dene, jf. André (2010).  

Sammenholdes boligpriserne med væksten i real BNP ses et klart mønster. Boligpriserne følger 

tydeligt BNP, hvor stigende boligpriser normalt følges af vækst i BNP kort tid efter, og vice versa 

ved faldende boligpriser. Dette bekræftes ligeså af Leamer (2007), hvor boligmarkedet findes at 

være ledende indikator på konjunkturudviklingen.  
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Sammenhængen mellem boligmarkedet og det generelle konjunkturforløb er kort beskrevet i føl-

gende gennemgang. I årene 1971-1979 var der højkonjunktur i Danmark, og i samme periode steg 

priserne på ejerboliger, hvorefter lavkonjunkturen, der forløb fra 1979 frem til 1982 medførte fal-

dende boligpriser og en reel boligkrise. Denne krise blev i 1982 afløst af højkonjunktur, hvor både 

BNP og boligpriserne steg frem til 1986, hvorefter boligpriserne igen faldt markant og en ny bolig-

krise bestod. I oktober 1986 indførtes kartoffelkuren, som blandt andet indebar krav om mixlån og 

ligeledes blev rentefradraget sænket fra ca. 73 pct. til 50 pct.
7
 Lavkonjunkturen forløb indtil 1993, 

hvorefter der atter var højkonjunktur indtil 2001, hvor boligpriserne steg mærkbart. Til trods for 

lavkonjunkturen fra 2001-2003 fortsatte boligpriserne deres himmelflugt helt frem til 2007. I 1998 

blev den såkaldte pinsepakke indført, som blandt andet medførte, at rentefradraget blev sænket til 

ca. 33 pct. Pinsepakken medførte ikke, at der forekom boligprisfald, men var givetvis med til at 

sætte en dæmper på prisudviklingen. I 2003-2007 var der atter højkonjunktur, hvor boligmarkedet 

var underlagt markante prisstigninger, også sammenlignet med tidligere tiders prisstigninger.  

Siden 2007 har vi været vidner til recession og finanskrise – også internationalt set, hvilket ligeledes 

har manifesteret sig i faldende boligpriser. Europa-Kommissionen skrev i pressemeddelelsen ”Vin-

terprognose for 2014: Opsvinget bider sig fast”
 
fra 25. februar 2014

8
, at recessionen sluttede i for-

året 2013. Prognosen for 2014 er, at det økonomiske opsving vil fortsætte med en mere moderat 

stigning gældende for de fleste EU-lande. I Danmark er det reviderede nationalregnskab for 4. kvar-

tal 2013, opgjort 31. marts 2014 af Danmarks Statistik,
 9

 fremgår det, at BNP faldt 0,6 pct. i 4. kvar-

tal, men at BNP steg 0,4 pct. for 2013 som helhed. 1., 2. og 3. kvartal 2013 bestod af stigninger i 

BNP.
10

 Udviklingen i BNP tyder på, at vi heller ikke længere i Danmark befinder os i recession, og 

Europa-Kommissionens prognose er da også, at der er tegn på en moderat stigning i den økonomi-

ske vækst. Prisudviklingen på boligmarkedet bevæger sig dog i øjeblikket i forskellige retninger, 

hvilket vil blive gennemgået nærmere i næste afsnit.  

Som gennemgået ovenfor har konjunkturforløbene og boligprisernes udvikling i den nævnte periode 

fra 1971-2013 haft tæt sammenhæng overordnet set, hvilket i høj grad skyldes de underlæggende 

makroøkonomiske variable, som jeg gennemgår mere deltaljeret i kapitel 3. Udviklingen i boligpri-

                                                             
7
 Skatteministeriet (2001). 

8 European Commission (2014). 
9 Danmarks Statistik (2013b). 
10 Danmarks Statistik (2013a) og Danmarks Statistik (2013b). 
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serne dækker dog over store regionale forskelle, hvilke jeg vil gennemgå nærmere herunder, hvor 

data er begrænset til perioden fra 1992 frem til 3. kvartal 2013. 

2.2 Regionale forskelle i prisudviklingen på ejerboliger 

Prisudvikling på ejerboligmarkedet, som er blevet introduceret ovenfor, dækker over betydelige 

regionale forskelle både i niveauer og volatilitet, hvorfor jeg vil nuancere billedet af prisudviklingen 

på boligmarkedet ved at se nærmere på udviklingen i de enkelte landsdele. 

Regional udvikling i kvadratmeterpriser i alle landsdele 

I figur 2.2 nedenfor er den regionale prisudvikling for alle landsdele i Danmark samlet.  

Regional udvikling i kvadratmeterpriser i alle landsdele  Figur 2.2 

 

Anm.: Egen tilvirkning med reale sæsonkorrigerede boligpriser deflateret med forbrugerprisudviklingen, 

hvor referenceåret er 2005.  

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank.  

 

Data til figur 2.2 og de følgende figurer i dette kapitel, er sæsonkorrigeret ved et simpelt glidende 

gennemsnit af indeværende kvartal og de to nærmeste kvartaler. Dette er for at udglatte den sæson-

betonede støj, som forekommer i boligpriserne.  

Det fremgår af dette overordnede billede, at der dels er niveauforskelle på tværs af regioner, og dels 

er mønstre i udviklingen. Således synes København og omegn, Nordsjælland og Østsjælland at føl-
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ge samme udviklingsmønster gennem store dele af perioden, mens de resterende regioner følger et 

andet fælles mønster. Førstnævnte landsdele viser også et billede af, at prisstigninger og prisfald 

sker tidligere og er kraftigere end i de resterende regioner, hvilket kunne tyde på, at udviklingen i 

København og omegn m.fl. leder boligmarkedet an førend de resterende landsdele følger samme 

tendens i udviklingen.  

Bemærkelsesværdigt er det også, at prisforskellene mellem landsdelene har udviklet sig eksplosivt 

fra starten af 90'erne, hvor forskellene var beskedne i forhold til i dag, hvor forskellene er markante. 

I begyndelsen af 90'erne var landets dyreste område ca. 88 pct. dyrere end det billigste, mens det 

ved udgangen af 2013 var ca. 404 pct. En meget markant ændring, som er sket over en udstrakt pe-

riode, hvilket kunne tyde på, at der er tale om et regimeskift i den regionale prisdannelse på bolig-

markedet. Dette skift kan muligvis forklares ad demografiske veje, herunder særligt vandring fra 

land til by, som jeg vil beskrive nærmere i kapitel 3.  

I tabel 2.1 nedenfor fremgår udviklingen i ejerboligpriserne for alle landsdele i reale priser med 

2005 som referenceår. I første kolonne vises den procentvise stigning fra 1. kvartal 1993 til perio-

dens toppunkt og i anden kolonne vises det procentvise fald siden boligboblens toppunkt til 3. kvar-

tal 2013. Tallene i første kolonne er medtaget for at tydeligøre den markante prisstigning, som fandt 

sted fra 1993 til de skyhøje priser, som udgjorde årene for boligboblens toppunkt i 2006/2007, som 

jeg kommer nærmere ind på i kapitel 4. Anden kolonne viser, hvor langt vi i øjeblikket er fra ni-

veauet fra boligboblens toppunkt. 

I tredje kolonne fremgår hele periodens udvikling fra 1. kvartal 1993 til 3. kvartal 2013. Slutteligt i 

kolonne fire vises prisudviklingen fra 1. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. 1. kvartal 2012 har for fle-

re landsdele tilsyneladende været et vendepunkt, hvorfor dette kvartal er valgt som referencepunkt 

til sammenligning med de resterende landsdele. 
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Udvikling i reale ejerboligpriser for alle landsdele Tabel 2.1 

Landsdel Udvikling 1993K1 til 

periodens toppunkt 

Udvikling fra top-

punkt til 2013K3   

Udvikling 

1993K1-

2013K3  

Udvikling 

2012K1 – 

2013K3 

København by, Ejer-

lejlighed 
339 pct.  - 27 pct. 220 pct.   15 pct.  

København by, Par-
cel-/rækkehus 

291 pct.  - 24 pct. 197 pct.   7 pct.  

Københavns omegn 

 
254 pct. - 30 pct.  147 pct.   5 pct.  

Nordsjælland 

 
253 pct.  - 40 pct.  111 pct.  - 2 pct.  

Østsjælland 229 pct.  - 38 pct. 105 pct.    2 pct. 

Østjylland 163 pct.  - 23 pct.  102 pct.  - 2 pct.  

Fyn 144 pct.  - 28 pct. 76 pct.  - 3 pct. 

Sydjylland 

 

115 pct.  - 25 pct. 61 pct.  - 6 pct.  

Nordjylland 109 pct.  - 16 pct. 75 pct.  - 2 pct. 

Vestjylland 93 pct.  - 22 pct. 51 pct.  - 4 pct. 

Vest- og Sydsjæl-

land 

161 pct.  - 46 pct. 40 pct.  - 10 pct. 

Bornholm (data er 
fra 1996K1) 

104 pct.  - 43 pct. 16 pct.  - 11 pct. 

Hele landet  167 pct.  - 29 pct.  89 pct.   - 2 pct.  

Anm.: Egne beregninger med reale sæsonkorrigerede boligpriser deflateret med forbrugerprisudviklingen, 

hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank 

Som det fremgår af tabel 2.1 oplevede alle landsdele markante prisstigninger fra 1993 til toppunk-

terne i boligboblen (hhv. 2006-2007). Ligeledes fremgår det af tabellen at alle landsdele generelt 

ligger betydeligt under boligboblens toppunkt i 2006-2007. Særligt iøjnefaldende er, at Vest- og 

Sydsjælland og Bornholm ligger på henholdsvis 46 pct. og 43 pct. under niveauet for toppunktet i 

den såkaldte boligboble.   

Tredje kolonne viser billedet af, at de reale priser generelt ligger væsentligt over niveauet i 1993, 

dog med store regionale forskelle. Ejerlejligheder i København by ligger 220 pct. over niveauet i 

1993, hvorimod Bornholm ligger noget lavere med 16 pct. over dette niveau.  

Det fremgår også af tabellen, at udviklingen fra 1. kvartal 2012 til seneste 3. kvartal 2013 har været 

underlagt modsatrettede udviklinger i forskellige hastigheder. København by, Ejerlejligheder har i 
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perioden haft prisstigninger på 15 pct., hvorimod Vest- og Sydsjælland og Bornholm er faldet med 

henholdsvis 10 pct. og 11 pct. Disse modsatrettede udviklinger vil blive gennemgået nærmere i det 

kommende afsnit.  

Regional udvikling i højeste og laveste kvadratmeterpriser mellem landsdele 

Boligpriserne har været betydeligt mere volatile i hovedstadsområdet end i resten af landet. I øje-

blikket opleves der stagnerede boligpriser på landsplan, men dette dækker som beskrevet over store 

regionale forskelle. Boligpriserne i København by ligger, for både ejerlejligheder og parcel og ræk-

kehuse, langt over landsgennemsnittet med de højeste m
2
-priser, og modsætningsvist ligger Born-

holm betydeligt under med de laveste m
2
-priser, jf. figur 2.3 nedenfor.  

I figur 2.3 herunder fremgår de nævnte forskelle mellem København og Bornholm sammen med 

landsgennemsnittet. Data er fra 1. kvartal 1992 til 3. kvartal 2013.  

Regional udvikling i højeste og laveste kvadratmeterpriser mellem landsdele Figur 2.3 

 

Anm.: Egen tilvirkning med reale sæsonkorrigerede boligpriser deflateret med forbrugerprisudviklingen, 

hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 

 

Boligprisudviklingen i København har været underlagt større udsving end landet som helhed, jf. 

figur 2.3. Ligeledes fremgår det af figuren, at boligpriserne på ejerlejligheder i København atter er 
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steget siden 2. kvartal 2012. Boligpriserne på landsplan har derimod været svagt aftagende siden 1. 

kvartal 2009, hvor m
2
-prisen var 11.006 kr. frem til slutningen af perioden, 3. kvartal 2013, hvor 

prisen var 9.354 kr. 

Bornholm har modsatrettet oplevet faldende priser siden 3. kvartal 2007, hvor m
2
-prisen var 7.851 

kr., og er siden faldet til det nuværende niveau for 3. kvartal 2013 på 4.462 kr., hvilket svarer til et 

fald på ca. 43 pct. Data vedrørende prisudviklingen på ejerboliger på Bornholm er ikke opgjort så 

langt tilbage som de resterende data, men starter fra 1. kvartal 1996. Bornholm ligger p.t. med de 

laveste m
2
-priser i Danmark. 

I København stiger boligpriserne derimod kraftigt i øjeblikket. I den korte periode fra 1. kvartal 

2012 til 3. kvartal 2013 er boligpriserne på ejerlejligheder i København alene steget med knap 15 

pct. Dette er i historisk perspektiv dog ikke atypisk, idet København generelt oplever høj volatilitet i 

boligpriserne.  

Regional udvikling i kvadratmeterpriser i landsdele over og under landsgennemsnittet 

Regional udvikling i kvadratmeterpriser i landsdele over landsgennemsnittet 

Udviklingen på ejerlejligheder i København har oplevet de største prisstigninger op gennem 

00’erne, men oplevede ligeledes de største prisfald efterfølgende, jf. figur 2.4 (a) nedenfor. Parcel 

og rækkehuse i København har ligeledes haft store udsving, men den største afstikker er dog fortsat 

ejerlejlighederne i København, som i 2006 toppede med en m
2
-pris på 31.573.  

Prisudviklingen i København omegn, Nordsjælland og Østsjælland har dog også fulgt godt med 

udviklingen i København by, jf. figur 2.4 (a) nedenfor. 
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Regional udvikling i landsdele over og under landsgennemsnittet Figur 2.4 

(a) Over landsgennemsnittet 

 

(b) Under landsgennemsnittet 

 
Anm.: Egen tilvirkning med reale sæsonkorrigerede boligpriser deflateret med forbrugerprisudviklingen, 

hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 

 

Boligpriserne i København har som nævnt, og som det fremgår af figur 2.4 (a), været præget af 

mest volatilitet op gennem 00’erne, hvor priserne først er steget meget kraftigt relativt set til udvik-

lingen for hele landet og ligeledes er faldet drastisk efterfølgende. Københavns omegn, Nordsjæl-

land og Østsjælland har dog også oplevet kraftige udsving i perioden. Udviklingen for landet som 

helhed har også været præget af prisstigninger og -fald, men slet ikke i samme kaliber som de før-

nævnte områder.  

På landsplan opleves der i øjeblikket stagnerende priser. Denne tendens er dog anderledes i Køben-

havn og omegn. Ejerlejlighederne i København er siden sidste lavpunkt i 1. kvartal 2012 steget fra 

en kvadratmeterpris på 19.588 kr. til 22.502 kr. i 3. kvartal 2013, hvilket svarer til en stigning på 

14,9 pct.  

Parcel og rækkehuse i København er siden lavpunktet i 3. kvartal 2012 på 18.745 kr. pr. kvadratme-

ter steget til 20.121 kr. i 3. kvartal 2013, hvilket svarer til en stigning på 7,3 pct.  

I København omegn følges samme trend som i København, hvor seneste lavpunkt på 17.042 kr. i 2. 

kvartal 2012 er steget til 17.922 kr. i 3. kvartal 2013, hvilket svarer til en stigning på godt 5 pct. 

Regional udvikling i kvadratmeterpriser i landsdele under landsgennemsnittet 

Den regionale udvikling ser dog anderledes ud for Fyn, Vestsjælland, Syd- og Nordjylland og 

Bornholm, hvor udviklingen i boligpriserne ligger under landsgennemsnittet, jf. figur 2.4 (b). 
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Østjylland følger tilnærmelsesvis udviklingen på landsplan. Boligpriserne på Fyn, Vestsjælland, 

Syd- og Nordjylland toppede i 2007, hvorefter boligpriserne er faldet mere eller mindre i alle viste 

landsdele i figur 2.4 (b) på nær Nordjylland, som adskiller sig fra den øvrige trend ved at være på 

approksimativt samme niveau som i årene for boligprisboblen. 

Særligt på Vest- og Sydsjælland har boligejerne oplevet større prisfald siden begyndelsen af 2008, 

og denne tendens ser ud til at fortsætte. I 2. kvartal 2007 lå kvadratmeterprisen på 11.191 kr., og er 

løbende er faldet frem til 3. kvartal 2013, hvor prisen lå på 6.018 kr., hvilket svarer til et fald på ca. 

46 pct. 

På Vest- og Sydsjælland er tilfældet det samme som på Bornholm, hvor boligpriserne har været 

aftagende siden 3. kvartal 2007. Som allerede beskrevet ovenfor er de reale boligpriser på Born-

holm faldet med 43 pct. i perioden frem til 3. kvartal 2013. På Vest- og Sydsjælland var m
2
-prisen i 

3. kvartal 2007 11.153 kr., som er faldet til 6.018 kr. i 3. kvartal 2013, hvilket svarer til et fald på 46 

pct. og er således resultatet af det største fald af de viste landsdele.  

Regional udvikling i kvadratmeterpriser på ejerlejligheder i udvalgte kommuner 

Danmark er geografisk inddelt i 98 kommuner, hvor jeg fra Danmarks Statistik har indhentet data 

fra alle kommuner for ejerlejligheder og parcel- og rækkehuse. I figur 2.5 ses udviklingen i ejerlej-

ligheder for udvalgte kommuner. 
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Regional udvikling på ejerlejligheder i udvalgte kommuner  Figur 2.5 

 

Anm.: Egen tilvirkning med reale sæsonkorrigerede boligpriser deflateret med forbrugerprisudviklingen, 

hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 

 

København og Frederiksberg er storbyer, som er kendt for deres høje prisniveau. Gentofte er den 

kommune på landsplan som toppede med de højeste reale kvadratmeterpriser i perioden for den 

såkaldte boligboble med knap 35.000 kr. Lyngby-Taarbæk ligger ligeledes på et højt prisniveau og 

var i 2006 på niveau med København, men oplevede større prisfald end København da boligboblen 

bristede.  

Århus, som er landets anden største by, har ligeledes bevæget sig på et højt prisniveau relativt set til 

landsgennemsnittet op toppede i 2006 med gennemsnitlige kvadratmeterpriser over 25.000 kr. og er 

faldet til et niveau i omegnen af omkring 20.000 kr. Storbyerne Odense og Aalborg har i den viste 

periode fra 1992 ligget over landsgennemsnittet og er siden seneste lavpunkt i 2012 steget hhv. 7 

pct. og 9 pct., hvor landsgennemsnittet i samme periode er faldet godt 2 pct., jf. tabel 2.2 nedenfor. 
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Udvikling i reale boligpriser på ejerlejligheder for syv udvalgte kommuner Tabel 2.2 

 Udvikling 1993K1 til 

periode toppunkt 

Udvikling fra top-

punkt til 2013K3   

Udvikling 

1993K1-2013K3  

Udvikling 

2012K1 – 

2013K3 

Gentofte 279 pct. - 32 pct. 159 pct. 14 pct. 

