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Det private ejendomsmarked spiller en væsentlig rolle i samfundsøkonomien og 

investering i fast ejendom er for de fleste mennesker er den største enkelte transaktion de 

kommer til at foretage i deres levetid. 

Boligmarkedet har gennem de seneste 25 år været skueplads for kraftige variationer i pris 

og udbud. Fra 1986 til nu har markedet været vidne til op- og nedture - til tider langt 

kraftigere end det før har været set. Gennem de seneste 1-1,5 år er økonomien gået fra 

højkonjunktur til lavkonjunktur med stagnerende og siden negativ økonomisk vækst. 

Samtidig er der sket en kraftig reducering af priserne på ejerboliger i Danmark1

Investering i fast ejendom har ydermere fået en tendens til at være ”alle mands eje”. Nu er 

boligspekulation i ikke længere forbeholdt professionelle ejendomsinvestorer, siden 

”almindelige” danskere i den seneste højkonjunktur har haft en tendens til at gå i markedet 

med tro på egne evner som ”boligspekulant”. Disse investorer har for nogles 

vedkommende lidt store tab på baggrund af den pludselige opbremsning i økonomien i 

forbindelse med finanskrisen og den nuværende økonomiske tilbagegang. 2

På baggrund af dette er det aktuelt at belyse i hvilken grad konjunkturvendinger i 

samfundsøkonomien påvirker boligpriserne i Danmark.

                                                

1 Se bl.a. ”Nyt fra Danmarks Statistik” 3 kvt. 2009, www.dst.dk/nytudg/12264 

2 Den seneste offentlige ejendomsvurdering fra SKAT viser, at op mod 150.000 er ”teknisk insolvente”. 
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På hvilken måde har konjunkturvendinger i samfundet påvirket ejerboligpriserne i 

Danmark? 

Der søges svar på følgende uddybende spørgsmål: 

- Hvorledes kan boligpriser bestemmes? 

- Hvilken direkte sammenhæng har der været mellem udviklingen i fem 

specifikke økonomiske fundamentals og boligprisudviklingen i Danmark i 

de seneste 25 år? 

- Hvilken sammenhæng har der gennem de seneste 25 år været mellem 

konjunkturændringer og boligprisudvikling baseret på korrelation? 

� ���	���������

Afhandlingen afgrænses til at omhandle private ejerboliger – herunder parcelhuse. Der 

afgrænses fra en nærmere analyse af ejerboliger og andelsboliger. Som et 

”gennemsnitshus” er valgt et parcelhus på 130 kvm. 

Der afgrænses yderligere fra en dybdegående analyse af de boligøkonomiske 

konsekvenser af den nyligt indfasede skattereform – herunder betydningen af 

nedsættelsen af rentefradragsretten fra år 2012.  
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I første del af nærværende fremstilling gives en indføring i den teoretiske ramme for 

bestemmelse af prisudviklingen på ejerboliger. Denne teoretiske ramme tager 

udgangspunkt i sammenhængen mellem udbud/efterspørgsel suppleret dels med en 

udvidet boligprismodel af Dipasquale og Wheaton og dels gennem anvendelse af Tobins 

Q tankegangen. 

I anden del udbygges teoritilgangen med diskussionen af fundamentals og boligpriser. 

Denne diskussion tager udgangspunkt i at vurdere hvorledes fem specifikke fundamentals 

teoretisk vil påvirke boligprisudviklingen på kort sigt og dernæst relatere til den faktiske 

udvikling i disse fundamentals over de seneste 25 år. 

I tredje og sidste del af fremstillingen fortsættes med en dybdegående analyse af disse 

fundamentals og den sammenhæng der har været mellem udviklingen i den enkelte 

fundamental og boligprisudviklingen. Som en målestok for dette anvendes 

korrelationskoefficienten. 

Endelig perspektiveres og konkluderes på analysen. 
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I nedenstående afsnit opstilles de teoretiske rammer for bestemmelse af ejerboligpriser på 

kort og lang sigt. En række modeller og teorier gennemgås med henblik på den senere 

analyse af sammenhængen mellem konjunkturer og boligpriser. Disse modeller danner det 

begrebs- og teoriapparat som analysen vil tage sit udgangspunkt i. 

�� �	����������������������	 ���
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����
�

Grundlæggende kan udviklingen i boligpriser beskrives gennem anvendelse af teorier 

omkring udbud og efterspørgsel. Modellen tager udgangspunkt i at beskrive 

prisudviklingen på ejerboliger på baggrund af hvorledes udbud og efterspørgsel påvirker 

den indbyrdes prissætning. 

Markedet for fast ejendom fungerer på mange måder som mange andre markeder for 

aktiver. Der sker udbud af aktivet og der eksisterer en efterspørgsel efter dette. Dog er der 

vigtige variationer mellem boligmarkedet og markedet for eksempelvis biler. Dette skyldes 

en række faktorer, som vil blive gennemgået nedenfor i takt med udbygningen af 

udbud/efterspørgselsmodellen. En væsentlig faktor som eksisterer på boligmarkedet, og 

som er meget særegent for dette, er boligens karaktér som et dualt gode. For mange er 

der således tale om, at boligen opfylder et behov for ”tag over hovedet”, samtidig med at 

denne fungerer som opsparings/investeringsobjekt. Ikke mange aktiver besidder disse 

egenskaber på samme tid – foruden boligen er det givetvis kun dyre smykker eller sjældne 

malerier, der kan opfylde to så forskellige behov på samme tid. Disse forudsætninger vil 

blive udbygget senere. 

����� ������	
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Er udbuddet af et aktiv konstant og efterspørgslen efter dette stiger, vil denne uligevægt få 

prisen til at stige. Der er få sælgere, men forholdsmæssigt flere købere. Det omvendte gør 

sig gældende, hvis der er få købere og mange sælgere på markedet. Samme tankegang 

kan principielt også anvendes som grundlag til at bestemme boligpriser. Det er dog 

nødvendigt at foretage en række modifikationer, som vil blive behandlet nedenfor. 
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På kort sigt vurderes boligmassen – antallet af boliger – at være konstant. Det tager tid at 

bygge nye boliger i form af projektering/planlægning, indhentning af byggetilladelser samt 

den fysiske opførelse af boligen og derfor vil udbuddet af boliger på  

markedet kun på langt sigt kunne påvirkes.3 En anden væsentlig faktor i denne 

sammenhæng er manglen på byggegrunde til nybyggeri.4  

En mere uhåndterlig størrelse på udbudssiden er imidlertid kvaliteten af boligmassen.5 Det 

må vurderes, at boligmassens kvalitet svinger kraftigt og herunder også den enkelte boligs 

størrelse. Disse faktorer giver anledning til svingende efterspørgsel, men disse udsving 

påvirker ikke boligmassens kvalitet på kort sigt som helhed. I de tilfælde hvor en 

eksisterende bolig rives ned og erstattes af en ny bolig i bedre og mere tidssvarende 

kvalitet, vil boligmassens kvalitet forbedres. Denne proces er dog, i tråd med ovenstående, 

tidskrævende og vil derfor ikke påvirke boligmassens kvalitet på kort sigt. Til dette hører 

dog den væsentlige modifikation, at ikke alle boligejere beslutter sig for at bygge nyt på 

samme tid, hvorved der sker en løbende forbedring af boligmassens kvalitet over tid. I 

denne sammenhæng betragtes denne dog som konstant på kort sigt. 

På kort sigt må det derfor vurderes, at udbuddet og kvaliteten af boligmassen på 

ejerboligmarkedet er konstant. Det betyder, at udbuddet ingen elasticitet har, hvorved 

udbudskurven på kort sigt er en lodret linje.  

����� �
������������

Anderledes vanskeligt er det at udrede en generel betragtning om efterspørgslen efter 

boliger. Det skyldes, at langt flere faktorer spiller ind på efterspørgslen og at det er 

vanskeligt at vurdere de enkelte faktorers indbyrdes påvirkning og styrkeforhold. 

                                                

3 (Det økonomiske råd, 2001, p 224) Antallet af indbyggere pr. bolig er konstant på lang sigt hvilket taler for at 
boligmassen også er konstant på kort sigt. Det ses også at antallet af boliger ikke varierer voldsomt, hvorfor antagelsen 
om konstant udbud på kort sigt betragtes som værende valid. 

4 (Det økonomiske råd, 2001, p. 231 ) 

5 (Møller, Michael, 2006) 
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En væsentlig del af påvirkningen i efterspørgslen kommer fra forholdet mellem indkomst 

og udgiften til boligen. Fra 1970 til 2000 har boligens andel af det samlede forbrug i 

husholdningerne ligget på et niveau omkring 20 % 6. Det højeste forbrug sås i starten af 

1980’erne, men siden da er faktoren faldet til omkring 20 %. 

Denne faktor må vurderes at påvirke efterspørgslen efter boliger, idet en forøgelse af udgiften til 

bolig alt andet lige vil mindske overskuddet til andet nødvendigt forbrug. Falder udgiften til bolig, 

vil flere få mulighed for at eje egen bolig, hvilket øger efterspørgslen. En måde at anskue dette er 

gennem et ”boligbyrdeindeks”. Nedenfor er den grafiske afbildning af BRF Kredits 

boligbyrdeindeks indsat. Som det ses, svinger boligbyrden over tid, hvilket vil påvirke 

efterspørgslen efter ejerboliger. 

Figur 1 - boligbyrdeindeks 

����� �
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Tilskud, fradrag og skatteændringer spiller også en afgørende rolle for efterspørgslen efter 

boliger. Offentlig ”støtte” til køb af fast ejendom påvirker på samme måde den disponible 

indkomst som en stigning eller et fald i indtægt. Øges de offentlige subsidier, eksempelvis i 

                                                

6 (Det økonomiske råd, 2001, p. 226) 
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form af øget rentefradrag, vil boligudgiften mindskes.7 Den nyligt indfasede skattereform 

indeholder også flere faktorer, der kan komme til at påvirke efterspørgslen efter boliger på 

kort sigt. En af disse faktorer er den gradvise nedsættelse af rentefradragsretten med 1 % 

p.a. fra 2012. Dette vil formentlig medføre en reduceret efterspørgsel efter boliger, idet 

skatteværdien af rentefradraget falder og dermed øger den månedlige renteudgift fra det 

nuværende fradragsniveau. Denne effekt vil dog ikke være genstand for en nærmere 

analyse. 

����� ����� �����
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Udgifter til rentebetalinger må som udgangspunkt vurderes at være den største 

individuelle udgift til boligen. En forøgelse af renteudgifterne vil medføre øgede 

finansieringsomkostninger og dermed lavere efterspørgsel. Idet det antages her, at langt 

størstedelen af køberne på markedet finansierer indkøb bolig gennem fremmedkapital, vil 

øgede renteudgifter have stor påvirkning på efterspørgslen.  

Skulle inflationsniveauet stige, må det formodes, at boligens værdi over tid følger denne 

værdistigning, idet der tages udgangspunkt i, at boligen er et realt gode.8 Inflationen vil 

givet også medføre et højere renteniveau, men i dette tilfælde vil stigningen ikke påvirke 

1:1, idet der er fradragsret for en del af disse øgede renteudgifter. Da der på nuværende 

tidspunkt er indført et skattestop fra regeringens side, reguleres ejendomsværdiskatten 

ikke i takt med inflationen. Var det modsatte tilfældet, ville stigende priser medføre 

stigende ejendomsskatter, som derved ville have en negativ effekt på boligpriserne, idet 

den samlede boligudgift må forventes at stige derved. Det vil imidlertid være for 

omfattende at behandle dette aspekt i nærværende fremstilling, hvorfor der henvises til 

anden relevant litteratur. 

                                                

7 Det antages her, at køb af bolig for størstedelens vedkommende finansieres ved optagelse af lån med deraf påløbne 
renteudgifter. 

8 Sammenhængen mellem inflation og prisstigninger på boliger er vanskelig at udlede, men senere i denne fremstilling 
behandles spørgsmålet mere indgående. 
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På kort sigt antages det som sagt, at udbudssiden er konstant. Dette kommer derfor til 

udtryk som en lodret linje Uk. Hvis efterspørgslen D stiger, som følge af en af ovennævnte 

faktorer, er prisen P derfor også nødsaget til at stige for at sikre en ligevægt på markedet 

på kort sigt. 

På mellemlang sigt vil prisen rette sig, idet der ikke længere kan være tale om, at 

udbuddet er konstant. Når priserne har nået et givent niveau, vil det være attraktivt at 

opføre nye ejendomme grundet det højere prisniveau. Investorer kan bygge nye huse, 

som kan sælges med avance, givet at boligpriserne har nået et niveau hvor omkostningen 

til nybyggeri ligger under prisen på en eksisterende bolig. I dette tilfælde vil der blive opført 

nye boliger, hvilket vil øge udbuddet – illusteret ved linjen UL. Når udbuddet øges påvirkes 

efterspørgslen således, at et nyt ligevægtspunkt findes. Dette nye ligevægtspunkt vil 

betyde lavere boligpris på længere sigt end på kort sigt. 

Situationen er illustreret i nedenstående figur 2. 

Figur 2 – udbud og efterspørgsel 
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Det antages i modellen, at udbudskurven som udgangspunkt er lodret, hvilket medfører at 

regulering i retning af ligevægt udelukkende sker i efterspørgslen. En forøgelse af denne 

medfører derved stigende priser. 

En sådan forudsætning baserer sig på antagelse om at godet – ejerboliger – ikke er 

reproducerbart.9 Forudsætningen tager ikke højde for de store geografiske og 

demografiske forskelle det danske boligmarked indeholder. Det er givet, at det i de større 

byer er vanskeligt at finde egnede byggegrunde centralt placeret i bymidten til nybyggeri, 

mens det i udkantsområderne må vurderes at være langt nemmere at finde egnede 

byggegrunde. Forudsætningen om at udbuddet af boliger således er konstant, kan dermed 

kun være gældende på meget kort sigt eller i de boligområder på markedet, hvor det ikke 

er muligt at finde nye byggegrunde. 

��" #��������
������������

Den simple udbud-efterspørgsels model for boligpriser kan udvides med flere faktorer i et 

forsøg på, at beskrive udviklingen i boligpriser mere nøjagtigt. Et kendt teoretisk bidrag er 

Dipasquale og Wheatons ”boligøkonomiske grundmodel”, der opstiller sammenhængen 

mellem en række faktorer, herunder boligpriser og nybyggeri. 

