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1. INTRODUKTION  

1.1 INDLEDNING  

Boligpriserne er traditionelt genstand for stor opmærksomhed fra alle dele af samfundet og er mere 

end almindeligt interessante for den menige borger, da omkring halvdelen af os bor i ejerbolig og 

dermed har en direkte interesse i boligprisernes udvikling.  

I mange år forud for finanskrisen 2007-2008 var der højkonjunktur1 og stor tillid til fortsatte 

prisstigninger på boligmarkedet.2 Da finanskrisen ramte i 2007, blev markedet ramt af boligprisfald, 

og der har efterfølgende været almindelig enighed om, at stigningerne i de sidste år inden krisen 

ikke bundede i reelle værdier, men i stedet var resultatet af en prisboble på boligmarkedet, der 

som følge af forskellige omstændigheder resulterede i de store prisstigninger.3  

Når en prisboble udvikler sig og til sidst brister, får det konsekvenser, der rækker længere end blot 

boligmarkedet.4 Penge- og realkreditinstitutter, som under boligboblen har finansieret boligkøb på 

baggrund af værdier, der ikke længere er til stede, forsøger at bremse op for udlånene. 

Byggebranchen kan opleve en skarp opbremsning af byggeriet, hvilket kan føre til konkurser og 

dermed stigende ledighed. Den enkelte boligejer kan blive teknisk insolvent og låst til sin bolig, der 

ikke kan sælges uden tab for långiveren. Dertil kommer afledte effekter i samfundsøkonomien, 

såsom faldende tillid hos forbrugerne, reduceret forbrug mm. 

Efter at boligboblen bristede i 2007 var lånemarkedet præget af en mere tilbageholdende tilgang til 

udlån i forhold til årene inden 2007. Udover den mentalitetsændring, der indfandt sig i kølvandet på 

finanskrisen, blev der implementeret egentlige regulatoriske opstramninger, herunder krav til 

yderligere kapitalisering af banker og realkreditinstitutter. Den offentligretlige regulering af 

långivningen til private blev således strammet op med henblik på at undgå en tilsvarende boble og 

for at sikre, at boligejere kunne betale deres ydelser også i tilfælde af, at renten steg.  

Siden 2012 er boligpriserne imidlertid steget på ny, og selvom kreditgivningen fortsat forekommer 

mindre lempelig end i årene før finanskrisen, har der som følge af erindringen om den seneste 

krise været et større fokus på risikoen for boligprisbobler. De senere år er der således på ny 

opstået en debat om, hvorvidt der er en prisboble under opsejling på boligmarkedet. Allerede i 

                                                           
1 (André, 2010) 
2 (Danmarks Nationalbank, et al., 2011, 1. kvartal, del 1) 
3 (Danmarks Nationalbank, et al., 2011, 1. kvartal, del 1) og (Rangvidrapporten, 2013) 
4 (Jørgensen K., 2017) 
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2013 leverede medierne de første advarsler fra observatører i markedet om en mulig risiko for en 

boble i København,5 og diskussionen er siden fortsat6 og har nu stået på i flere år, idet medierne 

synes at indhente nye ekspertvurderinger af risikoen, hver gang der konstateres nye prisstigninger. 

Diskussionen om risikoen for boligbobler har bl.a. rod i det forhold, at nogle ikke finder grundlag for 

de stigende boligpriser i de samfundsøkonomiske strukturer, som i øvrigt er til stede. Desuden er 

der tilsyneladende konsensus om, at risikoen for en boble mestendels vedrører det københavnske 

boligmarked, hvor priserne da også er steget mest.7 

Motivationen for denne opgave er afledt af denne debat om en mulig boligboble og ønsket om at 

undersøge, hvad der ligger til grund herfor, og hvad der eventuelt kan gøres for at dæmpe risikoen 

for en boble. Opgavens formål er derfor at undersøge, om der på baggrund af udvalgt teori kan 

findes grundlag for at konkludere, at en prisboble er undervejs på markedet for ejerlejligheder i 

København. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Formålet med opgaven er at undersøge, om der på baggrund af de stigende boligpriser er en 

prisboble under udfoldelse på ejerlejlighedsmarkedet i København. Problemformuleringen for 

opgaven er derfor  

Er der en boligboble undervejs på det danske ejerboligmarked for ejerlejligheder i København? 

1.3 METODE  

Metode 

Den overordnede fremgangsmåde i besvarelsen af problemformuleringen for denne opgave er 

følgende:  

Først dokumenteres boligprisernes cykliske karakter og sammenhængen med de 

samfundsøkonomiske konjunkturer. Dernæst forklares den normale prisdannelse på boligmarkedet 

og de faktorer, der sædvanligvis driver priserne på kort, mellemlang og lang sigt.  

                                                           
5 Se fx (Dengsøe P. , 2013) 
6 Se (Slavensky, 2017) 
7 (Danmarks Nationalbank, nationalbanken.dk, 2017) s. 9 
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Herefter foretages en gennemgang af selve prisboblefænomenet som en afvigelse fra 

normalscenariet i et bredere perspektiv. Dette sker ved henvisning til litteraturen og historiske 

eksempler på prisbobler. På denne baggrund udledes kendetegn for prisbobler på et generelt plan 

som afviger fra det normale scenarie, som er påvist tidligere i opgaven.   

Herefter følger en undersøgelse af, om boligmarkedet for ejerlejligheder i København følger 

normaludviklingen og kan forklares ud fra udvalgte teoretiske modeller til beskrivelse af 

normalsituationen, eller om der er indikatorer på, at en prisboble er til stede. 

Til at besvare problemformuleringen har jeg gennemført fire analyser, som hver er baseret på 

deres egen metode. De er indbyrdes uafhængige og tillige helt forskellige fra hinanden. Mit formål 

med at anvende flere metoder har været at undersøge problemstillingen på forskellige måder med 

henblik på at etablere et nuanceret grundlag for en konklusion. 

Endelig agter jeg at vurdere relevansen af stabiliserende tiltag på grundlag af de opnåede 

resultaterne af analyserne.  

Analyserne er baseret på følgende teorier: 

Den første analyse er baseret på kriterier formuleret af Case og Shiller,8 der både er af kvantitativ 

og kvalitativ karakter.   

Den anden analyse vedrører niveau og udvikling af Tobins Q, som udgøres af forholdet mellem 

pris og byggeomkostning. Analysen baseres på sekundære kvantitative data.  

Den tredje analyse er en multipel regressionsanalyse af prisen som den forklarede variabel og 

økonomiske fundamentals som de forklarende variable. Analysen baseres på primært sekundære 

kvantitative data, om end der også inkluderes et element af kvalitative data i analysen.  

Endelig er den sidste analyse baseret på udviklingen i boligbyrden, som er et udtryk for 

boligomkostningen sammenholdt med den disponible indkomst. Denne analyse baserer sig tillige 

på kvantitative data.  

Data og kilder 

I opgaven er anvendt sekundære data, der således er indhentet af tredjemand, idet jeg ikke selv 

har medvirket til indsamlingen. Data er overvejende kvantitative og har dermed den fordel, at de 

ikke på samme måde som kvalitative data er ligeså udsat for behandlerens eller indsamlerens bias 

                                                           
8 (Case & Shiller, 2003, no. 2) 
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og derfor fremstår mere objektive. Hvor indsamleren således ubevidst kan være tilbøjelig til at tage 

kvalitative data til indtægt for egne fordomme, udgør dette kun en lille risiko ved de kvantitative 

data.  

Til brug for analyser og grafer har jeg således anvendt objektivt og kvantitativt datamateriale hentet 

fra Finans Danmark, Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. 

For at kunne sikre validiteten af data er det nødvendigt at foretage en kildekritisk vurdering af hver 

af kilderne, således at en eventuel usikkerhed forbundet med validiteten inddrages ved analyserne 

og konklusionerne ved anvendelsen. Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank er offentlige 

institutioner, som anvender eksterne eller interne kvalitetskrav til sikring af validiteten af data. 

Finans Danmark er en brancheorganisation for banker, realkreditinstitutioner, kapitalforvaltning, 

værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark, og deres data er indsamlet fra offentlige 

registre, hvorfor det kan lægges til grund, at validiteten af de indsamlede data er høj 

Af de indhentede data fra Finans Danmark skal særligt nævnes data vedrørende boligpriserne for 

ejerlejligheder, da disse data er centrale for opgaven. Derudover er der bl.a. hentet data 

vedrørende den korte og den lange realkreditobligationsrente herfra. Finans Danmark har i et 

metodenotat beskrevet den metode, der er anvendt til beregning af de forskellige statistikker, 

hvilket gør de beregnede data transparente, idet der i øvrigt ikke er forhold i metodenotatet, der 

giver anledning til at vurdere validiteten af de indsamlede data som værende ringere.  

Fra Danmarks Statistisk og Danmarks Nationalbank er hentet data om bl.a. 

bruttonationalproduktet, byggeomkostninger, disponibel indkomst, forbrugerprisindeks, 

beskæftigelse mm. Begge institutioner nøje redegjort for metode på deres respektive hjemmesider.  

Til opgaven er vedlagt et ark i Excel med data og beregninger anvendt i opgaven. 

1.4 AFGRÆNSNING  

Opgaven er rent geografisk afgrænset til det danske ejerboligmarked og til Københavnsområdet. 

Det er ikke tanken, at opgaven skal reflektere andre lande og ej heller andre danske regioner. 

Fokus er alene på Københavnsområdet. I visse dele af opgaven har det dog ikke været muligt at 

afgrænse til København By.  I disse tilfælde er i stedet inddraget enten regionale data eller – i 

enkelte tilfælde – landsdækkende data. Det fremgår i opgavens enkelte afsnit, hvor dette har været 

tilfældet. Eventuelle forbehold ved analyser og konklusioner er også fremhævet.  
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Jeg har desuden valgt at afgrænse boligformen til at omhandle ejerlejligheder. Parcelhuse, 

rækkehuse, landejendomme, byggegrunde mm. er således helt udeladt, hvilket skyldes både at 

lejligheder er den primære boligform i København, men også at ejerlejligheder har været genstand 

for særlig opmærksomhed i debatten om prisbobler.  

Opgaven vedrører kun ejerboliger, og boligtyper som lejeboliger og andelsboliger er derfor ikke 

omfattet. Ejerlejligheder, der benyttes som lejeboliger er derfor som udgangspunkt ikke inkluderet i 

mine analyser, men i det omfang det er relevant for benyttelsen af ejerboligen, vil de blive 

inddraget.  

Endelig er opgaven tidsmæssigt afgrænset til 3. kvartal 2017, hvilket skyldes, at de indhentede 

data er tilgængelig til og med denne periode, men at en række data ikke har været offentliggjort for 

perioderne efter før sent i forløbet for opgaveskrivningen.   

1.5 ANVENDT TEORI 

Opgaven benytter sig af teori hentet fra diverse kilder. Der henvises i den sammenhæng til 

litteraturlisten bagerst i opgaven. Nedenfor har jeg oplistet de væsentligste teorier, som er 

inddraget eller anvendt i opgaven. 

I kapitel 2 om prisudviklingen gennemgår jeg den boligøkonomiske grundmodel udformet af 

DiPasquale & Wheaton9, som beskriver prisudviklingen på boligtjenestemarkedet og 

boliginvesteringsmarkedet. Desuden anvendes både ved gennemgang af den boligøkonomiske 

grundmodel og i forbindelse med min egen analyse af boligpriserne i kapitel 3 teorien om Tobins 

Q, der defineres som prisen på eksisterende ejendomme divideret med byggeomkostningen.  

Derudover har jeg anvendt teorien om prisernes udvikling på kort, mellemlang og lang sigt. 

Prisernes udvikling på kort sigt og teorien om, hvad der påvirker denne udvikling er inddraget ved 

diskussionen i kapitel 3 af, hvornår en boligprisboble kan anses for at være til stede. Teorien om, 

at boligpriserne på den mellemlange bane er påvirket af fundamentals er inddraget i kapitel 2 ved 

gennemgang af udvalgte fundamentals, ligesom den også anvendes som grundlag for den multiple 

regressionsanalyse, som jeg gennemfører i kapitel 3 til vurdering af, om de til formålet udvalgte 

fundamentals kan forklare boligprisens udvikling. 

                                                           
9 (Dipasquale & Wheaton, 1992, Vol. 20, no. 1) 
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Jeg har desuden benyttet mig af de af Case & Shiller opstillede kriterier til boligprisbobler, som jeg 

anvender som grundlag for en anden af mine analyser af, om der er en boligprisboble til stede, 

som gennemføres i kapitel 3. 

Endelig anvendes teorien om, at en stigning i boligbyrden kan anses for at være en indikator på, at 

en boligprisboble er under udformning. Denne teori anvendes ligeledes primært i kapitel 3 til 

analyse af, om der er en boligprisboble til stede.  