Frederiksberg 321 pct. - 24 pct. 221 pct. 14 pct. 

København 349 pct. - 28 pct. 225 pct. 16 pct. 

Lyngby-

Taarbæk 

223 pct. - 38 pct. 102 pct.  14 pct. 

Århus 213 pct.  - 23 pct.  141 pct.   4 pct. 

Odense 144 pct. - 22 pct. 90 pct.   7 pct. 

Aalborg 152 pct. -15 pct. 114 pct.   9 pct. 

Hele landet  167 pct.  - 29 pct.  89 pct.   - 2 pct.  

Anm.: Egne beregninger med reale sæsonkorrigerede boligpriser deflateret med forbrugerprisudviklingen, 

hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 

Som det fremgår af tabel 2.2 har der i perioden fra 1. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013 været markan-

te reale prisstigninger i Gentofte, Frederiksberg, København og Lyngby-Taarbæk. 

Regional udvikling i kvadratmeterpriser på parcel og rækkehuse i udvalgte kommuner 

Figur 2.6 nedenfor viser udviklingen i parcel og rækkehuse for udvalgte kommuner til sammenlig-

ning med hele landet. Figur 2.6 (a) viser udviklingen i kommuner med høje prisniveauer, hvor der 

ligeledes i øjeblikket opleves prisstigninger. Figur 2.6 (b) viser udviklingen i kommuner med lave 

prisniveauer, der siden boligboblen bristede har oplevet prisfald og hvor tendensen ser ud til at fort-

sætte. 
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Regional udvikling på parcel og rækkehuse i udvalgte kommuner Figur 2.6 

(a) Over landsgennemsnittet 

 

(b) Under landsgennemsnittet 

 
Anm.: Egen tilvirkning med reale sæsonkorrigerede boligpriser deflateret med forbrugerprisudviklingen, 

hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 

 

Særligt flere kommuner i Nordsjælland har nogle af de dyreste ejendomspriser i landet, jf. figur 2.6 

(a). Gentofte er den kommune i hele landet, som i 2006 toppede med de dyreste kvadratmeterpriser 

på parcel og rækkehuse, som i reale priser nærmede sig 36.000 kr. i 3. kvartal 2006. Rudersdal og 

Lyngby-Taarbæk ligger også med priser langt over landsgennemsnittet og alle tre nævnte kommu-

ner i Nordsjælland ligger ligeledes over niveauet i Københavns kommune.  

Modsatrettet er det gået mange kommuner i udkantsdanmark, særligt i Vestjylland og den sydlige 

del af landet, jf. figur 2.6 (b). Kommuner som i medierne har fået det lidet flatterende prædikat ”den 

rådne banan” som følge af deres placering på landkortet og udviklingen i deres boligpriser siden 

boligboblen bristede. I figur 2.6 (b) er netop vist udvalgte kommuner i den såkaldte ”rådne banan”. 

Bornholm er allerede tidligere nævnt i relation til at være den landsdel, der ligger med de laveste 

boligpriser, hvor tendensen siden boblen bristede i 2006 har været faldende boligpriser.  

I tabel 2.3 fremgår de udvalgte kommuner, hvor faldet er beregnet ud fra de maksimale ejerbolig-

priser for bobleperiodens toppunkt til niveauet i 3. kvartal 2013. Lolland har oplevet et markant 

prisfald med det største kommunale fald på 50 pct. Niveauet for disse kommuner i udkantsdanmark 

har i hele den viste periode ligget markant under landsgennemsnittet. Det er således ikke niveauet 

som er foruroligende. Derimod er det den fortsatte faldende prisudvikling, som er bekymringsvæk-

kende.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Gentofte Rudersdal
Lyngby-Taarbæk København
Hele landet

1.000 kr./kvm. 

0

2

4

6

8

10

12

14

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Hele landet Bornholm
Langeland Lolland
Lemvig Tønder

1.000 kr./kvm. 



Trine Ejsing  HD Finansiering                                            Forår 2014            
  Afgangsprojekt 

 

20 
 

Udvikling i ejerboligpriserne på parcel og rækkehuse i udvalgte kommuner Tabel 2.3 

 Udvikling 1993K1 til 

periodens toppunkt 

Udvikling fra top-

punkt til 2013K3   

Udvikling 

1993K1-2013K3  

Udvikling 

2012K1 – 

2013K3 

Gentofte 321 pct.  - 24 pct. 221 pct.  7 pct. 

Rudersdal 272 pct.  - 32 pct. 152 pct.  3 pct. 

Lyngby-

Taarbæk 

280 pct. - 27 pct. 178 pct.  7 pct. 

København 330 pct.  - 23 pct. 231 pct. 7 pct. 

Lolland 96 pct.  - 50 pct. - 1 pct. - 15 pct. 

Tønder 62 pct.  - 31 pct. 11 pct.  - 9 pct. 

Lemvig 66 pct. - 34 pct.  10 pct. - 5 pct. 

Langeland 118 pct. - 40 pct. 32 pct. - 5 pct. 

Bornholm 104 pct. - 43 pct. 17 pct. - 9 pct. 

Hele landet  167 pct.  - 29 pct.  89 pct.   - 2 pct.  

Anm.: Egne beregninger med reale sæsonkorrigerede boligpriser deflateret med forbrugerprisudviklingen, 

hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 

Det fremgår ligeledes at tabel 2.3, at Lolland er den eneste af de udvalgte kommuner, der har ople-

vet negativ real udvikling i boligpriserne i perioden 1. kvartal i 1993 til 3. kvartal 2013. Til sam-

menligning er udviklingen i Gentofte i denne periode 221 pct., hvilket i særdeleshed understreger 

den væsentlige forskel i den regionale udvikling i ejerboligpriserne. 

2.3 Opsummering 

Prisudviklingen på ejerboligmarkedet har historisk set været underlagt store prisudsving, der til-

nærmelsesvis findes afspejlet i det generelle konjunkturforløb.  

De regionale prisforskelle har udviklet sig eksplosivt siden starten af 90’erne, hvor forskelle var 

beskedne til i dag, hvor forskelle er markante. Der findes således store prisforskelle regionerne i 

mellem, og særligt er det også, at ejerboligpriserne udvikler sig i forskelle retninger og ikke følger 

det samme mønster. Eksempelvis opleves der i øjeblikket prisstigninger i København, på Frederiks-

berg og i Gentofte, hvorimod særligt udkantsdanmark fortsat er ramt af faldende boligpriser.  
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I kapitel 3 undersøges det nærmere hvilke faktorer, der driver prisudviklingen på ejerboligmarkedet 

for at opnå en forståelse af prisdannelsen på ejerboliger. I kapitel 4 anvendes disse faktorer til bl.a. 

at foretage en statistisk model for ejerboligpriserne, for blandt andet at undersøge, hvorvidt vi i øje-

blikket findes at være i en boligboble – hvilket må siges at være et meget kraftigt udsving - og i 

kapitel 5 ser jeg på hvilke tiltag, der kan dæmpe udsvingene, herunder med fokus på de store regio-

nale forskelle. 
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3 Prisdannelse på ejerboligmarkedet  

Som introduceret i kapitel 2 har der historisk set været store udsving i boligpriserne, herunder sær-

ligt i relation til boligboblen 2004-2006. Udsvingene dækker over store regionale forskelle og følger 

i øvrigt, som udgangspunkt, det generelle konjunkturforløb.  

Formålet med nærværende kapitel er at opnå en grundlæggende forståelse af prisdannelsen på ejer-

boligmarkedet. I opnåelsen af denne forståelse, er det vigtigt at kende til den fundamentale prisdan-

nelse på ejerboliger for at erkende, hvad der påvirker boligprisernes udvikling i en grundlæggende 

teoretisk kontekst. Denne grundlæggende forståelse for prisdannelsen på boligmarkedet anvendes i 

kapitel 4 til at analysere prisudviklingen på boligmarkedet og til at analysere, hvorvidt der er en ny 

boligboble på vej. 

Som kort introduktion siges prisudviklingen på ejerboliger, at påvirkes af forskellige parametre af-

hængig af, om der er tale om kort, mellemlangt eller langt sigt. På kort sigt kan prisudviklingen på 

boligmarkedet være meget volatil og præget af store prisudsving, hvilket kan skabe både store ge-

vinster og tab for boligejerne. På kort sigt er prisudviklingen særligt præget af autokorrelation, hvor 

efterspørgslen og forventningerne til fremtiden er dominerende, og psykologi og forventningsstruk-

tur er således en væsentlig faktor, hvilket bliver gennemgået nærmere i kapitel 4. På mellemlangt 

sigt kan prisudviklingen forklares ved grundlæggende økonomiske variable – de såkaldte funda-

mentals, som er centrale for nærværende opgave og gennemgås metodisk nedenfor. På langt sigt vil 

ejerboligpriserne stige i takt med inflationen, og der vil kun opleves en lille real gevinst. Shiller 

(2005) har redegjort for, at udviklingen ligger på ca. 0,4 pct. om året. Prisudviklingen på langt sigt 

vil ikke være genstand for yderligere gennemgang. 

En af grundstenene i prisdannelsen på ejerboliger er den boligøkonomiske grundmodel, som jeg vil 

starte med at gennemgå. Herefter ser jeg på de fundamentale makroøkonomiske faktorer, som 

grundlæggende siges at bestemme boligpriserne på mellemlangt sigt, og indgår desuden som ekso-

gene faktorer i grundmodellen. Til slut ser jeg på, hvilke andre forklarende faktorer, som kan være 

med til at påvirke prisudviklingen på ejerboligmarkedet.  
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3.1 Den boligøkonomiske grundmodel  

Den boligøkonomiske grundmodel er en anerkendt teoretisk ligevægtsmodel udviklet af DiPasquale 

& Wheaton (1996), som beskriver sammenhængen mellem boligtjenestemarkedet, ejendomsmarke-

det og byggemarkedet.
 
Modellen foreskriver, at der sker to prisdannelser på boligmarkedet. I mar-

kedet for boligtjenester bestemmes huslejen for at bo givet efterspørgslen og udbuddet af boliger. 

Huslejen skal her forstås i bred forstand på den måde, at der kan være tale om en virksomhed eller 

husholdning, som lejer sig ind i en udlejningsbolig eller i egen bolig og dermed ”betaler huslejen til 

sig selv”. Begrebet dækker over alle de omkostninger, som måtte være forbundet med at bo i den 

givne bolig inklusiv renter, skatter, værdiændringer af boligen mv.
11

 Således skelnes der ikke mel-

lem boligmarkedets forskellige boligformer, og det antages, at boligtagere altid vil søge til den øko-

nomisk mest fordelagtige boligform, og således skabe ligevægt på boligmarkedet. En forsimpling af 

virkeligheden som tjener at fremhæve nogle grundlæggende sammenhænge på boligmarkedet.
 

Den anden prisdannelse på boligmarkedet sker, når investorer handler ejendomme hinanden imel-

lem. Sælger kan få præcis så meget for en given ejendom, som køber er villig til at give, og køber er 

villig til at give så meget, som ejendommen kan indbringe ved udlejning (uagtet om køber udlejer 

til sig selv), således at en ejendom i ligevægtsmodellen altid vil have den værdi, som præcis svarer 

til summen af alle fremtidige lejeindtægter tilbagediskonteret til i dag, hvilket kæder de to prisdan-

nelser sammen. 

Disse to prisdannelser afhænger desuden af beholdningen af ejendomme, som igen afgøres dels af 

nybyggeri, som bestemmes af forholdet mellem ejendomspriserne og byggeomkostningerne, og dels 

af nedslidning og tilpasning af den eksisterende boligmasse.  

Den boligøkonomiske grundmodel kan således opstilles grafisk i en model med fire kvadranter, som 

beskriver hver af de to prisdannelser og tilpasningen af boligbeholdningen, og afspejler deres ind-

byrdes afhængigheder. Modellen er en ligevægtsmodel og kan således ikke hjælpe os til at forstå 

tilpasningerne på boligmarkedet, men kun beskrive det indbyrdes forhold mellem de fire kvadranter 

i ligevægt, hvilket også er en nyttig hjælp til at forstå prisdannelsen på boligmarkedet. 

I figur 3.1 herunder er modellen gengivet, og jeg vil i det følgende gennemgå hver af kvadranterne i 

nærmere detaljer.  

                                                             
11 Den samlede økonomiske belastning ved at bo i boligen benævnes User Costs (boligomkostningen). 
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Den boligøkonomiske grundmodel Figur 3.1 

 
Anm.: Egen tilvirkning på baggrund af DiPasquale & Wheaton (1996). 

 

1. kvadrant – Boligtjenestemarkedet 

Boligtjenestemarkedet beskrives i modellens 1. kvadrant, hvor huslejen fastsættes som funktion af 

boligbeholdningen til en given efterspørgselsfunktion.  Efterspørgselskurven er indtegnet med en 

negativ hældning, hvilket afspejler, at boligtjenester antages at være et normalt gode, således at bo-

ligtager efterspørger mindre boligtjeneste jo højere prisen er, alt andet lige. I figur 3.1 er efterspørg-

selskurven indtegnet lineært, men der er intet til hinder for, at den kunne have en anden form, og det 

er eksempelvis ikke unormalt at antage en konveks form på denne. På kort sigt antages boligudbud-

det at være inelastisk, hvilket svarer til en lodret udbudskurve, og ligevægtshuslejen bestemmes 

derfor udelukkende ved efterspørgslen. Grunden til dette er grundlæggende, at det tager tid at bygge 

boliger, og boligbeholdningen kan derfor ikke ændre sig på kort sigt. På længere sigt tilpasses bo-

ligbeholdningen, hvilket bestemmes i 3. og 4. kvadrant, som beskrives nærmere nedenfor. Efter-

spørgselskurven er givet ved de faktorer, som påvirker forbrugerens efterspørgsel efter boligtjene-

ster, herunder særligt den disponible indkomst, som antages at være eksogen i forhold til modellen. 

Skulle den disponible indkomst stige, vil det forøge efterspørgslen efter boligtjenester, hvilket vil 

manifestere sig i modellen, ved at efterspørgselskurven forskydes opad og udad væk fra origo. Så-

ledes vil huslejen stige til en given boligbeholdning, men på længere sigt vil udbuddet tilpasse sig, 

og i en ny langsigtet ligevægt vil både boligbeholdningen og huslejen være højere.  

Boligbeholdning Pris 

Nybyggeri 

Husleje 

Efterspørgselskurve 
Investeringsrente 

Byggeomkostningskurve 

1 

Ejendomsmarkedet - værdiansættelse Boligtjenestemarkedet - 
bestemmelse af 

ligevægtshusleje 

Byggemarkedet - nybyggeri 

Tilpasning af  
boligbeholdningen 

2. kvadrant 1. kvadrant 

4. kvadrant 3. kvadrant 
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2. kvadrant – Ejendomsmarkedet 

Prisdannelsen på ejendomsmarkedet fremgår af 2. kvadrant. Her bestemmes ejendomspriserne som 

funktion af ligevægtshuslejen. Der er en positiv sammenhæng mellem huslejen og boligpriserne, 

således at udsigten til at kunne inddrive højere husleje gør investorerne mere betalingsvillige. 

Hældningen på strålen, der udgår af origo, er investorernes såkaldte investeringsrente – dvs. netop 

den rente investorerne kræver for at investere i ejendomme. Investeringsrenten bestemmes ud fra i) 

den lange reale rente, ii) den forventede udvikling i huslejen, iii) risici forbundet med huslejen og 

iv) de skattemæssige vilkår forbundet med at investere i fast ejendom til sammenligning med alter-

native muligheder. Selve ligevægtsprisen fremkommer ved at tilbagediskontere alle fremtidige hus-

lejebetalinger med investeringsrenten. 

Hvis investeringsrenten stiger, vil strålen rotere med uret, og investorerne vil således investere min-

dre i boligmarkedet til en given ligevægtshusleje, og omvendt hvis investeringsrenten falder. I mo-

dellen antages investeringsrenten at være eksogent givet ved ovennævnte faktorer, og en ændring i 

fx den lange rente betragtes som et eksogent stød til modellen, som forskyder ligevægten. 

3. kvadrant – Byggemarkedet 

I 3. kvadrant af figur 3.1 inddrages byggemarkedet, hvor ligevægtsmængden af nybyggeri fastsættes 

som funktion af boligpriserne. Der er en positiv sammenhæng mellem boligpriserne og mængden af 

nybyggeri, således at det bliver mere attraktivt at bygge nyt, jo højere boligpriserne er, alt andet 

lige. Selve funktionen, som beskriver forholdet mellem boligpriser og nybyggeri, kan betragtes som 

byggeomkostningerne. Denne funktion antages at være konkav, da byggemarkedet ikke let kan til-

passe sig store ændringer i efterspørgslen efter nybyggeri, da mangel på arbejdskraft og byggegrun-

de let kan danne flaskehals, hvor sidstnævnte særligt gør sig gældende i storbyerne. Ligeledes udgår 

funktionen ikke af origo, og der forlanges således en vis pris førend, at det kan svare sig at bygge 

nyt. Skulle byggeomkostningerne stige vil kurven i 3. kvadrant rotere med uret, og der kræves en 

højere pris, før end det kan svare sig at bygge nyt, og ligevægtsmængden af nybyggeri bliver såle-

des lavere. Byggeomkostningerne antages at være eksogene i modellen, og stød til disse vil således 

forskyde ligevægten i modellen.  

Bemærk, at i grundmodellens ligevægt er prisen på boligmarkedet præcis lig prisen på nybyggeri 

(hvis den ikke var, ville der være arbitragemuligheder) – et velkendt resultat inden for boligøkono-

mi ofte benævnt Tobin's Q, efter James Tobin, som først beskrev fænomenet, om end i en lidt anden 
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kontekst.
12

 Dette er en langsigtsligevægt, som sjældent vil opleves i længere perioder ad gangen, da 

diverse eksogene stød vil skubbe til relationen. Over tid vil rationelle agenter dog altid skubbe rela-

tionen tilbage mod ligevægt. I relation til boligmarkedet kan således opstilles følgende sammen-

hænge for Tobin's Q: 

          
                      

                 
 

                                                                   

                                                                   

                                                             (langsigtsligevægt) 

Hvis det er billigere at bygge nyt, vil rationelle agenter gøre dette, hvilket presser prisen på nybyg-

geri op og prisen på eksisterende boliger ned, hvorved ligevægten atter nærmes, og omvendt hvis 

det er dyrere at bygge nyt. I kapitel 4 anvendes Tobin’s Q til at vurdere, hvorvidt de nuværende 

boligpriser er i ligevægt. 

4. kvadrant – boligbeholdningen 

I fjerde kvadrant beskrives sammenhængen mellem nybyggeri og boligbeholdningen. Her bestem-

mes boligbeholdningen som funktion af nybyggeri til en given nedslidningsrate på boligmarkedet 

ved strålen, som udgår fra origo. Boligbeholdningen afhænger positivt af mængden af nybyggeri, 

således at mere nybyggeri kan understøtte en større boligbeholdning til en given nedslidningsrate. 