Dipasquale og Wheaton (D&W) anvender en teoretisk ramme baseret på sammenhængen 

mellem husleje, pris, nybyggeri samt udbud (boligbeholdning). Disse fire faktorer er i 

D&Ws model sammenhængende og den ene variabel kan derfor anvendes til at forklare 

udviklingen i den anden. Den givne sammenhæng er illustreret nedenfor i figur 3.10

                                                

9 Michael Møller sammenligner ”Van Gogher” og ”ispinde” som en måde at fremdrage at det umiddelbart ikke er 
muligt at skære alle ejerboliger på det danske marked over en kam. Undervisningsnotat 

10 (Dipasquale og Wheaton, 1996, p. 8) 
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Figur 3 – Dipasquale & Wheaton 

I første kvadrant (nordøst) beskrives markedet for boligydelser. Efterspørgslen efter 

boligydelser afhænger dels af huslejen (her benævnt R), men vil også påvirkes af 

realøkonomiens tilstand (benævnt E). Den rette linje repræsenterer derfor ligevægten 

mellem udbud og efterspørgsel efter boliger D(R,E) = S. Bevægelse langs med kurven 

viser efterspørgslen på boligydelser givet en fastlagt husleje. Er efterspørgslen uafhængig 

af huslejens størrelse, vil kurven nærme sig et vertikalt leje og efterspørgslen betegnes 

uelastisk – en ændring i huslejen vil føre til ingen eller meget begrænset ændring i 

efterspørgslen. Er det modsatte tilfælde, tales der er om en elastisk efterspørgsel og 

kurven vil være mere horisontalt orienteret. I tråd med den simple model ovenfor vurderes 

det, at boligbeholdningen er konstant på kort sigt, hvorfor huslejen på kort sigt bestemmes 

af beholdningens størrelse. Dette skyldes, at kurven for boligudbud (boligtjenester) vil 

være lodret og boligpriserne derfor på kort sigt vil være bestemt af udbuddet 

(boligbeholdningen). På længere sigt, vil boligudbuddet i højere grad være bestemt af 

huslejen, da der er mulighed for tilpasning gennem opførelse af nye boliger. En stigning i 

Rent 

Price 

Construction 

Stock 

D(R,E) = S 

P = R/i

Kilde: (Dipasquale & Wheaton, 1996) 
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husleje, vil føre til øget boligudbud, idet det fra investors synspunkt gøres mere rentabelt 

at investere i ejendomme jf. straks nedenfor. 

I tilfælde af, at økonomien udvikler sig positivt, vil kurven parallelforskydes i en nordøstlig 

retning, da efterspørgslen efter boligydelser vil øges og påvirke huslejen opadgående. Det 

omvendte gør sig gældende i det tilfælde at økonomien udvikler sig negativt, idet 

efterspørgslen her vil falde. 

I anden kvadrant (nordvest) beskrives hvorledes huslejens størrelse influerer på 

prisdannelsen på boliger. D&W tager udgangspunkt i en ”price-to-rent ratio” hvilket er et 

udtryk for det afkast, som investorer kræver af investering i fast ejendom. D&W 

bestemmer derefter prisen på boligen ud fra huslejen i første kvadrant. Prisen på boligen 

afhænger dermed af hvilken husleje en investor, som køber den pågældende ejendom, vil 

kunne kræve af lejer. Denne husleje skal dække det afkastkrav som investor har og prisen 

på boligen må fastsættes herefter. D&W tager udgangspunkt i, at huslejeindtægten er en 

uendelig annuitet og prisen (P) på godet derfor kan fastsættes som  

Hvor ”R” er huslejen fra første kvadrant og ”i” er diskonteringsrenten eller ”price to rent 

ratio”. Denne prisfastsættelsesmetode kendes også fra finansiel teori om prisen på en 

aktie med et evigtløbende cashflow.11

I tredje kvadrant (sydvest) bestemmes sammenhængen mellem nybyggeri af boliger og 

prisen på disse. Prisen på eksisterende ejendomme påvirker andelen af nybyggeri – jo 

højere priser på eksisterende byggeri desto højere økonomisk incitament til at opføre nye 

ejendomme. D&W viser, at prisen P er en funktion af omkostningerne C til opførsel af nyt 

byggeri – herunder udgiften til byggegrund, hvilket har sammenhæng med modellen bag 

Tobins Q, som vil blive analyseret i det følgende. Elasticiteten i ligevægten for pris og 

nybyggeri kan ændre sig alt efter omfanget af flaskehalse, mangel på byggegrunde mv., 

som vil gøre kurven mere uelastisk. 

                                                

11 (Christensen og Pedersen, 2003, p. 171) 
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 I D&Ws model kan prisen P nå et niveau som medfører at intet nybyggeri foretages. 

Tilsvarende vil en værdi for Q under 1 resultere i intet eller begrænset nybyggeri. Mere 

herom følger nedenfor. 

I fjerde og sidste kvadrant (sydøst) sammenholdes nybyggeriet med udbuddet 

(boligbeholdningen). En intuitiv betragtning er, at hvis nybyggeriet øges, vil 

boligbeholdningen stige, hvilket vil tilskrive en lavere husleje. Huslejens størrelse udgør en 

vigtig faktor i investors bedømmelse af ejendomme som investeringsobjekter jf. tidligere, 

hvorved ”ringen er sluttet” mellem de fire kvadranter.  

Ligevægten i fjerde kvadrant er udtryk for, at andelen af nybyggeri stemmer overens med 

nedslidningen i den eksisterende boligmasse, således at den samlede boligbeholdning er 

uændret. 
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Prisforholdet mellem eksisterende ejerboliger og omkostningerne ved opførsel af en 

tilsvarende ny ejerbolig vil naturligt have en sammenhæng med prisen på den 

eksisterende bolig.12 Det skyldes, at en huskøber står over for valget mellem at erhverve 

sig en eksisterende bolig eller vælge at opføre en ny bolig med de omkostninger der er 

forbundet hermed til byggegrund, byggematerialer, byggetilladelse mv. Det indbyrdes 

prisforhold er bestemmende for, hvad der er mest fordelagtigt for investor. Overstiger 

omkostningerne til nyopførsel prisen på den eksisterende ejendom, vil det være mest 

fordelagtigt at vælge den allerede opførte ejendom.

I perioder hvor byggeomkostningerne overstiger prisen på en eksisterende ejendom, må 

det forventes, at der stadig opføres nye ejendomme, da køber kan have krav til 

udformning, størrelse samt beliggenhed som ikke kan opfyldes af eksisterende 

ejendomme. Omvendt vil perioder med lave byggeomkostninger ikke betyde at 

omsætningen af eksisterende ejendomme stopper, da eksempelvis mangel på 

byggegrunde i de større byer og hovedstaden medfører, at købere på udkig efter en ny 

bolig er nødsaget til at vælge eksisterende ejendomme. 

Potentielle ejendomskøbere har derfor en substitutionsmulighed mellem eksisterende 

ejendomme og nyopførte ditto. Dette vil medføre, at der på lang sigt må forekomme en 

ligevægtstilstand der, givet de kvalitetsmæssige forskelle der findes, medfører at prisen på 

de eksisterende ejendomme modsvarer omkostningerne ved at opføre en tilsvarende ny 

ejendom.  

Sammenhængen mellem prisen på eksisterende boliger og prisen på nybyggeri kan 

beskrives ved hjælp af ”Tobins Q”.13

Tobins Q = (Pris på eksisterende ejendom)/(Pris for opførsel af ny ejendom) 

Det vil derfor gælde, at ligevægten er 1, da tæller og nævner her er ens, mens 
                                                

12 Se bl.a. (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2005) 

13 Se bl.a. (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2005) 
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Q > 1, omkostninger ved opførsel af ny bolig er mindre end køb af eksisterende, 

Q < 1, omkostninger ved opførsel af ny bolig overstiger prisen på eksisterende bolig. 

I sidstnævnte tilfælde vil det derfor være fordelagtigt at købe en eksisterende bolig, mens 

det i førstnævnte tilfælde vil være mest fordelagtigt at opføre en ny bolig jvf. ovenstående. 

Størrelsen af Q kan dermed også aflæses som størrelsen af incitamentet til at enten at 

bygge nyt eller købe en eksisterende bolig jvf. ovenfor. Det betyder, at 

ligevægtssituationen hvor Q = 1 vil være udtryk for den langsigtede ligevægt, idet 

variationer til enten den ene eller anden side, vil opvejes over tid. Når Q > 1 vil det være 

fordelagtigt at bygge nyt, hvorved efterspørgslen efter eksisterende boliger falder og på 

lang sigt øger udbuddet. Dette vil på lang sigt også mindske den relative pris på 

eksisterende boliger, hvorfor Q vil mindskes. Det modsatte gør sig gældende i en situation 

hvor Q < 1 idet boligbestanden over tid vil mindskes, da det ikke er fordelagtigt at opføre 

nye boliger.  

Omkostningen ved opførsel af ny bolig (nævneren) er overvejende bestemt af prisen på 

byggegrunden, byggematerialer og arbejdskraften til opførslen af boligen. Disse faktorers 

prisudvikling må vurderes at have en tæt sammenhæng med den generelle inflation i 

samfundsøkonomien. Prisen på eksisterende boliger har historisk svinget meget over tid. 

Q vil derfor over tid ligeledes være meget volatil.
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Beregningen af Tobins Q lyder ganske enkel, men virkeligheden er, at mange af de 

faktorer der indgår i bestemmelsen af denne kan være svære at kvantificere. Dette skaber 

en vis usikkerhed i beregningen af Tobins Q som kan medføre, at Tobins Q ”kun” kan 

anvendes som rettesnor for en generel udvikling.  

Grundlæggende er det nødvendigt med to indeks i beregningen af Tobins Q – et indeks 

der angiver udviklingen i kontantprisen på eksisterende boliger samt et indeks der angiver 

udviklingen i prisen på nybyggeri. 
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Prisen på eksisterende boliger kan opgøres relativt præcist hvad enten der tages 

udgangspunkt i den offentlige vurdering fra SKAT eller private aktører såsom 

realkreditrådets kontantprisopgørelse.  På trods af regionale forskelle, er 

ejendomsmarkedet generelt set præget af høj omsætning, hvorfor prisudviklingen kan 

følges relativt tæt. 

Anderledes vanskeligt er det at opgøre prisen på nyopførsel af en ejendom. Grundprisen 

kan med rimelig sikkerhed aflæses på det frie marked14, mens omkostninger til materialer 

og arbejdsløn er noget vanskeligere at finde datamateriale på. Ydermere vil estimeringen 

af Tobins Q også være forbundet med usikkerhed i form af, at eksisterende og nyt byggeri 

adskiller sig på mange områder. Hver ejendom er så at sige unik og kan vanskeligt 

kopieres. Dette kommer navnlig til udtryk gennem beliggenheden, hvor der kan være 

markante forskelle i muligheden for at finde en egnet byggegrund. Samtidig bør man også 

gøre sig den overvejelse, at nedslidning af eksisterende ejendomme vil betyde, at der ikke 

er direkte substitutionsmulighed mellem en eksisterende ejendom og en nyopført ditto.15

Dette vil dog ikke være genstand for en nærmere analyse i denne fremstilling. 
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Boliger er hver for sig forskellige og i takt med at levestandarden i samfundet højnes, 

udvikler boligmassens standard sig ligeledes. Når Tobins Q anvendes som indikator på 

udbuddet af boliger, er det nærliggende at diskutere, hvilke parametre der kan påvirke 

dette. 

Boligstørrelsen er bl.a. en af de parametre, der har forandret sig markant gennem de 

seneste 20-30 år.16 Nybyggede boliger er således vokset støt i størrelse og dette forhold 

                                                

14 Skat opgør på www.skat.dk den samlede offentlige grundvurdering og det er derfor muligt at aflæse den 
gennemsnitlige ”kvadrameterpris” for en byggegrund. I den sammenhæng skal man dog være opmærksom på, at der er 
markante regionale forskelle. Det er dog muligt at få en indikation af prisen på byggegrunden i et specifikt område, da 
der trods alt sker en relativ frekvent handel med disse.  

15 I skattemæssig relation opererer SKAT med afskrivninger af ejendomme ned til 20 år.  

16 Ifølge Danmarks Statistik er antallet af parcelhuse over 200 kvm i boligareal steget fra 231633 i 1986 til 298516 i 
2006 – en stigning på knap 30 % over 20 år. Til sammenligning er parcelhuse med boligareal under 99 kvm faldet ca. 
32 % i samme periode. 
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medfører, at prisen på opførsel af en ny bolig stiger i takt med, at der tilgår flere 

byggematerialer samt en højere andel af arbejdskraft. Alene herfor vil en forøgelse af 

størrelsen af nybyggede huse relativt til de eksisterende betyde, at Tobins Q på lang sigt 

vil falde.17 Dette vil dog modsvares af, at kontantprisen på eksisterende byggeri, som 

udgør tælleren i Tobins Q, vil stige i takt med samfundets økonomiske udvikling jvf. 

ovenfor. Spørgsmålet er dog derfor, hvilket forhold der er mellem udviklingen i 

kontantprisen på eksisterende boliger og udviklingen i byggeomkostninger til nybyggeri 

grundet en forøgelse af byggeriets størrelse samt den generelle samfundsmæssige 

udvikling i pris og arbejdsløn. Denne faktor vil påvirke Tobins Q og skabe usikkerhed om 

modellens formåen som basis for udbudssiden på lang sigt.  

                                                

17 Det antages, at eksisterende boliger kun i begrænset omfang ændres over tid mht. størrelsen af boligen. 



Side 20 af 70

% &�������
������������
��	�
�� ���	���������������������	 ���
�

Udviklingen i boligprisdannelsen gennem anvendelse af teorier om udbud og efterspørgsel 

har nu været belyst i ovenstående. Sammenfattende kan det konkluderes at: 

1. Boligudbuddet er særdeles uelastisk og prisen på boliger vil på kort sigt derfor være 

bestemt af boligefterspørgslen. På længere sigt kan nybyggeri og nedslidning af 

den eksisterende boligmasse påvirke boligudbuddet. 

2. Prisen på boliger vil på lang sigt være bestemt af omkostninger til opførsel af 

nybyggeri (byggeomkostninger). Det tilfælde, at prisen på boliger på kort sigt afviger 

fra byggeomkostningerne, vil på lang sigt udjævnes gennem en ændring af 

boligbyggeriet til en ny ligevægt. 

3. Boligbeholdningen vil på lang sigt bestemmes af niveauet for boligefterspørgslen. 

En stigning i efterspørgsel vil på lang sigt føre øgede boliginvesteringer med sig og 

dermed en voksende boligbeholdning. Det omvendte gør sig gældende i tilfælde af 

en mindsket efterspørgsel, hvorefter boligbeholdning på lang sigt vil falde grundet 

nedslidning og begrænsede boliginvesteringer. 

Disse konklusioner vil ligge til grundlag for en nærmere analyse af sammenhængen 

mellem konjunkturer og boligpriser 
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På trods af, at Tobins Q giver en intuitiv god beskrivelse af prisudviklingen på boliger på 

lang sigt, er der, som nævnt ovenfor, usikkerhed ved dette teoriapparat. Det er derfor 

nødvendigt at gå dybere i spørgsmålet om prisfastsættelse på boligmarkedet ved hjælp af 

betragtninger om ”fundamentals”. 