1.6 DISPOSITION  

Opgaven er disponeret således, at jeg i kapitel 2 gennemgår boligprisernes historik samt den 

overordnede teori for prisdannelsen på boligmarkedet. I kapitlet kommer jeg nærmere på udvalgte 

teorier, der beskriver prisudviklingen samt udvalgte øvrige faktorer, som antageligt har indflydelse 

på boligpriserne.  

Kapitel 3 er inddelt i to dele, hvor jeg i første del gennemgår teori om prisbobler og inddrager og 

beskriver tidligere bobler til illustration af fænomenet på et mere generelt plan. I anden halvdel af 

kapitlet analyserer jeg boligprisernes nuværende niveau på baggrund af fire forskellige metoder, 

idet analysen har til formål at afdække, om der er grundlag for at antage, at en boligprisboble er til 

stede på ejerlejlighedsmarkedet for ejerboliger i København. 

I kapitel 4 belyser jeg konkrete tiltag, der kan medvirke til at dæmpe prisudsving og dæmme op for 

udviklingen af en eventuel boble. 

I kapitel 5 konkluderes der samlet på opgavens resultater.  

2. HISTORISKE DATA OG PRISDANNELSE PÅ BOLIGMARKEDET  

Det er en forudsætning for vurdering af boligmarkedets nuværende priser samt for at kunne 

foretage analyse af risikoen for prisboblen at forstå og kende til prisdannelsen og boligmarkedets 

historik. Nærværende kapitel har derfor til formål at belyse dels prishistorikken og dels teorien om 

prisdannelse på boligmarkedet.  

Først gennemgås således historikken for boligmarkedet i Danmark. Herefter gennemgås den 

overordnede teori for prisdannelse og det beskrives, hvad der driver prisudviklingen. I denne 

sammenhæng inddrages den boligøkonomiske grundmodel samt fundamentale økonomiske 
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faktorer (fundamentals), som bestemmer boligpriserne på mellemlang sigt og endelig øvrige 

faktorer, der har relevans for prisdannelsen. 

2.1 HISTORISK UDVIKLING AF PRISERNE PÅ BOLIGMARKEDET  

I det følgende bliver det vist, at boligprisernes historik hænger tæt sammen med 

samfundsøkonomien og at de er relativt følsomme overfor konjunkturændringer. Dette er 

hensigtsmæssig for at opnå forståelse for sammenhængen mellem de to. Da der er tale om en 

overordnet gennemgang, er nærværende afsnit baseret på boligpriser i Danmark overordnet og 

ikke kun København. 

Ser man på udviklingen i boligpriserne i Danmark er de af cyklisk karakter, hvor en periode med 

prisstigninger typisk efterfølges af en periode med prisfald. Disse har tidligere fulgt stort set samme 

mønster, men hvor stigningen fra 90'erne og frem til boligboblen i 2006-2007 dog var en 

undtagelse, idet prisstigningerne her fortsatte ud over den cyklus på 10 år, der ellers synes at have 

præget prisudviklingen.10  

Med henblik på at vise udviklingen grafisk og belyse sammenhængen mellem udviklingen i 

samfundsøkonomien og boligpriserne har jeg indsat nogle figurer til illustration heraf. I figur 1 er 

boligprisudviklingen for de nordiske lande for perioden fra 1970 til 2009 vist, og umiddelbart efter er 

indsat en oversigt over udviklingen i realvæksten for bruttonationalproduktet for samme periode.  

  

                                                           
10 (André, 2010)  
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Figur 1 – Prisudvikling boligpriser 1970-2010 

 

Anm. Nominelle boligpriser deflateret med forbrugerprisindeks som opgjort af OECD. 

Kilde: (André, 2010) 

 

Til illustration af den samfundsøkonomiske udvikling har jeg indhentet data om udviklingen i 

bruttonationalproduktets realvækst i perioden 1970-2010: 

Figur 2 – Udvikling i BNP 1970 - 2010 

Realvækst i pct. i forhold til foregående periode 

 

Anm. Egen tilvirkning med data indsamlet af Danmarks Statistik. 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Den cykliske karakter af boligpriserne fremgår tydeligt af figur 1, hvor væksten svinger mellem 

perioder med stigninger efterfulgt at perioder med fald. Disse cyklusser hænger endvidere godt 

sammen med udviklingen realvæksten i bruttonationalproduktet som vist på figur 2, hvor der kan 

øjnes et sammenfald i tidspunkter for priser og bruttonationalproduktets stigninger og fald. I forhold 

til længden af cyklusserne synes de i perioden mellem 1970 og 1993 at være nogenlunde 

sammenlignelige, mens perioden med prisstigninger fra 1993 til 2006-2007 fremstår som en 

ekstraordinær lang periode med stigninger, hvilket også er det, som OECD påpeger i sin rapport.11 

Danmark er dog ikke speciel i den sammenhæng, idet de øvrige OECD-lande også oplevede en 

længere periode med prisstigninger, som i gennemsnit var på hele 12 år.12   

Ser man figur 1 og 2 i historikkens lys, bliver det også klart, at der er en sammenhæng mellem de 

to. Forud for 1970 var således hengået en periode med massiv opblomstring af økonomien, 

hvorfor økonomien i 1970 stadig befandt sig i et opsving. Ved oliekrisen i 1973-1974 stoppede 

opsvinget brat, hvilket ses tydeligt både på udviklingen i realvæksten af bruttonationalproduktet og 

på boligpriserne, der faldt gennem sidste del af 1970'erne og frem til 1982, herunder i forbindelse 

med den anden oliekrise i 1979. I denne periode var der lav vækst og store lønstigninger, og 

samfundsøkonomisk havde perioden karakter af egentlig med faldende produktivitet, højt offentligt 

forbrug, for høj inflation, problemer med betalingsbalancen mm. 13  

I 1982 skete der et paradigmeskifte i forbindelse med et skifte i regeringsmagten, som sammen 

med en liberalisering af kapitalmarkederne mellem Danmark og udlandet førte til en sænkning af 

renteniveauerne. Da det dermed blev billigere at låne penge, førte dette til en periode med 

højkonjunktur, hvor produktionen steg frem til 1986, som det også fremgår af grafen over 

udviklingen i bruttonationalproduktet.  

I 1986 blev der vedtaget nye reformer tilsammen benævnt "kartoffelkuren". Det var kartoffelkurens 

formål at fremme opsparing og bekæmpe gældsætning,14 hvilket førte til en periode med 

lavkonjunktur, hvor ejendomspriserne faldt, bl.a. som følge af de ændrede krav til boligbelåningen i 

form af de såkaldte mixlån i boligerne, en beskæring af rentefradraget i perioden frem til 1993 samt 

øgede stempelomkostninger.15  

                                                           
11 (André, 2010) 
12 (André, 2010) 
13 (Lunde & Redaktionen på Den Store Danske, denstoredanske.dk (Danmark - Økonomi), u.d.) 
14 (Lunde & Redaktionen på Den Store Danske, denstoredanske.dk (Kartoffelkuren), u.d.) 
15 (Lunde & Redaktionen på Den Store Danske, denstoredanske.dk (Kartoffelkuren), u.d.) 
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Lavkonjunkturen fik sin afslutning i 1993, hvor et nyt opsving startede med et markant rentefald, og 

som med en enkelt afmatning omkring 2001-2002 fortsatte frem til 2007. Uagtet denne afmatning 

og pinsepakken, der i 1998 yderligere reducerede rentefradraget, har der ikke i perioden fra 1993 

til 2007 været egentlige fald i boligpriserne.  

I årene efter 2007 har billedet været præget af kraftigt boligprisfald og et markant fald i 

bruttonationalproduktets realvækst. Begge dele ses reflekteret på graferne ovenfor. 

Ser man herefter på udviklingen i henholdsvis boligpriser og bruttonationalproduktets realvækst fra 

2010 til 2017 er det tydeligt at finanskrisen har sluppet sit tag i de senere år. Nedenfor i figur 3 er 

denne udvikling illustreret grafisk. Bemærk, at der fortsat benyttes landsdækkende tal for at kunne 

bevare tilknytningen til de forrige afsnit og sammenholde med udviklingen i bruttonationalproduktet, 

som tillige vedrører hele landet.  

Figur 3 – Udvikling i realvækst for BNP og reale boligpriser 2010-2017 

Indeks 2010K1 = 100                                                         Realvækst i pct. fra foregående kvartal  

 

Anm. Egen tilvirkning med boligpriser for parcelhuse og ejerlejligheder deflateret med 
forbrugerprisudviklingen.  

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark 

 

Figur 3 illustrerer, at boligpriserne siden 2012 har været stigende, mens udviklingen i 

bruttonationalproduktets realvækst i det meste af perioden har været positiv om end væksten har 

været begrænset i forhold til vækstens niveau i 90'erne og perioden omkring 2006. Overordnet ser 
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det dog ud til, at boligpriserne og konjunkturerne følges ad. Danmarks Nationalbank har da også i 

2016 givet udtryk for, at Danmark er på vej ind i en egentlig højkonjunktur, og at priserne på 

ejerlejligheder særligt i København er høje.16 

Endelig vil jeg til illustration af sammenhængen mellem boligpriserne for ejerlejligheder i 

København og samfundsøkonomien i øvrigt vise udviklingen af de to sammen. Nedenstående figur 

4 viser udviklingen for perioden 1992 til 2017: 

Figur 4 – Udviklingen i boligpriser for ejerlejligheder i Kbh og realvæksten i bruttonationalproduktet 1992-2017 

Indeks 2000 = 100                                                               Realvækst i pct. fra foregående kvartal  

 

Anm. Egen tilvirkning med reale boligpriser for ejerlejligheder i København deflateret med 
forbrugerprisudviklingen.  

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark 

 

Af figur 4 ses det, at realvæksten med få undtagelser er positiv i hele perioden frem til 2007-2008, 

og der er således korrelation med boligpriserne, der tilsvarende stiger. Desuden fremgår det 

tydeligt omkring faldet i boligpriserne i 2007-2009, hvor realvæksten i bruttonationalproduktet 

tilsvarende falder og endda bliver markant negativ.  

Opsummeret kan det konstateres, at boligpriserne korrelerer med samfundsøkonomien generelt. 

Den nærmere sammenhæng mellem de enkelte samfundsøkonomiske faktorer og boligprisernes 

dannelse og udvikling gennemgås nærmere i de følgende afsnit.  

                                                           
16 (Nationalbank, 2016)  
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2.2 OVERORDNET TEORI FOR PRISDANNELSE OG PRISUDVIKLING PÅ EJERBOLIGER 

Som udgangspunkt bestemmes boligens pris af udbud og efterspørgsel, ligesom det er tilfældet 

med alle andre aktiver, der handles på et frit marked. Er prisen for høj, er der ingen købere, og er 

prisen for lav, vil den blive presset op af konkurrencen om at købe boligen, indtil der kun er en 

køber af boligen tilbage (eller en vinder af budrunden).  

Ethvert aktivs fundamentalværdi bør afspejles i markedsprisen17 og kan som bekendt beregnes ud 

fra den tilbagediskonterede værdi af betalingsstrømmene hidrørende fra aktivet plus en eventuel 

terminalværdi. Som illustrativt eksempel kan nævnes en obligation, der udløber på et givent 

tidspunkt og i den pågældende periode vil generere en fast betaling til indehaveren. 

Tilbagediskonteringen af alle betalingerne udgør i den sammenhæng obligationens 

fundamentalværdi.  

På samme måde vil boligens fundamentalværdi som udgangspunkt udgøres af den række af 

betalingsstrømme, der hidrører fra boligens boligtjenester (dvs. huslejen), der skal 

tilbagediskonteres og tillægges en eventuel terminalværdi.18 Det gør ikke her nogen forskel, at 

boligejeren betaler huslejen til sig selv, idet værdien heraf vil være den samme. Til forskel fra 

andre aktivers prisdannelse er fundamentalværdien af boligen imidlertid ikke en størrelse, der nemt 

lader sig beregne. Problemet består først og fremmest i at fastlægge hvad, der er er den korrekte 

husleje for den enkelte bolig. Dette skyldes ikke mindst boligens heterogenitet, der indebærer, at 

der ikke er nogen direkte substitutter til den enkelte bolig, ligesom boligens egenskaber også 

vurderes forskelligt af de enkelte boligtagere19. Forskellige aktører vil således betale forskellige 

husleje, som også afhænger af deres individuelle præferencer.  

Skal boligens fundamentalværdi estimeres, kan man i stedet tage udgangspunkt i det 

omkringliggende samfunds økonomiske indikatorer og basere estimatet på disse.  