Hvis nedslidningsraten stiger, roterer strålen med uret, og der kan vedligeholdes en mindre bolig-

masse til en given mængde nybyggeri, alt andet lige, og omvendt hvis nedslidningsraten falder. 

Ændringen i boligbeholdningen kan beskrives på følgende form:           hvor B betegner 

boligbeholdningen, N betegner nybyggeri og δ betegner nedslidningsraten. Ændringen i boligbe-

holdningen (  ) svarer altså til mængden af nybyggeri fratrukket nedslidningen af den eksisterende 

boligbeholdning. I ligevægt vil mængden af nybyggeri præcis modsvare nedslidningen af boligbe-

holdningen, således at boligbeholdningen er konstant og     . 

Opsummering 

Den boligøkonomiske grundmodel er en forsimpling af virkeligheden, men et godt redskab til at 

forstå, hvordan prisdannelsen foregår på boligmarkedet. Vi har set, at det grundlæggende er husle-

                                                             
12 Se Darity (2008) for et overblik over Tobin's arbejde. 
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jen, der bestemmer boligpriserne, at boligbeholdningen tilpasses ved nybyggeri og nedslidning, og 

at denne tilpasning påvirker huslejen, som igen påvirker boligpriserne osv. indtil en ligevægt opnås. 

Det klassiske resultat for boligmarkedet ses i den 3. kvadrant, hvor at i ligevægt må boligpriserne og 

byggeomkostningerne nødvendigvis være ens. Det fremgår desuden, at den ligevægt som frem-

kommer i høj grad afhænger af eksogene faktorer, såsom disponibel indkomst, renteniveau og byg-

geomkostninger. Disse faktorer omtales ofte som fundamentals, og dem kommer jeg nærmere ind 

på nedenfor.  

3.2 Fundamentals 

Prisudviklingen på ejerboliger ses ofte i relation til såkaldte fundamentals. Fundamentals er makro-

økonomiske variable, der ud fra både teoretiske og statistiske analyser vurderes at være grundlæg-

gende faktorer i prisudviklingen på ejerboliger. Fundamentals siges typisk at drive prisudviklingen 

på boligmarkedet på mellemlangt sigt. 

I relation til boligmarkedet dækker begrebet fundamentals eksempelvis over størrelser såsom ren-

ten, ledigheden/beskæftigelsen, den disponible indkomst, byggeomkostninger, befolkningstilvækst 

m.fl. Hver af disse bidrager med en forklarende andel af prisudviklingen på ejerboliger. Nedenfor 

gennemgås udvalgte fundamentals, som vil være genstand for den multiple regressionsanalyse i 

kapitel 4. Disse fundamentals vil i vid udstrækning være genkendelige fra den boligøkonomiske 

grundmodel gennemgået ovenfor, hvor fx rente, indkomst og byggeomkostninger antages at være 

grundlæggende eksogene faktorer i prisdannelsen på boligmarkedet. 

Ad rente 

Kapitalstrukturen hos boligejerne er ofte bestående af en høj andel af fremmedkapital ved køb af 

bolig, hvorfor renten har en naturlig interesse for størstedelen af boligejerne, idet renten følgeligt 

har en direkte indflydelse på finansieringsomkostningerne. Dog selv for en boligejer, som ikke be-

høver optage et lån for at købe en bolig, spiller renten en rolle, da den kan betragtes som alternativ-

omkostningen ved boliginvesteringen – altså hvad køber ellers kunne have fået for sine penge.  

Renteniveauet i Danmark har gennemgået en markant udvikling fra højinflationsperioden i 70'erne 

og starten af 80'erne, med lange renter over 20 pct., til det historisk lave niveau vi oplever i dag, 

hvor den lange rente ved udgangen af 2013 var ca. 3,5 pct., jf. figur 3.2 nedenfor. 
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Kort og lang realkreditobligationsrente opgjort pr. kvartal Figur 3.2 

 
Anm.: Egen tilvirkning med realt sæsonkorrigerede boligprisindeks deflateret med forbrugerprisudviklin-

gen, hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

 

Den korte realkreditobligationsrente har i perioden fulgt det samme mønster som den lange rente, 

blot i et lavere niveau, jf. figur 3.2. Særligt ved indførelsen af fastkurspolitikken i 1982, og den der-

af følgende tøjring af inflationen, faldt både den korte og den lange rente mærkbart. I forhold til de 

reale boligpriser ses generelt en negativ sammenhæng, således at lavere renter typisk medfører sti-

gende boligpriser. Dette er forventeligt i forhold til den boligøkonomiske grundmodel, hvor renten 

er en faktor i bestemmelsen af boligtagers efterspørgsel, fordi højere renter gør det dyrere at finan-

siere bolig og således mindsker efterspørgslen. 

Ad beskæftigelsen 

Beskæftigelsen, eller ækvivalent ledigheden, anses også for at have indflydelse på boligpriserne på 

mellemlangt sigt. Dette er ikke overraskende, da den enkeltes efterspørgsel efter bolig i høj grad er 

bestemt af vedkommendes økonomiske situation, hvilket igen i høj grad er dikteret af tilknytningen 

til arbejdsmarkedet. I figur 3.3 ses udviklingen i beskæftigelsen tilbage til 1. kvartal 1992. 
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Beskæftigelse Figur 3.3 

 
Anm.: Egen tilvirkning med realt sæsonkorrigerede boligprisindeks deflateret med forbrugerprisudviklin-

gen, hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

 

Set i forhold til de reale boligpriser, er der en tydelig sammenhæng med beskæftigelsen, således at 

højere beskæftigelse og boligprisstigninger følges ad. Denne observation er i tråd med antagelsen i 

den boligøkonomiske grundmodel om, at boligpriserne bestemmes via huslejen, som igen bestem-

mes af boligtagers efterspørgsel efter boligtjenester. Når boligtager bliver beskæftiget, stiger bolig-

tagers indkomst, og deraf vil efterspørgslen efter boligtjenester (og andre varer) stige. 

Ad den disponible indkomst 

Indkomsten spiller en vigtig rolle i efterspørgslen efter bolig på mellemlangt sigt, da enhver persons 

efterspørgsel efter bolig i høj grad afhænger af den disponible indkomst. Hvis indkomsten stiger, er 

der råd til flere varer og tjenester, heriblandt bolig, hvilket må forventes at have en positiv effekt på 

boligpriserne, alt andet lige. 

Udviklingen i den reale disponible indkomst er afbildet i figur 3.4 herunder. 
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Disponibel indkomst  Figur 3.4 

 
Anm.: Egen tilvirkning med realt sæsonkorrigerede boligprisindeks og disponibel indkomst defla-

teret med forbrugerprisudviklingen, hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

 

Som det fremgår af figur 3.4, er der en positiv sammenhæng mellem boligpriserne og den disponib-

le indkomst. De to serier følges godt ad med den undtagelse, at den ekstraordinære boligprisudvik-

ling i 2004-2006 ikke synes at kunne forklares ret godt ud fra den disponible indkomst. 

Ad byggeomkostninger 

De reale byggeomkostninger er endnu et element i boligprisudviklingen. Fra den boligøkonomiske 

grundmodels 3. kvadrant ved vi, at mængden af nybyggeri er afhængig af byggeomkostningerne. 

Når boligpriserne er høje, vil det være mere attraktivt at bygge nyt, og omvendt hvis boligpriserne 

er lave. I grundmodellen antages det, at funktionen, der bestemmer mængden af nybyggeri til en 

given boligpris er konkav, da mangel på arbejdskraft og byggegrunde, kan presse byggeomkostnin-

gerne op i perioder med høje boligpriser. 
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Byggeomkostninger  Figur 3.5 

 
Anm.: Egen tilvirkning med realt sæsonkorrigerede boligprisindeks deflateret med forbrugerprisudviklin-

gen, hvor referenceåret er 2005. Som mål for byggeomkostningerne er brugt boliginvesteringsdeflatoren. 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

 

Dette er præcis det billede, der fremgår af figur 3.5 ovenfor, hvor de reale byggeomkostninger er 

steget kraftigt i midten af 00’erne, hvor boligpriserne også er steget markant. I tidligere perioder er 

sammenhængen mindre systematisk, men ca. fra midten af 90’erne er sammenhængen meget tyde-

lig. 

Ad befolkningstilvækst 

Befolkningstilvæksten er endnu en betydelig faktor i dannelsen af efterspørgslen efter boligtjenester 

og dermed boligprisen. Sker der en stigning i befolkningen, er der flere, som har behov for bolig, 

hvilket, alt andet lige, presser boligpriserne op. I figur 3.6 herunder er befolkningstilvæksten for 

hele landet og udvalgte kommuner gengivet. 
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Befolkningstilvækst i hele landet og udvalgte kommuner  Figur 3.6 

 
Anm.: Egne beregninger på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 

Mens at befolkningstilvæksten som helhed har ligget nogenlunde stabilt i perioden siden 1993 på 

knap 0,5 pct. pr. år, er der væsentlige regionale forskelle, jf. figur 3.6. Mens Københavns kommune 

har ligget over gennemsnittet i næsten hele perioden, og særligt i de seneste år, er billedet anderle-

des i Lolland og Bornholms kommuner, som begge har haft negativ befolkningstilvækst i det meste 

af perioden. 

Opsummering på fundamentals 

Det kan således bekræftes, at fundamentals bidrager som forklarende variable til prisudviklingen på 

ejerboliger på mellemlangt sigt. Både renten, beskæftigelsen, den disponible indkomst, byggeom-

kostningerne og befolkningstilvæksten er faktorer, som er med til at drive prisudviklingen på ejer-

boliger. Disse gennemgåede fundamentals vil være genstand for den multiple regressionsanalyse i 

kapitel 4.  

Nedenfor vil jeg først gennemgå andre faktorer end de grundlæggende fundamentals, som ligeledes 

vurderes at være forklarende elementer for prisudviklingen på ejerboligmarkedet.  
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3.3 Andre forklarende faktorer til prisudviklingen på ejerboliger 

Jeg vil i nærværende afsnit gennemgå nogle andre faktorer end de gennemgåede fundamentals 

ovenfor, der kan påvirke prisudviklingen på ejerboliger. Befolkningstilvæksten, som er en af de 

fundamentals, som blev gennemgået i afsnittet ovenfor, er i tæt relation med det første bud på en 

anden faktor, der kan påvirke prisudviklingen på ejerboliger, herunder muligvis er med til at for-

stærke udsvingene på ejerboligmarkedet; urbaniseringen. Jeg vil desuden komme ind på rentetil-

pasningslån, afdragsfrihed og ejendomsværdibeskatningen. 

Urbanisering 

I dette afsnit ønsker jeg at se nærmere på den urbanisering, som finder sted overalt i verden, hvor 

fokus er på de udfordringer, urbaniseringen har medført i Danmark. Dette gøres i et forsøg på at 

undersøge, hvorvidt den regionale befolkningsudvikling kan bidrage til forståelsen af prisudviklin-

gen idet der, som konstateret i kapitel 2, opleves en positiv prisudvikling i København og de større 

byer, hvorimod mindre byer, herunder udkantsdanmark, fortsat oplever prisfald. 

Urbaniseringen sker af forskellige årsager, herunder kan storbyerne bl.a. trække med uddannelse, 

arbejdspladser og kultur. Særligt unge mennesker samles i højere grad i storbyerne, hvor uddannel-

sesmulighederne er bedre, og ligeledes folk i beskæftigelse, idet stadig flere arbejdspladser flytter 

fra de mindre til de større byer.
13

 Statistikbanken hos Danmarks Statistik har data om befolkning og 

befolkningsfremskrivning, hvorved det er muligt at se historisk data samt prognoser for befolk-

ningsudviklingen rundt omkring i landet. Nedenfor er en beskrivelse befolkningsudviklingen i ud-

valgte mindre og større byer. 

På Bornholm var befolkningstallet 45.541 i 1992, hvilket før 2003 bestod af en sammenlægning af 

Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne, Aakirkeby og Christiansø. Befolkningstallet på Bornholm 

(Christiansø inklusiv) var i 2013 faldet til 40.797, hvilket svarer til 10 pct. mindre end i 1992.
14

 Be-

folkningsfremskrivningen på Bornholm tilsiger, at befolkningen i 2030 falder yderligere 13 pct. til 

35.467.
15

 Dette svarer for hele perioden fra 1992 til 2030 til, at befolkningen på Bornholm reduce-

res med 22 pct. Befolkningsudviklingen i alle nævnte byer i nærværende afsnit er for overblikkes 

skyld samlet i tabel 3.1 nedenfor.  

                                                             
13 Kommunernes Landsforening (2014). 
14 Data anvendt til Bornholm og Lolland er hentet fra Danmarks Statistik, tabel BEV2 (www.statistikbanken.dk/BEV2) 

og tabel BEV22 (www.statistikbanken.dk/BEV22) 
15 Alle befolkningsfremskrivninger er hentet fra Danmarks Statistik, tabel FRKM113 
(www.statistikbanken.dk/FRKM113)  

javascript:%20bookmarkme('www.statistikbanken.dk/BEV2')
javascript:%20bookmarkme('www.statistikbanken.dk/BEV22')
http://www.statistikbanken.dk/FRKM113
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I Lollands kommune - som før strukturreformen i 2007 bestod af Holeby, Højreby, Maribo, Nak-

skov, Ravnsborg, Rudbjerg og Rødby – boede der i 1992 52.900 personer. I 2013 var dette tal faldet 

til 44.427, hvilket svarer til en befolkningsreduktion på 16 pct. På Lolland tilsiger befolkningsfrem-

skrivningen i 2030, at yderligere 17 pct. vil flytte fra Lolland, således at der vil bo 36.856 i 2030. 

Fra 1992 til 2030 udgør dette et fald på lige over 30 pct. Læsø tegner det samme billede, hvor 25 

pct. er fraflyttet i perioden 1992-2013,
16

 og prognoserne for befolkningsfremskrivningen indikerer, 

at dette tal vil nærme sig 40 pct. i 2030.  

I perioden fra 1992 har der således været en kraftig fraflytning fra hhv. Bornholm, Lolland og Læsø 

og samme tendens gør sig gældende i andre byer i udkantsdanmark. I perioden fra 1992-2030 ople-

ves fraflytninger på hhv. 22,30 og 39 pct., hvilket utvivlsomt må sætte sit præg i kommunerne. Fra-

flytningen har bl.a. betydning for kommunernes økonomi, hvor indtægtsgrundlaget ændres. Ligele-

des har fraflytningen psykologiske konsekvenser, idet befolkningsreduktionen medfører lukkede 

butikker og færre lokale muligheder for borgerne som bliver boende i kommunen. Dette kan være 

sig aktiviteter for de unge og ældre, kulturelle begivenheder m.v.  

Det modsatrettede billede gør sig gældende i København og andre storbyer. I Københavns kommu-

ne er der flyttet 20 pct. til i perioden fra 1992-2013, på Frederiksberg er tallet 18 pct., og i Århus er 

der 19 pct. tilflyttere. Prognoserne for befolkningsfremskrivningen i disse områder tegner et billede 

af, at denne udvikling vil fortsætte og er estimaterne for 2030 tilnærmelsesvis korrekte, vil dette 

resultere i en befolkningsudvikling i København, Frederiksberg og Århus på hhv. 54, 40 og 41 pct. 

Dette er en kraftig befolkningsvækst, hvilket utvivlsomt må skabe et endnu større behov for boliger 

i disse storbyer. Storbyerne er i forvejen udfordret med pladsmangel, og byggegrundene er dyre, 

hvilket skaber en fremtidig udfordring i boligudbuddet i storbyerne.  

Nedenfor i tabel 3.1 er befolkningsudviklingen samlet for de seks udvalgte kommuner. 

 

 

 

 

                                                             
16 Data anvendt til Læsø, København, Frederiksberg og Århus er hentet fra Danmarks Statistik, tabel FOLK1 

(www.statistikbanken.dk/FOLK1) og BEF1A (www.statistikbanken.dk/BEF1A) 

javascript:%20bookmarkme('www.statistikbanken.dk/FOLK1')
javascript:%20bookmarkme('www.statistikbanken.dk/BEF1A')
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Befolkningsudvikling i udvalgte byer  Tabel 3.1 

 Befolkning 
1992 

Befolkning 
2013 

Befolkning 
2030 

Udvikling 
1992-2013 

Udvikling 
2013-2030 

Udvikling 
1992-2030 

København 464.566 559.440 715.226   20 pct.   28 pct.   54 pct. 

Frederiksberg 86.372 102.029 120.562   18 pct.    18 pct.   40 pct. 

Århus  267.873 319.094 377.226   19 pct.   18 pct.   41 pct. 

Bornholm 45.541 40.797 35.467 - 10 pct.  - 13 pct.  - 22 pct. 

Lolland 52.900 44.427 36.856 - 16 pct. - 17 pct.  - 30 pct. 

Læsø 2.453 1.839 1.494 - 25 pct.  - 19 pct. - 39 pct.  

Anm.: Egne beregninger på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 

Figur 3.7 herunder er indhentet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
17

, og viser et danmarkskort 

med befolkningsudviklingen i landets 98 kommuner i perioden fra 1993 til 2014, hvor inddelingen 

er opgjort i fire kategorier. Urbaniseringen fremgår tydeligt af illustrationen, hvor fraflytningen er 

sket i udkantsdanmark, herunder en del kommuner i Vestjylland og Sønderjylland og ligeså Lange-

land, Lolland-Falster og Bornholm. Disse områder blev ligeledes vist i figur 2.6 (b) i kapitel 2, hvor 

udviklingen i ejerboligpriserne siden boligboblen bristede har været faldende, og fortsat følger den-

ne udvikling. Medierne, har som beskrevet, tildelt området det mindre flatterende tilnavn ”den råd-

ne banan” grundet placeringen på landkortet og udviklingen i ejerboligpriserne og befolkningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 http://www.noegletal.dk/ 

http://www.noegletal.dk/
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Tendensen er tydelig. Folk flytter fra land til by i større og større grad. Urbaniseringen har sat sit 

præg og prognoserne for befolk-

ningsfremskrivningen viser, at 

denne udvikling vil fortsætte. I 

kapitel 5 vil jeg se nærmere på sta-

biliserende tiltag til udviklingen i 

ejerboligpriserne og give et bud på, 

hvordan urbaniseringsudfordringen 

kan komme til livs.  

Rentetilpasningslån og afdrags-

frihed 

I relation til boligprisernes udvik-

ling falder debatten ofte på effek-

terne af indførelsen af rentetilpas-

ningslån, som blev genintroduceret 

i 1996, og lån med afdragsfrihed, 

som blev lanceret i 2003. Rentetil-

pasningslånene har gjort det muligt 

for de mere risikovillige boligejere 

at finansiere deres boliger med lave 

renter, hvor løbetiden er kortere, og 

der er således risiko for stigende 

renter, hvilket dog ikke har været 

tilfældet i længere perioder op 

igennem 00'erne (jf. figur 3.2 ovenfor), mens at afdragsfriheden har ladet boligejerne udskyde beta-

ling af afdrag på deres gæld, og således gjort ydelsen lavere – i en periode. Begge dele bør teoretisk 

set bidrage til at øge efterspørgslen efter bolig og dermed presse prisen op, som gennemgået i den 

boligøkonomiske grundmodel.  