Disse fundamentals siges alle at spille en rolle for hvorledes prisudviklingen på ejerboliger 

i Danmark påvirkes i negativ eller positiv retning. Der findes en stor mængde teoretiske 

bidrag indenfor dette. Denne afhandling tager udgansgpunkt i Økonomi- og 

Erhvervsministeriets model for boligprisudvikling.18

Fundamentals repræsenterer en lang række økonomiske faktorer der, som nævnt ovenfor, 

hver især påvirker boligprisudviklingen gennem påvirkning af den enkelte aktørs 

forudsætninger for at agere på ejendomsmarkedet. Eksempler på fundamentals er: 

– den disponible realindkomst 

– beskæftigelsesniveauet i samfundet 

– byggeomkostninger ved opførsel af ny ejendom 

– renteomkostninger til finansiering af ejendommen 

– risikofri rente ved alternativ investering 

– den reale gennemsnitlige realkreditrente 

– nødvendigt afkast for investeringer 

– boligudgifternes andel af samlet forbrug 

– user costs for ejerboliger 

– befolkningstilvækst 

– finanspolitik (ændring i skatter og subsidier) 

                                                

18 (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2005) 
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Økonomi- og Erhvervsministeriet har i 2005 i udarbejdet en model til bestemmelse af 

boligprisudviklingen i Danmark på baggrund af fundamentals.19

Denne funktion beskriver hvorledes prisen på ejerboliger på kort sigt bestemmes af 

efterspørgslen idet udbuddet af boliger er fast. Efterspørgslen afhænger ydermere af 

boligomkostningerne, idet en stigning i disse vil føre til faldende efterspørgsel. Derimod vil 

prisen på lang sigt også være bestemt af udbudssiden, idet denne på lang sigt kan 

forandres. I Økonomiministeriets model tages udgangspunkt i, at udbuddet af boliger 

bestemmes ud fra en ”Tobins Q”-tankegang i lighed med ovenstående gennemgang.20

På lang sigt tilskriver modellen, at prisen på ejerboliger fastlægges på et niveau svarende 

til genanskaffelsesprisen. Det betyder, at prisen således også bestemmes af den generelle 

prisudvikling i samfundet, da byggematerialer, lønomkostninger mv. til opførsel af en nyt 

tilsvarende bolig, i høj grad vil afhænge af disse faktorer. 

Uddybning og analyse af implikationerne bag ovenstående model følger nedenfor i kap. 

7.1. 

                                                

19 (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2005) 

20 (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2005, p. 4) 
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Økonomiministeriets model til bestemmelse af boligpriser indeholder på 

efterspørgselssiden en række fundamentals, der hver i sær bidrager til at udtrykke 

efterspørgslen efter ejerboliger på kort sigt. Disse fundamentals og betydningen heraf vil 

være genstand for en nærmere analyse i det følgende. Der er i det følgende afsnit lagt 

vægt på at diskutere og analysere betydningen af disse på kort sigt. 

$���� ������!�	��

Når en boligejer skal finansiere sin bolig sker det for de flestes vedkommende med en høj 

andel af fremmedkapital.21 Denne finansiering sker for størstedelens vedkommende 

gennem optagelse af enten realkreditlån i et realkreditinstitut eller prioritetslån gennem et 

pengeinstitut.22

For en boligejer med høj andel af fremmedkapital (gearing) vil renteniveauet på gælden 

således have en signifikant betydning for omkostningerne til finansiering af boligen. 

Selvom der de seneste 10-15 år er opstået en række nye muligheder for at finansiere 

boligen på anden måde end gennem optagelse af et fastforrentet annuitetslån (Ann), 

såsom rentetilpasningslån (RTL), lån med opsat amortisering mv. (OA), vil renteniveauet 

trods alt være en afgørende faktor for finansieringsomkostningerne. Dette må navnlig 

være gældende i de tilfælde, hvor boligen er finansieret gennem OA, da rentebetalingerne 

i disse tilfælde er den ”eneste” finansieringsudgift. For en boligejer med et traditionelt 

fastforrentet annuitetslån, vil afdraget på gælden, grundet lånets tekniske karakter, være af 

en meget begrænset størrelse i de første år, således af renteudgiften stort set svarer til 

den kvartalsvise termin. Efterhånden som lånet tilbagebetales vil udgiften til renter relativt 

til afdrag mindskes. Det betyder, at renteudgiften, i de første år, vil være den dominerende 

finansieringsomkostning også for denne type lån, ligesom det vil være gældende for RTL 

og OA. Sammenfattende medfører dette, at renteniveauet vurderes at være en væsentlig 

                                                

21 (Realkreditrådet, 2009, p. 12) 

22 (Realkreditrådet, 2009, p. 12) 
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faktor, som påvirker de samlede boligudgifter kraftigt. Renteniveauet er dermed en 

fundamental, som også på kort sigt påvirker boligudgiften.  

Ses der på den historiske sammenhæng mellem renteniveau og ejerboligpriser, viser 

denne, at der de generelt år har været en umiddelbar stringent økonomisk sammenhæng 

mellem disse størrelser. Et jævnt faldende renteniveau siden starten af 90’erne er 

modsvaret af en jævn stigning i ejerboligpriser – dog med enkelte perioder med kraftige 

stigninger i prisen. Sammenhængen er illustreret nedenfor i figur 4. 

Figur 4 – renteniveau og kontantpris 

Den grafiske afbildning er dog kun vejledende, idet andre fundamentals må vurderes også 

at have spillet ind i denne sammenhæng. Nye lånetyper, ”kick starten” af dansk økonomi i 

1993 med afskaffelsen af kravet om mixlån, pinsepakken i 1998 samt en række andre 

faktorer har ligeledes påvirket prisudviklingen. Mere herom senere.  

Alligevel understøtter den grafiske afbildning den økonomiske intuition i, at når den 

månedlige ydelse på finansieringen falder, vil den enkelte aktør kunne øge sit boligforbrug. 

Dette vil lede til en øget efterspørgsel og vil på kort sigt, jvf. teorigennemgangen ovenfor, 

føre til en forøgelse af prisen, da udbuddet antages at være konstant. Der findes næppe 
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statistisk belæg for følgende påstand, men ses der på den finansielle sektor som helhed, 

kan man argumentere for, at en boligkøbers vigtigste nøgletal er den månedlige ydelse på 

finansieringen.23 Falder denne, som følge af et fald i renteniveauet, vil muligheden for et 

øget boligforbrug være til stede, givet at andre variable er konstante og der isoleret ses på 

likviditetsbelastningen. Dermed fungerer renteniveauet som en overordnet indikator på 

udviklingen i ejerboligpriserne på kort sigt – stiger niveauet vil priserne påvirkes i 

nedadgående retning og det modsatte gør sig gældende ved rentefald.   

Ovenstående sammenhæng medfører en serie implikationer. For det første er det 

naturligt, som næste skridt, at analysere den nuværende situation på ejerboligmarkedet og 

ydermere diskutere årsagen hertil. For det andet er renteniveauet i samfundet en vigtig 

finanspolitisk parameter og herved er det relevant at vurdere sammenhængen mellem den 

nuværende finanspolitik og udviklingen i ejerboligpriser. 

Det nuværende renteniveau er historisk lavt.24 Dette skyldes primært de seneste års 

økonomiske udvikling startende med defaults på en række finansielle instrumenter i USA – 

herunder de meget omtalte subprime-lån.25 Dette har medført en omfattende økonomisk 

krise, der begyndte som en likviditetskrise, men som siden har trukket realøkonomiske 

spor efter sig. Dette har betydet, at den siddende regering har set sig nødsaget til at føre 

en ekspansiv finanspolitik med lempelser i indkomstskatten, tilskud til renovering, øgede 

offentlige investeringer mv. 

Boligmarkedet har ligeledes gennemgået en kraftig udvikling gennem de seneste 2-3 år. 

Fra kontantpriserne nåede det indtil nu højeste niveau i Q3 2007, har ejerboligmarkedet 

været udsat for prisfald på op til 30 % med store regionale forskelle.26  

                                                

23 Banker og realkreditinstitutter anvender i vurderingen af en låneansøgning til fast ejendom oftest en ”her og nu” 
betragtning, hvor det i høj grad er likviditetsbelastningen af låntagers økonomi der regnes på og ikke den samlede 
økonomiske belastning på sigt (user costs eller boligomkostninger). Hermed spiller den månedlige ydelse til 
boligfinansieringen selvsagt en markant rolle. 

24 Kilde: Nationalbankens rentestatistik.  

25 (Nationalbanken, 2010) 

26 Se bl.a. www.realkreditraadet.dk 
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Det er i denne fremstilling derfor nærliggende at diskutere sammenhængen mellem 

renteniveau og boligpriser, når udviklingen de seneste år ser ud til at bryde med 

tendensen fra de sidste ca. 20 år. Selvom renteniveauet på nuværende tidspunkt er 

rekordlavt, og har været lavt det seneste års tid, har dette imidlertid ikke medført stigende 

boligpriser. På trods af, at samfundet befinder sig i lavkonjunktur på nuværende tidspunkt, 

hvilket også var tilfældet tilbage i 2001-200327, skal forskellen navnlig ses i, at 

boligpriserne i sidste lavkonjunktur var jævnt stigende. Noget kunne derfor tyde på, at ikke 

kun renteniveau har betydning for prisdannelsen på boliger på kort sigt. 

En anden faktor som kan have betydning i denne relation, er sammenhængen mellem 

udbredelsen af anderledes lånetyper i forhold til den traditionelle fastforrentede obligation 

(Ann). En stor del af det samlede udlån til finansiering af fast ejendom er sket gennem 

RTL lån som baserer den månedlige ydelse på den korte rente på 1, 3 eller 5 års sigt.28

Dette betyder, at en væsentlig større del af boligfinansieringen nu er afhængig af den korte 

rente i forhold til for 10 år siden, da disse lånetyper var relativt nye og Ann var den 

dominerende låntype.29 Som det ses af figur 5, har andelen af RTL udviklet sig kraftigt 

siden den seneste lavkonjunktur i 2001-2003. På dette tidspunkt udgjorde RTL kun en 

mindre del af det samlede udlån i forhold til Ann, som typisk har en løbetid på 30 år og 

derfor er udtryk for den lange rente. Med andre ord har ”demografien” på lånemarkedet 

ændret sig således, at Ann udgør en stadig mindre del af det samlede udlån til fordel for 

RTL og OA.30  

                                                

27 (Nationalbanken, 2003) 

28 Kilde: Nationalbankens værdipapirstatistik 

29 Kilde: Nationalbankens værdipapirstatistik. 

30 Se i øvrigt den seneste statistik fra Realkreditrådet. 
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Figur 5 – Realkreditlån fordelt på type 

Dette medfører, at en langt højere del af den samlede finansiering af ejerboliger i Danmark 

nu fastsættes efter den korte rente. Ud fra ovenstående ræsonnement vedrørende 

renteniveauets betydning for boligefterspørgslen, vil det med andre ord betyde, at 

boligpriserne på nuværende tidspunkt burde udvikle sig positivt, da renten har været 

faldende gennem det seneste år. Dette var senest tilfældet i lavkonjunkturen fra 2001-

2003, hvor boligpriserne var jævnt stigende over denne årrække med faldende renter.31

Imidlertid ses der tilsyneladende ikke den samme reaktion på ejerboligmarkedet på 

nuværende tidspunkt, på trods af at den korte rente befinder sig på et endnu lavere niveau 

end det var tilfældet i 2001-2003.32 Dette sammenholdt med at en langt større andel af 

finansieringen i dag er baseret på den korte rente burde, ud fra en fundamental-

tankegang, medføre en kraftig stigning i efterspørgslen og dermed boligpriserne – givet at 

udbuddet er konstant på kort sigt. Det skal hertil siges, at boligmarkedet gennem de 

seneste måneder har vist tegn på en stabilisering, så noget peger i retning af, at det lave 

renteniveau kan have noget med denne udvikling at gøre. 

                                                

31 Se figur 4 

32 Kilde: Nationalbanken 
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Konjunkturer og prisfastsættelsen på boligmarkedet har ydermere en tæt sammenhæng 

med den overordnede finanspolitik. Dette vil være genstand for en nærmere diskussion og 

analyse i det følgende. 

Som nævnt ovenfor, har den nuværende regering i forbindelse med den nuværende 

økonomiske lavkonjunktur ført en ekspansiv finanspolitik med henblik på at stimulere 

privatforbruget og derved øge væksten. En væsentlig faktor hertil er ejerboligerne, da 

denne bestanddel udgør en signifikant del af den samlede formue i Danmark. Således har 

regeringen givet tilskud til renovering af private ejendomme i forsøget på at sætte gang i 

bygge- og anlægsbranchen. Ydermere er planlagte skattelettelser blevet fremrykket for at 

stimulere det private forbrug. På europæisk (og internationalt) plan har Centralbankerne 

løbende sænket den korte rente med henblik på at øge væksten i økonomien. 

Nationalbanken er fulgt efter med rentenedsættelser. 

At anvende den private ejerboligsektor som genstand for ændringer i finanspolitikken er 

imidlertid ikke noget nyt fænomen. Skiftende initiativer har været iværksat med henblik på 

enten at styrke eller dæmpe det private forbrug og reguleret via lempelser eller 

stramninger for private boligejere.33 I den nuværende situation ser det dog ud til, at 

reguleringen ikke i ligeså høj grad slår igennem på ejerboligmarkedet, som det har været 

tilfældet før. 

I 1993 og 1998 blev det danske ejerboligmarked påvirket af hver sit modsat rettede 

finanspolitiske indgreb.34 I 1993 forsøgte den daværende regering at ”kick-starte” dansk 

økonomi bl.a. gennem liberalisering af lånevilkårene for ejerboliger. Dette betød, at 

finansieringen af ejerboliger blev gjort ”billigere” gennem afskaffelsen af tvungne 

lånesammensætninger og forhøjelse af løbetiden på finansieringen fra 20 til 30 år. Da de 

nu blev billigere at finansiere boliger, steg efterspørgslen ganske som ventet og håbet. I 

1998 var situationen imidlertid anderledes. Her ønskede regeringen at gå den modsatte 

vej og bremse privatforbruget samt de kraftigt stigende boligpriser bl.a. gennem 

                                                

33 (Det økonomiske råd, 2001) 

34 For nærmere beskrivelse henvises til anden relevant litteratur. 



Side 29 af 70

nedsættelse af rentefradraget. Dette blev effektueret gennem ”pinsepakken” som indeholdt 

en mængde stramninger på det finanspolitiske område. 

Med regeringsskiftet i 2001, indførtes ydermere et ”skattestop” således at 

ejendomsværdiskatten ikke bliver reguleret op i det tilfælde at ejerboligens offentlige 

vurdering stiger. Samtidig førte regeringen en ekspansiv finanspolitik der, udover det 

nævnte skattestop, også medførte skattelettelser. 