Udviklingen af boligpriserne afhænger desuden af, om der ses på kort, mellemlang eller på langt 

sigt. På den helt lange bane kan prisen kun forventes at stige med inflationstakten plus en lille 

realstigning.20 Dette skyldes, at det i teorien antages, at prisudviklingen på ejerboligmarkedet kan 

                                                           
17 (Jørgensen K. , Forår 2010) s. 97 
18 (Jørgensen, Forår 2010) s. 113 
19 (Jørgensen, Forår 2010) s. 98 
20 (Jørgensen K., 2017) 
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forklares gennem udviklingen i økonomien generelt, hvorfor der således ikke er grundlag for at 

antage, at ejerboligerne skulle stige mere end priserne i øvrigt.21 

Anskuer man prisudviklingen på boliger ud fra et tidsperspektiv, er der som nævnt ikke grundlag 

for på lang sigt at antage, at ejerboligpriserne skulle stige betragteligt mere end inflationen. På 

mellemlang sigt vil prisudviklingen endvidere følge de økonomiske faktorer (fundamentals), hvorfor 

priserne godt kan stige eller falde mere end inflationen. Jeg kommer nærmere ind på 

sammenhængen mellem fundamentals og prisudviklingen på ejerboliger i afsnittet om 

fundamentals nedenfor.  

På den korte bane er der andre og mere subjektive forhold, der påvirker prisdannelsen. Her 

påvirkes udviklingen i boligpriserne således af forventninger, spekulation og psykologi. Især 

forventningerne er målbare, idet undersøgelser har vist, at autoregressivitet kan forklare op til 98% 

af udviklingen i prisen.22 Autoregressiviteten betyder, at boligprisens udvikling i den eller de 

nærmeste foregående perioder har betydning for prisens udvikling nu. En positiv udvikling i de 

foregående kvartaler vil typisk betyde endnu en positiv udvikling i det nuværende / kommende 

kvartal. Det hænger således også sammen med forventningen til prisen, hvor en positiv udvikling 

giver aktørerne grundlag for at tro på en fortsat positiv udvikling.23 

Derudover spiller spekulation og psykologi ind på prisernes udvikling på kort sigt, og her ligger 

også fundamentet til prisbobler, som jeg kommer nærmere ind på nedenfor.  

For at give en bedre forståelse af den dynamik, der er bestemmende for prisudviklingen for 

boligmarkedet vil jeg i de næste afsnit gennemgå et par forskellige modeller, der beskriver 

prisudviklingen. I kapitel 3 vil jeg gå mere i dybden med prisudviklingen på den korte bane i 

forbindelse med teorien om boligprisbobler.  

2.3 BOLIGØKONOMISK GRUNDMODEL  

Den boligøkonomiske grundmodel er en statisk ligevægtsmodel, der forklarer prisdannelsen på 

boligmarkedet ud fra ligevægten mellem markedet for boligtjenester (real estate use / space) og 

markedet for boliginvesteringer (real estate assets). Disse to markeder afspejler boligen som det 

duale gode, der udgøres af dels et investeringsaktiv (boliginvestering) og dels et forbrugsaktiv 

(boligtjeneste). Der er dermed et marked for hver, og prisdannelsen sker på begge disse markeder 

                                                           
21 (Jørgensen, Forår 2010) s. 101 
22 (Jørgensen, Forår 2010) s. 102-103 
23 (Jørgensen, Forår 2010) s. 103-104. 
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influeret også af nybyggeriet, der tillige inddrages i modellen. Modellen er udviklet af DiPasquale & 

Wheaton i 1992.24 

Ifølge modellen sker prisdannelsen på boligtjenestemarkedet som en bestemmelse af huslejen, 

der fastsættes efter udbud og efterspørgsel. Udbuddet er fast på kort sigt, fordi ændringer i 

boligbeholdningen ikke sker på kort sigt men først indlejrer sig på lidt længere sigt. Boligtager er 

den, der benytter bygningen, uanset om dette er ejeren selv eller en lejer, og huslejen skal forstås 

som de samlede omkostninger ved at bo inklusive renter, afdrag, skatter, værdiændringer af 

boligen, risici ved at eje mm. 

Prisdannelse for boliginvesteringsmarkedet sker ved køb og salg af boliger. Ligevægten mellem de 

to markeder består i, at prisdannelsen på boliginvesteringsmarkedet udgør en tilbagediskontering 

af fremtidige huslejebetalinger med investeringsrenten. Dermed vil priserne påvirkes på begge 

markeder, hvis huslejen flytter sig.  

Endelig inddrages byggeomkostningen i modellen, således at der tages højde for de ændringer i 

boligbeholdningen, der følger af niveauet af nybyggeri. Ændringerne influerer på priserne, da de 

påvirker udbuddet enten som følge af mere nedslidning og dermed lavere boligbeholdning eller 

mere nybyggeri og større boligbeholdning.  

Den boligøkonomiske grundmodel er illustreret grafisk i figur 5 nedenfor. 

                                                           
24 (Dipasquale & Wheaton, 1992, Vol. 20, no. 1)  
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Figur 5 – Boligøkonomisk grundmodel 

 

Anm. Egen tilvirkning på baggrund af DiPasquale & Wheaton (1992). 

 

Første kvadrant 

Første kvadrant (det nordøstlige hjørne) af modellen fastsætter huslejen som funktion af 

boligbeholdningen, og den beskriver således boligtjenestemarkedet. Hældningen på grafen er 

negativ og dermed sædvanlig for en efterspørgselskurve, hvilket udtrykker, at jo højere priser 

(husleje) er, desto lavere er efterspørgslen efter boligtjenester. Jo lavere prisen (husleje) er, desto 

større efterspørgsel vil der være efter boligtjenester. Efterspørgselskurven kan flytte sig, såfremt 

de økonomiske forudsætninger ændrer sig. Ved eksempelvis økonomisk vækst, der resulterer i en 

øget disponibel indkomst, vil efterspørgslen og dermed huslejen stige. Dette fører til øgede 

boligpriser, der igen fører til yderligere nybyggeri, og således findes til sidst en ny ligevægt i 

modellen. X-aksen, der viser boligbeholdningen kan også flytte sig ved ændring af de økonomiske 

forudsætninger, hvilket eksempelvis kan være tilfældet ved nedslidning af boligmassen, som 

resulterer i lavere udbud af boligtjenester og dermed en højere husleje. På tilsvarende vis vil en 

øget boligbeholdning føre til større udbud og lavere husleje. Som nævnt ovenfor anses udbuddet 

af boligbeholdningen at være fast på kort sigt, da hverken nedslidning eller nybyggeri sker på kort 

sigt. Udbudskurven i modellen er derfor lodret.  
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Anden kvadrant 

Anden kvadrant viser, at prisen (P) er en funktion af huslejen (R), således at prisen dannes ved 

tilbagediskontering af fremtidige huslejer med rette diskonteringsrente (i). Diskonteringsrenten, 

som er udtryk for det afkast, som investor kræver for at investere i boligen, udgøres af hældningen 

på grafen, som den ser ud på et givet tidspunkt. Da afkastkravet kan udvikle sig, kan grafen flytte 

sig til en mere flad eller mere lodret hældning alt efter udviklingen. Det kan eksempelvis være 

tilfældet, såfremt huslejen ændrer sig, jf. ovenfor. Da prisen bestemmes af de to parametre, 

indebærer det, at prisen på boligen stiger, når huslejen stiger eller diskonteringsrenten falder. 

Omvendt vil det betyde prisfald på boligen, hvis huslejen falder, eller hvis diskonteringsrenten 

stiger.  

Tredje kvadrant 

Ved tredje kvadrant inddrages mængden af nybyggeri, idet kurven "byggeomkostningskurve" viser 

omkostning ved nybyggeri som en funktion af prisen, også kaldet Tobins Q. I ligevægt er forholdet 

mellem de to faktorer lig med 1, da prisen på ejendommen svarer netop til byggeomkostningen. 

Dette er udtrykt i modellen som en ligevægt, men en sådan ligevægt vil sjældent forekomme i 

virkeligheden som følge af de økonomiske påvirkninger, som markedet er udsat for og som derfor 

konstant forrykker forholdet mellem de to størrelser. Konsekvensen af den forholdsmæssige 

afstand mellem de to faktorer fortæller noget om de økonomiske incitamenter til at bygge nyt. Er 

byggeomkostningen således lavere end prisen for eksisterende ejendomme, kan det svare sig at 

bygge nyt, da afkastet derved forstørres for bygherren. Derudover har den øgede aktivitet den 

effekt, at boligbeholdningen stiger som følge af nybyggeriet. Er byggeomkostningen omvendt 

højere end boligprisen, kan det ikke svare sig at bygge nyt, da det vil koste bygherren penge at 

opføre og sælge ejendomme. Den indirekte konsekvens heraf er, at boligbeholdningen vil falde 

grundet nedslidningen af den eksisterende boligmasse. I oversigtsform kan det forholdet mellem 

nybyggeriet og prisen for eksisterende ejendomme udtrykkes således: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄 =  
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝å 𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝å 𝑛𝑦𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑖
 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄 < 1 → 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑛𝑦𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑖 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄 > 1 → 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑟 ℎø𝑗𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑛𝑦𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑖 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄 = 1 → 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑜𝑔 𝑛𝑦𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑖 𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑠 



Sidsel Sofie Oldenburg HD Finansiering Forår 2018 

 
19 

 

Det bemærkes, at byggeomkostningskurven ikke er lineær, hvilket skyldes, at prisen på nybyggeri 

er bestemt af omkostningen herved. Byggeriet har generelt svært at tilpasse sig ændringer i 

efterspørgslen, og en øget efterspørgsel vil derfor drive byggeomkostningerne op, fordi det bliver 

dyrere at skaffe den nødvendige arbejdskraft (og materialer). Dette giver således den buede kurve. 

I et marked, hvor byggeomkostningerne ikke er afhængige af efterspørgselspresset, vil kurven blot 

være lineær.25    

Fjerde kvadrant 

I fjerde kvadrant fremgår boligbeholdningen som en funktion af nybyggeriet. Kurven udtrykker, at jo 

mere nybyggeri, der færdiggøres, jo større bliver boligbeholdningen. Det skal understreges, at der 

med nybyggeri både henvises til nyopførte ejendomme og til forbedringer og renoveringer i 

eksisterende ejendomme, hvorfor der over tid er behov for nybyggeri i alle ejendomme. I det 

omfang, at nybyggeriet netop dækker nedslidningen af den eksisterende boligmasse, vil 

boligbeholdningen være konstant og i ligevægt, og en øget boligbeholdning kræver derfor, at 

nybyggeriet overstiger vedligeholdelse af den eksisterende boligmasse. Det skal også i denne 

sammenhæng holdes for øje, at en ændring i efterspørgslen tager tid at tilpasse sig i 

byggesektoren. I perioder med lavere efterspørgsel vil der være igangværende projekter, der skal 

færdiggøres, og i perioder med højere efterspørgsel tager det tid at bygge boligerne. Byggeriet vil 

således ofte halte efter udviklingen i efterspørgslen.   

Sammenfatning 

Den boligøkonomiske grundmodel beskriver forskellene mellem boligtjenestemarkedet og 

boliginvesteringsmarkedet, og illustrerer om end forsimplet, hvordan udviklingen i andre 

økonomiske faktorer indvirker herpå. Eksempelvis vil således en øget disponibel indkomst føre til 

større efterspørgsel efter boligtjenester, hvilket får huslejen til at stige. Den øgede husleje indlejrer 

sig i højere boligpriser, og der er herefter skabt en ny ligevægt. Andre eksempler på modellens 

tilpasning til ændringer i efterspørgsel og/eller boligbeholdning er bevidst udeladt i nærværende 

opgave. Der henvises i den sammenhæng til (Dipasquale & Wheaton, 1992, Vol. 20, no. 1).  

                                                           
25 (Jørgensen, Forår 2010) s. 24. 
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2.4 FUNDAMENTALS  

Som nævnt i de foregående afsnit er fundamentalværdien af en boligejendom særdeles vanskelig 

at fastslå bl.a. som følge af vanskeligheden ved at fastsætte huslejen korrekt på grund af den 

enkelte boligs heterogene karakter.  

En række af de faktorer, der anses for at bestemme eller drive huslejen og boligpriserne på 

mellemlang sigt, er faktorer, som anses for at have generel indvirkning på hele boligmarkedet. 

Faktorerne – kaldet fundamentals - kan således eksempelvis være disponibel indkomst, 

beskæftigelse, rente, byggeomkostninger, demografi mm. Der findes ikke nogen udtømmende liste 

over de fundamentals, som bør inddrages til estimering af boligens fundamentalværdi, og det er 

derfor en konkret vurdering, hvilke af faktorerne, som bør inddrages. Estimatet af 

fundamentalværdien er relevant i nærværende opgave, da det også kan anvendes til at beregne, 

om prisen på boliger ligger ud over hvad disse fundamentals kan forklare. I så fald kan dette være 

en indikator på, at der er en boligprisboble, jf. mere herom nedenfor. 

I det følgende vil jeg kort beskrive de fundamentals, som jeg vurderer mest relevante til brug for 

analysen af, om der er en boligprisboble. Disse består af den disponible realindkomst, 

byggeomkostningerne, beskæftigelsen og renten. I kapitel 3 vil disse faktorer dog undtaget 

byggeomkostningen blive benyttet som variable til analyse af, om der er en boligprisboble 

undervejs på markedet for ejerlejligheder i København.  