Indbyggertal 1. januar 2014 efter kommune Figur 3.7 
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I figur 3.8 nedenfor fremgår udviklingen i boliglån til ejerboliger og fritidshuse fordelt på fastfor-

rentede lån både med og uden afdrag (afdragsfrie lån), rentetilpasningslån ligeledes med og uden 

afdrag og slutteligt boliglån i pengeinstitutter.  

Boliglån fordelt på lånetyper – ejerboliger og fritidshuse Figur 3.8 

 
Anm.: Egen tilvirkning. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

Rentetilpasningslån med afdragsfrihed har vundet stort indpas siden deres introduktion i 2003. 

Denne type lån er særligt eskaleret siden 2009 og har opnået en volumen markant højere end de 

andre låneformer. Fastforrentede lån med afdrag har været aftagende i hele perioden dels for at gøre 

plads til rentetilpasningslånene, men også for fastforrentede lån uden afdrag indtil 2009, hvor disse 

også er aftaget noget, tydeligvis for at gøre plads til de afdragsfrie rentetilpasningslån, som allerede 

nævnt. Boliglån i pengeinstitutter er steget støt igennem perioden. 

Dam m.fl. (2011) analyserer hvilke faktorer, der forklarer boligprisernes udvikling fra 1999 til 

2007. De finder bl.a., at de nye låneformer i høj grad har bidraget til prisudviklingen i perioden. Op 

til 46 procentpoint ud af en stigning på 71 pct. i de gennemsnitlige reale boligpriser i landet som 

helhed i den analyserede periode kan forklares med udbredelsen af rentetilpasningslån og afdrags-
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frie lån i perioden, som hver især vurderes at have haft omtrent lige stor indflydelse.
18

 Dette er dog 

landsgennemsnittet, og kan meget vel dække over regionale forskelle. 

I en tidligere analyse konstaterer Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007), at de kraftige prisstig-

ninger i 2. halvår af 2005 og hele 2006 ikke kan forklares ud fra den historiske sammenhæng mel-

lem boligpriser og den generelle økonomiske udvikling. Her findes det ligeledes, at afdragsfrie lån 

har haft en positiv effekt på de senere års høje stigninger i boligpriserne, men størrelsesordenen 

vurderes at være mere beskeden. Ministeriets beregninger viser, at afdragsfrie lån har haft et positivt 

gennemslag på boligpriserne på blot 4 pct., hvilket er en noget mere beskedent end Dam m.fl. 

(2011) vurderer. 

Det skal dog haves for øje, at perioden for analyserne ikke strækker sig lige langt, og de er dermed 

ikke direkte sammenlignelige. Dam m.fl. (2011) dækker perioden fra 4. kvartal 1999 til 1. kvartal 

2007, mens Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007) strækker sig over en mere snæver periode fra 

medio 2005 til ultimo 2006, hvilket er årene for boligprisboblens kerne. Dam m.fl. (2011) analyse-

rer således både årene forud for boligboblen, hvor fundamentals kan forklare udviklingen, og fra 

bobleårene, hvor fundamentals ikke alene er tilstrækkelige til at forklare prisudviklingen.   

Skattestoppet af ejendomsværdiskatten 

Yderligere en faktor som kan have påvirket udviklingen i boligpriserne ejendomsværdiskatten, idet 

denne har betydning for, hvor dyrt eller billigt det er at sidde i en given bolig, og således påvirker 

efterspørgslen, som den blev gennemgået i den boligøkonomiske grundmodel. 

Siden 2001 har skattestoppet bevirket, at ejendomsværdiskatten har været fastfrosset i kroner og 

øre, og således dels er blevet udhulet år for år af inflationen, og dels har skatten ikke fulgt de kraft i-

ge prisstigninger på boligmarkedet op gennem 00'erne. Den effektive sats for ejendomsværdiskatten 

er derfor faldet i samme periode. Dette kunne give anledning til at tro, at dette skattestop har haft en 

forstærkende effekt på prisstigningerne på boligmarkedet, men Dam m.fl. (2011) finder i deres ana-

lyse fra 4. kvartal 1999 til 1. kvartal 2007, som blev nævnt ovenfor, at skattestoppet af ejendoms-

værdiskatten kun har haft ringe indflydelse på periodens høje prisstigninger. Samme billede tegner i 

analysen af Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007), som ligeledes finder, at skattestoppet kun i 

beskedent omfang bidrog til periodens høje prisstigninger.  

                                                             
18 Dam m.fl. (2011). 
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Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007) skønner skattestoppet af ejendomsværdiskatten til at have 

haft et bidrag til boligpriserne på ca. 3. pct. siden 2002 indtil perioden for analysen primo 2007, 

mens Dam m.fl. (2011) redegør for, at fastfrysningen af ejendomsværdiskatten for landet som hel-

hed ikke har spillet en lige så stor rolle relativt til de nye låneformer, idet godt 14 procentpoint af de 

71 pct. boligpriserne findes at stige på landsplan fra 1999 til 2007 kan tilskrives denne fastfrysning. 

Dam m.fl. (2011) argumenterer dog for, at der givetvis er regionale forskelle i effekten af skatte-

stoppet på boligpriserne idet større ejendomme i de store byområder var blevet omfattet af progres-

sionen i ejendomsværdiskatten i fravær af fastfrysningen. 

3.4 Opsummering 

Den grundlæggende prisdannelse på boligmarkedet er nu gennemgået med udgangspunkt i dels den 

boligøkonomiske grundmodel og dels de såkaldte fundamentals. Slutteligt har jeg set på nogle af de 

andre faktorer, som er med til at bestemme boligpriserne både regionalt og på landsplan. Den bolig-

økonomiske grundmodel tilsiger, at boligpriserne dannes som et produkt af huslejen og investe-

ringsrenten, mens tilpasningen af boligbeholdning bestemmes ud fra priserne på boligmarkedet, 

byggeomkostningerne og nedslidningsraten. Boligbeholdningen bestemmer sammen med efter-

spørgslen huslejen, som igen påvirker boligpriserne, og således går det i ring. Denne ligevægtsmo-

del er meget følsom overfor udefrakommende stød, som blandt andet kan skyldes ændringer i fun-

damentals såsom renteniveau, indkomst, beskæftigelse eller byggeomkostningerne. Det er en grund-

læggende model for boligmarkedet på mellemlangt sigt, men det er vigtigt at huske på, at andre 

faktorer såsom demografi og rentetilpasningslånene og afdragsfriheden også har en indflydelse på 

boligpriserne. På kort sigt er boligpriserne mere volatile, hvor forventninger og psykologi spiller en 

væsentlig rolle, mens at de på langt sigt følger prisudviklingen plus en lille real vækst.   

I næste kapitel vil jeg bruge denne indsigt i prisdannelsen på ejerboligmarkedet til at foretage en 

analyse af, hvorvidt der er tegn på, at en ny boligboble skulle være på vej.  
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4 Er der en boligboble på vej? 

Perioden 2004-2006 benævnes i daglig tale ”boligprisboblen” eller ”boligboblen”, hvor boligpriser-

ne steg ekstraordinært meget. Grunden til at boligboblen karakteriseres som værende enten 2004-

2006 eller 2005-2007 skyldes, som introduceret i kapitel 2, at priserne i storbyerne oplevede ekstra-

ordinært kraftige prisstigninger fra 2004-2006, hvorimod de mindre byer og landet som helhed først 

oplevede de kraftige prisstigninger fra 2005-2007.  

Formålet med nærværende kapitel er at analysere, hvorvidt vi befinder os i en aktuel boligboble, 

hvilket jeg vil undersøge ud fra fire forskellige analytiske vinkler. 

Indledende bemærkninger 

Trods længerevarende lavkonjunktur, som givetvis er vendt i foråret 2013, jf. kapitel 2, er medierne 

begyndt at åbne op for debat om en eventuel boble på boligmarkedet. Allerede medio 2013 begynd-

te debatten i medierne, hvor økonomer erklærede deres frygt for en ny boligboble grundet hurtige 

prisstigninger i København.
19

 Cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian, udtaler, at han frygter, at 

priserne i København drives af forventninger til store merprisstigninger, hvor de nuværende høje 

prisstigninger ikke kan forklares ud fra den underliggende økonomiske udvikling, hvilket svarer til 

boblekriterium 1, som vil blive gennemgået nedenfor. Debatten om en eventuel boligboble er sær-

ligt blusset op i foråret 2014. Steen Bocian udtaler 16. april 2014 til Børsen, at ”vi ikke er på bolig-

boblens rand, men vi har retning imod den, og vi kan se den”
20

. I en anden artikel, fremgår det, at 

”eksperter skændes om boligboble”
21

.  

De kraftige prisstigninger i hovedstadsområdet, som for alvor tog fat i 2012, findes da også at være 

ganske bemærkelsesværdige, jf. gennemgang i kapitel 2.  

4.1 Analyse 1: Boblekriterier udledt af Case & Shiller (2003) 

Case & Shiller (2003) identificerer i deres artikel, ”Is There a Bubble in the Housing Market”, syv 

kriterier, som karakteriserer en boble i boligmarkedet. Disse er også gengivet i Lunde (2007), hvil-

ket vil være udgangspunktet i følgende analyse:  

1. Udbredte forventninger om store merprisstigninger 

2. Dominerende motiv til investering: få kapitalgevinst ved salg 

                                                             
19 Dengsøe (2013).  
20 Sand (2014). 
21 Kjær (2014). 
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3. Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og private sammenkomster 

4. Pres mod at blive boligejer 

5. Boligpris/indkomst ratio vokser 

6. Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet (ikke grunde 

nok, befolkningsvækst, rentesænkning, …) 

7. Svag forståelse for risici 

 

Jeg vil starte min analyse med at tage udgangspunkt i de syv boblekriterier udledt af Case & Shiller 

(2003) for at vurdere, hvorvidt der er tegn på, at der er tale om en aktuel boligboble. Analysen be-

står således i en teoretisk og historisk præsentation af kriterierne samt en analyse af, hvorvidt jeg 

finder de enkelte kriterier opfyldt.  

Ad 1: Udbredte forventninger om store merprisstigninger 

Boligbobler er kendetegnet ved udbredte forventninger til store merprisstigninger. Som et eksempel 

på den korte hukommelse i markedet, har brede dele af befolkningen i en årrække op igennem 

00'erne haft udpræget positive forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet.
22

 

Højkonjunkturen som forløb fra 1993 medførte en høj forbrugertillid, og boligmarkedet var ingen 

undtagelse. Boligmarkedet så sig ej heller påvirket af lavkonjunkturen, der forløb fra 2001 til 2003, 

hvor boligpriserne uagtet lavkonjunktur forsatte sit opsving, jf. gennemgang i kapitel 2. Danskerne 

har længe haft tillid til det danske ejerboligmarked, hvilket bl.a. er kendetegnet ved, at der i 2013 

var ca. 58 pct. af Danmarks befolkning, som boede i ejerbolig, et tal som har ligget meget stabilt 

siden starten af 80’erne.
23

  

Danmarks Statistik offentliggør løbende en forbrugertillidsindikator, som belyser befolkningens syn 

på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation.
24

 I figur 4.1 nedenfor har jeg valgt at bely-

se sammenhængen mellem forbrugertillidsindikatoren og prisudviklingen på boligmarkedet.  

 

                                                             
22

Økonomi- og Erhvervsministeriet (2005).  
23 Danmarks Statistik (2013). 
24

 Forbrugertillidsindikatoren beregnes i praksis som et simpelt gennemsnit af fem spørgsmål vedrørende adspurgtes 

forventning til egen familie og samfundets situation om et år, samt om adspurgte anser situationen som værende 

bedre i dag end for et år siden, og slutteligt om adspurgte mener det er et fornuftigt tidspunkt at anskaffe sig større 

forbrugsgoder.  
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Forbrugertillidsindikatoren og prisudviklingen på enfamiliehuse  Figur 4.1 

 

Anm.: Egen tilvirkning med lineær interpolation ved få manglende observationer. Månedlige data er omreg-

net til kvartaler ved simpelt gennemsnit. Realt sæsonkorrigerede boligprisindeks er deflateret med forbru-

gerprisudviklingen, hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank 

 

Som det fremgår af figur 4.1, er der tæt positiv korrelation mellem forbrugertilliden og boligpriser-

nes udvikling. Forbrugertilliden, herunder psykologi og forventningsstruktur, synes således at spille 

en stor rolle i prisudviklingen på kort sigt, som ofte er karakteriseret ved en høj grad af autokorrela-

tion, hvor det bedste bud på udviklingen i morgen, er udviklingen i dag.  

Forbrugertilliden var markant højere i bobleårene, hvilket er med til at bekræfte boblekriteriets op-

fyldelse i perioden. Forbrugertillidsindikatoren er desuden steget væsentligt siden 2012. Tilliden har 

endda ikke været så høj siden storhedstiden i midten af 00’erne, hvor forbrugertillidsindikatoren 

dog lå noget højere end det aktuelle billede.  

Forsætter udviklingen i forbrugertilliden i samme takt som i 2012 og 2013 kunne det godt, ud fra 

dette boblekriterium om forbrugertilliden, minde om en boblelignende tendens.  
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Ad 2: Dominerende motiv til investering: få kapitalgevinst ved salg 

Det andet boblekriterium er udledt af forventet kapitalgevinst som investeringsmotiv. Case & Shil-

ler (2003) redegør for, at dette boblekriterium udspringer af investeringsmotivet, hvor forventnin-

gerne til fremtidige værdistigninger overskygger boligens funktion som anvendelse til beboelse. 

Investorerne foretager således i højere grad boligkøbet i spekulationsøjemed. Idet boligen både kan 

benyttes som investering og til beboelse, bliver den ofte karakteriseret som et dualt gode.  

Lunde (2007) henviser til, at boblekriteriet er svært at påvise, da der næppe findes empiri på områ-

det om boligkøbernes investeringsmotiv og mener i øvrigt, at dette boblekriterium nærmere rummer 

en gentagelse af forrige kriterium. Lunde (2007) argumenterer overbevisende, da det i praksis er 

meget vanskeligt at adskille investeringsmotivet fra boligbehovet, og i alle tilfælde vil investe-

ringsmotivet være afledt af investorens forventninger til fremtiden, som er beskrevet i det første 

boblekriterium. Nærværende kriterium vil således ikke blive gennemgået yderligere, men det lader 

til, at investorerne har positive forventninger til fremtiden, jf. første kriterium ovenfor.  

Ad 3: Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og private sammenkomster 

Tredje kriterium udspringer af en forøget opmærksomhed på boligpriserne i medier og ved private 

sammenkomster. Boligmarkedet optager utvivlsomt en del spalteplads i medierne. Idet over halvde-

len af Danmarks befolkning bor i ejerbolig, og typisk har investeret en betydelig del af deres formue 

heri, har det følgeligt en stor interesse for den brede befolkning, hvorfor emnet også finder naturligt 

sted både i landets medier og ved private sammenkomster. 

Som nævnt tidligere spiller forventningerne til merprisstigninger en betydelig rolle, hvorfor dette 

ligeledes tiltrækker sig stor opmærksomhed i både medier og i sociale sammenhænge. Generelt på-

kalder boligmarkedet og boligpriserne sig stor opmærksomhed i medierne, og forekommer i endnu 

højere grad i bobleperioder. Priserne er i øjeblikket tilnærmelsesvis stagneret på landsplan, hvorfor 

boligmarkedet i denne kontekst ikke tiltrækker sig ekstraordinær opmærksomhed i medierne om fx 

boligprisstigninger. Dog er flere medier allerede fra medio 2013 begyndt at tale om en evt. bolig-

boble i København, og dette er for alvor blusset op i foråret 2014. Nødvendigvis taler vi dog om en 

boligprisboble i hovedstadsområdet nærmere end en egentlig landsdækkende boble.  

Der har utvivlsomt været stærkere opmærksomhed mod boligpriserne i medierne den seneste tid. 

Kriteriet kunne således godt anses som opfyldt, når der ses på København. På landsplan vil kriteriet 

ikke være opfyldt.   
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Ad 4. Pres mod at blive boligejer 

Som nævnt i forrige boblekriterium er der stor opmærksomhed på boligpriserne i medierne og lige-

ledes ved private sammenkomster, hvilken kan medføre et naturligt pres fra omgivelserne mod at 

blive boligejer. Det har været en gængs opfattelse blandt mange, og særligt for de yngre boligkøbe-

re, at de kraftige forventninger til prisstigninger medfører et umiddelbart intuitivt valg om at vælge 

ejerboligen frem for andre boligformer i forventning om at realisere en kapitalgevinst, og ”det gæl-

der om at købe, inden boligpriserne stiger yderligere” (Lunde, 2007). Disse forventninger til kapi-

talgevinster medfører et pres fra omgivelserne mod at blive boligejer.  

Dette kriterium er ikke empirisk nemt at bevise, hvorfor det bliver en subjektiv vurdering. Finans-

krisen og dens eftermæle har formentlig lagt en dæmper på presset mod at blive boligejer, og jeg 

finder ikke, at der er et generelt pres på landsplan mod at blive boligejer grundet efterslæbet af kri-

sen. Skulle dette kriterium være aktuelt formoder jeg, at det også vil være af regional karakter, sær-

ligt i København. Presset skulle i dette tilfælde ligge i en opfattelse af ”at der skal købes inden pri-

serne stiger for meget”. Dette kan godt have en selvforstærkende effekt og øge presset mod at blive 

boligejer. Det er ikke et entydigt kriterium, men presset mod at blive boligejer kan nok ikke måle 

sig med bobleårene. Dette udelukker dog ikke, at presset mod at blive boligejer i København kan 

være stigende og vise boble-lignende tendenser.  

Ad 5: Boligpris/indkomst ratio vokser 

Det femte boblekriterium Case & Shiller (2003) identificerer, vedrører boligpris/indkomst forhol-

det, som stiger i en periode med boligboble, da prisudviklingen på boligmarkedet overstiger udvik-

lingen i indkomsten.  