Sammen med de nuværende indgreb har disse begivenheder været dominerende gennem 

de seneste 10-15 år og alle haft en indflydelse på ejerboligmarkedet.35  

$���� %�	�������

Som det er diskuteret ovenfor, har renteniveauet en afgørende betydning for 

efterspørgslen efter ejerboliger på kort sigt. Et andet aspekt af dette, som har en tæt 

sammenhæng hermed, er adgangen til finansiering af købet af ejerboligen. Som det er 

beskrevet tidligere i fremstillingen, har de fleste huskøbere en høj gearing, idet andelen af 

fremmedkapital er væsentligt højere end andelen af egenkapital. Dette gør sig navnlig 

gældende for førstegangs ejerboligkøbere. Et andet aspekt af dette er samtidig den 

økonomiske byrde en ejerbolig repræsenterer for boligkøbere og navnlig 

førstegangskøbere. Som det ses af det tidligere indsatte boligbyrdeindeks, vil boligbyrden 

for førstegangskøbere også variere over tid. Således må det formodes, at en af årsagerne 

til den lave boligbyrde i årene 2001-2005 bl.a. skal findes i de lave 

finansieringsomkostninger. Derfor spiller adgangen til fremmedkapital også væsentligt ind 

på kommende boligkøberes mulighed for finansiering af boligkøbet og dermed på den 

overordnede efterspørgsel. 

Som nævnt ovenfor, har markedet for finansiering af ejerboliger udviklet sig kraftigt 

gennem de seneste 10-15 år. I kraft af det faldende renteniveau og den højere fleksibilitet i 

finansieringen har dette betydet en nemmere adgang til boligmarkedet. Siden 1996, da 

RTL blev introduceret, har den korte rente befundet sig på et lavere niveau end den lange 

                                                

35 Indførslen af lån med afdragsfrihed i 2003 er ikke tilført analysen, idet disse ikke har været en direkte del af et samlet 
finanspolitisk indgreb. 



Side 30 af 70

rente, hvilket derved har reduceret den månedlige udgift til rentebetalinger i forhold til et 

traditionelt fastforrentet annuitetslån. Ydermere har den lavere rente kunnet kombineres 

med OA, hvorved den månedlige ydelse reduceres yderligere. Alt i alt vil dette på kort sigt 

betyde, at efterspørgslen har grobund for at stige, idet der frigives midler til øget 

boligforbrug. Samtidig giver det adgang til boligmarkedet for persongrupper med en 

indtægt, der ikke kan modsvare de løbende ydelser på et traditionelt lån.36 Betydningen af 

denne udvikling og den historiske sammenhæng med konjunkturvendinger vil være 

genstand for en nærmere analyse i denne fremstillings kapitel 7.4. 
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Ovenfor blev det diskuteret hvilken rolle renteniveauet spiller for efterspørgslen efter 

boliger på kort sigt. Det blev konkluderet, at der historisk har været en god sammenhæng 

mellem renteniveau og boligprisudvikling. Tilsyneladende er denne sammenhæng stadig til 

stede, men den nuværende historisk lave rente har ikke i samme grad trukket 

boligpriserne i positiv retning, som det før er set. 

En anden fundamental med betydning for efterspørgslen efter boliger på kort sigt er 

ledighedsniveauet. I det følgende vil det blive analyseret og diskuteret på hvilken måde 

ledighedsniveauet i samfundet påvirker boligefterspørgslen.  

Fra en intuitiv betragtning må ledighedsniveauet have en markant påvirkning på 

efterspørgslen efter boliger, da muligheden for boligforbrug afhænger af indkomst. Uden 

indtægt fra et job, kan det vanskeligt lade sig gøre at finansiere et boligkøb.37  

Kastes et blik på sammenhængen ud fra en historisk betragtning, er der interessante 

aspekter af denne ”fundamental”. Ledigheden har været jævnt faldende siden 1993 og 

nåede sit hidtidige lavpunkt i 2008. Nedenfor er indsat grafisk afbildning af denne udvikling 

i figur 6. 

                                                

36 Givet at denne persongruppe får godkendelse i bank/realkreditinstitut 

37 Der ses bort fra opsparing mv. 
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Figur 6 – ledighed og kontantprisniveau 

Ud fra en efterspørgselsvinkel burde dette intuitivt føre til en øget efterspørgsel, idet det 

må formodes, at en øget beskæftigelse, og dermed øget indtægt generelt i samfundet, vil 

føre til øget boligforbrug. Dette vil medføre en øget efterspørgsel efter ejerboliger, som på 

kort sigt kan være medvirkede til en positiv prisudvikling.  

Kaster man et blik på den seneste lavkonjunktur i samfundet i 2001-2003, er der visse 

ligheder mellem den nuværende udvikling og dengang. Ledigheden udviklede sig her med 

god tilnærmelse som det har været tilfældet de seneste 1-1,5 år, men den væsentlige 

forskel er dog, at boligpriserne har udviklet sig meget forskelligt, når de to perioder 

sammenlignes. I den seneste lavkonjunktur fortsatte boligpriserne stigningen, mens der er 

tale om en helt anden udvikling denne gang. Som nævnt før er der sket kraftige 

prisreduktioner på markedet gennem de seneste 2 år.  

Denne afvigelse er dog ikke nok grundlag til at konkludere, at der ikke synes at være en 

tæt sammenhæng mellem ledighedsniveau og udviklingen i boligpriser. Dette skyldes 

formentlig først og fremmest den ovenfor opstillede økonomiske sammenhæng.
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I sammenhæng med ledigheden diskuteres en anden væsentlig fundamental for 

efterspørgslen efter boliger på kort sigt – indkomst. På samme måde som antallet af 

beskæftigede personer i samfundet kan være med til at øge boligforbruget, vil en højere 

indtægt blandt arbejdsstyrken ligeledes umiddelbart frigive yderligere midler til 

boligforbrug, forudsat at den øgede indkomst kanaliseres over i et sådant forbrug. Når der 

kigges nærmere på indkomstens betydning for boligefterspørgslen på kort sigt, er det 

nærliggende samtidig at se på sammenhængen mellem denne indkomst og samfundets 

inflation. Det er givet, at en øget indkomst potentielt kan være med til at øge 

boligforbruget, men dette vil kun være tilfældet, såfremt realindkomsten er steget. Dette 

skyldes, at en stigning i indkomst, der modsvares af en tilsvarende stigning i inflationen, jo 

ikke kan føre til øget forbrug, da stigningen er ”ædt op” af stigende priser generelt i 

samfundet.  

Nedenfor i figur 7 er indsat en grafisk afbildning af reallønnens og kontantprisens udvikling 

siden 1986. 

Figur 7 – indkomst og kontantpriser 

Som det ses på grafen har der været en positiv udvikling i reallønnen siden 1986. Det 

medfører, at der potentielt har været mulighed for at øge boligforbruget i de enkelte 

husholdninger. Sammenholdes udviklingen i reallønnen med udviklingen i boligpriserne 
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ses der et sammenfald. Stigningen i kontantpriserne ser ud til at følge stigningen i 

reallønnen. Fra 1993 til 2006, hvor kontantpriserne stiger, følges stigningen af en stigning i 

reallønnen. Tilsyneladende afbrydes denne sammenhæng fra 2007 - hvor kontantpriserne 

har udviklet sig negativt, mens reallønnen er fortsat sin stigning.38

Et andet interessant forhold som knytter sig til indkomsten i samfundet er andelen af 

denne som anvendes til boligforbrug. Dette forhold vil være bestemmende for om 

stigningen i reallønnen som påvist ovenfor vil blive anvendt på et yderligere boligforbrug, 

eller om den øgede indkomst forbruges på andre varige forbrugsgoder. Nedenfor ses figur 

1 gengivet. Som det fremgår, vil boligbyrden fortælle noget om hvor stor en del af 

indkomsten der anvendes til boligforbrug. I de perioder hvor boligbyrden er lav, kan der 

intuitivt forventes en stigning i efterspørgslen og dermed et pres mod højere priser. 

                                                

38 Da inflationen i gennemsnit i den seneste årrække har været stabil på ca. 2 % p.a. må det antages, at det er reallønnen 
der er steget. Den kraftige stigning i indkomst indtil 2008 hænger godt sammen med det kraftige fald i ledigheden, idet 
mangel på arbejdskraft driver lønnen op. 
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Det sidste fundamental som der diskuteres i denne fremstilling er spørgsmålet om 

hvorledes befolkningstilvæksten påvirker udviklingen i boligpriserne.  

Nedenfor er vist den grafiske afbildning af udviklingen i kontantpriser og 

befolkningstilvækst. Som det ses, synes der ikke at være en direkte sammenhæng mellem 

disse faktorer. Dog er der tilsyneladende en vis sammenhæng fra 2004 og frem. Dette kan 

dog skyldes, at nettoindvandringen er steget i forbindelse med højkonjunkturen, hvor 

ledigheden er lav og der derfor er kommet personer til udefra til landet for at arbejde. 

Figur 8 – befolkningstilvækst og kontantpriser
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Da den teoretiske ramme for en nærmere analyse nu er opstillet, vil fremstillingen i det 

følgende tage udgangspunkt i en videre analyse af den nærmere sammenhæng mellem 

boligprisernes udvikling og konjunkturer. En række vigtige fundamentals og deres 

indbyrdes forhold vil være genstand for en dybdegående analyse og efterfølgende vil 

denne analyse tilføres beregninger om deres indbyrdes korrelation. Analysen afsluttes 

med betragtninger omkring modellering af den ovennævnte sammenhæng mellem 

boligprisudviklingen og konjunkturernes bevægelser.  

Gennem de seneste 25 år har samfundsøkonomien været præget af både recession og 

vækst. I denne fremstilling tages der udgangspunkt i at analysere de seneste 25 års 

udvikling på boligmarkedet opdelt i 4 intervaller. 

Første interval dækker årene 1986-1993 der, som beskrevet tidligere, var præget af 

lavkonjunktur og generelt faldende boligpriser. Samfundsøkonomien var i denne periode 

præget af ”kartoffelkuren” som på boligområdet lagde restriktioner på låneoptagelsen. 

Dette skete gennem indførslen af ”mixlånskravet” hvor det, ved realkreditfinansiering af 

boligkøb, blev et krav at denne finansiering skulle bestå af 60 % annuitetslån og 40 % 

serielån.39 Ydermere blev skatteværdien af rentefradraget nedsat. Dette fik den betydning, 

at den månedlige ydelse steg markant og efterspørgslen efter ejerboliger faldt. 

Næste interval dækker årene 1993-1998, der omvendt var præget af jævnt stigende 

boligpriser og vækst i det private forbrug. På boligmarkedet var denne periode præget af 

”kickstarten af dansk økonomi” som blev præsenteret af den daværende regering. I 

forbindelse med disse finanspolitiske tiltag blev kravet om mixlån afskaffet.40 Udover 

finanspolitiske tiltag var en vigtig faktor på markedet også liberaliseringen af lånemarkedet 

med indførslen af rentetilpasningslån i 1996.41

                                                

39 (Hansen og Pedersen, 2003 p. 66) 

40 (Hansen og Pedersen, 2003 p. 66) 

41 (Realkreditrådet, 2009, p. 13) 
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Tredje interval dækker over årene fra 1998 til 2007 som indeholdt dels en kraftig 

liberalisering af lånemarkedet samt en signifikant stigning i boligpriserne og dels en 

generel højkonjunktur med høj økonomisk vækst. Udviklingen på boligmarkedet var 

præget af de finanspolitiske tiltag med ”Pinsepakken” i 1998, som nedsatte skatteværdien 

af rentefradraget.42 Ydermere blev der, som nævnt tidligere, indført ”skattestop” og givet 

lettelser i indkomstskatten. Samtidig blev lånemarkedet yderligere liberaliseret gennem 

indførslen af lån med opsat amortisering (afdragsfrie lån) i 2003. 

Fjerde og sidste interval dækker over perioden fra 2007 til 2010 som har været præget af 

et kraftigt fald i boligpriserne og den værste økonomiske krise i perioden.43 Sidst i denne 

periode var samfundsøkonomien præget af omfattende finanspolitiske lempelser i 

forbindelse med den globale økonomiske krise. For boligmarkedet har den vigtigste del af 

dette formentlig været den kraftige reduktion af renteniveauet gennem perioden. 

Ved at opdele udviklingen på boligmarkedet i disse intervaller vil analysen omfatte alle 

aspekter af boligpris- og samfundsudviklingen fra recession over højkonjunktur til 

økonomisk krise. 

                                                

42 (Finansministeriet, 2001, p. 42-45)  

43 (Finansministeriet, 2009) 
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I kapitel 7.1 blevet det diskuteret og analyseret hvorledes en række fundamentals har 

udviklet sig gennem de seneste årtier og sammenhængen mellem disse og 

boligprisudviklingen. I det følgende analyseres nærmere hvorledes disse fem specifikke 

fundamentals har udviklet sig sammenholdt med de ovenfor beskrevne intervaller og 

dernæst analyseres disse fundamentals’ indbyrdes forhold nærmere. 

De fem fundamentals består af renteniveau, ledighedsniveau, indkomstniveau, 

befolkningstilvækst samt finansiering. 

Ud fra de fire intervaller tegner der sig et billede sig af renteniveauet og ledigheden som 

værende de fundamentals, der umiddelbart har den største påvirkning af boligpriserne i 

forbindelse med konjunkturvendinger i samfundet. Renteniveauet er gennem de første tre 

intervaller støt faldende og når et foreløbigt bundniveau i 2007. Ud fra den grafiske 

afbildning er det imidlertid vanskeligt at fastslå en sikker sammenhæng mellem et kraftigt 

fald i renteniveauet, som det sker fra 1995-1997, og tilsvarende stigning i boligpriserne. 

Den kraftigste stigning i boligpriserne sker fra 2004-2006 – en periode hvor renteniveauet 

er relativt stabilt, dog på et markant lavt niveau. Ses der på perioden 2001 til 2005 er 

renteniveauet i denne periode moderat til kraftigt faldende, mens den kraftige positive 

udvikling i boligpriserne først tager fart fra 2004. En anden interessant udvikling sker i det 

fjerde interval, hvor renten stiger let i begyndelsen af intervallet, men senere falder til et 

historisk lavt niveau. Boligprisudviklingen fortsætter imidlertid sin udvikling i negativ 

retning, hvorfor sammenhængen mellem renteniveauet og boligprisudviklingen ikke synes 

at være til stede i dette interval. Sammenholdes interval tre med interval fire, giver dette 

også anledning til overvejelser. Først og fremmest ses den førnævnte ”forskudte 

sammenhæng”; at renteniveauet når bundniveauet før end boligprisstigningen når toppen i 

det samme interval. Det kraftige rentefald i årene 2001-2005 modsvares ikke umiddelbart 

at en tilsvarende stigning i boligpriserne. Denne stigning ser ud til at forekomme forskudt i 

årene 2004-2006. Omvendt falder boligpriserne meget kraftigt i årene 2007-2009 uden at 

dette har den tætte sammenhæng med en tilsvarende rentestigning, idet renteniveauet 

kun kortvarigt ses stige, hvorefter det falder til det nuværende historiske niveau. 
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Ledigheden er tilsyneladende også en vigtig parameter for udviklingen i 

kontantprisniveauet i de fire intervaller. I første interval ses en kraftigt stigende ledighed, 

mens kontantprisniveauet er moderat faldende. Dette ændrer sig dog markant i interval 2 

og 3 hvor der i førstnævnte ser ud til at være en meget tæt sammenhæng mellem denne 

fundamental og udviklingen i kontantprisniveauet. I interval 3 er sammenhængen mindre 

stringent, hvor ledigheden stiger i årene 2001-2003, mens boligpriserne i disse år 

fortsætter stigningen. I årene 2005-2007 vender den stringente sammenhæng imidlertid 

tilbage, idet ledigheden i disse år er kraftigt faldende og ejerboligpriserne kraftigt stigende. 