Disponibel realindkomst 

En højere disponibel indkomst vil typisk føre til prisstigninger på boliger.26 Dette skyldes, at en 

stigning i den disponible indkomst fører til flere valgmuligheder, og dermed generelt større 

efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser, herunder boliger. Danmarks Statistisk har påvist, at 

der en positiv sammenhæng mellem en families disponible realindkomst og værdien af familiens 

bolig27, hvilket også indebærer, at jo højere familiens disponible indkomst er, jo højere er værdien 

af boligen også. 

Ved sammenhængen mellem boligprisernes udvikling og udviklingen i den realdisponible indkomst 

skal der dog ikke ses på den enkelte families forbrug, men på den samlede udvikling i den 

realdisponible indkomst, ligesom det også er boligprisernes udvikling som helhed og ikke den 

enkelte families boligkøb, der skal inddrages.  

                                                           
26 (Jørgensen K. , Forår 2010) s. 37 
27 (Danmarks Statistik, 2016) s. 28 
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Nedenfor i figur 6 er indsat grafer, der viser sammenhængen mellem boligprisernes udvikling for 

ejerlejligheder i København og den realdisponible indkomst. I forhold til den realdisponible 

indkomst har jeg i opgaven valgt at anvende landsdækkende tal. Der er to årsager hertil: Dels har 

det ikke har været muligt at finde tal hos Danmarks Statistik, der viser udviklingen i den 

realdisponible indkomst for København alene. Københavns Kommune har i deres statistikbank tal 

for den disponible indkomst i kommunen, men tallene vedrører kun perioden 2000-2015, hvorfor 

det er min vurdering, at perioden er for kort til at kunne anvendes i denne sammenhæng. Den 

anden årsag er, at en afgrænsning til indkomsten i København vil være lettere misvisende, da en 

del købere til boliger i København skal findes udenfor København. Ifølge Københavns Kommune 

er befolkningstallet i kommunen steget med ca. 130.000 personer i perioden mellem 1995 og 

201728 (hvoraf nogle dog vil være eksempelvis børn, der ikke køber boliger selv). At tallene for 

indkomster dækker hele landet skal dog holdes for øje ved vurderingen af sammenhængen 

mellem de to.  

Grafikken ser ud som følger: 

Figur 6 – Disponibel Indkomst 

Indeks 2000 = 100 

 

Anm. Egen tilvirkning med reale boligpriser for ejerlejligheder i København og disponibel 
indkomst på landsplan deflateret med forbrugerprisudviklingen. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark 

 

Graferne indikerer en positiv sammenhæng på det mere overordnede plan. Boligpriserne synes 

dog generelt at være mere volatile end indkomsterne, der har en mere jævn udvikling. 

                                                           
28 (Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 2017) s. 5 
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Sammenhængen mellem de to er endvidere ikke gyldige i perioden 2004-2007, hvor boligpriserne 

stiger klart mere, end hvad indkomstudviklingen umiddelbart lægger op til.  

Beskæftigelsen og ledighed 

Beskæftigelsen og ledigheden har betydning for boligpriserne på baggrund af samme princip som 

den disponible indkomst, nemlig at det er afgørende betydning for den enkeltes 

forbrugsmuligheder, at vedkommende opnår adgang til midlerne til forbrug, hvilket for de fleste 

forudsætter en tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis beskæftigelsen stiger, får flere personer en 

(højere) indkomst, hvilket får efterspørgslen efter forbrugsgoder, herunder boliger til at stige, og 

priserne stiger i så fald. Tilsvarende vil boligpriserne falde, såfremt efterspørgslen falder, hvilket i 

forhold til beskæftigelse vil ske ved fald i beskæftigelsen, fordi det betyder, at flere personer mister 

deres arbejde hvilket fører til fald i efterspørgslen efter boliger. 

Beskæftigelsens sammenhæng med boligpriserne kan illustreres med nedenstående to grafer vist i 

figur 7 og figur 8. Figur 7 viser den samlede beskæftigelse på landsplan sammenholdt med 

udviklingen i boligpriserne for ejerlejligheder i København og er medtaget, da data går tilbage til 

1996. Figur 8 viser sammenhængen mellem udviklingen i beskæftigelsen i Region Hovedstaden 

og udviklingen i Københavns boligpriser for ejerlejligheder, idet data for beskæftigelsen i dette 

område dog kun går tilbage til 2007. Region Hovedstaden er her geografisk bredere end 

boligpriserne, som kun vedrører København, men er medtaget i mangel af en til formålet bedre 

afgrænsning. 
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Figur 7 – Beskæftigelse på landsplan  

Beskæftigelse (1.000)                                                                           Indeks 2000 = 100 

 

Anm. Egen tilvirkning med reale boligpriser for ejerlejligheder i København deflateret med 
forbrugerprisudviklingen. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark 
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Figur 8 – Beskæftigelse Region Hovedstaden 

Beskæftigelse (1.000)                                                                    Indeks 2000 = 100 

 

Anm. Egen tilvirkning med reale boligpriser for ejerlejligheder i København deflateret med 
forbrugerprisudviklingen. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark 

 

Både for så vidt angår den landsdækkende og for så vidt angår Region Hovedstaden alene er der 

tydelig sammenhæng mellem udviklingen i boligpriserne og beskæftigelsen, således at udviklingen 

følges ad for de to, dog med en mindre forsinkelse i beskæftigelsen, som er særlig iøjnefaldende 

ved boligprisfaldet i 2007, idet beskæftigelsen først falder i 2008. En forklaring på dette kan være 

en form for sneboldseffekt, hvor der går lidt tid, før prisfaldet får de konsekvenser, der gør, at 

beskæftigelsen falder. Et eksempel på dette kunne være byggeriet, hvor allerede iværksat byggeri 

bliver gjort færdigt, og byggefirmaer først herefter, når ordrebogen er tom, ser sig nødsaget til at 

afskedige medarbejdere. 

Byggeomkostningerne 

Som berørt ved gennemgangen af den boligøkonomiske grundmodel ovenfor, har 

byggeomkostningen og boligpriserne indbyrdes indflydelse på hinanden. Således vil mængden af 
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nybyggeri bl.a. afhænge af prisen på eksisterende boliger, da det kun kan svare sig at bygge nyt, 

hvis byggeomkostningen er lavere end de gældende boligpriser. I perioder hvor boligpriserne er 

lavere end byggeomkostningen, er der ganske enkelt ikke noget økonomisk incitament til at 

iværksætte nybyggeri. Bliver boligbeholdningen reduceret, vil boligpriserne da typisk stige, da 

udbuddet af boliger tillige bliver reduceret med tiden grundet nedslidningen af den eksisterende 

boligmasse. 

I perioder hvor boligpriserne er højere end byggeomkostningen, vil der derimod være en gevinst 

ved at bygge til den lavere byggeomkostning og derefter sælge til den høje pris. I perioder med 

høje priser vil byggeomkostningerne tillige stige, hvis niveauet for aktivitet bliver så højt, at det 

bliver svært at skaffe materialer og arbejdskraft (se ovenfor under gennemgangen af den 

boligøkonomiske grundmodel). Desuden kan knapheden på byggegrunde spille ind på priserne i 

sådanne perioder.  

Byggeomkostningen og priserne for perioden 1980 til 2011 er illustreret i figur 9 nedenfor. 

Figur 9 – Byggeomkostninger og kontantpriser 

 

 

Kilde: Nationalbankens Kvartalsoversigt 1. kvartal 2011, del 1 (Danmarks Statistik og Danmarks 
Nationalbank. 
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Som det fremgår af ovenstående, er denne sammenhæng mellem byggeomkostningen og 

boligpriserne meget tydelig i hele perioden og ikke mindst under boligboblen i 2006-2007, hvor der 

også skete en kraftig stigning i byggeomkostningerne. 

Rente  

Da boliger i Danmark typisk finansieres med en høj grad af fremmedkapital og kun en mindre 

andel egenkapital, må renten anses for en væsentlig faktor ved fastsættelse af en boligs 

fundamentalværdi. Rationalet bag dette er, at en høj rente begrænser investors mulighed for at 

honorere betalingen for lånet, hvorved vedkommende er nødsaget til at købe en billigere bolig 

(eller spare mere op før købet). Dette vil derfor nødvendigvis få en indflydelse på efterspørgslen 

efter boliger og dermed på priserne. 

Renten har i de seneste mange år været relativ lav sammenlignet med tidligere tiders høje rente- 

og inflationsniveau. Rentens udvikling fra 1997 og frem til 2017 kan illustreres som vist i figur 10: 

Figur 10 – Realkreditobligationsrente pr. kvartal 

 Rente i pct.                                                                                             Indeks 2000 = 100 

 

Anm. Egen tilvirkning med reale boligpriser for ejerlejlighede ri København deflateret med 
forbrugerprisudviklingen. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark 
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På baggrund af figuren kan der konstateres en tydelig invers sammenhæng mellem rentens 

udvikling og udviklingen i boligpriserne, således at priserne stiger, når renten falder og vice versa. 

Både i forbindelse med rentefaldet i 2004-2006 er boligpriserne således steget, ligesom dette har 

været tilfældet i de seneste 5 år fra 2012-2017. Endvidere ses også rentestigningen i 2007-2008 

tydeligt aflejret i boligprisfaldet i samme periode.  

Det fremgår også helt klart, at ser man på renten alene, har den ikke været lavere i hele den målte 

periode end den var i 2017. Afhængig af rentens indflydelse på de samlede priser, kan det således 

tyde på, at det er en forklaring på boligprisernes stigning. 

2.5 ANDRE RELEVANTE FAKTORER 

Visse yderligere faktorer er så relevante for prisdannelsen på boligmarkedet, at de bør medtages i 

denne oversigt, selvom de ikke indgår hverken i afsnittet om den boligøkonomiske grundmodel 

eller i afsnittet om fundamentals. Det er navnlig demografiske og institutionelle faktorer.  

I det følgende vil jeg komme ind på tre af de væsentligste faktorer i disse kategorier ved 

prisdannelsen på boliger, nemlig demografi, regulatoriske forhold og boligskatter.  

Demografiske forhold 

Demografien forstået som befolkningens størrelse, sammensætning, geografiske fordeling mm. 

har indflydelse på boligpriserne, da den er afgørende for efterspørgslen. Eksempelvis vil 

efterspørgslen falde i de områder af landet, hvor befolkningen er i tilbagegang som en naturlig 

følge af de demografiske ændringer, der sker i disse områder. Når efterspørgslen falder, vil 

boligpriserne tilsvarende falde. Tendensen kan desuden forstærkes af, at det på grund af 

udviklingen kan blive sværere at få finansieret ejendomme i de pågældende områder. 

I de større byer, herunder København, som nærværende opgave har fokus på, er billedet omvendt, 

idet der her opleves en større vækst i befolkningstallet.  

Københavns Kommune har i august 2017 udgivet en status på nøgletal i København,29 hvor 

kommunen også forholder sig til befolkningstilvækst og flyttemønstre. Heraf fremgår det, at der i 

perioden 1995 til 2017 var en befolkningstilvækst fra 471.300 til 602.481. Endvidere fremgår det, at 

der alene i perioden 2005 til 2017 var en befolkningstilvækst på 20%. Dog er der fortsat en 

tendens til, at børn, og voksne mellem 28 og 46 år, fraflytter byen, mens voksne mellem 19 og 24 

                                                           
29 (Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 2017) 
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år flytter til byen. Ser man på gennemsnitsalderen i København er den faldet i perioden 2005-2017, 

hvilket igen indikerer, at unge mennesker flytter til byen.30 

 Ved vurdering af de fremtidige forhold har kommunen anslået, at væksten vil fortsætte, således at 

der i 2030 er et befolkningstal på 715.518, ligesom væksten vil ske indenfor alle aldersgrupper.31  

Ser man på boligsituationen i forhold til ovenstående tendenser og fremskrivninger, er det tydeligt, 

at dette må have indvirkning på boligmarkedet, fordi de flere indbyggere i byen skaber større 

efterspørgsel efter boliger.   

 

Regulatoriske forhold 

De regulatoriske forhold, der gør sig gældende på boligmarkedet, spiller en betydelig rolle ved 

boligprisernes udvikling. Udover at begrænsninger i anvendelsen vil influere på priserne, kan 

regulatoriske forhold også have effekt på volatiliteten af priserne, hvilket boligskatterne er et godt 

eksempel på, jf. mere herom nedenfor.   

Nedenfor har jeg oplistet udvalgte forhold, der må anses for at have en effekt på prisudviklingen / 

prisdannelsen, idet det dog skal præciseres, at oplistningen alene vedrører de væsentligste 

regulatoriske forhold og ikke er udtømmende: 

For det første kan nævnes reglerne om helårsbeboelse og anvisningsret. I København har man 

vedtaget regler, der gør, at en bolig ikke må stå tom i længere tid, idet kommunen i så fald har 

mulighed for at anvise en lejer. Det betyder, at det ikke er muligt at købe en bolig i kommunen, 

medmindre man har tænkt sig enten selv at anvende den til helårsbeboelse eller udleje den hertil. 