I figur 4.2 nedenfor fremgår boligpris/indkomst ratioen de seneste 40 år.  
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Boligpris/indkomst ratio  Figur 4.2 

 

Anm.: Egen tilvirkning. Boligpris-indkomst ratio er beregnet som forholdet mellem nominel disponibel 

indkomst og nominelt boligprisindeks. Realt sæsonkorrigerede boligprisindeks er deflateret med forbruger-

prisudviklingen, hvor referenceåret er 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank 

 

Som det fremgår af figur 4.2 steg boligpris/indkomst ratioen markant i bobleårene, som nåede sit 

højdepunkt ved udgangen af 2006. Ligeledes kan det udledes af grafen, at boligpris/indkomst ratio-

en, som forventet, findes at være procyklisk med prisudviklingen på ejerboligmarkedet. I årene 

1971-1979 var der højkonjunktur, hvilket afspejles af boligpris/indkomst ratioen, som begyndte at 

falde i 1979 indtil 1982. Denne periode udgjorde en lavkonjunktur. I 1982-1986 var der atter høj-

konjunktur, hvilket også afspejles i figur 4.2, hvor boligpris/indkomst ratioen, som steg i perioden. 

Fra 1986-1993 var det lavkonjunktur, hvilket tydeligt fremgår af rationen. Fra 1993-2007 steg bo-

ligpriserne uagtet lavkonjunkturens besøg fra 2001-2003. Boligpris/indkomst ratioen steg, ligesom 

boligpriserne, i hele perioden fra 1993 til 2007, som historisk set er det højeste niveau. Siden boble-

årenes klimaks i 2007 er ratioen faldet indtil det nuværende lavpunkt omkring 0 pct. (afvigelse fra 

2000-niveau). Ud fra dette kriterium kan en boligbole således ikke bekræftes p.t., men det skal dog 

huskes på, at boligpris/indkomst-ration er en målestok for hele landet, hvorfor den regionalt i Kø-

benhavn ikke kan afvises.  
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Ad 6: Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet (ikke grunde 

nok, befolkningsvækst, rentesænkning, …) 

Sjette kriterium for en boligboble er, når der hersker forsimplede opfattelser af de økonomiske 

kræfter, der driver boligmarkedet. Denne forsimpling af virkeligheden bliver forstærket af landets 

medier, der søger højt og bredt efter en specifik årsag til prisstigningerne på boligmarkedet, og må-

ske forsømmer at belyse den mere nuancerede vinkel. Hvis der fx hersker en udbredt enighed om, at 

årsagen til de kraftige prisstigninger i storbyerne skyldes mangel på byggegrunde, kan dette bevirke 

at investorerne ikke tror, at priserne igen vil falde, da der ikke er grund til at tro at knapheden på 

byggegrunde forsvinder. Mangel på byggegrunde kan således blive tillagt en større vægt end realite-

ten er, men det er dog ikke forkert at tillægge mangel på byggegrunde vægt i vurderingen af prisud-

viklingen. Særligt i København er boligefterspørgslen stor, og når udbuddet ikke kan modsvare ef-

terspørgslen i en højkonjunktur, idet udbuddet af boliger på kort sigt er inelastisk, får denne ulige-

vægt prisen til at stige, jf. 3. kvadrant i den boligøkonomiske grundmodel gennemgået i kapitel 3.  

Som beskrevet i første boblekriterium var der i brede dele af befolkningen i en årrække en tendens 

til at tro, at boligpriserne kun kunne stige, hvilket må siges at være et tegn på en forkvaklet opfattel-

se af prisudviklingens natur set i retrospekt. Jeg henfalder derfor til at mene, at dette boblekriterium 

ligeledes var opfyldt i 00'ernes boligboom i tråd med Lunde (2007). 

De kraftige fald i boligpriserne, som forløb efter boligboblen bristede, burde umiddelbart have med-

ført en bevidsthed om, at en højkonjunktur ikke varer evigt og boligpriserne kan gå begge veje. I 

øjeblikket forstærkes befolkningens tro på en boligbole i København gennem mediernes påvirkning. 

Udsagnet kan medføre, at nogle skynder sig at sælge deres bolig i håb om betydelige kapitalgevin-

ster – andre skynder sig for at finde en bolig i København ”inden det er for sent”, idet troen kan 

være, at udbuddet ikke kan modsvare efterspørgslen, hvorfor boligpriserne nødvendigvis må stige, 

idet boligudbuddet ikke kan nå at følge med eller ikke er til stede grundet pladsmangel. Dette er 

selvforstærkende effekter, som kan tyde på forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhæn-

ge på boligmarkedet, hvilket utvivlsomt er med til at drive priserne på ejerboligmarkedet i vejret. 

Mediernes indflydelse på befolkningens samfundsviden medfører savn om den nuancerede vinkel.   

Alligevel kan markedets korte hukommelse koblet med mediernes omtale af boblelignende prisud-

vikling i København godt give anledning til en vis bekymring om, hvorvidt lektierne fra tidligere 

års kraftige prisudsving hurtigt fortaber sig i udsigten til nye prisstigninger, hvorfor det godt kunne 

henlede én til at tro, at der p.t. ud fra dette boblekriterium er boble-lignende tendenser i København.  
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Ad 7: Svag forståelse for risici 

Boligkøbet er for de fleste den største og måske endda eneste aktive investering, der foretages i lø-

bet af deres liv. Som beskrevet tidligere er dette ikke rationelt i forhold til porteføljeteoriens grund-

regel om at diversificere sin portefølje. Risikoen er således koncentreret om ét enkelt aktiv, hvorfor 

man er særligt eksponeret over for den fremtidige prisudvikling. Ud over risikoen vedrørende den 

fremtidige prisudvikling på ejerboligen kommer renterisikoen på lånene i form af ”risikoen for 

kursstigninger på fastforrentet gæld og risikoen for højere rentebetalinger på rentetilpasningslån” 

(Lunde, 2007). Som nævnt under første kriterium, er der en tendens til kortidshukommelse i marke-

det, til trods for at den seneste ejerboligkrise, der sluttede i 1993, heller ikke ligger længere væk. 

Boliginvestorer bør vide, at priserne på boligmarkedet både går op og ned.  

Finanskrisen kunne godt tænkes at have gjort folk mere risikoaverse. De store risici som findes ved 

at være boligejer, synes dog generelt at være svagt funderet i boligejernes opfattelse – uafhængig af 

boligboble eller ej. Tendensen til korttidshukommelse i markedet og de markante prisstigninger, 

som finder sted i øjeblikket i København understøtter dette, hvor troen på boligmarkedet hurtigt er 

genskabt. Forståelsen for risici findes formentlig at være større i landet som helhed og særligt i de 

hårdest ramte områder, hvorimod forståelsen kunne tænkes at være svagere i København – dog også 

med en vis begrundelse, hvorfor nærværende boblekriterium ej heller kan afvises at foreligge i øje-

blikket i København.   

Opsummering af boblekriterier 

Det kan på baggrund af ovenstående analyse konstateres, at der ikke består en landsdækkende bo-

ligboble i øjeblikket, hvilket følgelig også kan ses i prisudviklingen for hele landet, hvor der har 

været et svagt fald på 2 pct. i perioden fra 1. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013, jf. kapitel 2.  

I København er resultatet dog ikke så entydigt – forbrugertilliden er steget, der er stærkere opmærk-

somhed mod boligpriserne i medier, hvor en eventuel boligboble i København er på tale, hvilket 

kan skabe en selvforstærkende effekt på presset mod at blive boligejer og forsimplede opfattelser af 

de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet vurderes at finde sted, hvorfor disse kriterier i sig 

selv godt kunne tyde på boblelignende tendenser. Jeg vil sammenholde nærværende gennemgang af 

boblekriterierne med de efterfølgende analyser for til sidst at foretage en samlet vurdering af, hvor-

vidt vi befinder os i en boligboble i København i øjeblikket.   
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4.2 Analyse 2: En statistisk model for ejerboligpriserne 

Med udgangspunkt i data og teorien om prisdannelsen på ejerboligmarkedet gennemgået i kapitel 3 

og med inddragelse af boblekriterierne ovenfor, vil jeg her søge at efterprøve hypotesen om, at der 

skulle være en boligboble på vej både regionalt i København og på landsplan sammenlignet med 

den udvikling vi oplevede i 2004-2006 (2005-2007).  

Fremgangsmåden er ved brug af multipel lineær regression at forklare prisudviklingen på ejerboli-

ger ved hjælp af de såkaldte fundamentals beskrevet i kapitel 3. Fundamentals vurderes, som allere-

de gennemgået, at forklare boligpriserne på mellemlangt sigt, men vil have svært ved at beskrive 

dem på helt kort sigt, og særligt i perioder med boblelignende tilstande, hvor andre kræfter givetvis 

spiller en rolle, såsom fx forventninger til fremtidige prisstigninger, som beskrevet i de syv boble-

kriterier ovenfor.  

Formålet med regressionen er således at bedømme udviklingen i ejerboligpriserne i forhold til, hvad 

der kan forklares ud fra fundamentals. Afviger udviklingen fra det modellen foreskriver, er der tale 

om en ekstraordinær udvikling, hvilket kunne tyde på en boble.  

Til denne øvelse tager jeg, som i kapitel 2, udgangspunkt i reale sæsonkorrigerede boligpriser, dels 

for hele landet, og dels for København for at illustrere de regionale forskelle i boligprisudviklingen. 

Til at forklare udviklingen inddrages et antal variable såsom disponibel indkomst, renteniveau, be-

skæftigelse og byggeomkostninger, som alle er at genfinde i kapitel 3, hvor fundamentals gennem-

gås. 

Desuden inddrages forbrugertillidsindikatoren i et forsøg på at fange den direkte effekt af borgernes 

forventninger på ejerboligpriserne, som beskrevet i det første boblekriterie ovenfor, og i den sidste 

regression inddrager jeg massen af rentetilpasningslån, som blev beskrevet i kapitel 3, for at vurdere 

effekten af disse på boligpriserne. Derudover forsøgte jeg at inddrage befolkningstilvæksten for at 

kvantificere effekten af urbanisering i tætbeboede områder og omvendt affolkning i randområder, 

men dette gav inkonsistente resultater, og den er derfor udeladt i det følgende. 

I tabel 4.1 er hver af de udvalgte variable stillet op med udvalgt beskrivende statistik. De første to er 

ejerboligpriserne i hele landet og København, og de følgende er de forklarende variable allerede 

nævnt. Jeg vil ikke gå i nærmere detaljer med indholdet af tabellen her, men blot bemærke, at jeg 

for boligpriserne, den disponible indkomst og beskæftigelsen benytter logaritmiske transformationer 
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i regressionerne, for at måle relative ændringer i stedet for absolutte. Forbrugertillidsindikatoren 

transformeres ligeledes, så målet bliver relativt i stedet for absolut.
25

  

Udvalgt beskrivende statistik, 1992K1 – 2013K3 Tabel 4.1 

 Minimum Maksimum Middel Median Std.afv. 

Real pris på ejerlejligheder, Kbh.a 6.352,88 30.465,65 16.040,41 17.412,95 7.113,78 
Real pris på parcelhuse, Danmark 4.863,36 13.174,97 8.561,15 8.147,26 2.457,51 
30-årig realkreditrente 3,18 10,37 6,39 6,33 1,80 
1-årig realkreditrente 0,12 5,11 2,77 3,00 1,44 
Real disponibel indkomst (mia. kr.) 588,39 796,01 692,38 685,88 64,34 
Forbrugertillidsindikator -13,87 12,57 2,12 1,67 5,81 
Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.548,20 2.960,00 2.745,83 2.763,10 96,20 
Byggeomkostninger 0,76 1,21 0,97 0,95 0,15 
aKøbenhavns kommune 

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank 

 

Som en sidste bemærkning inden vi bevæger os til resultaterne af regressionerne, skal det følgelig 

huskes, at der altid skal udvises forsigtighed, når der tolkes på resultaterne af statistiske analyser. 

Det regressionerne beskriver, er betingede korrelationer, og fortæller altså umiddelbart intet om 

kausalitet, som derfor må efterrationaliseres. Desuden er modellering altid en iterativ proces, hvor 

der startes med en bruttotrup af forklarende variable, som sekventielt tilpasses, indtil der opnås en 

stabil model. I dette tilfælde må fx forventes en vis mængde multikollinearitet mellem særligt be-

skæftigelse og disponibel indkomst, men også mellem disse to og byggeomkostningerne, da de alle 

tre følger et fælles procyklisk mønster. Det samme er tilfælde for den korte og den lange realkredit-

rente, som også må forventes at have lineære bånd. 

I tabel 4.2 nedenfor er samlet resultaterne fra regressioner med boligpriserne i hele landet som af-

hængig variabel. Modellerne er sekventielt indlejret i hinanden forstået sådan, at der fra venstre 

mod højre opnås en mere specifik model, som er en delmængde af den forrige. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 I praksis "skubbes" skalaen for forbrugertillidsindikatoren, således at alle værdier bliver positive. Herefter indekse-

res værdierne med 1. kvartal 2000 som basisår og til sidst tages en logaritmisk transformation. 
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Lineær regression for hele landet Tabel 4.2 

 (1) (2) (3) (4) 

30-årig realkreditrente -0,04*** -0,03*** -0,03*** -0,06*** 
 (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 

1-årig realkreditrente 0,02    
 (0,02)    

Real disponibel indkomst (mia. kr.) 0,61** 0,52* 0,83***  
 (0,30) (0,30) (0,18)  

Forbrugertillidsindikator 0,13*** 0,13*** 0,11*** 0,12*** 
 (0,03) (0,03) (0,02) (0,03) 

Beskæftigelse (1.000 pers.) 4,76*** 5,14*** 5,25*** 6,03*** 
 (0,44) (0,33) (0,33) (0,31) 

Byggeomkostninger 0,00 0,00   
 (0,00) (0,00)   

R-squared 0,955 0,954 0,953 0,941 
Observationer 87 87 87 87 
Anm.: Den afhængige variabel er den reale pris på parcel- og rækkehuse i hele landet. Standardfejl er angivet i parente-

ser. Stjernerne *, ** og *** angiver signifikans på hhv. 10 pct., 5 pct. og 1 pct. niveau. Alle modeller er estimeret med 

en konstant. Data dækker 87 kvartaler fra 1992K1 til 2013K3. Alle tal er rundet af til to decimaler. 

Kilde: Se tabel 4.1. 

 

Den første model, (1), i tabel 4.2 er en fuld model med alle forklarende variable inkluderet. Her 

noteres det, at den lange rente er meget signifikant, og har negativt fortegn, som forventet, da en 

højere rente gør det dyrere at være boligejer, og dermed sænker efterspørgslen. Den korte rente er 

signifikant på et 10 pct. niveau, men har forkert fortegn i forhold til, hvad der forventes. Som nævnt 

er der formentligt multikollinearitet mellem de to renter, og den korte rente er derfor en oplagt kan-

didat at udelade. Real disponibel indkomst og beskæftigelsen er begge stærkt signifikante, og har 

begge positivt fortegn som forventet, da højere indkomst og beskæftigelse øger borgernes købekraft 

og dermed også efterspørgslen efter bolig. Byggeomkostningerne er ikke signifikante, som ellers 

forventet, men dette skyldes sandsynligvis multikollinearitet med indkomsten og beskæftigelsen, og 

byggeomkostningerne er således også en oplagt kandidat at udelade i denne model. Til slut er for-

brugertillidsindikatoren stærkt signifikant og har positivt fortegn, hvilket stemmer godt med teorien 

om, at forventninger til prisstigninger i sig selv kan medvirke til at presse priserne op. 

I model (2) og (3) i tabel 4.2 er den korte rente og byggeomkostningerne fjernet fra regressionen. 

Som det fremgår, ændrer det ikke meget ved billedet, og forklaringsgraden (R-squared) er fortsat 

meget høj. I den sidste model, (4), er den reale disponible indkomst ligeledes fjernet. Denne mis-

tænkes for multikollinearitet med beskæftigelsen, og som det fremgår af forklaringsgraden, gør det 

da næsten heller ingen forskel, om den medtages eller ej, så længe beskæftigelsen er inkluderet. 
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Således endes med en model, som forklarer priserne på parcel- og rækkehuse i hele landet med den 

lange rente, beskæftigelsen og forbrugertillidsindikatoren. Når den lange rente stiger med et pro-

centpoint falder boligpriserne med 0,06 pct., når beskæftigelsen stiger med 1 pct. stiger boligpriser-

ne med 6,03 pct., og når forbrugertilliden stiger 1 pct. stiger boligpriserne 0,12 pct.  

Modellen forudsiger boligpriserne på landsplan godt i løbet af perioden, men i årene 2004-2006 

skyder modellen, ikke overraskende, lidt under den faktiske udvikling, jf. figur 4.3 hvor model (4) 

sammenlignes med de faktiske boligpriser og en model, hvor forbrugertilliden er udeladt. Det be-

mærkes at forbrugertilliden bidrager med både at forklare stigningen i årene 2004-2006, og også det 

kraftige fald i 2008, men derudover ikke spiller nogen stor rolle. Hen mod slutningen af perioden 

forudsiger modellerne højere boligpriser, end der egentlig er observeret – et tegn på at boligmarke-

det mange steder i landet ikke er fulgt med, selv om recessionen sluttede omkring foråret 2013, jf. 

kapitel 2. Igen kan en eventuel boligboble på landsplan således afkræftes herved. 

Faktisk og estimeret prisniveau for hele landet, parcel og rækkehuse  Figur 4.3 

 

Anm.: Egen tilvirkning på baggrund af regression i tabel 4.2. 

 

I det følgende vil jeg foretage samme analyse, men for København, hvor boligpriserne har været 

meget volatile, som beskrevet nærmere i kapitel 2. I tabel 4.3 er resultaterne af modellen præsente-

ret, og der er foretaget en reduktion af modellen fra model (1) til (4) ved gradvist at fjerne insignifi-
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kante variable. Til slut fremkommer en model meget lig den for hele landet, med den undtagelse, at 

det for København er mere naturligt at beholde den korte rente i stedet for den lange. 

Lineær regression for København Tabel 4.3 

 (1) (2) (3) (4) 

30-årig realkredit rente -0,03 -0,03   
 (0,03) (0,03)   

1-årig realkredit rente -0,14*** -0,14*** -0,18*** -0,16*** 
 (0,04) (0,04) (0,02) (0,01) 

Real disponibel indkomst (mia. kr.) -0,40 -0,39 -0,46  
 (0,68) (0,49) (0,48)  

Forbrugertillidsindikator 0,23*** 0,23*** 0,25*** 0,24*** 
 (0,06) (0,06) (0,05) (0,05) 

Beskæftigelse (1.000 pers.) 9,57*** 9,57*** 10,14*** 9,55*** 
 (1,04) (0,98) (0,81) (0,53) 

Byggeomkostninger 0,00    
 (0,45)    

R-squared 0,922 0,922 0,921 0,920 
Observationer 87 87 87 87 
Anm.: Den afhængige variabel er den reale pris på ejerlejligheder i København. Standardfejl er angivet i parenteser. 

Stjernerne *, ** og *** angiver signifikans på hhv. 10 pct., 5 pct. og 1 pct. niveau. Alle modeller er estimeret med en 

konstant. Data dækker 87 kvartaler fra 1992K1 til 2013K3. Alle tal er rundet af til to decimaler. 