I interval 4 ændrer billedet sig dog igen, da ledigheden fortsætter med at falde efter 2007, 

mens boligpriserne samtidig falder. Dette ændrer sig endnu engang i 2008, hvor der nu 

ses stigende ledighed og faldende boligpriser. 

Ses der over de fire intervaller sammenlagt, kunne noget dog tyde på, at udviklingen i 

boligpriserne har en tæt sammenhæng med rente- og ledighedsudviklingen, men at denne 

sammenhæng kan være forskudt over tid. 
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Nedenfor analyseres på hvilken måde de øvrige fundamentals har påvirket hinanden og 

boligprisudviklingen i de fire intervaller, men forinden diskuteres en mulig forklaring på, at 

der ikke ses en stringent sammenhæng mellem rente- og ledighedsniveau og 

boligprisudvikling i interval tre og fire. 

Hvis der er tale om en ekstraordinær stigning i boligprisniveauet, kan dette på den ene 

side forklares gennem en gunstig udvikling i en eller flere fundamentals som medfører, at 

efterspørgslen stiger kraftigt på kort sigt. En anden måde at forklare dette kan være, at 

årsagen til den ekstraordinære stigning skal findes i en øget spekulation i aktivet, i dette 

tilfælde ejerboliger, som på kort sigt også har drevet efterspørgslen og dermed 

prisniveauet i vejret.44 Sidstnævnte vil være genstand for en nærmere diskussion og 

analyse i det følgende. 

                                                

44 I Økonomi- og Erhvervsministeriets rapport fra 2005 forklares det hvordan dettes model kun kan forklare ca. 70 % af 
stigningen i boligpriserne siden 2004. Se i øvrigt (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2005) 
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Teorier omkring spekulative bobler som ”driver” på ejerboligmarkedet er et udslag af 

”Behavioural Finance” og drivkraften bag bobler på et marked skal findes i den psykologi 

der hersker blandt aktørerne og ikke nødvendigvis de økonomiske rationaler. Et vigtigt 

bidrag indenfor denne teoritilgang er Case og Shillers artikel fra 2003 ”Is there a bubble on 

the housing market”.45 Denne artikel opererer med syv kriterier for hvornår en boble kan 

siges at have været til stede – en faktor der indikerer at stigninger i et aktiv er forsaget af 

spekulation frem for rationalitet. Nedenfor er listet disse syv kriterier: 

1. Udbredte forventninger om store merprisstigninger 

2. Forventning om kapitalgevinst ved salg/spekulation 

3. Fokus på boligpriser hos bl.a. medier 

4. Pres mod at blive boligejer 

5. Boligpris/indkomst ratio vokser 

6. Dårlig opfattelse af sammenhænge på boligmarkedet 

7. Dårlig forståelse af risiko 

Disse kriterier vil ligge til grund for en nærmere diskussion i det følgende i forhold til det 

danske ejerboligmarked fra 2003-2006. I relation til tankegangen bag fundamentals som 

en væsentlig målestok når sammenhængen mellem konjunkturvendinger og 

ejerboligpriser skal analyseres, kan denne diskussion medvirke til at vurdere fundamentals 

i et bredere sigte. 

Kriterium 1: 

Udbredte forventninger om store merprisstigninger

Økonomi- og Erhvervsministeriet fik i 2005 udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse i 

forbindelse med udarbejdelsen af en rapport om prisstigninger på boligmarkedet.46 I årene 

2003-2006 havde store dele af den danske befolkning således en forventning om, at 

ejerboligpriserne ville stige – for nogle ejendommes vedkommende regnedes med 

prisstigninger på 7-8 % p.a. Dette blev udbygget med samme ministeriums analyse i 2007, 

                                                

45 (Case & Schiller (2003), Brooking Papers on Economic Activity pp. 229-342) 

46 (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2005) 
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hvor forventninger til fremtidige prisstigninger havde udviklet sig i en helt anden retning.47

Dette kunne tyde på, at boligpriserne i perioden indtil 2007 var påvirket væsentligt af, at de 

potentielle købere forventede store merprisstigninger. Det er derfor ikke vanskeligt at 

forestille sig, at en del af den kraftige prisstigning i årene 2003-2005 bl.a. kan være 

forsaget af de høje forventninger til udviklingen i de fremtidige boligpriser. Under alle 

omstændigheder må kriteriet for det danske marked vurderes at være opfyldt indtil 2007. 

Kriterium 2: 

Forventning om kapitalgevinst ved salg/spekulation

Dette kriterium er sværere at kvantificere og måle, da det vanskeligt lader sig afgøre om 

en bolig er købt i det ene eller andet øjemed. Der må dog alt andet lige være en tæt 

sammenhæng med det forrige kriterium, idet årsagen til spekulation netop skal findes i 

udsigten til en kapitalgevinst ved salg. På det danske ejerboligmarked findes eksempler på 

boligejere der har opnået store kapitalgevinster på kort sigt i forbindelse med stigningerne 

fra 2003-2006. 

Kriterium 3: 

Fokus på boligpriser hos bl.a. medier

Fokus på boligprisudviklingen, navnlig i medierne, har været udtalt i de seneste 10 år. En 

søgning på ordet ”boligpriser” viser 25 hits i danske medier i 2001 og 120 hits i 2006.48

Trods den manglende akademiske tilgang til denne empiri, siger resultatet alligevel noget 

om den fokus, der har været på ejerboligmarkedet i de år, hvor den kraftigste stigning 

fandt sted. Informationsteknologiens udvikling bør også have bidraget til dette. Den 

grafiske afbildning er indsat nedenfor i figur 9. 

                                                

47 (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2007) 

48 Søgningen er foretaget på ”Infomedia” som dækker de større danske dagblade 
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Figur 9 

Kriterium 4: 

Jvf. kriterium 1, så vil en fremtidig forventning om kraftige prisstigninger naturligt medføre 

en øget efterspørgsel, da køberne umiddelbart vil være tilbøjelige til at ønske at købe, 

inden prisen stiger yderligere. Når der samtidig i medierne er øget fokus på, at priserne er 

stigende og at nogle boligejere ”forgyldes” af stigningerne på deres ejendom, må presset 

mod at blive boligejer alt andet lige øges.49

Dette kriterium er dog også vanskeligt at kvantificere, men for nærværende antages at 

dette i høj grad har været opfyldt i årene 2003-2006 

Kriterium 5: 

Boligpris/Indkomst ratio vokser

Fra 2003-2005 var boligbyrden på det laveste niveau gennem de seneste 15 år.50 Dette 

                                                

49 Michael Møller taler i (Møller & Nielsen, 2008) om ”kaskader”. Et tilfælde hvor der er en tendens til, at individer 
vælger det samme som flertallet upåagtet at dette ikke nødvendigvis er det optimale eller at der en rationel grund til 
dette valg. 

50 Jvf. tidligere viste boligbyrdeindeks. 
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kriterium giver derfor en indikation på, at en boble har været undervejs og kriteriet må 

anses for at være opfyldt. 

Kriterium 6: 

Dårlig opfattelse af sammenhæng på boligmarkedet

Som det er vist tidligere i denne fremstilling er eks. befolkningstilvæksten først steget 

kraftigt i 2005 og renteniveauets fald ses først at have en forskudt effekt på 

boligprisudviklingen. Dette kan dermed ikke umiddelbart forklare udviklingen i 

boligpriserne fra 2003. Når disse faktorer ikke direkte er forbundet, kunne noget tyde på, at 

kriteriet om at forsimplede opfattelser af sammenhænge på boligmarkedet har været til 

stede og har været med til at drive efterspørgslen op som følge af spekulation. 

Kriterium 7: 

Dårlig forståelse af risiko

Det sidste kriterium er umiddelbart det kriterium der, ud fra en rationel økonomisk 

tankegang, bør have den største fokus for en boligkøber. Risikoen omkring den fremtidige 

prisudvikling på boligen vil formentlig være den største økonomiske risiko, som en 

boligejer kommer ud for i sin levetid, idet et huskøb for de fleste er den største 

enkeltstående transaktion. 

Som nævnt under kriterium 1 var forventningen i 2005 overordnet, at boligpriserne ville 

fortsætte med at sige og det er nærliggende, i denne sammenhæng, at drage den 

konklusion, at forståelse for den risiko der hæfter sig til et ejendomskøb har været 

”overset”, bevidst eller ubevidst, af boligkøberne indtil 2007, hvor priserne begynder at 

falde. Dette understøttes yderligere af den ivrige låntagning, der er foregået på baggrund 

af opsparet friværdi, der i nogle tilfælde ikke har levnet plads til et eventuelt fald i 

boligpriserne.51 Kastes der et blik på en anden risiko, i form af renterisiko, kan noget også 

tyde på her, at mange boligkøbere ikke har haft en omfattende forståelse for risiko, idet 

antallet af RTL og OA steg meget kraftigt i årene 2003-2006.52 Dette understøtter tanken 

om, at ønsket om en lav månedlig ydelse er gået forud for overvejelser om risikoen ved 

                                                

51 Se bl.a. (Nationalbanken, 2006) hvoraf det fremgår, at belåning af boligformuen er steget siden 1991.  

52 Realkreditrådets udlånsstatistik 
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denne type finansiering. I et stigende marked har en del boligkøbere måske foranlediges til 

ikke at spekulere på at renten kan stige og boligpriser kan falde. 

På baggrund af ovenstående analyse af forholdene på det danske ejerboligmarked kan 

det udledes, at alle kriterier helt eller delvist kan siges at have været opfyldt i årene 2003-

2006. Dette kan være et tegn på, at de kraftige prisstigninger ikke udelukkende kan 

modelleres ved hjælp af de tidligere omtalte fundamentals, men at prisstigningerne skal 

forklares ved hjælp af mindre kvantificerbare parametre. Dette understøttes også af 

økonomiministeriets rapport fra 2007 om boligmarkedet, hvori det konkluderes, at kun ca. 

70 % af prisstigningerne kan forklares gennem stigninger i de bagvedliggende 

fundamentals.53 Et lignende tegn på dette er, jf. analysen af empirien i kapitel 7.1, at flere 

fundamentals på nuværende tidspunkt ligger på samme niveau som det var tilfældet i 

perioder hvor boligpriserne steg markant, men at boligpriserne på nuværende tidspunkt 

ikke udvikler sig i samme retning. Andre faktorer end fundamentals kan således være 

bestemmende for efterspørgslen på boliger på kort sigt. Et eksempel på dette er 

renteniveauet, som i øjeblikket er historisk lavt54, men som endnu ikke har ført til 

prisstigninger på boligmarkedet i lighed med de stigninger der udfoldede sig i perioden 

2003-2006 og fra 2001-2003. 

Der har været gjort mange forsøg på at forklare boligprisernes kraftige stigning i årene 

2003-2006 bl.a. gennem diskussion af hvilken betydning indførslen af afdragsfrie lån i 

2003 har haft.55 Det ligger udenfor denne fremstillings berøringsflade at beskæftige sig 

mere indgående med andre forklaringsmodeller end fundamentals, hvorfor der henvises til 

relevant litteratur. Formålet med ovenstående diskussion er at perspektivere anvendelsen 

af det klassiske økonomiske rationale bag fundamentals overfor teorier om bobler på 

aktivmarkeder. 

                                                

53 (Økonomiministeriet, 2007, p. 3) 

54 Regner man på det, er den effektive rente i nogle tilfælde tæt på 0 

55 Se bl.a. (Økonomiministeriet, 2007) 
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Denne fremstilling fortsætter i det følgende med en mere dybdegående analyse af 

fundamentals i de ovenfor opstillede intervaller og deres betydning for boligprisudviklingen. 

Afslutningsvis konkluderes på baggrund af de opnåede resultater og diskussionen omkring 

”Behavioural Finance” hvorledes der har været sammenhæng mellem konjunkturvendinger 

og boligprisudviklingen.  
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I det følgende vil analysen af fundamentals som forklarende faktor fortsætte med en 

nærmere beregning af korrelationen mellem de udvalgte fundamentals og den udvikling 

der har været i kontantpriserne i de nævnte intervaller. Formålet med denne analyse er at 

beregne den indbyrdes sammenhæng mellem kontantpriser og fundamentals. Ad denne 

vej kan det derefter udledes hvilken betydning den enkelte fundamental har haft i 

forbindelse med de konjunkturvendinger der er foregået i samfundet gennem de seneste 

25 år. Afslutningsvis konkluderes på denne analyse.

$���� +�����	����

Korrelationen mellem to variable beskriver i hvor høj grad der er sammenhæng mellem 

udviklingen i disse. Korrelationskoefficienten (herefter: KKE) udtrykker hvor stor denne 

sammenhæng er og anvendes bl.a. i forbindelse med porteføljeteori som en indikator for 

hvor stor en fordel der kan opnås ved diversifikation – spredning af porteføljen. Investerer 

man udelukkende i et enkelt aktiv vil output afhænge suverænt af dette aktivs variation. 

Kombineres investering i dette aktiv med en tilsvarende investering i et andet aktiv 

diversificeres porteføljen således, at en dårlig performance i det ene aktiv opvejes af en 

god performance i det andet aktiv. Hvor stor diversifikationen mellem de givne aktiver er 

afbildes af niveauet for KKE. Denne vil have en værdi mellem -1 og 1, hvor førstnævnte 

udtrykker perfekt modsat korrelation, mens sidstnævnte udtrykker perfekt samvariation.  