Denne begrænsning af anvendelsesmulighederne har alt andet lige en dæmpende effekt på 

efterspørgslen og dermed prisen, da udnyttelsen af aktivet dermed begrænses.   

For det andet skal nævnes reglerne om udlejning af boliger, som på tilsvarende vis begrænser 

anvendelsen af aktivet. En boligejer kan således ikke frit udleje sin bolig efter forgodtbefindende, 

da området er præget af en stærk lejerbeskyttende og præceptiv lovgivning. Dette hæmmer 

boligmarkedet og gør boligpriserne lavere, bl.a. fordi lejen i mange tilfælde er underlagt et egentlig 

lejeloft, jf. princippet i den boligøkonomiske grundmodel.  

                                                           
30 (Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 2017) s. 11 
31 (Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 2017) s. 5 og 9 
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For det tredje skal nævnes regler om finansiering af ejendomme samt finansielle institutioners 

virke. Som det blev beskrevet tidligere, var mixlånene og reduktionen af rentefradrag i 80'erne 

begge forhold, som påvirkede boligpriserne negativt,32 ligesom indførelsen af de variabelt 

forrentede lån og de afdragsfrie lån i 1990'erne og 00'erne førte til øgede boligpriser.33 I de senere 

år er de finansielle institutioner blevet pålagt stramninger via bl.a. internationale regler (i form af fx 

Basel III) som en konsekvens af de problemer, finanskrisen skabte. I januar 2018 blev der via et 

nyt styresignal fra Erhvervsministeriet vedtaget nye stramninger på udlån til boliger med henblik 

på, at begrænse de mest risikable lån.34 Om de nye regler får effekt på boligpriserne har vi til gode 

at se, men der er en forventning om, at det vil få en vis påvirkning af de berørte områder.35 

Endelig skal der for det fjerde nævnes reglerne om dokumentationskrav ved salg samt andre 

transaktionsomkostninger og finansieringsomkostninger. I 1996 blev loven om forbrugerbeskyttelse 

ved erhvervelse af fast ejendom vedtaget. Reglerne blev indført for at reducere mængden af 

retssager om mangler ved fast ejendom og indebar, at en sælger ved at tilbyde delvis betaling af 

en ejerskifteforsikring og fremlægge en tilstandsrapport kunne blive fri for ansvar for mangler ved 

ejendommen. Siden vedtagelsen er kravene til sælgere af boliger steget, herunder skal der nu 

tillige udarbejdes energimærke og laves elinstallationsrapport. De mange dokumentationskrav har 

gjort det dyrere at sælge boligen, og det endda på et marked hvor transaktionsomkostningerne i 

forvejen er høje. Dertil kommer tinglysningsafgiften for skødet, der ligesom for pantet gør det dyrt 

for køberen at erhverve boligen, hvilket vi også har set dokumenteret med forøgelsen af 

stempelafgiften for pantebreve i 80'erne. Udover at dokumentationskravene har en forsinkende 

effekt på salget af boligen, er det således også hæmmende for efterspørgslen, at selve 

transaktionen er så dyr og besværlig i forhold til andre aktiver.  

 

Boligskatter 

Boligskatter er for så vidt også en del af de regulatoriske forhold, men har alligevel særlige 

egenskaber, der gør det meningsfyldt at behandle dem for sig.  

Boligskatterne i Danmark består af to komponenter: Ejendomsskatterne og ejendomsværdiskatten. 

                                                           
32 (Lunde & Redaktionen på Den Store Danske, denstoredanske.dk (Kartoffelkuren), u.d.) 
33 (Rangvidrapporten, 2013) s. 118 
3434 (Erhvervsministeriet, 2017) og (Erhvervsministeriet, Notat - Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj 
gæld, 26. oktober 2017) 
35 (Dengsøe, 2017)  
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Ejendomsskatterne er de direkte skatter på grund, som hviler på ejendommen og altid skal betales 

af den til enhver tid værende ejer af boligen. En køber hæfter således for ejendomsskat, som 

sælgeren ikke har betalt rettidigt.  

Ejendomsværdiskatten er derimod en personskat. Skatten var tidligere kendt som lejeværdi af 

egen bolig og har til formål at sikre, at ejere på lige fod med lejere betaler lejeværdien af boligen.  

Skatterne må antages at have betydning for boligpriserne, da de øger udgifterne ved at eje 

ejendommen, hvilket alt andet lige virker som en prisdæmper som følge af påvirkningen af 

efterspørgslen. 

At dette har været tilfældet har boligskattestoppet og boligskatteloftet illustreret siden 2002. 

Boligskattestoppet blev indført af den nytiltrådte regering i 2002 og betød, at 

ejendomsværdiskatten blev fastfrosset i kroner og øre, mens grundskylden kunne stige med 

maksimalt 7% om året.  

Dermed har det for de fleste boligejere ikke haft betydning, hvad ejendomsvurderingen blev fastsat 

til, da boligskatten maksimalt er steget med 7% i grundskyld og slet ikke er steget for så vidt angår 

ejendomsværdiskatten. Som årene er gået, har skattestoppet endvidere betydet, at 

ejendomsværdiskatten reelt er blevet udhulet af inflationen, og ifølge Skatteministeriet betaler kun 

ca. 5% af boligejerne i dag ejendomsværdiskat af den aktuelle ejendomsværdi.36  

Som følge af, at boligpriserne ikke er steget lige meget regionalt, har dette også haft den 

sideeffekt, at markedet er blevet skævvredet af boligskattestoppet, og at udhulingen af 

ejendomsværdiskatten har været særlig stor i områder som fx København, hvor prisstigningerne 

har været relativt store siden 2002. Prisstigninger i de større byer, herunder særligt i perioden 

2004-2007 har således været forstærket af skattestoppet som følge af den reducerede beskatning 

af værdien.37 Det er med andre ord sandsynligt, at ejendomsværdiskatten ville have haft en 

dæmpende effekt på boligprisstigningerne, såfremt skattestoppet ikke var vedtaget, i hvert fald i 

storbyerne, hvor prisstigningerne og udhulingen af boligskatterne har været størst.  

I 2017 blev der indgået en politisk aftale, der betyder, at boligskattestoppet ophæves, og at man 

over en årrække vil implementere et nyt system, hvor skatterne baseres på ejendomsvurderinger, 

der følger boligens pris. Systemet er endnu ikke fuldt implementeret, og der vil være en 

                                                           
36 (Skatteministeriet, u.d.) 
37 (Rangvidrapporten, 2013) s. 118 og 128 
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overgangsperiode frem til 2021.38 Dette har i hvert fald nogle steder i markedet en forventning om, 

at denne aftale vil påvirke priserne på ejerlejligheder i København39. 

 

  

                                                           
38 (Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, & Radikale Venstre, 2017) 
39 (Mortensen, 2017) 
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3. PRISBOBLE I KØBENHAVN 

De foregående kapitler har beskrevet opgavens formål og metode samt de overordnede teorier og 

betragtninger om prisdannelse på boligmarkedet generelt og i København specifikt. I nærværende 

kapitel vil jeg behandle boligprisbobler og undersøge, om der er grundlag for at konkludere, at der 

er en boligboble undervejs i København. 

Kapitlet er opdelt i to overordnede afsnit. I første afsnit beskrives teori om prisbobler og fænomenet 

illustreres gennem udvalgte eksempler. I kapitlets andet afsnit vil jeg på baggrund af fire forskellige 

analyser konkludere på, hvorvidt der er en boligprisboble undervejs i København i 2017. 

3.1 PRISBOBLER - TEORI OG HISTORIK  

I nærværende opgave er det flere gang omtalt, at formålet er at undersøge, om der er en 

boligboble undervejs på ejerlejlighedsmarkedet i København. Tilsvarende omtales 

boligprisstigningen i perioden 2005-2007 i almindelighed blot som en boligboble.  

Det er kendetegnene, at kun en meget lille del af debatten handler om, hvad en prisboble egentlig 

er, og hvorledes den adskiller sig fra almindelige prisudsving, som er velkendte og en del af den 

tidligere omtalte cyklus for boligmarkedet.40  

Som det også fremgår af de historiske eksempler nedenfor, er bobler ikke noget nyt fænomen, og 

den finansielle teori har da også beskæftiget sig med fænomenet længe inden finanskrisen i 2007-

2008. Ikke desto mindre er det relevant at fastslå, hvordan en boligprisboble defineres.  

3.1.1 TEORIER OG DEFINITIONER AF EN PRISBOBLE 

En prisboble beskrives ikke overraskende forskelligt i teorien, men der synes at være enighed om, 

at udgangspunktet er, at prisen skal overstige, hvad de økonomiske fundamentals tilsiger.  

Joseph Stiglitz definerer således eksempelvis tilstedeværelsen af en boble på følgende måde: "if 

the reason that the price is high today is only because investors believe that the selling price will be 

high tomorrow – when fundamental factors do not seem to justify such a price – then a bubble 

exists."41   

                                                           
40 (André, 2010) 
41 (Stiglitz, 1990, vol. 4, no. 2) s. 13 
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Ackert & Deaves skriver, at "A bubble (or speculative bubble) is said to exist when high prices 

seem to be generated more by traders' enthusiasm than by economic fundamentals".42 Det 

præciseres endvidere samme sted, at en boble først kan defineres ex post, dvs. efter boblen er 

bristet.  

Case og Shiller oplister en række kriterier, som er opfyldt i en boblesituation, herunder bl.a. at der 

er udbredte forventninger om merprisstigninger.43 

Definitionerne har det til fælles, at de indeholder både objektive kriterier omkring den 

underliggende fundamentale værdi af aktivet og dels subjektive kriterier om markedets 

forventninger.  

Herhjemme har boligprisbobler været defineret i forbindelse med analyser af finanskrisen. Af 

Rangvidrapporten fremgår det om prisudviklingen på ejerboligmarkedet i perioden 2006-2007, at 

"(d)er opstod en boligprisboble på markedet for private enfamiliehuse og ejerlejligheder i Danmark 

i årene inden krisen"44 og "De fleste anerkender i dag, at boligmarkedet var overophedet og 

præget af en boligprisboble i 2006-2007"45, og det forklares, at betegnelsen boligprisboble 

anvendes, fordi en stor del af de ikke-forklarede prisstigninger i 2004-2006 "tilskrives nogle 

urealistisk høje forventninger til de fremtidige boligpriser".46 Også her lægges der således vægt på 

både det objektive og det subjektive moment.  

Dette er umiddelbart i overensstemmelse med teorien om prisens udvikling på kort sigt, at prisen 

på kort sigt påvirkes af spekulation og psykologi, og at der derfor er subjektive forhold, der gør sig 

gældende. 

Der er dog også teoretikere, som holder sig til objektive kriterier for at karakterisere en boble. 

William N. Goetzmann har bedrevet en analyse af sandsynligheden for en boble i forbindelse med 

booms i markedet. Her bliver bobler karakteriseret som et "boom" efterfulgt af et "crash", hvor et 

"crash er "(1) a drop of at least 50% in the following year"47 eller "(2) a drop of at least 50% over 

the next five years."48. Det forudgående boom, som er en forudsætning for boblens tilstedeværelse 

bliver et boom defineret som "(1) a single year in which a market value (or cumulative return) 

                                                           
42 (Ackert & Deaves, 2015) 
43 (Case & Shiller, 2003, no. 2) 
44 (Rangvidrapporten, 2013) s. 16 
45 (Rangvidrapporten, 2013) s. 134 
46 (Rangvidrapporten, 2013) s.133 
47 (Goetzmann, 2016) s. 159 
48 (Goetzmann, 2016) s. 159 
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increased by at least 100%"49 eller "(2) a period of three years over which the market increased by 

100%."50  Her er det subjektive element således helt fjernet, hvilket gør det nemmere at beregne, 

om en boble rent faktisk har været til stede. Dog kan det være svært at adskille boblen fra et 

prisudsving. Endvidere kan der stilles spørgsmålstegn ved, om et prisfald på 49% ikke kan anses 

for en boble, der er bristet, uagtet at kriteriet for hastigheden af prisstigningen og prisfaldet er 

opfyldt.  

I teorien er også andre objektive forhold anerkendt som udtryk for en indikation på, at en prisboble 

er til stede. Dette er eksempelvis tilfældet ved tilstedeværelsen af en meget høj P/E ratio, hvor 

investorer således er villige til at betale en meget høj pris pr. tjente krone.51 

Samlet set må det konkluderes, at en prisboble ikke er klart defineret i teorien, og at den enkelte 

derfor må gøre sig nogle forudsætninger ved vurderingen af, hvornår en prisboble er til stede.  