Kilde: Se tabel 4.1. 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at forbrugertilliden har dobbelt så stor effekt på boligpriserne i Køben-

havn, som den har i hele landet, jf. ovenfor. Dette understreger dels at stigningerne i bobleårene har 

været mere markante i hovedstadsområdet end i landet som helhed, men også at forbrugernes for-

ventninger til fremtiden i sig selv har været med til at drive udviklingen i priserne, både op og ned, 

særligt i København. Boligpriserne i København faldt således til et lavere niveau end fundamentals 

kunne forklare, da boligboblen bristede - medtages forbrugertilliden gives dog et ganske forklaren-

de billede, hvilket understreger forbrugertillidens betydning for prisudviklingen på ejerboliger.  

På samme måde som for hele landet er plottet af de faktiske priser sammen med model (4) fra tabel 

4.3 med og uden forbrugertilliden angivet i figur 4.4 herunder. Her forklarer modellerne udviklin-

gen i priserne rimelig godt frem til midt i 00'erne, hvor priserne begynder at stige kraftigt. Selv med 

forbrugertilliden inkluderet, er det svært at forklare udviklingen i årene 2004-2006, men som for 

hele landet bidrager forbrugertilliden til både at forklare de store prisstigninger såvel som det kraft i-

ge fald i 2008.  

Hen mod slutningen skyder modellen lidt over de faktisk observerede boligpriser i København, li-

gesom på landsplan, hvilket er lidt overraskende givet den anstændige prisstigning - og mediernes 

fremlægning af en aktuel boligboble - der trods alt er oplevet i København siden starten af 2012.  
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Ud fra regressionsanalysen i København tyder det således ikke på, at der i øjeblikket er en bolig-

boble tilstede, idet boligpriserne ikke er så høje som fundamentals samt forbrugertillid tilsiger. 

Faktisk og estimeret prisniveau for København, ejerlejligheder  Figur 4.4 

 

Anm.: Egen tilvirkning på baggrund af regression i tabel 4.3. 

 

Som gennemgået i kapitel 3 finder både Dam m.fl. (2011) og Økonomi- og Erhvervsministeriet 

(2007), at rentetilpasningslånene har betydning for prisudviklingen på boligmarkedet, hvad end de 

er med eller uden afdrag. Dette har jeg efterprøvet ved at tilføje rentetilpasningslånene til regressio-

nen for hele landet, hvilket gøres fra 2003 af, hvor de afdragsfrie lån blev introduceret, og det skal 

således holdes in mente, at der er tale om en mindre stikprøve på 43 observationer. Resultaterne 

fremgår af tabel 4.4 herunder. 
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Lineær regression for hele landet, med rentetilpasningslån Tabel 4.4 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

30-årig realkredit rente -0,01     
 (0,01)     

1-årig realkredit rente 0,10*** 0,09*** 0,09***   
 (0,02) (0,02) (0,02)   

Real disponibel indkomst (mia. kr.) 0,15 0,13    
 (0,26) (0,25)    

Forbrugertillidsindikator 0,14*** 0,15*** 0,15*** 0,17*** 0,22*** 
 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 

Beskæftigelse (1.000 pers.) 3,34*** 3,36*** 3,30*** 6,97*** 5,81*** 
 (0,82) (0,81) (0,80) (0,32) (0,36) 

Byggeomkostninger -0,01*** -0,01*** -0,01*** -0,01***  
 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)  

Rentetilpasningslån 0,36*** 0,36*** 0,37*** 0,34*** 0,09*** 
 (0,04) (0,04) (0,03) (0,04) (0,02) 

R-squared 0,964 0,964 0,963 0,940 0,878 
Observationer 43 43 43 43 43 
Anm.: Den afhængige variabel er den reale pris på parcel- og rækkehuse i hele landet. Standardfejl er angivet i parente-

ser. Stjernerne *, ** og *** angiver signifikans på hhv. 10 pct., 5 pct. og 1 pct. niveau. Alle modeller er estimeret med 

en konstant. Data dækker 87 kvartaler fra 1992K1 til 2013K3. Alle tal er rundet af til to decimaler. 

Kilde: Se tabel 4.1. 

 

Modellen er som før reduceret fra en generel model i (1) til en specifik model i (5), jf. tabel 4.4. 

Forbrugertilliden og beskæftigelsen er fortsat stærkt signifikante, og det samme er rentetilpasnings-

lånene, således at hver gang massen af rentetilpasningslån stiger med 1 pct., så stiger boligpriserne 

med 0,09 pct. i henhold til model (5) og hele 0,34 pct. i henhold til model (4). Således er der ingen 

tvivl om, at der er en positiv sammenhæng mellem boligpriserne og rentetilpasningslånene, om end 

det skal bemærkes, at stikprøven kun indeholder 43 observationer, hvilket er lige til den lave side. 

Lidt overraskende er hverken den korte eller den lange rente signifikant længere i en model, hvor 

der tages højde for massen af rentetilpasningslån. Noget kunne tyde på, at effekten fra renten på 

forbrugernes incitament til at investere i boliger bliver opfanget af mængden af rentetilpasningslån i 

en sådan grad, at renten i sig selv ikke længere har nogen forklarende kraft. 

I figur 4.5 herunder er de faktiske priser gengivet sammen med model (5) fra tabel 4.4, med og uden 

rentetilpasningslånene. 
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Faktisk og estimeret prisniveau for hele landet, med rentetilpasningslån  Figur 4.5 

 

Anm.: Egen tilvirkning på baggrund af regression i tabel 4.3. 

 

På trods af at rentetilpasningslånene er signifikante i regressionen, er der ikke nogen tydelig synlig 

effekt at spore i modellens forudsagte priser, jf. figur 4.5. Der forudsiges en lille smule lavere priser 

i begyndelsen af perioden, og en lille smule højere i slutningen, men ellers er forudsigelsen stort set 

den samme hvad enten rentetilpasningslånene tages med eller ej. 

Opsummering af regressionsanalyse  

Samlet set har fundamentals været gode til at forklare udviklingen i ejerboligpriserne både i Køben-

havn og på landsplan, dog har de vanskeligt ved dette i perioden 2004-2006, som således med god 

begrundelse er karakteriseret som bobleår. Særligt i København steg priserne mærkbart mere i bob-

leårene, end de grundlæggende fundamentals kan forklare. Når forbrugertilliden medtages som for-

klarende variabel, stiger forklaringsgraden i bobleårene entydigt i retning af, at der har været en 

ekstraordinær udvikling drevet af bl.a. forventninger til merprisstigninger. Bobleårene er således 

nok nærmere drevet af forventninger til merprisstigninger end forklarende fundamentals. Regressi-

onsanalyserne viste ligeledes tegn på, at boligboblen i 2004-2006 var væsentlig større og mere 

mærkbar i København end i landet som helhed. Antageligt har boligboblen været mere koncentreret 

omkring storbyerne end i resten af landet, hvilket regressionsanalyserne også peger i retning af. Den 

sidste øvelse jeg gjorde med regressionerne, var at medtage rentetilpasningslånene som forklarende 
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variabel, og som forventet, og allerede påpeget af flere myndigheder, bidrager disse til at forklare 

boligpriserne. 

Slutteligt kan der konstateres på efterprøvelsen af hypotesen af, om der skulle være en boligboble 

på vej både regionalt i København og på landsplan, sammenlignet med den udvikling vi oplevede i 

midten af 00’erne. Som konstateret ovenfor havde fundamentals svært ved at forklare udviklingen i 

bobleårene, 2004-2006, ud fra grundlæggende fundamentals. I øjeblikket tales der om en aktuel 

boligboble, hvilket ud fra ovenstående regressionsanalyse kan afvises i landet som helhed, da ud-

viklingen i boligpriserne ikke er ekstraordinær i forhold til det modellen foreskriver. 

Overraskende finder modellen, at den faktiske prisudvikling i København ligger under modellens 

estimater, hvilket tyder på, at der ikke er en aktuel boligboble i København i øjeblikket, hvorfor 

hypotesen ligeledes afkræftes i København. Endda finder modellen plads til yderligere prisstignin-

ger, uden at dette vil afvige ekstraordinært fra grundlæggende fundamentals samt ved inddragelse af 

forbrugertilliden.  

4.3 Analyse 3: Tobin's Q 

I kapitel 3 blev Tobin's Q introduceret som en konsekvens af den ligevægt, den boligøkonomiske 

grundmodel tilsiger på markedet for nybyggeri i 3. kvadrant. Tobin's Q beskriver således relationen 

mellem prisen på eksisterende ejerboliger med prisen på nybyggeri. Idet udbuddet på boligmarkedet 

er inelastisk på kort sigt – det tager tid at bygge nye boliger – er Tobin's Q et nyttigt redskab til at 

uddrage information om udviklingen i efterspørgslen efter bolig i relation til kapaciteten. Når To-

bin's Q stiger meget, er det således et tegn på at efterspørgslen er stigende i en grad, hvor udbuddet 

ikke kan følge med, hvilket kan være et tegn på en boblelignende prisudvikling. 

At opgøre Tobin's Q i praksis er mere vanskeligt, end den enkle teori giver anledning til at tro, da 

byggeomkostninger er en vanskelig størrelse at opgøre.
26

 Almindeligvis angives forholdet i indeks-

form, hvilket betyder, at der skal vælges et udgangspunkt, hvor boligmarkedet menes at være i lige-

vægt (i kontekst af Tobin's Q), hvilket ikke nødvendigvis er nogen let opgave. Alternativt skal in-

dekset vurderes relativt til en indlagt trend. 

I figur 4.6 nedenfor har jeg beregnet Tobin's Q i indeksform med 1. kvartal 1980 som udgangs-

punkt. Derudover har jeg lagt to lineære trendlinjer ind over. Den ene på baggrund af hele perioden, 

                                                             
26 Jeg følger Dam m.fl. (2011) og bruger deflatoren for boliginvesteringer. 
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og den anden kun på baggrund af data frem til 4. kvartal 2004, da der kan argumenteres for, at peri-

oden siden 2004 ikke er repræsentativ for den langsigtede udvikling grundet boligboblen. Trendlin-

jen som er baseret på hele perioden, udviser da også en markant stigning (næsten 90 pct. fra start til 

slut), hvilket modstrider med analyser om, at ejerboligpriserne stiger i takt med inflationen, og at 

der på langt sigt kun vil opleves en lille real gevinst, jf. Shiller (2005), og taler for at lægge mere 

vægt på trenden baseret på perioden frem til 2004. 

Tobin's Q – Forhold mellem boligpriser og prisen på nybyggeri Figur 4.6 

 

Anm.: Egen tilvirkning. Tobin's Q er defineret som kontantprisen på ejerboliger divideret med byggeom-

kostningerne givet ved deflatoren på boliginvesteringer. 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank 

 

Som allerede nævnt kan det være vanskeligt at tolke på det indekserede Tobin's Q, som er opgjort i 

figur 4.6, da udgangspunktet er semi-arbitrært, men både i forhold til det valgte udgangspunkt og de 

to trendlinjer er der ikke tvivl om, at der i løbet af 00'erne har været en kraftig udvikling hen imod, 

at det er blevet mere attraktivt at bygge nyt i forhold til at købe eksisterende boliger. Efter 2007 er 

denne tendens vendt igen og faldet tilbage til et mere normalt niveau set i forhold til trendlinjerne. 

Siden 2012 er Tobin's Q dog atter steget lidt, og set i forhold til trenden baseret på perioden frem til 

2004, kunne det godt se ud til, at det er fordelagtigt at bygge nyt, hvilket kan være et tegn på, at der 

er en ny boble på vej, ligesom i 2004-2006, hvor Tobin's Q steg voldsomt i forhold til trenden. Den 
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nuværende udvikling er dog nærmere en opbremsning af en tilbagegang siden 2007 end en egentlig 

stigning, og konklusionen må være, at forholdet mellem prisen på nybyggeri og eksisterende boliger 

på nuværende tidspunkt er tættere på at være i balance end tilfældet var for bobleårene, hvor To-

bin’s Q var markant højere, hvilket således i skrivende stund ikke findes at være alarmerende.  

I forhold til nærværende analyse af Tobin’s Q fremgår boligboblen i 2004-2006 tydeligt af figuren, 

hvorimod en aktuel boligboble ikke kan bekræftes herved.  

4.4 Analyse 4: Hvor længe går der førend vi igen rammer niveauet i 2006? 

I dette afsnit ønsker jeg at foretage en analyse af, hvornår det reale prisniveau fra 2006 rammes, 

hvis den nuværende prisudvikling på ejerboliger fortsætter uændret. 

Konkret ser jeg på prisudviklingen i perioden fra 1. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. Denne periode 

er valgt, da 1. kvartal 2012 har været et vendepunkt for flere kommuner. Jeg begrænser mig til at se 

på hovedstadsområdet, da det er her, de mest markante prisstigninger er oplevet. I tabel 4.5 herun-

der har jeg samlet mine beregninger. 

Prognose af prisudvikling på ejerboliger i udvalgte landsdele og kommuner  Tabel 4.5 

 

Prisniveau 

2012K1 

Prisniveau 

2013K3 

Gns. vækst 

2012K1-

2013K3 

Hvornår 

2006-niveau 

rammes 

København by, ejerlejligheder 19.595 22.573 2,4 pct. 2017K1 

Københavns kommune, ejerlej-

ligheder 

19.055 22.031 2,4 pct. 2017K1 

Frederiksberg kommune, ejer-

lejligheder 

22.254 25.341 2,2 pct. 2016K4 

Gentofte kommune, ejerlejlig-

heder 

20.792 23.611 2,1 pct. 2018K1 

Frederiksberg kommune, parcel- 

og rækkehuse 

24.304 28.173 2,5 pct. 2016K1 

Gentofte kommune, parcel- og 

rækkehuse 

25.502 27.211 1,1 pct. 2020K1 

Anm.: Beregningen af gennemsnitlig kvartalsvis vækst er foretaget ved at dividere kvadratmeterprisen i 3. kvartal 2013 

med kvadratmeterprisen i 1. kvartal 2012 opløftet til en sjettedel, idet der er tale om udviklingen i seks kvartaler. 

Kilde: Realkreditrådet. 
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Som der fremgår af landsdelen "København by", er priserne på ejerlejligheder gennemsnitligt steget 

med 2,4 pct. pr. kvartal. i perioden fra 1. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. Hvis denne gennemsnitli-

ge udviklinger fortsætter uforandret vil toppunktet i 2006 nås i 1. kvartal 2017, altså over tre år ude 

i fremtiden regnet fra den seneste observation, jf. tabel 4.5. 

For ejerlejlighederne i de udvalgte kommuner er billedet nogenlunde det samme. For Frederiksberg 

og Københavns kommune er den gennemsnitlige kvartalsvise vækst henholdsvis 2,2 og 2,4 pct. i 

perioden, hvilket bringer kommunerne op på 2006-niveauet i henholdsvis 4. kvartal 2016 og 1. 

kvartal 2017. I Gentofte har den gennemsnitlige kvartalsvise vækst i perioden været 2,1 pct., og 

med den fart skal vi helt ud i 1. kvartal 2018, før end 2006-niveauet er rundet. 

Parcel- og rækkehusene på Frederiksberg har vist den kraftigste fremgang siden 1. kvartal 2012, og 

med en gennemsnitlig kvartalsvis vækst på 2,5 pct. opnås 2006-niveauet allerede i 1. kvartal 2016, 

blot to og et halvt år ude i fremtiden. I Gentofte, som ellers også har oplevet markante prisudsving, 

er væksten i perioden en mere beskeden 1,1 pct., og vi skal helt ud til 2020 før 2006-niveauet run-

des. 

Opsummering  

Nærværende analyse er en meget konkret måde at illustrere, hvor kraftig den nuværende prisudvik-

ling i hovedstadsområdet er, og overordnet set giver den ikke anledning til alarm. Den kraftigste 

udvikling opleves lige nu i parcel- og rækkehuse på Frederiksberg, og her skal udviklingen fortsætte 

uforandret i to år mere, før 2006-niveauet rundes, hvilket ikke er utænkeligt, men meget kan nå at 

ske på to år. 

Generelt skal man være forsigtig med at ekstrapolere på baggrund af en kort periode med kraftig 

vækst, da dette i sig selv ikke behøver at være tegn på en boblelignende prisudvikling. Det vil, som 

det fremgår, kræve en længere periode med ubrudt vækst, før end der kan blive tale om en bekym-

rende udvikling. 

4.5 Opsummering 

En boligboble på landsplan kan hurtigt afkræftes – både ud fra ovenstående analyser samt ud fra, at 

boligudviklingen på landsplan har været svagt faldende i perioden fra 1. kvartal 2012 til 3. kvartal 

2013. Prisudviklingen dækker dog over store regionale forskelle, hvorfor regionale boligbobler ikke 

kan afkræftes herved.  
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I relation til første analyse kunne det ud fra boblekriterierne ikke afvises, at en boligboble i fx Kø-

benhavn finder sted. Analysen er dog af konstruktivistisk/subjektiv tilgang og skal således sam-

menholdes med en positivistisk/objektiv tilgang for at opnå det mest valide resultat.  

Regressionsanalysen, som er genstand for anden analyse, er af positivistisk, og altså objektiv, ka-

rakter, og et godt supplement til første analyse. Hverken på landsplan eller i København viste resul-

taterne fra regressionsanalysen tegn på, at den nuværende prisudvikling skulle være ekstraordinær, 

selv når forbrugertilliden udelades. Mest interessant indikerede analysen, at der er plads til yderlige-

re prisstigninger i København, før end der kan blive tale om en ekstraordinær udvikling, og ud fra 

denne analyse er der således ikke tegn på boblelignende prisudvikling hverken på landsplan eller i 

hovedstaden. 

Tobin’s Q blev i tredje analyse anvendt i ønsket om at opnå viden om, hvorvidt det på nuværende 

tidspunkt er fordelagtigt at bygge nyt, hvilket, som diskuteret, kan være et tegn på en boblelignende 

udvikling, men der fandtes ingen alarmerende tendenser og slet ikke ved sammenligning med bo-

ligboblen i 2004-2006, hvor Tobin's Q steg markant.  

Fjerde og sidste analyse viste, at det kan bekræftes, at 2006-niveauet ikke er nået – dette er dog ikke 

i sig selv er resultat, der kan be- eller afkræfte en eventuel boble. I visse kommuner har der været en 

relativt kraftig udvikling siden 1. kvartal 2012, men det vil stadig kræve nogle års ubrudt vækst for 

at nå op på 2006-niveauet, og det kan således ikke konkluderes, at der er en boble på vej her, men 

blot konstateres, at hvis udviklingen fortsætter, vil der lokalt opnås prisniveauer i omegnen af 2006-

niveauet inden for en overskuelig fremtid.  

Helt overordnet må konklusionen være, at der, på baggrund af nærværende kapitels analyser, ikke 

er udsigt til en boligboble hverken lokalt er eller på landsplan. I hovedstadsområdet findes der dog 

boblelignende tendenser, men disse er ikke markante nok til på nuværende tidspunkt at konstatere 

en alarmerende udvikling.  