I denne fremstilling kan KKE anvendes til at udtrykke hvilken indbyrdes sammenhæng der 

findes med den enkelte fundamental og den givne udvikling i kontantpriserne på fast 

ejendom. Dette analyseres og uddybes i det følgende.  
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Nedenfor er indsat en tabel med udregnede korrelationskoefficienter i de ovennævnte 

intervaller fordelt på de udvalgte fundamentals. Da det ikke er muligt at kvantificere 

”Finansiering”, er denne fundamental ikke medtaget i beregningerne, men vil blive 

analyseret efterfølgende. Korrelationen er, som nævnt tidligere beregnet mellem den 
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enkelte fundamental og kontantprisudviklingen i samme interval. For data henvises til 

vedlagte bilag 1.56

 Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 4 

Renteniveau 0,16 -0,98 -0,73 0,88 

Ledighed -0,82 -0,98 -0,49 -0,67 

Indkomst -0,93 1,00 0,89 -0,93 

Befolkning -0,84 0,99 0,90 -0,88 

Tabel 1 - Korrelationer 

KKE kan anvendes som et billede på graden af samvariation eller korrelation imellem de 

enkelte fundamentals og kontantprisudviklingen i de givne intervaller. Således vil en 

koefficient på 1 betyde, at der er perfekt samvariation mellem den pågældende 

fundamental og kontantprisudviklingen. En koefficient på -1 er omvendt et udtryk for 

perfekt modsat korrelation. Den individuelle betydning for hver fundamental uddybes 

straks nedenfor. 

$���� ��
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Som det ses af Tabel 1, varierer KKE kraftigt på tværs af intervallerne for ”befolkning”. I 

interval 1 og 4 ses en KKE på hhv. -0,84 og -0,88 og interval 2 og 3 har en positiv KKE på 

hhv. 0,99 og 0,90. Umiddelbart kan dette resultat virke modstridende og forklaringsevnen 

synes at være begrænset. Imidlertid er der for denne fundamental væsentlige faktorer der 

påvirker resultatet. 

Hvis der ses isoleret på udviklingen i interval 2 og 3, viser beregningerne at KKE er tæt på 

1, hvilket beskriver den situation hvor kontantprisniveauet og befolkningstilvæksten 

udvikler sig ”symmetrisk” – der er med andre ord en situation med næsten perfekt 

samvariation: Kontantprisniveauet stiger, men det gør befolkningstilvæksten også og 

endda i næsten samme takt. I interval 2 fremkommer det tætteste billede, mens interval 3 

giver indikationer på, at kontantpriserne har udviklet sig kraftigere end 

                                                

56 Kilde til data i beregninger er Danmarks Statistik
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befolkningstilvæksten. Dette er væsentligt, da dette fortæller om denne fundamentals evne 

til at beskrive kontantprisudviklingen. Ses der modsat på interval 1 og 4, viser der sig et 

billede af en høj modsat korrelation. Her er tilfældet således, at denne fundamental 

udvikler sig modsat kontantprisniveauet for ejerboliger. I interval 1 er der tale om at 

kontantprisniveauet er let faldende mens befolkningstilvæksten stiger. I sidste interval gør 

det direkte modsatte sig gældende, hvor kontantprisniveauet falder kraftigt, mens 

befolkningstilvæksten fortsætter sin stigning. 

Sammenhængen og variationen over de fire intervaller beskriver en fundamental, der 

umiddelbart ikke egenhændigt kan forklare udviklingen i kontantpriserne på boliger i 

Danmark. Den store variation i KKE fra interval 1 og 4 til interval 2 og 3 må derfor vurderes 

at være grundlag for, at der ikke ses en tæt sammenhæng mellem befolkningstilvækst og 

kontantprisudvikling i forbindelse med konjunkturvendinger i samfundet. I de perioder hvor 

kontantprisniveauet er faldet, er befolkningstilvæksten steget, hvorved der ikke 

umiddelbart kan ses en sammenhæng. I de perioder hvor kontantprisniveauet er steget, 

har der ikke været større udslag i befolkningstilvæksten, som kan tale for en kraftigt øget 

efterspørgsel efter ejerboliger i Danmark. Tværtimod aftager befolkningstilvæksten i 

interval 3, hvor der netop ses de kraftigste stigninger i kontantprisniveauet jvf. KKE på 0,9 i 

interval 3 i forhold til en KKE på 0,99 i interval 2.  
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Sammenhængen mellem udviklingen i kontantpriserne og udviklingen i indkomst ses at 

følge samme trend, som det var tilfældet med befolkning og kontantpriser.57 Der ses 

særdeles god modsat korrelation i interval 1 og 4, mens interval 2 beskriver perfekt 

samvariation og interval 3 tilnærmelsesvis det samme. Indkomstniveauet er jævnt stigende 

over tid, som det sås i figur 7. Modsat de andre fundamentals, som er mere volatile i 

udviklingen over tid, har indkomstniveauet udviklet sig støt gennem de fire intervaller. Det 

betyder, at i de intervaller (2 og 3) hvor kontantprisniveauet udvikler sig positivt over hele 

intervallet, vil der naturligt være en god samvariation. Som det også er tilfældet med 

”befolkning”, er det væsentlige ved fundamentalen ”indkomst”, at samvariation beskriver 

                                                

57 ”indkomst” er i denne fremstilling defineret som samlet bruttoindkomst fratrukket inflation. 
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en situation, hvor forklaringsevnen er særdeles god, mens negativ modsat korrelation 

beskriver en situation hvor forklaringsevnen er meget begrænset. Når indkomsten stiger, 

vil dette tale for en øget efterspørgsel efter ejerboliger og kontantprisen bør derfor intuitivt 

stige. Dette er tilfældet når KKE er tæt på 1 og altså samvariation. En stigning i indkomst 

og et samtidigt fald i kontantprisniveau taler imod den grundlæggende sammenhæng i 

teorirammen ovenfor, men er tilfældet når KKE nærmer sig -1. 

Når indkomsten således er jævnt stigende og KKE ændrer fortegn tværs over de nævnte 

intervaller er det interessante i denne sammenhæng som sådan ikke fortegnsændringen, 

men derimod den indbyrdes forskel mellem den positive KKE i interval 2 og 3 og den 

negative ditto i interval 1 og 4. På den måde er det muligt at analysere, om udsving i den 

generelt stigende indkomst i perioder har kunnet påvirke ejerboligefterspørgslen 

ekstraordinært. 

Som det kan udledes af resultaterne, giver ”indkomst” fundamentalen ikke et omfattende 

fortolkningsbidrag. Den tætteste sammenhæng mellem stigning i denne og 

kontantprisudviklingen sker i interval 2, mens forklaringsevnen falder i interval 3, da KKE 

falder til 0,89. Netop interval 3 er garant for den kraftigste stigning i kontantprisniveauet, 

hvilket taler for, at denne stignings sammenhæng med stigningen i det generelle 

indkomstniveau udvaskes i forhold til interval 2. Med andre ord ses der en god 

sammenhæng med den generelle stigning der har været i indkomsten i samfundet og 

boligprisernes udvikling i interval 2, mens denne mindskes i interval 3. I interval 1 og 4, 

hvor kontantprisniveauet ses falde, viser KKE den forventede sammenhæng, idet denne, 

som nævnt ovenfor, er jævnt stigende og dermed fremkommer en positiv KKE tæt på 1. 

Den generelle stigning i indkomsten viser en god sammenhæng med 

kontantprisudviklingen, men den kraftige stigning i ejerboligpriserne i slutningen af interval 

3 og begyndelsen af interval 4 udmønter sig i en mindre korrelation, end det er tilfældet i 

interval 2. Forklaringsevnen hos denne fundamental er dermed begrænset, idet der sker 

så systematisk en ændring i resultaterne og det kan blot konstateres, at der er en 

sammenhæng mellem denne fundamental og kontantprisudviklingen i den periode som 

denne fremstilling dækker over, men at udviklingen i indkomst ikke selvstændigt kan 

forklare udviklingen.  
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Modsat ”befolkning” og ”indkomst” er udsvingene i korrelationskoefficienten for ledighed 

væsentligt mindre på tværs af de fire intervaller. I interval 1 ses en god sammenhæng 

mellem fald i ledighed og stigning i kontantprisniveauet. Denne sammenhæng intensiveres 

i interval 2, hvor der ses en næsten perfekt modsat korrelation mellem et fald i ledigheden 

og den positive udvikling i kontantprisniveauet. Denne sammenhæng er ikke helt så 

markant i de sidste to intervaller og navnlig i interval 3 ses en mindre stringent 

sammenhæng, idet ledigheden er stigende i perioden 2001-2004, hvor også 

kontantprisniveauet er stigende. Det sidste interval kan heller ikke, på samme måde som 

interval 2, vise en direkte sammenhæng mellem ledighedsniveauet og 

kontantprisniveauet. 

Den interessante sammenhæng er for nærværende fremstilling, i hvor høj grad 

ledighedsniveauet generelt er en indikator for kontantprisniveauet og dettes udvikling. 

Således kan man vælge at anskue sammenhængen generelt set over de sidste 25 år, 

med de konjunkturvendinger der har indfundet sig i denne periode, eller man kan vælge at 

anskue dette i de nævnte intervaller. I sidstnævnte tilfælde betyder det imidlertid, at 

forklaringsevnen for ledighedsniveauet kontra kontantpriser mindskes grundet denne 

inddeling i intervaller. Ser man på den samlede korrelation mellem ledighed og 

kontantpriser er KKE -0,7458 og altså umiddelbart en meget pæn samlet korrelation 

mellem denne fundamental og kontantprisniveauet over de fire intervaller. Ser man isoleret 

på intervallerne hver for sig, giver disse ikke det samme indtryk på nær interval 2, der viser 

en særdeles god korrelation. Her er med andre ord tale om, at intervalinddelingen giver 

udslag i mere volatilitet. Kastes samtidig et blik på den grafiske fremstilling af ledighed 

overfor kontantprisniveauet i figur 6, så fremgår også her, at såfremt intervalopdelingen 

var valgt anderledes, vil dette kunne fremtvinge andre resultater, end det er tilfældet for 

nærværende.

Dette ændrer imidlertid ikke på, at der ses en tæt sammenhæng mellem 

ledighedsniveauet og kontantprisniveauet i de nævnte intervaller. Denne sammenhæng er 

                                                

58 Beregnet gennemsnit af de fire værdier ((-0,82-0,98-0,49-0,67)/4) 
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væsentlig for nærværende, idet formålet med beregningerne er at fastslå forklaringsevnen 

hos denne fundamental. Denne evne må vurderes at være ganske god, idet der ses en 

tæt sammenhæng over de fire intervaller, der jo som bekendt dækker over mange 

ændringer på ejerboligmarkedet. Ud fra en rationel økonomisk betragtning giver dette 

også intuitivt mening, idet boligejere og boligkøbere finansierer boligkøbet gennem 

indtægten fra jobbet. Stiger ledigheden, må antallet af potentielle købere og dermed 

efterspørgslen også falde, hvilket leder til faldende priser. 
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Ses der isoleret på interval 2 og 3, viser disse en meget tæt sammenhæng mellem et fald i 

renteniveauet og en stigning i kontantprisniveauet. Renteniveauet er gennem disse 

intervaller faldende og kontantpriserne jævnt stigende indtil sidst i interval 3, hvor disse 

stiger kraftigt næsten samtidig med et kraftigt fald i renteniveauet. Som tidligere nævnt er 

denne periode dog marginalt forskudt, idet renteniveauet i interval 3 er kraftigt faldende 

allerede fra 2001 og kontantpriserne først kraftigt stigende fra 2004.  

Interval 1 er derimod udtryk for samvariation mellem et faldende kontantprisniveau og en 

faldende rente. Årsagen til dette kan dog imidlertid være, at de finanspolitiske tiltag, der 

indførtes i begyndelsen af dette interval, var særdeles kraftige bl.a. med det tidligere 

nævnte mixlånskrav og reducering af skatteværdien af rentefradraget. Renteniveauets 

påvirkning på kontantprisniveauet kan derfor være udhulet gennem disse kraftige 

påvirkninger af samfundsøkonomien.  

I interval 4 ændrer billedet sig markant fra de øvrige intervaller. I denne periode ændres 

KKE til 0,88 og er dermed et udtryk for, at der er opstået en situation med næsten perfekt 

samvariation mellem renteniveau og kontantprisudvikling.59 I interval 4 ses således et 

renteniveau der først er stigende og derefter faldende, men uden at kontantprisudviklingen 

påvirkes i positiv retning ved det faldende renteniveau. Denne situation er særegen i 

forhold til interval 2 og 3, som netop viser korrelation mellem et faldende renteniveau og 

stigende kontantprisniveau. I begyndelsen af interval 3 forekommer det samme 
                                                

59 Interval 1 og 4 har i denne sammenhæng en vis lighed, men på trods af dette er KKE er meget forskellig fra de to 
intervaller. 
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rentescenarie med let stigende renteniveau afløst et fald, men i dette tilfælde observeres 

der stigende kontantpriser gennem hele perioden. Der er dermed noget der indikerer, at 

den seneste udvikling i lavkonjunkturen i interval 4 er drevet af andre faktorer end 

udviklingen i renteniveauet. Dette er ydermere bemærkelsesværdigt, da der netop i dette 

interval har været iværksat flere finanspolitiske tiltag, som har haft til formål at stimulere 

samfundsøkonomien. Således er der tale om en helt anden situation end interval 1, hvor 

der også sås positiv korrelation. I interval 4 befinder samfundsøkonomien sig i en situation, 

hvor faldende rente/lav rente og lempelig finanspolitik ikke ser ud til at påvirke 

kontantprisniveauet i opadgående trend. Dette er en særegen situation set over de sidste 

25 år, idet der tidligere har været en god sammenhæng mellem renteniveau og 

kontantprisniveau (interval 2 og 3) og i interval 1 kan den mindre gode sammenhæng 

forklares med finanspolitiske stramninger. Umiddelbart er det vanskeligt at forklare 

udviklingen i interval 4 ud fra disse faktorer. 
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På trods af at den nævnte finansierings-fundamental er svært at kvantificere, er denne dog 

medtaget for nærværende i et forsøg på at skabe et bedre grundlag for analysen. Da det 

ikke umiddelbart er muligt at beregne korrelationen mellem finansieringsmulighederne og 

kontantprisudviklingen, tager analysen af denne fundamental udgangspunkt i direkte 

betragtninger om finansieringsmuligheder i de nævnte intervaller kontra 

kontantprisudviklingen i selvsamme intervaller. Nedenfor er indsat tabel 2, der viser hvilke 

finansieringsmuligheder der har været til rådighed for boligkøbere i de enkelte intervaller:60

                                                

60 Der ses i denne sammenhæng udelukkende på fremmedkapitaldelen og udelukkende på typer af finansiering. Der 
skelnes således ikke mellem forskellige valutaer og kombinationer mellem OA og eksempelvis RTL er ikke nævnt, da 
disse overordnet set tilhører en af hovedgrupperne nævnt i tabellen. Samtidig skelnes der ikke mellem banklån og 
realkreditlån, da disse grundlæggende tilhører en af de nævnte kategorier uagtet kreditors karakter.  