3.1.2 HISTORIK – TIDLIGERE PRISBOBLER 

Den lidet præcise definition af, hvornår en prisboble er til stede giver anledning til at se på 

historiske episoder, der trods den manglende definition af begrebet, traditionelt anses for at have 

været eksempler på prisbobler. Et udvalg af sådanne historiske bobler er gennemgået nedenfor.  

Formålet med dette er at belyse, hvad der har kendetegnet disse prisbobler og uddrage eventuelle 

kriterier, der bør lægges til grund ved vurderingen af, om der er en prisboble undervejs. Det er en i 

den sammenhæng væsentlig pointe, at prisbobler ikke er et fænomen, der ses ofte, men tværtimod 

forekommer relativt sjældent.  

Tulipanboblen 

Tulipanboblen eller "Tulipmania"52 er kendt som en af de første beskrevne bobler og tjener ofte til 

illustration af den klassiske spekulative boble. Fænomenet, som fandt sted i Vesteuropa, primært 

Holland og Tyskland tog udgangspunkt i tulipanens ankomst til Vesteuropa, hvor kun velstillede 

havde råd til tulipanløgene.  Med tiden skete der en opblomstring af tulipanmarkedet, hvor også 

middelklassen kunne være med, og hvor markedet tilsyneladende endte i en prisboble, hvor 

investorer betalte ekstremt høje priser for tulipanløg, uden at der tilsyneladende skulle være 

                                                           
49 (Goetzmann, 2016) s. 159 
50 (Goetzmann, 2016) s. 159 
51 (Ackert & Deaves, 2015) s. 245 & (Goetzmann, 2016) s. 159 
52 (Garber, 1989, no. 3, vol 97) 
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grundlag for at antage at løgene havde en værdi, der modsvarede priserne. Da boblen bristede i 

foråret 1637, faldt priserne voldsomt.  

Generelt tjener Tulipanboblen dog mest som illustrativt eksempel fremfor et velanalyseret 

økonomisk scenarie. Peter M. Garber (1989)53 har foretaget en nærmere analyse af 

tulipanmarkedet og begivenhederne på det pågældende tidspunkt, og han konkluderer, at der ikke 

så meget var tale om en irrationel ageren hos investorerne som en almindelig prisudvikling på 

markedet for tulipaner, hvor det netop var sædvanligt, at sjældne og dyre tulipanløg blev markant 

billigere efterhånden som de blev produceret i større stil og/eller som der kom nye sjældne 

tulipanløg på markedet. Garber konkluderer, at den eneste egentlig boble-lignende tilstand, der 

kan konstateres, vedrørte de almindelige (ikke-sjældne) tulipanløg, hvor priserne steg voldsomt i 

januar 1637 for efterfølgende at falde i februar 1637 til en tyvendedel.  Det pointeres dog også, at 

markedet og omstændighederne i øvrigt gjorde, at der ikke kan tales om en egentlig mani hos 

investorerne, og at konstateringen af, at der var tale om en egentlig prisboble derfor må tages med 

et vist forbehold. Det subjektive kriterium i form af forventninger hos investorerne om 

merprisstigninger var således ikke nødvendigvis opfyldt. 

Mississippi Company  

Den første velbeskrevne aktieboble fandt sted i 1719-1720 og vedrørte den franske virksomhed 

Mississippi Company, som havde fransk monopol på udvikling af territorier i Louisiana. Hændelsen 

er beskrevet flere steder, men indgående af Francois R. Velde, som er benyttet som kilde her.54 

John Law, en immigrant fra Skotland, stiftede og administrerede selskabet. Han havde desuden 

etableret en bank, som udstedte pengesedler, en nyskabelse, som fungerede som løfte om 

betaling i den anerkendte valuta (guld- og sølvmønter) efter påkrav. Banken blev sidenhen opkøbt 

af kongen, hvorefter staten indestod for pengesedlerne, om end banken ligesom Mississippi 

Company fortsat var styret af Law. Selskabet blev derefter finansieret således, at aktierne dels blev 

solgt mod aktier i andre statslige selskaber, som blev fusioneret med Mississippi Company og dels 

mod betaling i de før omtalte pengesedler, som Laws bank udstedte. På den måde konverterede 

man reelt aktier for statsgæld.55 Prisen på aktierne steg voldsomt fra 500 til 10.000 på blot 7 

måneder i 1719. Aktierne skulle dog stadig honoreres med dividende, som investorerne ifølge 

aktierne var berettiget til. Efter et forsøg på at opjustere aktieprisen med yderligere massive 

                                                           
53 (Garber, 1989, no. 3, vol 97) 
54 (Velde, 2007, no. 2, vol. 97)  
55 (Frehen, Goetzmann, & Rouwenhorst, 2013 (108)) s. 586 
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udstedelser af pengesedler til følge, faldt kursen på den franske valuta, og et forsøg på at reducere 

pengesedlernes pålydende værdi førte til kollaps i maj 1720. 

Selvom historien indeholder de traditionelle bobleelementer i form af spekulation i forbindelse med 

stigende aktiepriser, uden noget tilsyneladende grundlag i de økonomiske fundamentals herfor, har 

historien den yderligere dimension, at der reelt er tale om en form for gældsspiral, og den er derfor 

også lidt atypisk sammenlignet med den klassiske prisboble her forstået som en markant 

prisstigning efterfulgt af et dramatisk prisfald. Selskabets kollaps bunder således i en løs omgang 

med udstedelsen af pengesedler, hvilket mudrer billedet betydeligt, idet det kan være svært at 

vurdere, om de andre forhold – fusionerne og aktiviteterne i Louisiana – havde skabt en værdi, der 

kunne retfærdiggøre en del af prisstigningerne.  

IT-boblen 1999-2000 

Af nyere tids bobler er særligt IT-boblen kendt som et eksempel på en egentlig prisboble. 

Begivenhedsforløbet i forbindelse med denne boble startede i begyndelsen af 1990'erne på den 

amerikanske handelsplaform Nasdaq, hvor indekset i begyndelsen af 1990'erne var på ca. 500. I 

marts 1999 var det steget til 2.406, og året efter i 2000 kulminerede forløbet med et indeks, som 

var steget til hele 5.048,62. P/E-ratioen gav ikke grundlag for de høje priser, der tilsyneladende blot 

fortsatte med at stige uagtet manges bedømmelse af markedet som overvurderet.56 Prisboblen 

bristede i foråret 2000, hvor priserne begyndte at falde. I oktober 2002 nåede indekset således et 

niveau på 1.114,11.57 

Ackert & Deaves58 lægger vægt på, at tilliden til markedet i perioden 1989 til 1999 faldt, og at det i 

1999, hvor IT-boblen udfoldede sig (se nedenfor) kun var knap en tredjedel af aktørerne i 

markedet, der følte sig sikre på, at markedet ikke var overvurderet. Forfatterne henviser til, at en 

mulig forklaring herpå ´kunne være "the greater fool theory", hvorefter investorerne indser, at 

prisen for et aktiv er for høj, men alligevel er villige til at betale denne for høje pris, fordi de tror på, 

at der er andre aktører, som er villige til at betale endnu mere for det samme aktiv.59 

Denne prisboble har således både det subjektive kriterie i form af en tro på fortsatte 

merprisstigninger og det objektive kriterie i form af en stigning og et fald i priserne. 

Boligboblen på boligmarkedet 2006-2007 

                                                           
56 (Ackert & Deaves, 2015) s. 245 & (Jørgensen, Forår 2010)s. 110 
57 (Ackert & Deaves, 2015) s. 243-245 
58 (Ackert & Deaves, 2015) s. 243-245 
59 (Ackert & Deaves, 2015) s. 243-247 
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Endelig skal boligprisboblen herhjemme i 2006-2007 fremhæves som eksempel på en prisboble. I 

perioden 2004-2007 steg både omsætningen af og priserne på boliger markant og hurtigt. Priserne 

toppede i 2006-2007, hvorefter boblen bristede. Priserne faldt i årene efter til et meget lavt 

niveau.60  

Der synes at være udbredt enighed om, at stigningerne og det efterfølgende fald i priserne ikke 

kun skyldtes almindelige prisudsving, men at der var en egentlig boligprisboble.61  

Jens Lunde62 og Rangvidrapporten63 fremhæver, at stigningerne udover højkonjunkturen var 

begrundet i indførelsen af nye lånetyper, herunder de afdragsfrie lån, der gav boligejere mulighed 

for at optage større lån med lavere ydelser end der havde været mulighed for hidtil, hvorved 

efterspørgslen øgedes. Begge henviser endvidere til investorernes forventninger til prisstigninger, 

som et egentligt subjektivt boblekriterium, som var opfyldt. Rangvidrapporten henviser desuden til 

gennemførelsen af skattestoppet, der medførte en indefrysning af ejendomsværdiskatten, og som 

fik markant større effekt, jo mere priserne steg.64 

Også for denne prisboble var således både det subjektive og det objektive kriterie til stede. 

Opsummering 

Prisbobler er kendetegnet ved at indeholde både subjektive og objektive kriterier. Man kommer 

ikke udenom de objektive kriterier, idet der skal være en form for prisstigning, som ikke kan bære 

længere end den korte bane, fordi den ikke er funderet i udviklingen af økonomiske faktorer i 

øvrigt. Ellers vil der blot være tale om prisudsving. Ifølge visse teoretikere er det en forudsætning, 

at prisboblen tillige springer, før man kan tale om en boble, men det indebærer ikke nødvendigvis 

et fuldstændig kollaps.65 Det synes endvidere at kendetegne en prisboble, at både prisstigningen 

og det eventuelle efterfølgende prisfald skal opfylde visse kriterier i form af hurtighed (et hurtigt 

prisfald efter en hurtig prisstigning), og proportionalt voldsomme udsving (eksempelvis en 

fordobling på 100% og et tab på 50%, som Goetzmann opstiller i sin definition af boom 

henholdsvis boble).  

I tillæg til de objektive kriterier er der dog tilsyneladende enighed om, at de subjektive forhold tillige 

skal være til stede i form af investorernes villighed til at betale mere, end der er grundlag for i de 

                                                           
60 (Rangvidrapporten, 2013) 
61 Se eksempelvis (Lunde, Ejerboligmarkedet på Knivsæggen, 2007, nr. 2) og (Rangvidrapporten, 2013) 
62 (Lunde, Ejerboligmarkedet på Knivsæggen, 2007, nr. 2) 
63 (Rangvidrapporten, 2013) 
64 (Rangvidrapporten, 2013) s. 118 
65 (Jørgensen K. , Forår 2010) s. 110 om det japanske ejendomsmarked. 
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økonomiske fundamentals, idet de høje priser ellers ikke ville blive betalt. Selvom der altid vil være 

et element at spekulation forbundet med investering (investorer køber sjældent ind med henblik på 

at tabe penge), skal spekulationsøjemedet således fylde proportionalt mere i prisdannelsen end de 

økonomiske fundamentals i et normalt scenarie. 

Teorien er ikke entydig. Derfor er det op til den enkelte at afgøre, hvad det konkret skal lægges til 

grund, når der konkluderes på en analyse af, om en prisboble er eller har været til stede. Da det 

kan blive afgørende for konklusionen på analysen, bør der desuden redegøres for de valgte 

kriterier.  

En anden konklusion på historikken af prisbobler er, at prisbobler relativt sjældent opstår, og at 

størstedelen af de booms, der har fundet sted, ikke har ledt til krak.66 Dette bør man holde sig for 

øje, når man analyserer på risiciene ved prisbobler.  

3.2 PRISBOBLE I KØBENHAVN 

I det følgende vil jeg via fire forskellige metoder analysere, om der er grundlag for at antage, at vi 

mod udgangen af 2017 befandt os i en prisboble.  

Den første analyse baseres på Case & Shillers kriterier for prisbobler, hvor hvert enkelt kriterium 

sammenholdes med situationen i 2017. Den anden analyse baseres på niveauet for og udviklingen 

af Tobins Q med henblik på at vurdere, om niveauet kan indikere tegn på en boligprisboble. Den 

tredje analyse er en multipel regressionsanalyse baseret på udvalgte fundamentals til forklaring af 

boligpriserne, og den fjerde og sidste analyse er en analyse af niveauet for og udviklingen af 

boligbyrden frem til 2017, der har til formål at se på forholdet mellem omkostningen for boliger og 

den realdisponible indkomst.  

I nærværende opgave anvendes der således analyser, der indeholder både subjektive og objektive 

kriterier. Efter analyserne opsummerer jeg samlet på de fire analyser og kommenterer på 

opfyldelsen af henholdsvis de subjektive og de objektive kriterier.  

                                                           
66 (Goetzmann, 2016) s. 165 
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3.2.1 ANALYSE 1 - CASE & SHILLERS KRITERIER FOR BOBLER 

Ifølge Case & Shiller67 er der 7 kriterier for tilstedeværelsen af en prisboble. I det følgende oplistes 

kriterierne samlet, hvorefter jeg analyserer dem enkeltvis med henblik på at konkludere, om der på 

baggrund af den samlede analyse kan antages at eksistere en boligprisboble. 