I kapitel 5 vil jeg inddrage viden fra nærværende kapitel i løsningsforslagene til, hvordan boligbob-

ler kan søges undgået i fremtiden, ved at se nærmere på tiltag, der kan være med til at dæmpe ud-

svingene på boligmarkedet. 
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5 Stabiliserende tiltag for prisudviklingen på ejerboliger 

I kapitel 3 blev prisdannelsen på ejerboligmarkedet gennemgået, herunder den boligøkonomiske 

grundmodel, herefter helt centrale, grundlæggende fundamentals, og slutteligt blev der set på andre 

forklarende faktorer. I kapitel 4 blev disse faktorer anvendt i den multiple regressionsanalyse. 

Grundlæggende er det de fundamentale makroøkonomiske størrelser, som driver huspriserne på 

mellemlangt sigt, men på kort sigt kan der være andre faktorer, såsom forbrugertilliden, som spiller 

en ikke uvæsentlig rolle. På længere sigt spiller demografiske forhold, såsom befolkningens sam-

mensætning og urbaniseringen også en vigtig rolle.  

I dette kapitel vil jeg, med udgangspunkt i de i kapitel 3 og 4 beskrevne faktorer, se nærmere på 

tiltag, der kan være med til at stabilisere prisudviklingen på ejerboligmarkedet og herved mindske 

sandsynligheden for boligbobler som gennemgået i kapitel 4. Herudover vil jeg komme med forslag 

til, hvordan de regionale forskelle i prisudviklingen på ejerboliger, som gennemgået i kapitel 2, kan 

dæmpes ved at se på den forestående urbaniseringsudfordring.  

Nedenfor vil jeg se nærmere på forslag til konkrete prisstabiliserende tiltag for prisudviklingen på 

ejerboliger. Jeg organiserer dette kapitel efter naturen af tiltagene, således at generelle tiltag gen-

nemgås først, herunder skattepolitik, pengepolitik, finanspolitik, finansielle produkter, og herefter 

gennemgås regionale tiltag, herunder urbanisering. I hvert afsnit vil de relevante faktorer, som dri-

ver boligpriserne, blive inddraget. 

5.1 Generelle tiltag 

Skattepolitik 

Skattepolitik kan bruges, og bliver i vid udtrækning brugt til, at tilskynde forbrugerne til at forbruge 

mere eller mindre af visse goder, som typisk vurderes at have enten en positiv eller negativ ekster-

nalitet. Skattepolitik har ofte også en fordelingspolitisk vinkel, og til tider kan de to effekter være 

svære at adskille. I relation til boligpriserne vil jeg komme ind på fastfrysningen af ejendomsvær-

diskatten, grundskylden og rentefradraget. Derudover vil jeg også se på efterspørgselsregulerende 

beskatning mere generelt. 

I kapitel 3 blev følgerne af fastfrysningen af ejendomsværdiskatten gennemgået. Både Dam m.fl. 

(2011) og Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007) finder, at dette kun i beskedent omfang bidrog 

til periodens høje prisstigninger. Begge finder dog, at der er en effekt af skattestoppet, og særligt 
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Nationalbanken finder en størrelsesorden, som berettiger overvejelser om hensigtsmæssigheden af 

et sådan skattestop set i lyset af dets procykliske effekt på boligpriserne – altså at skattestoppet har 

en selvforstærkende effekt på boligpriserne. 

Et stabiliserende skattepolitisk tiltag kunne således være at ophæve fastfrysningen af ejendomsvær-

diskatten. Effekten af dette vil være kontracyklisk i forhold til boligpriserne, fordi der dermed skal 

betales nominelt mere i ejendomsværdiskat, når boligpriserne stiger, hvilket øger den månedlige 

ydelse ved at eje et hus, hvilket igen vil have en afdæmpende effekt på prisstigningen. Vice versa 

ved et fald i boligpriserne.  

Skattestoppet blev bl.a. initieret i et forsøg på at udligne forskellene mellem boligformerne og den 

ubalance, der består herimellem.
27

 Jeg har af hensyn til opgavens omfang afgrænset mig fra balan-

cen, eller mangel på samme, på boligmarkedet, og kan blot konstatere, at gøres ejendomsværdiskat-

ten igen kontracyklisk, kan det medføre større ubalance boligformerne i mellem. Ligeledes skal det 

huskes, at al form for beskatning også har fordelingspolitiske konsekvenser – det er i praksis meget 

svært at ændre beskatningen uden at nogen stilles bedre, mens andre stilles mindre fordelagtigt. 

Isoleret set vil en kontracyklisk ejendomsværdibeskatning mindske udsving i boligpriserne, og så-

ledes fungere som en automatisk stabilisator. 

Grundskylden (ejendomsskatten til kommunen) er den skat en boligejer betaler til kommunen af 

anslåede værdi af grunden, hvorpå boligen ligger.
28

 Grundskyldpromillen varierer fra kommune til 

kommune, men skal dog udgøre mindst 16 og højst 34, jf. Ejendomsbeskatningslovens § 2, stk. 1.
29

  

Skatten er ikke fastfrosset som ejendomsværdiskatten, og er således kontracyklisk indrettet. Da 

grundskylden beregnes af den anslåede grundværdi, opstår der imidlertid den kuriositet, at ejere af 

ejerlejligheder betaler mindre grundskyld end ejere af parcelhuse på en tilsvarende grund til samme 

vurdering, da flere ejere deles om den samme grund. Dette er ikke i sig selv et problem, da der kan 

argumenteres for, at parcelhusejeren også drager større nytte af sin grund, som han ikke deler med 

nogen. I store byer, hvor prisvolatiliteten har været mest kraftig, er der imidlertid også flest ejerlej-

ligheder, hvor ejerne betaler mindre grundskyld, end hvis de boede i parcelhuse. Et muligt stabilise-

rende tiltag kunne således være at differentiere grundskylden alt efter boligform. Politisk set ville et 

sådant tiltag formentlig være upopulært, fordi den direkte effekt vil være en forhøjelse af den må-

                                                             
27 Bergmann (2014). 
28 Økonomi- og Indenrigsministeriet (2013).  
29 Økonomi- og Indenrigsministeriet (2013). 
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nedlige ydelse for ejere af ejerlejligheder. En måde at få et sådant tiltag gennemført kunne derfor 

være en løbende optrapning, ligesom det for eksempel ses på den igangværende sænkning af rente-

fradraget. Dermed vil tiltaget langsomt påvirke boligpriserne i indfasningsperioden, hvilket ville 

virke negativt på ejerlejlighedspriserne, hvilket igen ville føre til en gradvis sænkning af vurdering 

af ejerlejlighedspriserne, hvilket igen ville påvirke den nominelle ejendomsværdibeskatning. Der-

med ville tiltaget måske kunne indføres uden at virke som et decideret prischok på ejerlejlighedspri-

serne, men i stedet blot have en svagt negativ effekt.  

Endnu en væsentlig skattepolitisk faktor, i relation til efterspørgslen efter boligtjenester, er beskat-

ningen af kapitalindkomst og særligt det dertil hørende rentefradrag, som effektivt er en negativ 

beskatning af de renteudgifter langt størstedelen af danskerne pådrager sig, når de skal finansiere et  

boligkøb. Et stabiliserende tiltag kunne således være at mindske rentefradraget når boligpriserne 

stiger, og på den måde lade renteudgifterne ved finansiering slå fuldt ud igennem på forbrugerens 

beregning af omkostningen ved at købe. Dette vil mindske efterspørgslen efter at eje egen bolig, da 

subsidiet ved boligkøb reduceres. Omvendt bør rentefradraget øges, når priserne falder, for at gøre 

boligkøb mere attraktivt. Rentefradraget er ikke en automatisk stabilisator, men kræver aktiv regule-

ring for at dæmpe boligprisudsvingene, og er således ikke nogen god kandidat til at stabilisere bo-

ligmarkedet.   

Skattepolitik kan også bruges til at regulere efterspørgslen mere generelt, fx ved at påvirke forbru-

gernes disponible indkomst via indkomstskatten. Indkomstskatten er i forvejen kontracyklisk indret-

tet ved, at forbrugerne betaler flere kroner og øre i indkomstskat, når de tjener flere penge. Ind-

komstskatten er også progressiv, hvilket kun styrker den kontracykliske effekt. Indkomstskatten 

påvirker imidlertid forbrugernes adfærd og forbrugsmuligheder så bredt, at det ikke er tilrådeligt at 

indrette denne efter boligprisernes udsving alene. Til gengæld er det glædeligt, at den måde ind-

komstskatten er indrettet på, allerede understøtter en kontracyklisk politik vis-à-vis boligpriserne. 

Aktiv finjustering af skattepolitikken kan i praksis være meget svært, dels grundet, at det på ethvert 

givent tidspunkt kan være svært at bedømme, hvilken vej konjunkturerne og boligpriserne bevæger 

sig, og dels fordi den politiske proces for at ændre skatterne kan være lang og præget af andre hen-

syn. 

Pengepolitik 

Danmarks Nationalbank, der har ansvaret for pengepolitikken i Danmark, fastsætter de pengepolit i-
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ske renter. Disse renter er blandt andet afgørende for pengeinstitutternes ind- og udlånsrenter over 

for kunder, hvorfor de herved også har indflydelse på låntagernes omkostning ved finansiering af 

bolig.  

Som beskrevet i kapitel 3 er renten en af de fundamentals, som typisk findes at være determineren-

de for udviklingen i ejerboligpriserne, da den er afgørende for finansieringsomkostningerne ved 

boligkøb. Dette blev efterprøvet i kapitel 4, hvor realkreditobligationsrenten viste sig signifikant og 

med negativt fortegn som forventet i regressionsanalysen. Et stabiliserende tiltag kunne således 

være, at bruge de pengepolitiske renter som instrument til at mindske udsvingene i boligpriserne 

ved at regulere disse kontracyklisk med boligmarkedet.  En rentestigning vil som nævnt påvirke 

priserne negativt, hvilket kan være hensigtsmæssigt i tider med ekstraordinært høje prisstigninger. 

Findes boligpriserne at stige uforholdsmæssigt meget, kan renten derfor anvendes som instrument 

til at dæmpe efterspørgslen ved at gøre finansieringen dyrere, og derved sætte en naturlig dæmper 

på prisudviklingen, da det ville blive dyrere at finansiere boligkøb, og omvendt hvis boligpriserne 

falder. Der gør sig imidlertid nogle forhold gældende, som gør pengepolitikken til et upraktisk in-

strument til at stabilisere boligpriserne med. 

For det første føres der i Danmark fastkurspolitik over for euroen. Så længe der føres fastkurspoli-

tik, og der er frie kapitalbevægelser ind og ud af landet, er det ikke muligt at bruge pengepolitikken 

til andre formål såsom at stabilisere boligmarkedet. 

For det andet er der, som gennemgået i kapitel 2, store regionale forskelle på boligpriserne og deres 

udvikling. Så selv hvis der ikke blev ført fastkurspolitik, er der den ulempe ved pengepolitikken, at 

den som udgangspunkt har den samme effekt i hele landet uagtet det regionale prisleje. Hvis der 

med pengepolitikken eksempelvis søges at dæmpe en kraftig prisudvikling i hovedstadsområdet, 

kan dette ikke gøres uden også at ramme områder, hvor prisudviklingen ikke har været lige så kraf-

tig. Forekommer der eksempelvis rentestigninger i en periode med faldende boligpriser – som vi fx 

ser på Bornholm og Lolland i øjeblikket – vil dette, alt andet lige, skabe en yderligere negativ effekt 

på denne udvikling. Således skulle renten hæves regionalt, hvilket i praksis er svært at forestille sig. 

Som konklusion må det siges, at det er svært at forestille sig pengepolitikken blive brugt aktivt til at 

stabilisere boligpriserne med.  
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Finanspolitik 

Finanspolitik skal i denne kontekst forstås som det, der typisk benævnes offentlige investeringer. 

Det vil sige offentligt initierede projekter, som har til hensigt at frembringe et gode, som hele eller 

dele af samfundet har gavn af. Disse investeringer er typisk af en sådan størrelsesorden, at de kan 

påvirke samfundet som helhed, og bruges derfor også aktivt til fx at stimulere en slunken økonomi, 

ved at fremrykke planlagte investeringer. På samme måde kan udskydelse af planlagte investeringer 

dæmpe en overophedet økonomi, ved at mindske det offentlige bidrag til efterspørgslen. Til slut kan 

en offentlig investerings formål også være at stimulere en branche eller et område – en bro til en 

ellers isoleret ø må fx forventes at stimulere øens økonomi, alt andet lige.  

Som konstateret i regressionsanalysen i kapitel 4 har beskæftigelsen en signifikant indflydelse på 

udviklingen i ejerboligpriserne. I denne kontekst kunne det således overvejes, hvorvidt beskæftigel-

sen kunne bruges som instrument til at stabilisere udsvingene i boligpriserne. Dette kan forekomme 

ved at føre en kontracyklisk finanspolitik, hvor der foretages offentlige investeringer i perioder med 

faldende boligpriser, hvilket vil sætte folk i arbejde og dermed styrke efterspørgslen. Når boligpri-

serne stiger kraftigt, skal der derimod foretages færre offentlige investeringer, for at undgå at over-

ophede økonomien, hvilket typisk også smitter af på boligpriserne. 

Mere konkret kan offentlige investeringer bruges til fx at støtte boligbyggeriet direkte. I perioder 

hvor der opleves ekstraordinære stigninger i boligpriserne, kan det være gavnligt at støtte boligbyg-

geriet for på den måde at øge udbuddet og dæmpe prisudviklingen. Denne metode har den fordel, at 

det er muligt at gøre meget regionalt, således at en kraftig stigning i boligpriserne på fx Frederiks-

berg kan imødekommes med direkte boliginvesteringer på Frederiksberg. Ulempen ved sådanne 

direkte investeringer er, at det er umuligt ikke også at stimulere beskæftigelsen samtidig, hvilket vil 

øge efterspørgslen, alt andet lige. Ligeledes tilsiger boligøkonomisk teori, at boligudbuddet er inela-

stisk på kort sigt, idet det tager lang tid at bygge boliger, og boligbeholdningen derfor kun tilpasses 

på langt sigt, jf. kapitel 3. 

I det hele taget kritiseres aktiv finanspolitik undertiden for at være for langsom til at slå igennem til 

at kunne bruges til at stabilisere økonomien med. Fra at det observeres, at økonomien skal stimule-

res, til der træffes beslutning om at gøre noget konkret, og til at det rent faktisk skaber beskæftigel-

se, kan der gå så lang tid, at konjunkturerne er vendt, og således opnås, i værste fald, den modsatte 

effekt af det ønskede. En kritik som er særligt relevant i relation til boligmarkedet, hvor efterspørgs-

len kan skifte ganske hurtigt, mens udbuddet er meget trægt. 
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Mangel på byggegrunde i de store byer, hvor boligpriserne svinger mest kombineret med den om-

talte træghed i implementeringen af aktiv finanspolitik, gør at denne ikke er oplagt til at stabilisere 

boligmarkedet direkte. I praksis er det dog også svært at forestille sig politikere bruge den aktive 

finanspolitik, og dermed beskæftigelsen, til det formål alene at stabilisere boligpriserne.  

Finansielle produkter  

Som tidligere fremført er kapitalstrukturen hos boligkøbere ofte karakteriseret ved en betydelig an-

del af fremmedkapital, hvilket finansieres via lån i pengeinstitutterne. Udover pengepolitikken er 

udbuddet af finansielle produkter til at finansiere boligkøb med derfor også en vigtig faktor i be-

stemmelsen af efterspørgslen efter ejerboliger og dermed prisniveauet. I dette afsnit vil jeg se nær-

mere på, hvordan de finansielle produkter kan tilpasses for bedre at stabilisere boligpriserne. 

Rentetilpasningslån 

Som gennemgået i kapitel 3 har rentetilpasningslånene spillet en væsentlig rolle i den kraftige pris-

udvikling, der skete på boligmarkedet i løbet af 00'erne, og regressionsanalysen i kapitel 4 giver 

samme resultat – en klar positiv sammenhæng mellem udbredelsen af rentetilpasningslånene og 

boligpriserne. I perioder med kraftig fremgang i boligpriserne burde rentetilpasningslånene således 

begrænses for at dæmpe udviklingen, men omvendt når boligmarkedet er for nedadgående, kan ren-

tetilpasningslånene være med til at holde hånden under udviklingen. Det er derfor ikke entydigt, om 

rentetilpasningslånene er stabiliserende for boligmarkedet eller bidrager til volatiliteten, da det 

kommer an på om boligmarkedet er på vej op eller ned. Alternativt kunne udbydelsen af rentetil-

pasningslån gøres konjunkturfølsom, sådan at disse kun udbydes i nedgangsperioder. Dette ville 

imidlertid have nogle uheldige implikationer i forhold til incitamentsstrukturen hos boligkøberne, 

for ikke at nævne den tilfældige fordeling af de tilsyneladende fordelagtige rentetilpasningslån mel-

lem borgerne, dikteret af hvornår de bestemmer sig for at entrere på boligmarkedet. I praksis er det 

derfor svært at forestille sig regulering af rentetilpasningslån blive brugt som en direkte stabilisator 

af boligmarkedet. 

Afdragsfrie lån 

En anden faktor, som både Dam m.fl. (2011) og Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007) finder at 

have haft en mærkbar effekt på boligpriserne op igennem 00'er, er afdragsfriheden, som blev indført 

i 2003. I forhold til at stabilisere boligmarkedet virker afdragsfriheden i princippet som rentetilpas-

ningslånene ved det, at den har en entydigt positiv effekt på boligpriserne, da det tillader den enkel-

te boligkøber at erhverve sig mere bolig til den samme umiddelbare ydelse. Interessant er det dog, 
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at afdragsfriheden ikke gør det billigere at låne, men blot udskyder betalingen til et senere tids-

punkt. Således burde den i princippet ikke påvirke den rationelle boligkøbers beslutning, men meget 

tyder på, at mange alligevel har oplevet afdragsfriheden som en besparelse, i hvert fald på kort sigt. 

Derfor er afdragsfriheden uhensigtsmæssig i opgangstider, men kan virke stabiliserende i ned-

gangsperioder. På samme måde som med rentetilpasningslånene er det dog svært at forestille sig 

hvilken ordning, der skulle sikre, at afdragsfriheden primært bliver tilbudt i nedgangstider, og derfor 

er den ikke nogen oplagt stabilisator af boligpriserne.  