Side 52 af 70

 Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 4 

Type mixlån 30 årige ANN, 

RTL (1996) 

ANN, RTL,  

OA (2003), 

Garantilån (2004) 

ANN, RTL, OA, 

Garantilån 

SDRO/SDO 

(2007),  

Antal  1 2 4 5 

Tabel 2 - finansieringsmuligheder 

Som det ses af tabellen, er der gennem de seneste 25 år sket en markant liberalisering af 

det danske realkreditsystem.61 Liberaliseringen har betydet, at låntager har fået flere 

muligheder for finansiering af boligkøbet og det nærliggende spørgsmål er derefter om 

dette har haft betydning for boligefterspørgslen. 

Umiddelbart ses en tendens til, at den mest fremtrædende liberalisering af 

finansieringsmuligheder forekommer i midten af interval 3 med indførslen af nye lånetyper 

bl.a. med afdragsfrihed i op til første 10 år af tilbagebetalingsperioden. Dette stemmer med 

god nøjagtighed overens med de kraftigste stigninger i kontantprisniveauet i de fire 

intervaller tilsammen, hvorfor der er en tendens til korrelation mellem udviklingen i 

finansieringsmuligheder og kontantprisniveau. Dog er der modifikationer til dette, idet 

interval 4 udvider disse muligheder med indførslen af SDO/SDRO, hvilket ikke påvirker 

kontantprisniveauet i positiv retning, da dette niveau som bekendt er faldende. Derfor er 

det ikke umiddelbart muligt, ud fra ovenstående, at konkludere hvorvidt der er en 

sammenhæng, mellem de forandringer der er sket på lånemarkedet og 

kontantprisudviklingen. Det kan se ud til, at der er en vis sammenhæng mellem disse 

faktorer og det har også været genstand for megen analyse i anden litteratur, hvorvidt 

indførslen af afdragsfrie lån har været med til at skabe en øget boligefterspørgsel. 

Behandlingen af dette emne ligger dog udenfor rammerne af denne fremstilling og der vil 

derfor ikke blive analyseret nærmere på dette forhold. Det kan blot konstateres, at 

udviklingen i denne fundamental ”finansiering” stemmer godt overens med billedet der er 

tegnet fra de øvrige fundamentals, nemlig at der er en vis sammenhæng i udviklingen 

                                                

61 For yderligere uddybning henvises til relevant litteratur, eksempelvis (Realkreditrådet, 2009) 
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mellem fundamentals og kontantprisniveau i interval 2-3, men at denne udvikling ikke på 

samme måde kommer til udtryk i interval 4. Mere herom straks nedenfor. 
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En mulig forklaring på udviklingen i interval 4 kan findes i teorierne omkring behavioural 

finance og bobbleteori. Ovenfor blev det diskuteret hvorvidt kriterierne udledt fra Case og 

Shiller, kan vurderes at have været opfyldt på det danske ejerboligmarked i den seneste 

højkonjunktur. Noget kunne indikere, at udviklingen i kontantpriserne på ejerboliger har 

været ude af trit med en af de mest signifikante fundamental, idet der er positiv korrelation 

mellem renteniveau og kontantprisniveau i interval 4. Dermed kan en forklaring være, at 

der har været udviklet en overprissætning af ejerboliger i tråd med Case og Shillers 

teorier. Dette bygges på, at renteniveauet, med et par modifikationer, i de andre intervaller 

er en god indikator for kontantprisudviklingen baseret på korrelationen. Ændres interval 3 

således at denne periode strækker sig fra 1999-2005, opstår en KKE på -0,88 i forhold til 

de nuværende -0,73.62 Med andre ord forbedres forklaringsevnen mellem 

sammenhængen i renteniveau og kontantprisniveau. Denne sammenhæng tilsidesættes 

dog i interval 4, hvilket kan være en indikator på, at slutningen af interval 3 og interval 4 er 

et udtryk for en ny situation på ejerboligmarkedet, hvor prissætningen, i forhold til de sidste 

25 år, har været ude af trit med de grundlæggende fundamentals. Dykker man dybere i 

dette, kan man samtidig konstatere, at en af de øvrige signifikante fundamentals, nemlig 

ledigheden, også viser en forandring i interval 3 og 4.  

Interval 2 og 3 dækker samlet over en periode på 14 år, hvor der generelt ses en tæt 

sammenhæng mellem fundamentals og kontantprisudviklingen. Denne sammenhæng 

udviskes i slutningen af interval 3 og i interval 4 – en periode der dækker over væsentlig 

færre år, nemlig ca. 3-5 år. Alene på baggrund af værdierne i tabel 1 kan det ses, at 

slutningen af interval 3 og interval 4 markerer sig som ”afvigende” fra de øvrige 

intervaller.63 Dette kan tyde på, at fundamentals i den seneste højkonjunktur har været sat 

”ud af kraft” og at efterspørgslen på ejerboligmarkedet har været drevet helt eller delvist af 

andet end rationelle økonomiske betragtninger, i tråd med den ovenfor nævnte teori 

                                                

62 For datamateriale se bilag 1 

63 Ud fra den grafiske afbildning af de anvendte data kan det ses, at ændringen i sammenhængen mellem fundamentals 
og kontantprisudvikling begynder i slutningen af interval 3 og fortsætter i interval 4. 
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fremført af Case og Shiller. Modsat kan man argumentere for, at den kraftigste stigning i 

kontantprisniveauet er sket i slutningen af interval 3 og resultaterne i interval 4 således 

ikke kan bruges som målestok for en overprissætning. Dertil bør man dog inddrage noget 

af teorigrundlaget fra kapitel 5.5, hvori det blev statueret, at ejerboligmarkedet på lang sigt 

bør indfinde sig i en ligevægt, upåagtet de udsving der forekommer på kort sigt. Dette 

passer på denne måde godt overens med de fremkomne resultater, idet interval 4 må 

vurderes at være en ”tilpasningsperiode”, hvor den kraftige stigning i interval 3 udlignes 

gennem kontantprisfald i bedre tråd med de bagvedliggende fundamentals. Der kan i 

interval 4 således være tale om en ”forsinket” effekt på den kraftige stigning der fandt sted 

i interval 3 og der kan argumenteres for, at kontantprisniveauet er på vej mod en lang-sigts 

ligevægt med de priskorrektioner som markedet har været vidne til gennem de seneste 2-

3 år.  

Hvis dette skulle være tilfældet, er det for eksemplets skyld interessant at forestille sig 

hvorledes udviklingen ville have været, hvis kontantprisniveauet fra 2004-2006 havde 

udviklet sig lineært. Dette ville stå i kontrast til den kraftige stigning efterfulgt af et kraftigt 

fald som har været tilfældet. I bilag 1 er udregninger af KKE vist med den modifikation, at 

interval 3 også omfatter det tidligere interval 4 og at kontantprisniveauet er fiktivt 

modelleret til at følge en lineær stigning på 3 % p.a. fra 2003 til 2009.64

Kontantprisniveauet i 2009 med de fiktive værdier stemmer stort set overens med det 

tilsvarende kontantprisniveau med de faktiske værdier. 

Disse fiktive tal er medtaget for at give et billede af hvordan den langsigtede prisdannelse 

kunne have set ud. Nedenfor er indsat tabel 3 og 4 med resultater der er fremkommet ved 

brug af ovenstående prisudvikling og resultater fra foregående udregning: 

                                                

64 Udregninger og data til disse er markeret med ”3 % vækst” i bilag 1 
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Faktisk Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 4 

Renteniveau 0,16 -0,98 -0,73 0,88 

Ledighed -0,82 -0,98 -0,49 -0,67 

Indkomst -0,93 1,00 0,89 -0,93 

Befolkning -0,84 0,99 0,90 -0,88 

Tabel 3 

Fiktiv Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 4 

Renteniveau 0,16 -0,98 -0,69 

Ledighed -0,82 -0,98 -0,67 

Indkomst 0,93 1,00 0,99 

Befolkning -0,84 0,99 0,99 

Tabel 4 

Som det ses af bilag 1 og tabellerne 3 og 4, vil en lineær prisstigning have betydet, at 

korrelationen mellem renteniveau og kontantprisniveau i det nye interval 3 ville være -0,69, 

med andre ord en tæt korrelation mellem denne fundamental og prisudviklingen. Til 

sammenligning var korrelationen før hhv. -0,73 og 0,88 i interval 3 og 4. Samme resultat 

gør sig gældende for de øvrige fundamentals, der alle udviser en bedre korrelation ved 

den fiktivt opstillede kontantprisudvikling. Særligt ses en forbedring i ”renteniveau” der nu 

på en bedre måde beskriver en sammenhæng mellem udviklingen i denne fundamental og 

kontantprisniveauet. 

Ovenstående resultater kan anvendes som katalysator for en påstand om, at der har 

hersket en overprissætning af ejerboligmarkedet, der har været ude af trit med de 

bagvedliggende fundamentals. På trods af at denne analyse er udført på et relativt simpelt 

grundlag, der kun tager udgangspunkt i de nævnte fundamentals og ej heller disses 

indbyrdes vægtning, har flere analyser af det danske boligmarked vist lignende 

resultater.65 Den fiktive lineære prisstigning på 3 % p.a. er valgt tilfældigt66, men på trods 

                                                

65 Se bl.a. (Økonomiministeriet, 2005) hvor kun ca. 70 % af stigningen på boligmarkedet efter 2004 kan forklares via 
fundamentals 
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af dette viser ovenstående resultater en god korrelation. Noget kunne altså tyde på, at 

perioden fra 2007 og til nu har været en ”tilpasningsperiode” skabt af en meget kraftig 

prisstigning ude af trit med de bagvedliggende fundamentals.  

Dette leder naturligt til en overvejelse om hvor det ”naturlige” niveau for kontantpriserne 

skal findes i det nuværende marked. Det ligger imidlertid udenfor denne fremstillings 

område at gå dybere i en analyse af hvornår den nuværende korrektion stopper. Det kan 

blot konstateres, at der gennem de seneste måneder har været tegn på at 

kontantprisniveauet har tilpasset sig det nye ligevægtspunkt.67 Hvis dette er tilfældet, 

understøtter det ovenstående argument om at interval 3 har fungeret som en 

”tilpasningsperiode” og at kontantprisniveauet nu er på vej mod en lang-sigts ligevægt.  

                                                                                                                                                                 

66 Der er antaget en gennemsnitlig inflation på 2 % p.a. på lang sigt og hertil lagt en merprisstigning 

67 (Nationalbanken, 2010) 
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Som nævnt ovenfor viser beregningerne af KKE, at der i interval 4 ikke er en så tæt 

sammenhæng mellem udviklingen i kontantprisniveauet og udviklingen i de 

bagvedliggende fundamentals som i de øvrige intervaller. I det følgende diskuteres denne 

manglende sammenhæng og hvilken betydning dette har for muligheden for at analysere 

fremtidens udvikling. 

På nuværende tidspunkt befinder boligmarkedet sig i et ”vadested” mht. den kommende 

prisudvikling. Nyligt udsendt statistik peger på, at boligpriserne i visse regioner har 

stabiliseret sig på det nuværende niveau og visse steder ses endda begyndende 

stigninger i kontantprisniveauet.68 Noget kan derfor tyde på, at en vending er på vej på 

markedet. Det er nærliggende i denne sammenhæng at gøre sig nogle tanker om, hvad 

der er årsagen til denne stabilisering i kontantpriserne, som de seneste 2-3 år ellers har 

været faldende – endog meget kraftigt til tider. Et nærliggende bud kunne være det 

nuværende renteniveau. Det har ved flere lejligheder, blandt markedets aktører, været 

fremsat, at den kraftige reduktion der er sket i renteniveauet over de sidste 18 måneder 

har holdt hånden under boligmarkedet og affødt den nuværende situation, hvor visse 

regioner oplever stabilisering.69 Nedenfor i figur 10 er vist den grafiske sammenhæng 

mellem kontantpriser og renteniveau for interval 4.70

                                                

68 (Nationalbanken, 2010) 

69 Bl.a. Danske Bank var i januar 2010 i medierne med sådan en udtalelse 

70 Kilde til datagrundlag for beregninger er Danmarks Statistik 
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Figur 10 – Renteniveau og kontantprisniveau de sidste 3 år 

Udviklingen i interval 4 viser faldende kontantprisniveau men stabilisering af dette sidst i 

perioden. Renteniveauet er først stigende, men faldende midt i perioden og befinder sig nu 

under niveauet for begyndelsen af intervallet. Der ses tilsyneladende ikke nogen tæt 

sammenhæng mellem denne fundamental og kontantprisniveauet i perioden. Det kan blot 

konstateres, at renteniveauet falder kraftigt i slutningen af perioden og at kontantpriserne 

ser ud til at stabiliseres. Det er vanskeligt at se detaljeret forklaring på 

kontantprisudviklingen ud fra renteniveauet i årene 2007-2010.  

En anden forklaring kan imidlertid være ledighedsudviklingen. Nedenfor i figur 11 er indsat 

en tilsvarende grafisk afbildning af ledigheden og kontantprisudviklingen i interval 4. 
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Figur 12 – ledighed og kontantprisniveau de sidste 3 år 

Som det ses, er der kommet markant flere ledige de seneste 2 år, og ud fra resultaterne 

ovenfor vil en stigende ledighed betyde faldende boligpriser. Dette har også været tilfældet 

indtil nu, men umiddelbart hænger udviklingen i ledighedsniveauet ikke sammen med 

stabiliseringen i kontantprisniveauet. Det kan dog diskuteres, om der kan ses en lille 

sammenhæng i dette, da stigningen i ledigheden gennem de seneste kvartaler har været 

aftagende og derfor kunne tale for en mindre stabilisering af markedet. Tages der 

udgangspunkt ovenstående resultater, ses der en bedre korrelation mellem ledighed og 

kontantprisudvikling i interval 4 frem for interval 3. Noget kunne derfor tyde på, at indenfor 

den seneste hhv. højkonjunktur og lavkonjunktur ses en bedre sammenhæng i tilfælde af 

lavkonjunktur end i tilfældet af højkonjunktur. Ledigheden ses med andre ord at have 

bedre sammenhæng med prisniveauet, når samfundet befinder sig i lavkonjunktur. 

Omvendt ses det modsatte resultat i interval 1 og 2. Der er således modsatrettede tegn på 

den reale sammenhæng og det påvirker naturligvis den sikkerhed hvormed der kan 

konkluderes. Intuitivt kan man måske forestille sig, at i ”nedgangstider” vil potentielle 

boligkøbere i højere grad afholde sig fra at efterspørge fast ejendom, når det ”ser sort ud” 

med samfundsøkonomien. Det er nemmere at være boligkøber, når samfundsøkonomien 

ser ud til at være ”på vej op”, end når det modsatte er tilfældet, selvom de grundlæggende 
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fundamentals skulle være på samme niveau. Dette er dog blot den intuitive umiddelbare 

sammenhæng og svært kvantificerbart.  

På basis af ovenstående beregninger må det dog vurderes, at denne opbremsning i 

stigningstakten på ledigheden ikke umiddelbart er årsag til stabilisering af boligpriserne. 