Kriterierne er: 

1) Udbredte forventninger om store merprisstigninger; 

2) Dominerende motiv til investering: at få kapitalgevinst ved salg; 

3) Boligpris/indkomst-ratio vokser; 

4) Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og privat; 

5) Pres mod at blive boligejer; 

6) Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet; og 

7) Svag forståelse for risici. 

Ad pkt. 1 – udbredte forventninger om store merprisstigninger 

Case & Shiller undersøgte både i 1988 og i 2003 forventningerne til prisernes udvikling via 

spørgeskemaer, som blev sendt til personer, der netop havde investeret i en bolig i udvalgte byer. 

Begge undersøgelser blev lavet i forbindelse med et boom i boligmarkedet og de viste, at et 

tydeligt flertal af respondenterne forventede boligprisstigninger både på den korte og på den lange 

bane. Særligt i forbindelse med undersøgelsen i 2003 var det markant, at respondenterne i snit 

forventede en stigning på over 13% pr. år over de næste 10 år.68  

En lignende undersøgelse blev gennemført af Økonomi- og Erhvervsministeriet via Catinét i juli 

2005. Ved denne undersøgelse forventede halvdelen af respondenterne i hovedstadsområdet, at 

boligpriserne ville stige med 8% over de næste 5 år. 69 I november 2006 blev der foretaget en ny 

undersøgelse af ministeriet, hvor resultatet var ændret markant, idet næsten 60% forventede 

faldende eller uændrede priser.70 Det viser, at der er sket et skifte i forventningerne, der modsvarer 

en ændret prissituation. 

Det ligger udenfor nærværende opgave at foretage en tilsvarende omfattende undersøgelse, som 

de ovenfor beskrevne. For at belyse forventningerne til priserne har jeg i stedet valgt at tage 

                                                           
67 (Case & Shiller, 2003, no. 2) 
68 (Case & Shiller, 2003, no. 2) s. 322-324 
69 (Lunde, Ejerboligmarkedet på Knivsæggen, 2007, nr. 2) s. 12 
70 (Lunde, Ejerboligmarkedet på Knivsæggen, 2007, nr. 2) s. 12 



Sidsel Sofie Oldenburg HD Finansiering Forår 2018 

 
40 

 

udgangspunkt i den generelle forbrugertillid til økonomien, som Danmarks Statistik undersøger og 

offentliggør som en forbrugertillidsindikator.  

I figur 11 nedenfor er vist udviklingen i forbrugertillidsindikatoren i perioden frem 1992 til 2017 

sammenholdt med udviklingen i Københavns boligpriser for ejerlejligheder i samme periode.  

Figur 11 - Forbrugertillidsindikator 

Indikator (nettotal)                                                                                  Indeks 2000 = 100 

 

Anm. Egen tilvirkning med reale boligpriser for ejerlejligheder i København deflateret med 
forbrugerprisudviklingen. Forbrugertillidsindikatoren er omregnet fra måneder til kvartaler ved 
simpelt gennemsnit af månedlige observationer. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark 

Det fremgår med al tydelighed, at der er en positiv sammenhæng mellem forbrugertilliden og 

boligprisernes udvikling. Set i lyset af de ovenfor beskrevne teorier om, at forventninger og 

psykologi påvirker priserne på kort sigt, er det dog ikke overraskende at disse to følges ad, om end 

ovenstående ikke viser kausalitet mellem de to. I forhold til kausaliteten vender jeg tilbage til dette i 

den multiple regressionsanalyse nedenfor. 

Udviklingen i forbrugertillidsindikatoren for perioden 2005-2007 giver et billede af forbrugertilliden 

under en bobleperiode, og der anes en lille forsinkelse i reaktionen hos forbrugerne i forhold til 

prisfaldet i 2007. Sammenligner man denne periode med udviklingen frem mod 2017, kan det 

konstateres, at forbrugertilliden er relativt høj, men at den er dykket i perioden 2015-2016, før den 
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så er begyndt at stige igen i 2017. I midten af 2017 er den således høj, men ikke helt så høj som 

det var tilfældet under boligboblen, og billedet er ikke helt så entydigt som det var i bobleårene 

2005-2006. Priserne i København er desuden steget men ikke helt lige så stejlt som ved boblen i 

2005-2007.  

Kriteriet anses dog ikke opfyldt, idet der ikke er den samme stejle stigning i forbrugertilliden, og 

forbrugertilliden har heller ikke være vedvarende høj, som det var tilfældet i perioden 2004-2006. 

Fortsætter tendensen med vedvarende høj forbrugertillid og stigende boligpriser, kan det ikke 

afvises, at det vil være opfyldt i den nær fremtid. 

Ad pkt. 2 - Dominerende motiv til investering: At få kapitalgevinst ved salg. 

Case & Shiller mener, at det er et boblekriterium, at boligen anses for at udgøre en investering.71 

Forfatterne har i forbindelse med deres undersøgelser spurgt respondenter, hvorvidt de anser 

købet af boligen som en investering, og størstedelen besvarer dette bekræftende enten som en 

stor del af deres overvejelse ved købet eller delvist.  

Boligen er et dualt gode, hvorfor der som udgangspunkt ikke synes noget mærkeligt ved, at 

boligkøberen også har investeringsbrillerne på ved købet af boligen. Jens Lunde betegner dette 

kriterie som en gentagelse, fordi kriteriet må være, at købet foretages med henblik på at opnå 

kapitalgevinster, som jo var opfyldt med kriteriet ovenfor.72 Endvidere anfører han, at det er 

særdeles svært at dokumentere, at boligkøbere køber alene i spekulationsøjemed. Det er i den 

sammenhæng en væsentlig pointe, at transaktionstiden er lang, og transaktionsomkostningerne 

høje. Desuden skal boligejeren opfylde kravet om, at boligen udnyttes som helårsbolig, og det 

kræver derfor, at boligejeren flytter ind i boligen (og eventuelt sælger sin eksisterende bolig) med 

det besvær, der følger med. Der er givetvis boligkøbere, der har kapitalgevinster ved salg for øje, 

når de køber bolig, men der skal alligevel meget til, før dette realistisk kan blive det dominerende 

motiv for boligkøbere i almindelighed.  

Det påfaldende ved Case & Shillers undersøgelse er måske også snarere, at meget få af 

respondenterne anser boligkøbet for at involvere store risici, og mellem 1/3 og 2/3 af 

respondenterne mener, at der kun er en lille eller ingen risiko forbundet med købet. Dette udgør 

dog et særskilt kriterium for Case & Shillers, som er behandlet nedenfor.  

                                                           
71 (Case & Shiller, 2003, no. 2) s. 321. 
72 (Lunde, Ejerboligmarkedet på Knivsæggen, 2007, nr. 2) s. 10-16 
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Hvis man anser kriteriet for alene at være et spørgsmål om forventningen om prisstigninger, kan 

dette muligvis anses for opfyldt henset til niveauet af forbrugertillid beskrevet ovenfor. Hvis man 

derimod betragter kriteriet isoleret som værende et dominerende motiv om realisering af 

kapitalgevinster ved salg, har jeg ikke fundet undersøgelser eller andre indikationer, der kan 

bekræfte kriteriets opfyldelse. 

Ad pkt. 3 - Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og ved private sammenkomster 

At boligpriserne fylder i mediebillede kan opfyldes næsten uanset konjunkturerne. Omkring 

halvdelen af danskerne bor i ejerboliger,73 og boligerne udgør i reglen måske bortset fra 

pensionsopsparinger, det største aktiv for de enkelte husstande. Det er derfor heller ikke 

usædvanligt, at udviklingen på boligmarkedet, herunder af boligpriserne påkalder sig mediernes 

interesse og er genstand for samtale ved private sammenkomster.  

Der har gennem 2017 været masser af overskrifter i medierne, der forudsætter fortsatte 

prisstigninger på boligmarkedet. Overskrifter som "Så meget stiger dit hus i pris de næste tre år"74 

og "Tjek dit postnummer: Her kommer priserne til at stige mest"75 hvilket alt sammen tyder på en 

særlig interesse for prisstigninger.  

Der har dog også været artikler, der omhandler risikoen for en boligboble i 2017, herunder både 

advarsler om risikoen for en boble76 og/ eller årsager til og argumentation for, at der ikke er nogen 

boligboble.77 Ser man på prisernes udvikling i København giver bobledebatten umiddelbart god 

mening, da priserne netop er steget relativt voldsomt. 

Kriteriet er ikke formuleret objektivt, og der må derfor foretages en subjektiv vurdering af, om det 

kan anses for at være opfyldt på baggrund af det mediebillede, der tegner sig. Umiddelbart er det 

min vurdering, at kriteriet godt kan anses for at være opfyldt for så vidt angår ejerlejligheder i 

København.  

Ad pkt. 4 - Pres mod at blive boligejer 

Case & Shiller formulerer dette kriterie som et psykologisk pres på boligkøbere om dels at 

tidspunktet for købet er godt, men også, at der er en risiko for, at de samme personer muligvis ikke 

                                                           
73 (Jørgensen K. , Forår 2010) s. 97 
74 (Nielsen, 2017) 
75  (Sørensen, 2017) 
76 Se fx. (Slavensky, 2017)  
77 Se fx. (Nielsen, finans.dk, 2017) 
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vil have råd til i fremtiden at købe en bolig.78 Jens Lunde påpeger, at der under boligboblen var et 

pres forstået på den måde, at der var utallige historier om boligejeres store kapitalgevinster, og at 

der har været lange perioder, hvor udsagn om fald i boligpriserne og den økonomiske fordel ved at 

bo i ældre lejeboliger om end anerkendte sandheder i teorien har været helt spildte i debatten.79  

Som med kriterium nr. 3 ovenfor er dette kriterie også svært at påvise en objektiv opfyldelse af, og 

selvom der er mere tale om risikoen for boligbobler nu, er debatten som nævnt fortsat præget af en 

tro på fortsatte prisstigninger. Sammenholdt med de reelle prisstigninger, som København har 

oplevet, kan det sagtens have indflydelse på personer, der står udenfor boligmarkedet og som 

ønsker at få del i disse gevinster. Dette vil stemme overens med teorien om prisudviklingen på kort 

sigt, hvor det er forventningerne og psykologi, der påvirker priserne. Det kan derfor ikke afvises, at 

der er et øget pres om at blive boligejer, om end det heller ikke kan påvises entydigt.  

Ad pkt. 5 - Boligpris/indkomst-ratio vokser 

Dette kriterie var ifølge Lunde indiskutabelt opfyldt under den seneste boligboble i 2006 som følge 

af, at indkomsternes udvikling slet ikke var i nærheden af at følge boligprisernes udvikling.80 Ifølge 

kriteriet stiger forholdet mellem boligpris og indkomst, hvis der er en boble, fordi boligprisen i så 

fald overstiger indkomstudviklingen.   

Danmarks Statistik indsamler data om realdisponibel indkomst på regionsniveau, hvorfor jeg ved 

beregningen af boligpris/indkomst-ratioen har anvendt den realdisponible indkomst for Region 

Hovedstaden og boligpriserne for København. Illustration af beregningen er indsat i figur 12 

nedenfor.  

Igen er der tale om en lidt geografisk bredere afgrænsning af indkomsten, som har været 

nødvendig, da Danmarks Statistik ikke offentliggør tal for København alene. Jeg har dog her valgt 

den tættest mulige afgrænsning i form af Region Hovedstaden. 

 

 

 

 

                                                           
78 (Case & Shiller, 2003, no. 2) 
79 (Lunde, 2007, nr. 2) s. 10-16 
80 (Lunde, Ejerboligmarkedet på Knivsæggen, 2007, nr. 2) s. 13 
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Figur 12 . Boligpris/Indkomst-ratio Region Hovedstaden / København 

Afvigelse fra niveau i 2000 i %                                                               Indeks 2000 = 100 

 

Anm. Egen tilvirkning med reale boligpriser for ejerlejligheder i København deflateret med 
forbrugerprisudviklingen. Boligpris/indkomst-ratio er beregnet som forholdet mellem 
realdisponibel indkomst for boligejere i Region Hovedstaden og reale boligpriser for København. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark 

 

Som det fremgår af figur 12, er der sammenhæng mellem boligpris/indkomst-ratioen og 

boligpriserne. Jens Lundes opfattelse af, at pris/indkomst-ratioen under boligboblen i 2006 nåede 

et rekordhøjt niveau kan desuden bekræftes, men det ses også tydeligt, at der efterfølgende er 

sket et fald i ratioen. Indkomsterne kan således være steget mere end boligpriserne på dette 

tidspunkt, men forholdet mellem de to størrelser kan også skyldes, at forholdet i højere grad bliver 

inddraget af penge- og realkreditinstitutter efter finanskrisen, og at praksis for udlån er blevet mere 

tilbageholdende. Dette vil med andre ord betyde, at boligkøbere ikke får mulighed for at købe så 

dyrt som tidligere. Dette stemmer godt overens med de strammere vejledende rammer om kredit til 

private, som Finanstilsynet har udformet til pengeinstitutterne i de senere år.81  

For så vidt angår niveauerne fra 2015 og fremefter, er pris/indkomst-ratioen faldet i forhold til 

niveauet i perioden 2005-2007, men det bemærkes også, at niveauet er stigende og næsten 

                                                           
81 Se fx Vejledningen om Forsigtighed i Kreditvurderingen ved Belåning af Boliger i Vækstområder mv. 
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rammer 2003-niveauet, som dengang blev anset for højt.82 Selvom niveauet ikke er på 2006-

niveau, er niveauet stigende, hvorfor kriteriet må anses for at være opfyldt.  