5.2 Regionale tiltag 

Urbanisering 

I kapitel 2 blev de store regionale forskelle på prisudviklingen på ejerboliger allerede introduceret. I 

urbaniseringsafsnittet i kapitel 3 blev det konstateret, at der opleves en større og større grad af urba-

nisering, og prognoserne tilsiger, at denne tendens ser ud til at fortsætte. I kapitel 4 blev det i re-

gressionsanalysen konstateret, at boblen fra 2004-2006 er sværere at forklare med fundamentals i 

København end i landet som helhed. Jeg prøvede at inddrage befolkningstilvæksten, som desværre 

gav inkonsistente resultater, men som dog er positivt korreleret med boligpriserne, når disse betrag-

tes isoleret, således at tætbebyggede områder, som har oplevet de største prisstigninger, også er de 

områder, der tiltrækker flest mennesker. Omvendt er udkantsområderne, dem som oplever mere 

moderate prisstigninger i bobleårene, og som efterfølgende stort set kun har oplevet prisfald, typisk 

de områder, folk migrerer bort fra. 

Der er utvivlsomt en øget urbanisering, som ligeledes konstateret i kapitel 3. Urbaniseringen har 

vist sig at gøre de regionale prisforskelle større, hvorfor jeg nedenfor vil se på, hvordan urbanise-

ringsudfordringen kan håndteres.  

Urbaniseringsudfordringen 

Som konstateret tidligere er tendensen i befolkningsudviklingen bestående af en øget urbanisering, 

som er med til at skabe øgede regionale prisforskelle i ejerboligpriserne. Et prisstabiliserende tiltag 

for at dæmpe de regionale forskelle i prisudviklingen på ejerboliger kunne derfor være at forsøge at 

modvirke urbaniseringen, hvilket jeg vil give nogle bud på herunder.  

Uddannelse 

Urbaniseringsudfordringen kan imødekommes ved forskellige tiltag. For det første er gode uddan-

nelsesmuligheder væsentlige for mange unge, som bl.a. af disse årsager flytter til de store universi-
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tetsbyer København, Roskilde, Århus og Aalborg. Ved at forbedre uddannelsesmulighederne i an-

dre mindre byer kunne dette tiltrække flere unge, hvilket fx er tilfældet i Herning, hvor TEKO, som 

er Skandinaviens største design- og businessskole inden for møbel-, mode- og livsstilsbranchen og 

er med sine 1.100 danske og internationale studerende, et trækplaster for kreative unge.
30

  

Infrastrukturen  

For det andet er infrastrukturen en væsentlig faktor. Meget peger på, at der er en psykologisk effekt 

ved 30 minutters transport hver vej.
31

  I visse funktioner er det ligeledes muligt at indregne pendlin-

gen som arbejdstid. Gode transportmuligheder medfører mulighed for siddeplads og stillekupeer, 

hvorfor det er realistisk at anvende pendlingen som arbejdstid. Dette kræver dog, at det mellem ar-

bejdsgiver og arbejdstager er klart defineret, hvornår der er tale om arbejdstid respektive fritid.  

Der er ligeledes mange, som kører til arbejde i byen. Vi hører ofte i nyhederne om de lange køer på 

motorvejene. Igen spiller den psykologiske effekt ind, og anvendes for meget af ens fritid på trans-

port til og fra job, kan dette medføre, at nogle vælger at flytte tættere på eller til byen.  

Infrastrukturen spiller således en betydelig rolle både i kontekst af bl.a. motorveje og offentlig 

transport. Et tiltag for at mindske den kraftige urbanisering kunne således være at forbedre infra-

strukturen. Dette er politisk bestemt og kræver et betydeligt økonomisk fundament. Infrastrukturen 

har dog også ofte været i politisk højsæde, og der blev fx i 2006 af regeringen nedsat en Infrastruk-

turkommission under Transportministeriet, som i januar 2008 udgav ”Danmarks transportinfra-

struktur 2030 - betænkning fra Infrastrukturkommissionen”
32

, hvilket resulterede i, at et bredt poli-

tisk flertal i januar 2009 fremlagde trafikaftalen ”En grøn transportpolitik”
33

, hvor infrastruktur-

fonden etableredes med 94 mia. kr. og løbende er tilført flere midler, som bl.a. er anvendt til igang-

værende motorvejsprojekter. Køge Bugt Motorvejen er eksempelvis i øjeblikket ved at blive ud-

bygget fra seks til otte spor på strækningen Greve S til Køge.  

Desuden kunne medier i april 2014 berette om, at DSB får 780 mio. kr. til indkøb af dobbeltdæk-

kervogne, som skal gøre togtrafikken mindre afhængig af de udskældte IC4-toge.
34

 Dette er bl.a. til 

                                                             
30 TEKO design og business. (Hjemmeside: http://www.viauc.dk/teko/om-teko/Sider/om-teko.aspx). 
31

 Kommunernes Landsforening (2014). 
32 Infrastrukturkommissionen (2008) 
33 Transportministeriet (2009). 
34 Danmarks Radio (2014). 

http://www.viauc.dk/teko/om-teko/Sider/om-teko.aspx
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togpassagerer på Lolland, hvilket ifølge nærværende opgave konstateres som et af de hårdest ramte 

områder i Danmark.  

Infrastrukturen i den brede forstand i form af internettet er ligeledes en vigtig faktor for at vedholde 

og tiltrække folk i/til yderområderne. Der har længe været debat om problematikken omkring dårlig 

internetforbindelse i yderområder, hvilket i år har ført til, at aftalen om kommunernes økonomi for 

2014 indebærer, at der bliver etableret en lånepulje på 50 mio. kr. i 2014-15 til udbredelse af bred-

bånd og mobildækning i udkantsområder.
35

  

Politisk er der således fokus på vigtigheden af infrastrukturen, idet transportmulighederne har bety-

deligt effekt på valg af bosted. Forhåbentligt kan de nye transportmuligheder på Lolland bl.a. være 

med til at dæmpe for fraflytningen, og den bedre internetforbindelse og mobildækning ligeså gene-

relt i udkantsområderne. Dette er dog blot få tiltag af mange, og det er helhedsvurderinger, som i 

sidste ende resulterer i, hvorvidt folk bliver boende eller flytter til yderområderne. Således vurderes 

uddannelse og infrastruktur at være vigtige faktorer, men psykologiske faktorer spiller også en rolle, 

hvilket vil blive gennemgået nedenfor. 

Psykologi og forbrugertillid 

For det tredje er der psykologiske aspekter ved urbaniseringstendensen. De kommuner som oplever, 

at der år for år flytter folk fra byen, efterlades med et psykologisk eftermæle, hvor udviklingen for-

mentlig vil medføre, at butikker og spisesteder lukker. I nogle tilfælde vil det opleves, at realkredit-

institutterne bliver tilbageholdende med at låne ud til familier, som gerne vil bosætte sig i kommu-

nen, hvilket medfører svære udfordringer for at genoprette byen. Ligeledes kan fraflytningen med-

føre, at udbuddet af læger, skoler, kultur og aktiviteter for de unge mindskes.  

Tomme forretninger og huse vil utvivlsomt sætte sit præg på lokalbefolkningen og er realkreditin-

stitutterne ligeledes tilbageholdende med at udlåne penge til folk, der ønsker at bosætte sig i kom-

munen, vil det uomtvisteligt blive en større udfordring at få byen tilbage på fode igen.  

Som det tidligere fremkom i regressionsanalysen i kapitel 4, tyder det på, at forbrugertilliden har 

væsentlig indflydelse på ejerboligpriserne, særligt i storbyerne og under bobleperioder, hvor bolig-

priserne nok nærmere er drevet af forventninger til merprisstigninger end forklarende fundamentals. 

I bobleperioder har forbrugertilliden således en influerende karakter.  

                                                             
35 Kommunernes Landsforening (2013). 
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I perioder hvor priserne stiger ekstraordinært meget – mere end grundlæggende fundamentals kan 

forklare – bør forventningerne til fremtidens merprisstigninger være mere realistiske og minde folk 

om, at boligmarkedet kan gå begge veje. Der er således makroøkonomiske faktorer på spil, såsom 

politikernes og mediernes udmeldinger, kreditgivningen og ejendomsmæglernes indflydelse. Sidst-

nævnte er dog nærmere et etisk spørgsmål, og de færreste ejendomsmæglere vil formentlig forhin-

dre et salg ved at berette om købets potentielle risici – det er klart, at boligejerne selv bærer hoved-

ansvaret og må tage konsekvenserne af egne beslutninger. Dette fritager dog ikke professionelle 

parter såsom ejendomsmæglerne og i særdeleshed penge- og realkreditinstitutter for ansvar. Siden 

finanskrisens påbegyndelse er der dog også kommet betydelig skærpende regulering og tilsyn. Der 

har endda været en udbredt tendens hos Realkreditinstitutterne til at være tilbageholdende med at 

udlåne til ejerboligkøb i yderområderne, hvilket har skabt en selvforstærkende effekt, således at 

potentielle tilflyttere ikke er blevet godkendt til boliglån i disse områder.  

Forbrugertilliden er en indikation for stemningen i befolkningen, hvilket bl.a. afspejler sig i udvik-

lingen på ejerboligpriserne. Som nævnt ovenfor er der mange makroøkonomiske faktorer, såsom 

politikernes og mediernes udmeldinger, kreditgivningen og ejendomsmæglernes indflydelse, som 

påvirker forbrugertilliden, der således er en faktor, som ikke isoleret set kan justeres og anvendes 

som prisstabiliserende tiltag, men der er dog prisstabiliserende effekter ved de nævnte makroøko-

nomiske faktorer. Beretter nyhedsmedierne fx på daglig basis om, hvor godt det går på boligmarke-

det med markante prisstigninger og hurtig omsætning, influerer det folks opfattelse om at ”ride med 

på bølgen”. Medierne har stor påvirkning på husholdningernes opfattelser af samfundsøkonomien, 

hvorfor det er vigtigt, at nyhedsmedierne også tager ansvar og viser det nuancerede billede.  

Arbejdspladser 

Et fjerde tiltag, som potentielt kan stabilisere boligpriserne på tværs af regionerne, er arbejdsplad-

ser. Udbuddet af arbejdspladser gør det, alt andet lige, mere attraktivt at flytte til en given kommu-

ne. Arbejdspladser er dog ikke en sikkerhed for at folk har lyst til at bosætte sig, hvilket eksempel-

vis er tilfældet i Kalundborg, som ”har Sjællands største industriklynge og industrihavn udenfor 

København”
 36

, men alligevel er ramt af lave huspriser et dalende befolkningstal. Der er således 

ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem befolkningstal og arbejdspladser i kommunerne. 

Analyser af arbejdspladsernes betydning har været svære at opdrive, men ovenstående argument 

underbygges af to professorer fra RUC, der har udtalt, at arbejdspladsernes betydning for lysten til 

                                                             
36 Rasmussen (2013). 
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at bo i en kommune vurderes at være blevet overgjort.
37

 Omvendt udtaler Venstre i år, at der skal 

skabes mere aktivitet i de mindre byer, så det bliver mere attraktivt at flytte derhen, hvilket blandt 

andet skal gøres ved at skabe arbejdspladser i landdistrikterne.
38

  

Der findes ikke en entydig konklusion på arbejdspladsernes betydning, men tiltaget findes ikke at 

kunne stå alene. Arbejdspladserne vurderes dog at være med i den samlede vurdering af kommu-

nernes attraktivitet, hvor de førnævnte forslag til stabiliserende tiltag ligeledes vil indgå, herunder 

infrastrukturen, uddannelsesmuligheder og kulturelle aktiviteter.  

5.3 Opsummering 

Stabiliserende tiltag for prisudviklingen på ejerboliger er, som erkendt i ovenstående gennemgang, 

ingen let opgave. Nogle generelle problemstillinger gør sig gældende for næsten alle de diskuterede 

tiltag. For det første vil et stabiliserende tiltag typisk ikke være en isoleret faktor, hvorfor en æn-

dring med henblik på at dæmpe prisudsvingene på boligmarkedet kan medføre, at det får konse-

kvenser i andre sammenhænge. For det andet er mange af tiltagene ikke automatiske stabilisatorer i 

deres natur, hvilket betyder, at det kræver aktiv finjustering for at opnå den ønskede effekt. Dette er 

uhensigtsmæssigt, da det dels kan give en vis forsinkelse, og dels overlader det en diskretion i hæn-

derne på den myndighed, som har til rolle at forestå justeringen. For det tredje er flere af de diskute-

rede tiltag ikke i stand til at tage højde for de regionale forskelle, som består i boligpriserne og deres 

udvikling, og et forsøg på at dæmpe kraftige prisstigninger et sted kan være hæmmende et andet 

sted. 

Et godt stabiliserende tiltag er således et, som bidrager til at stabilisere priserne automatisk, både 

når de er på vej op, og når de er på vej ned. Ligeledes må tiltaget ikke medføre for mange utilsigte-

de sideeffekter, og det skal være muligt at målrette tiltaget på de områder, hvor der er behov, eller 

endnu bedre skal tiltaget automatisk gøre dette.  

I nærværende kapitel er der set på stabiliserende tiltag, som falder under skattepolitik, pengepolitik, 

finanspolitik, finansielle produkter og urbanisering. Af disse kan pengepolitikken hurtigt sorteres 

fra, af den praktiske årsag, at der føres fastkurspolitik i Danmark. Ligeledes viste de finansielle pro-

dukter sig heller ikke gode som kandidater til at stabilisere boligpriserne, da de ikke er automatiske 

stabilisatorer, og således kræver aktiv finjustering. 

                                                             
37 Andersen & Greve (2013). 
38 Brock (2014). 



Trine Ejsing  HD Finansiering                                            Forår 2014            
  Afgangsprojekt 

 

72 
 

Den mest oplagte kandidat, til at bidrage til at stabilisere boligpriserne, er ejendomsværdiskatten, 

der hører hjemme under skattepolitikken. Ved at ophæve fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, 

ville denne blive kontracyklisk i forhold til boligpriserne, hvilket ville dæmpe udsvingene. Den 

fungerer som automatisk stabilisator, og kræver således ikke aktiv justering for at fungere hen-

sigtsmæssigt, og fordi den beregnes af værdien af den enkelte bolig, tager den højde for regionale 

forskelle på det mest granulerede niveau tænkeligt, nemlig hver enkelt husstand. Tiltaget kan dog, 

som diskuteret, medføre større ubalance boligformerne i mellem, hvilket skal holdes in mente.  

I forhold til aktiv finanspolitik, har denne også potentiale, men er ikke helt så oplagt som ejendoms-

værdiskatten. Dette skyldes, at finanspolitikken ikke er automatisk i sin natur, og altså kræver akti-

ve beslutninger for at stabilisere boligpriserne. Til gengæld kan aktiv finanspolitik målrettes til spe-

cifikke områder, ved enten at styrke beskæftigelsen generelt med generelle investeringer eller støtte 

boligbyggeriet direkte med målrettede investeringer, afhængig af om boligpriserne ønskes styrket 

eller dæmpet. 

Tiltagene relateret til urbanisering har en mere langsigtet karakter, hvor adskillige tiltag kan gøres 

for at stabilisere de regionale forskelle i boligpriserne. Disse favner fra bedre infrastruktur og ud-

dannelsesmuligheder til arbejdspladser og kulturelle tilbud. Alle er karakteriseret ved, at det er til-

tag, som tager tid at implementere, og dermed kun på langt sigt kan være med til at stabilisere pri-

serne regionerne imellem. 

Det er ingen let opgave at stabilisere boligpriserne, og de lavt hængende frugter synes få. Et oplagt 

bud er at ophæve fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, men derudover er der langt imellem de 

gode tiltag, da det er svært at finde kandidater, som er automatiske stabilisatorer, der har en umid-

delbar virkning og ikke kræver aktiv finjustering. 
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6 Konklusion 

Prisudviklingen på ejerboligmarkedet har historisk set været underlagt betydelige udsving, som har 

været karakteriseret ved længerevarende boligpriscykler. Boligpriserne følger tilnærmelsesvis den 

generelle konjunkturudvikling i økonomien, men der er store regionale forskelle, hvilket har været 

et centralt tema i opgaven. I relation til at finde løsningsforslag til prisstabiliserende tiltag på ejerbo-

ligmarkedet er det således fundet vigtigt at have de store regionale forskelle for øje, idet et tiltag kan 

have divergerende konsekvenser i forskellige kommuner. 

Prisudviklingen på ejerboligmarkedet kan som udgangspunkt forklares ved de såkaldte fundamen-

tals på mellemlangt sigt. Boligboblen i midten af 00’erne løsrev sig dog fra de disse fundamentals, 

hvor de kraftige prisstigninger nærmere var karakteriseret ved forventninger til fremtidige prisstig-

ninger, hvilket i regressionsanalysen blev underbygget ved inddragelsen af forbrugertilliden som 

forklarende variabel.  

Formålet med nærværende opgave har blandt andet været at efterprøve hypotesen om, hvorvidt vi i 

øjeblikket befinder os i en boligboble. Dette blev undersøgt ved hjælp af en analyse bestående af 

fire forskellige tilgangsvinkler. En landsdækkende boligboble kan hurtigt afkræftes, både ud fra 

analyserne og den generelle prisudvikling i landet. 

Resultaterne af de fire analyser i relation til København og hovedstadsområdet er dog ikke lige så 

entydige. Nogle af analyserne indikerede, at boblelignende tendenser kunne være under opsejling, 

men i regressionsanalysen fremkom dog det interessante resultat, at trods den seneste tids anstændi-

ge prisudvikling i København, findes der plads til yderligere prisstigninger, når der ses på prisud-

viklingen i forhold til forklarende fundamentals. 

Baseret på udviklingen fra 1. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013 blev det beregnet, hvornår 2006-

niveauet nås med den nuværende prisudvikling. Tidligst findes niveauet fra 2006 at blive rundet i 1. 

kvartal 2016 på Frederiksberg, men herved forudsættes at væksten fortsætter uforandret indtil da, 

hvilket langt fra er givet. 

Konklusionen på de fire analyser synes sammenfattende at være, at der i øjeblikket ikke findes at 

være en særligt alarmerende udvikling. Historisk set har prisudviklingen været underlagt store ud-

sving, hvorfor kraftige prisstigninger i en kortere periode ikke behøver at være tegn på en boligbob-
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le, som kræver en længere periode med ekstraordinære prisstigninger. Hypotesen om, at vi i øje-

blikket befinder os i en boligboble i København, kan således ikke bekræftes.  

I relation til at undgå store prisudsving på ejerboligmarkedet, herunder særligt med tanke på bolig-

bobler, hvor grundlæggende fundamentals ikke kan forklare prisudviklingen, har jeg set nærmere på 

konkrete tiltag, som kan være kandidater til at stabilisere boligpriserne, og har måttet erkende, at der 

er langt mellem de gode tiltag. Umiddelbart er ejendomsværdiskatten det eneste oplagte instrument 

til at stabilisere boligpriserne, mens øvrige tiltag, som er diskuteret, kræver en aktiv finjustering for 

at være stabiliserende for boligmarkedet. Flere af tiltagene har desuden vidtrækkende sideeffekter, 

som gør dem uhensigtsmæssige som målrettede stabilisatorer af boligmarkedet, mens de regionale 

tiltag tager lang tid at implementere, og derfor kun på længere sigt kan bidrage til at stabilisere det 

danske ejerboligmarked. 
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