Som det ses i resultaterne, er ledigheden den af de fire fundamentals i interval 3 som 

præsterer den mindste korrelation. Noget kunne tyde på, at ledighedsniveauet ikke har 

helt den samme tætte sammenhæng med boligprisudviklingen som renteniveauet 

tilsyneladende har. På baggrund af dette vurderes det derfor, at den faldende stigningstakt 

der har været i ledigheden gennem de seneste måneder, ikke umiddelbart er årsag til 

stabiliseringen af markedet. Den fremtidige udvikling i ledigheden er dog stadig interessant 

i relation til den fremtidige udvikling i kontantprisniveauet, da beregningerne viser, at der 

på lang sigt er en god negativ korrelation mellem denne fundamental og 

kontantprisudviklingen. Tilsyneladende er denne sammenhæng dog sat ud af kraft i det 

nuværende marked, da der ikke ses en tæt sammenhæng i interval 4. Dette betyder 

naturligvis, at det er mere vanskeligt at vurdere fremtidens udvikling, såfremt der ikke ses 

en sammenhæng mellem de bagvedliggende fundamentals og den udvikling der er sket.  

Kastes et blik på udviklingen i indkomst, har den seneste tids genforhandling af 

overenskomster i de forskellige brancher givet en indikation af, at lønstigningerne i de 

kommende år vil være begrænsede.71 En reduktion i den årlige lønstigning vil intuitivt give 

en lavere efterspørgsel efter boliger og dermed tale for et faldende prisniveau. 

Sammenlignes interval 1 og interval 4, som begge er intervaller med faldende 

kontantpriser og en negativ korrelation mellem indkomst og disse, ses det, at KKE 

tilsyneladende er sammenfaldende disse intervaller imellem. Det er bemærkelsesværdigt, 

at boligmarkedet på nuværende tidspunkt befinder sig i en situation med stabilisering, da 

der fremover forventes små eller slet ingen lønstigninger. Den nuværende stabilisering 

underbygger, at stigningstakten i indkomsten ikke har høj påvirkning på 

kontantprisniveauet på kort sigt.  

                                                

71 Dette har været fremme i medierne i forbindelse med genforhandlingen af overenskomsten i de store fagforbund. Se 
eksempelvis http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/din-l%C3%B8nstigning-er-i-alvorlig-fare/?id=26764463 



Side 62 af 70

Den fremtidige udvikling i befolkningstilvæksten må vurderes ikke at have en signifikant 

effekt på den fremtidige kontantprisudvikling på kort sigt. Som det også fremgik af KKE fra 

de enkelte intervaller, forekommer der ikke større udsving i denne fra konjunkturvending til 

konjunkturvending. Skulle kontantprisudviklingen vende til det positive i løbet af den næste 

periode, vil KKE dermed formentlig blive positiv tæt på 1, som det var tilfældet i interval 2 

og 3.  

På baggrund af de udregnede korrelationer for interval 4, kan det ses, at der ikke er en tæt 

sammenhæng mellem den udvikling der har været i kontantprisniveauet og den udvikling 

der er sket i de underliggende fundamentals. Der er samvariation mellem renteniveau og 

kontantprisniveau, mens ledighedsniveauet giver et billede af en negativ korrelation med 

kontantprisniveauet. Bag disse tal gemmer sig dog en modifikation. Ses der på den 

grafiske afbildning af resultaterne nedenfor ses det, at på trods af at korrelationen for 

ledighed er ”bedre” end for renteniveau, så ses der en stigning i ledigheden samtidig med 

en stabilisering i kontantprisniveauet. Renteniveauet er derimod faldende også efter at 

kontantprisniveauet er begyndt at stabilisere sig. Noget kunne derved tyde på, at grundet 

den forsinkede effekt af rentefaldet på kontantprisniveauet viser korrelationen et mindre 

præcist billede af renteniveauets sammenhæng med kontantprisniveauet, end det 

retfærdigvis er tilfældet. Der kan altså være tale om, at faldende renteniveau først viser sin 

effekt på kontantprisniveauet med forsinkelse. For ledighedens vedkommende er der 

formentlig tale om, at den gode korrelation der kan ses at være i sidste halvdel af interval 4 

”opvejer” den lave korrelation, der er i første halvdel af perioden. Derfor er KKE på dette 

korte sigt ikke nødvendigvis en god målestok for den indbyrdes sammenhæng. 

Resultaterne viser, at for at KKE skal have en berettigelse som beskrivende for 

udviklingen, skal tidsrammen være af en vis længde.

Det væsentlige spørgsmål er derfor, om det er muligt at udlede en sammenhæng i det 

nuværende marked der gør, at fremtidens udvikling kan beskrives nærmere. 

Brugen af fundamentals som en måde at modellere boligprisudviklingen skal ses i 

sammenhæng med hvad disse fundamentals i øvrigt er et udtryk for. Denne beregning 

skal i princippet forekomme at være den beregning som kommende boligejere/købere i 

”gennemsnit” foretager inden disse enten vælger at efterspørge ny bolig eller afvente og 
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efterspørge på et senere tidspunkt. Med andre ord er der tale om, at man forsøger at give 

et billede af hvor stor en mængde boligkøbere der med de givne økonomiske 

forudsætninger (fundamentals) vil vælge at fremskynde boligforbrug og erhverve sig en ny 

ejerbolig. Disse forudsætninger (fundamentals) angiver hvorvidt der kan forventes høj eller 

lav efterspørgsel, da alle potentielle boligkøbere ”i gennemsnit” er underlagt de samme 

økonomiske rationaler.72 Dermed burde analysen af den kommende udvikling på 

ejerboligmarkedet blot være et spørgsmål om at analysere udviklingen af fundamentals og 

derfra give et fuldkomment billede af hvordan ejerboligmarkedet vil udvikle sig i de 

kommende år. Denne påstand er dog en sandhed med meget omfattende modifikationer – 

så omfattende, at man vil kunne påstå, at den er uden videnskabelig relevans. Sandheden 

er jo netop, som det også er fremkommet i resultaterne i denne fremstilling, at verden er 

mere omfattende end udviklingen i fem udvalgte økonomiske fundamentals. Skal man 

udtale sig om den kommende udvikling, bliver dette på et spinkelt grundlag med 

information der langtfra forekommer at være fuldkommen. 

Det danske ejerboligmarked har været vidne til kraftige prisreduktioner over de seneste 2-

3 år og noget kunne tyde på, at der nu er sket en stabilisering af priserne – dog fordelt 

over store regionale forskelle. Noget kunne samtidig tyde på, at det nuværende lave 

renteniveau har været en af drivkræfterne i dette. Men tilsyneladende ser det nu også ud 

til, at betydningen af de bagvedliggende fundamentals har ændret sig i forhold til tidligere 

tiders konjunkturvendinger. Dette bygges på, at der ses tegn på en højere volatilitet på 

ejerboligmarkedet, hvor andre faktorer end økonomiske rationaler lægges til grund for 

beslutningen om investering i ejerbolig. Hvis der udelukkende er tale om, at alle aktører på 

markedet er rationelle og har fuld information, ville man kunne argumentere for, at 

boligmarkedet burde være inde i en positiv udvikling i stil med tidligere tiders stigninger. Til 

trods for mediernes beskrivelser af en økonomi på afgrundens rand er ledigheden i 

Danmarks stadig en af Europas laveste.73 Sammenholdt med den lave rente og et højt 

                                                

72 Høj grad af fremmedfinansiering, skattemiljø mv. som nævnt tidligere.  

73 Kilde: Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1 
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indkomstniveau74, burde disse realiteter tale for, at ejerboligpriserne i teorien skulle udvikle 

sig positivt. 

Tilsyneladende er disse økonomiske rationaler sat ud af kraft i den nuværende 

konjunkturvending. Hvad der er årsagen til dette er særdeles svært at udlede, men baseret 

på denne fremstillings datagrundlag, kan en årsag være den øgede spekulative tilgang til 

investering i ejerboliger.75 Tilsyneladende er der sket en ændring i baggrunden for 

ejerboligens berettigelse – fra hovedsageligt at være et spørgsmål om at få ”tag over 

hovedet” som i tidligere tiders boligkriser, er ejerboligen måske mere blevet et 

investeringsobjekt, som i tillæg tilbyder at familien kan bo under trygge forhold indtil at 

boligen på kun et par år gerne skulle have tjent sin løn ind og forhåbentlig mere til. Dette 

skaber en høj grad af volatilitet på boligmarkedet, idet øget fokus på spekulation naturligt 

skaber et marked der reagerer kraftigt på udsving i det underliggende aktivs 

værdiansættelse. Når medierne samtidig fokuserer på dette gennem forsimplede 

antagelser og en ensidet fokus på enten op eller nedture, må dette alt andet lige også 

skabe et marked der er præget af usikkerhed og nervøsitet. Noget kan i hvert fald tyde på, 

at boligmarkedet har ændret karakter fra de første tre intervaller til det seneste. Fra at 

være et marked hvor udviklingen med god nøjagtighed har kunnet beskrives ved hjælp af 

de underliggende økonomiske faktorer, er ejerboligmarkedet blevet et marked, der 

tilsyneladende i højere grad er præget af forventningsdannelse. Netop denne 

forventningsdannelse er uhyre svær, hvis ikke umulig at modellere.  

                                                

74 Jvf. tidligere indsat grafiske afbildning af reallønsudviklingen 

75 Se tidligere afsnit 
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Denne fremstilling har i det foregående opstillet en teoretisk ramme for bestemmelse af 

boligpriser, dernæst diskuteret anvendelsen af denne teoriramme og ydermere analyseret 

hvorledes udviklingen på det danske ejerboligmarked har været. Endelig er der givet et 

bud på den fremtidige udvikling på markedet givet forudsætningerne udledt i de 

forudgående afsnit. 

I det følgende perspektiveres og opsamles på de fundne implikationer og slutteligt 

konkluderes på fremstillingens problematik som beskrevet i kapitel 1 og 2. 

Det danske ejerboligmarked har været den grundlæggende genstand for analysen 

foretaget i denne fremstilling. Det er dog relevant også at kigge ud over landets grænser, 

med henblik på at perspektivere på den udvikling det danske marked har været vidne til. 

Ses der på udviklingen på det europæiske ejerboligmarked fremkommer der tydelige 

ligheder i udviklingen i kontantprisniveauet over de seneste 25 år.76 Der tegner sig et 

billede af en udvikling på ejerboligmarkedet, der med god tilnærmelse er identisk på tværs 

af landegrænser. Denne giver naturligvis en grund til at overveje, om de fremtidige 

modeller for kontantpriser på ejerboliger bør korrigeres og samtidig om denne udvikling 

har påvirket de danske ejerboligpriser i nævneværdig grad på nuværende tidspunkt.

Når den samme udvikling er sket over mange lande i Europa, er det nærliggende at 

inddrage den tidligere diskuterede teori vedrørende ”behavioural finance”. Der kan 

argumenteres for, at når så mange markeder med identiske aktiver alle oplever den 

samme udvikling indenfor denne relativt begrænsede periode, må der være nogle 

yderligere underliggende økonomiske faktorer end blot bobleteori. Det kan i hvert fald virke 

paradoksalt, at samtlige syv kriterier skulle være opfyldt på samtlige markeder. Noget 

kunne derfor tyde på, at det ikke udelukkende har været spekulation og psykologi, der har 

drevet udviklingen. Kastes der derimod et blik på renteudviklingen i disse lande, 

fremkommer en tæt lighed med den danske udvikling. I det samme materiale fra OECD 

                                                

76 (André, Christophe, 2010, p. 10) 
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hvor grafikken om udviklingen på ejerboligmarkederne i Europa er publiceret ses også, at 

rentescenariet har været tæt på ens i mange lande. 

Tidligere er det i denne fremstilling nævnt, at det danske boligmarked i den seneste 

periode på 10 år har udviklet sig mere volatilt, end der har været historisk tradition for. 

Dette ses også på andre europæiske markeder, hvorfor der også kan argumenteres for, at 

disse markeder fremover kan opleve en højere grad af volatilitet. Dette betyder samtidig, 

at det bliver vanskeligere at modellere fremtidens udvikling på både det danske og andre 

europæiske markeder. Noget taler på nuværende tidspunkt for, at de før kendte historiske 

sammenhænge med rente, ledighed og andre fundamentals i perioder fremover også kan 

være sat ud af kraft. 
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En måde at bestemme udviklingen i boligpriserne er gennem anvendelse af 

mikroøkonomiske teorier om udbud og efterspørgsel samt anvendelse af Tobins Q 

tankegangen. På kort sigt vil prisen på en bolig være bestemt af efterspørgslen, idet 

boligudbuddet på kort sigt vil være tæt på konstant og dermed uelastisk. På lang sigt vil 

prisen på ejerboliger finde en ny ligevægt, der i høj grad vil være bestemt af omkostninger 

til opførsel af nybyggeri. På lang sigt vil boligbeholdningen bestemmes af 

boligefterspørgslen, idet en stigning i efterspørgsel vil lede til øgede boliginvesteringer. Det 

omvendte vil gøre sig gældende i tilfælde af et fald i efterspørgslen.  

Udviklingen i boligprisen kan også anskues gennem sammenhængen til grundlæggende 

økonomiske ”fundamentals” i samfundsøkonomien. I de seneste 25 år har der generelt 

været en god sammenhæng mellem udviklingen i renteniveau, ledighedsniveau, 

befolkningstilvækst, indkomst og finansieringsmuligheder og boligpriserne i forbindelse 

med konjunkturændringer i samfundsøkonomien. Dette gør sig dog ikke gældende i de 

seneste fem år, hvor der ikke ses en tæt sammenhæng mellem udviklingen i disse og 

boligprisudviklingen. En årsag til den uklare sammenhæng mellem fundamentals og 

kontantprisniveauet i de seneste fem år kan være, at markedet har været drevet af 

spekulation i overensstemmelse med tankerne om ”behavioural finance”. 

 Anvendes korrelationskoefficienten som en målestok for hvilken sammenhæng der har 

været de seneste 25 år mellem udviklingen i disse fundamentals og boligprisudviklingen, 

fremkommer et lignende resultat som ovenfor. De seneste fem år har der ikke været en 

stringent sammenhæng mellem disse faktorer målt på korrelation, hvor der fra 1986 - 2005 

sås en god korrelation mellem de fem fundamentals og boligprisudviklingen i forbindelse 

med konjunkturændringer. Særligt viste ledigheds- og renteniveau en god korrelation med 

boligprisudviklingen indtil 2005, hvorefter denne sammenhæng udviskes. Den fremtidige 

udvikling er derfor særdeles svær at spå om på baggrund heraf, men de seneste års 

udvikling tyder på, at ejerboligmarkedet har risiko for at udvikle sig mere volatilt 

fremadrettet, end det historisk har været tilfældet. 
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