Ad pkt. 6 – Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet 

De forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet eksemplificeres af 

Case & Shiller bl.a. som det forhold, at en stor del af respondenterne i deres undersøgelse mente 

at vide, at priserne var steget voldsomt, fordi mange mennesker gerne ville bo i den pågældende 

by. Desuden påvises, at mange respondenter svarede bekræftende på, at prisstigningerne skyldes 

mangel på byggegrunde i byerne, og at en trend i boligpriserne kan forklares ved ændring i 

befolkningsmønster, renteniveau eller beskæftigelse.83 Som nævnt ovenfor er det ikke forkert at 

tillægge disse faktorer betydning ved vurdering af prisudviklingen, men det er muligt at de bliver 

tillagt for stor betydning.  

Der er næppe tvivl om, at der i den brede befolkning er en forsimplet opfattelse af, hvad der driver 

boligpriserne, hvilket bl.a. blev dokumenteret ved respondenternes svar på Økonomi- og 

Erhvervsministeriets undersøgelse i 2005, hvor forventningerne til prisstigninger var urealistisk 

høje som gennemgået af Jens Lunde.84  

Selvom der efter boligboblen i 2006 skete markante prisfald, finder jeg ikke grundlag for at antage, 

at investorerne er blevet mere vidende om grundlaget for prisudviklingen. Hvis investorerne fortsat 

har deres egne ideer om boligprisernes udvikling og årsagerne hertil, vil investorerne tro på 

stigende boligpriser uagtet fakta om prisernes udvikling (og om de faktorer, der påvirker dem). Dog 

må det antages, at der fortsat er mange investorer, der husker boligprisfaldet, som skete i 

kølvandet på boligboblen i 2006, og at dette trods alt har en indflydelse på forventningerne til 

prisudviklingen. Dette forstærkes antageligt også af debatten om, hvorvidt der er en boligboble, 

som synes at have varet i nogle år efterhånden. Dette kan dog også i sig selv påvirke priserne, 

hvis investorerne vil sælge "mens tid er" eller hvis de venter med at købe for at undgå at købe "på 

toppen", uagtet at også disse opfattelser kan basere sig på forsimplede opfattelser af de 

økonomiske sammenhænge. 

Samlet set kan det ikke afvises, at kriteriet er opfyldt. 

Ad pkt. 7 - Svag forståelse for risici  

                                                           
82 (Lunde, 2007, nr. 2) s. 10-16 
83 (Case & Shiller, 2003, no. 2) s. 325-326 
84 (Lunde, Ejerboligmarkedet på Knivsæggen, 2007, nr. 2) s. 12 
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Det sidste kriterium fortæller noget om investorernes forståelse for risiko ved boligkøb. Som nævnt 

ovenfor påviser Case & Shiller i deres undersøgelse, at en betragtelig del af respondenterne kun 

anser det for at være forbundet med en lille eller slet ingen risiko at købe en bolig.  

Risiciene ved boligkøb består i den fremtidige prisudvikling og renteudvikling.85 Efter den seneste 

boligboble var der en række eksempler på boligejere, der havnede i en økonomisk klemme, fordi 

de havde købte ny bolig, før de havde solgt den gamle, hvorefter prisen faldt, og den nye bolig ikke 

havde den betalte værdi, mens den gamle bolig ikke kunne sælges til den forudsatte pris. Andre 

eksempler omhandlede familier, der grundet skilsmisse, mistede job eller anden ændring i 

privatsfæren måtte sælge deres bolig med stor gæld til banken til følge, da boligen, som var købt 

mens priserne var høje, kun kunne sælges til en lavere pris.  

Boligen udgør ofte det største aktiv i boligkøberens portefølje, og som ovenstående eksempler 

viser, er den særligt eksponeret for udviklingen i priser og typisk også renter, da boligen i Danmark 

sædvanligvis er en højt gearet investering, og porteføljen ikke er diversificeret. Man kunne forestille 

sig, at boligkøberne efter den seneste boligboble var blevet mere opmærksomme på risikoen og 

måske endda mere nøjeregnende med, hvad et prisfald konkret kan indebære, således at disse 

scenarier blev inddraget i forbindelse med boligkøbet. Umiddelbart er der dog ikke tegn på, at 

investorerne er blevet mere opmærksomme på risiciene, og selvom forståelsen for risiko ikke er 

umiddelbart målelig viser forbrugertillidsindikatoren, at der er en stigende forbrugertillid, ligesom 

boligpriserne da også har været stigende de senere år. Samlet set mener jeg derfor ikke, der er 

grundlag for at antage, at investorerne har opnået en større forståelse i forhold til 2006 for de risici, 

der er forbundet med købet af en bolig.  

Opsummering 

Samlet set kan det ikke på baggrund af Case & Shillers kriterier afvises, at der er en boligboble i 

på markedet for ejerlejligheder i København i 2017, men konklusionen er ikke entydig. En del af 

kriterierne i analysen er enten opfyldt, eller kan ikke afvises, men konklusionen på flere af dem er 

ikke baseret på egentlige data og er derfor behæftet med usikkerhed. Desuden er der kriterier, der 

direkte afvises at være opfyldt.  

                                                           
85 (Lunde, 2007, nr. 2) side 13 
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3.2.2 ANALYSE 2 - UDVIKLING I OG NIVEAU FOR TOBINS Q 

Tobins Q er allerede introduceret og forklaret ovenfor i kapitel 2, da den indgår i den 

boligøkonomiske grundmodel. Tobins Q er således en beregning af prisen på eksisterende boliger 

divideret med byggeomkostningen. I det omfang, markedsprisen for eksisterende boliger overstiger 

byggeomkostningen (Tobins Q > 1), kan det svare sig at bygge nyt, og det er teorien, at 

nybyggeriet som følge af det økonomiske incitament vil intensiveres, hvorved boligbeholdningen 

stiger. Er prisen på eksisterende boliger omvendt lavere end byggeomkostningen (Tobins Q < 1), 

vil der ikke være noget økonomisk incitament til at bygge nyt. Byggeriet vil i så fald blive reduceret, 

og boligbeholdningen stagnerer eller falder, når nedslidningen af boligerne overgår mængden af 

nybyggeri.  

Tobins Q er relevant for analysen af bobler, fordi udbuddet på boligtjenestemarkedet er fast på kort 

sigt. Når Tobins Q udvikler sig, siger det således noget om efterspørgslen efter boligtjenester i 

markedet. Hvis Tobins Q stiger meget, er det udtryk for, at udbuddet ikke kan honorere den 

stigning i efterspørgsel, som markedet oplever. Ved en boble antages det, at efterspørgslen stiger 

voldsomt, hvorfor en stigning i Tobins Q kan være tegn på, at en boligboble er under opsejling.  

I nærværende afsnit vil jeg analysere på udviklingen i Tobins Q og niveauet af Tobins Q i 2017 

med henblik på at vurdere, om der på denne baggrund kan antages at være en boligprisboble til 

stede i København. 

I nedenstående figur 13 har jeg beregnet Tobins Q i perioden 1992-2017, idet der er taget 

udgangspunkt i markedspriserne for eksisterende boliger i København. 
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Figur 13 – Tobins Q (København) 

Niveau for Tobins Q 

 

Anm. Egen tilvirkning baseret på forholdet mellem prisindekset for kontantprisen på 
ejerlejligheder i København og prisindekset for byggeomkostningen for etageboliger. Begge med 
udgangspunkt i (1996K1 = 100). 

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark samt (Jørgensen K. , Forår 2010). 

 

Det understreges, at byggeomkostningsindekset gælder for hele landet, mens kontantpriserne kun 

vedrører ejerlejligheder i København. Da opgaven koncentrerer sig om ejerlejligheder har jeg dog 

afgrænset byggeomkostningen til at vedrøre etageboliger, da ejerlejligheder i København typisk er 

placeret i etagebyggeri og ikke som rækkehuse mm. Det skal dog holdes for øje, at 

byggeomkostningerne i København i perioder med høj aktivitet i byggeriet kan stige fx som følge af 

højere lønninger i dette område fremfor andre dele af landet. Denne indikator kan være til stede 

ved en boligboble og vil tillige påvirke Tobins Q, men fremgår således ikke af ovenstående graf, 

der ikke er afgrænset til København. 

Det skal desuden fremhæves, at der alene er tale om et estimat, da det ikke i praksis kan fastslås, 

hvornår Tobins Q = 1. Dermed er en præcis beregning heller ikke mulig. Karsten Jørgensen når 

frem til, at Tobins Q = 1 i 1. kvartal af 1996,86 hvilket ovenstående beregning understøtter. Igen er 

der dog en betydelig usikkerhed, både da Karsten Jørgensen selv påpeger, at hans graf formentlig 

ligger for højt, men også idet Karsten Jørgensens beregning tager udgangspunkt i enfamiliehuse 

                                                           
86 (Jørgensen K. , Forår 2010) s. 58 – aflæsning på graf 
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og geografisk ikke er afgrænset til København.87 Alt sammen er medvirkende årsager til, at der må 

tages forbehold i forhold til det beregnede estimat.  

Ser man med dette forbehold alligevel på niveauet for og udviklingen af Tobins Q, kan der drages 

paralleller til boligboblen i 2006/2007. Udviklingen i Tobins Q viser, at der under boligboblen i 

2006-2007 var en stejl stigning i Tobins Q, hvilket bekræfter teorien om, at efterspørgslen i 

bobletider stiger betydeligt mere end udbuddet kan honorere. Endvidere ses det tydeligt, at det i 

denne periode var et stærkt incitament til at iværksætte nybyggeri, da priserne langt oversteg 

byggeomkostningen. Selvom det efter boblens bristen i 2007 blev mindre attraktivt at bygge nyt, 

har Tobins Q hele tiden været større end 1, og det har derfor i hele perioden kunne svare sig at 

bygge nyt.  

I tiden frem til 2017 er Tobins Q steget på ny og selvom det ikke er helt så højt som i 2006, og 

stigningen ikke er helt så stejl, som det var tilfældet dengang, synes niveauet at være så tilpas 

højt, at det ikke kan afvises, at dette er tegn på en boligprisboble i København. 

3.2.3 ANALYSE 3 – MULTIPEL REGRESSIONSANALYSE PÅ BAGGRUND AF UDVALGTE 

FUNDMENTALS 

Som ovenfor nævnt er boligpriserne på kort sigt bestemt af efterspørgslen, mens de på 

mellemlang sigt er bestemt af fundamentals. Efter boligboblen i 2006/2007 bristede blev der lavet 

adskillige analyser af prisernes markante udsving med henblik på at undersøge, om boligprisernes 

himmelflugt kunne forklares, og hvad forklaringen i givet fald var. 

I nærværende kapitel vil jeg undersøge om de økonomiske fundamentals kan forklare prisernes 

udvikling frem til nu. Som nævnt vil boligpriserne på kort sigt være præget af spekulation og 

psykologi, men en undersøgelse af sammenhængen mellem prisernes udvikling og økonomiske 

fundamentals kan føre til en nærmere konklusion af, hvorvidt der er økonomisk rationale bag de 

prisstigninger, vi har set i de foregående år, eller om der er tale om stigninger, der er uforklarlige i 

lyset af udviklingen af de øvrige økonomiske parametre.  

For at undersøge sammenhængen mellem boligpriserne og de økonomiske fundamentals har jeg 

som metode benyttet multipel regressionsanalyse. Regressionsanalysen udformes således, at 

boligprisen bliver den forklarede variabel og en række udvalgte økonomiske fundamentals bliver 

de forklarende variable. Priserne er reale boligpriser for ejerlejligheder i København. De 
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forklarende variable er med undtagelse af forbrugertillidsindikatoren alle gennemgået i kapitel 2 

ovenfor. Forbrugertillidsindikatoren er inddraget som variabel, da boligprisernes udvikling påvirkes 

af investorernes forventninger, hvilket i mangel af egne data bedst reflekteres i analysen via 

forbrugertillidsindikatoren. I mangel af bedre indikationer herpå, er denne variabel derfor inddraget 

i analysen.  

Indledningsvis gennemgås udvalgt beskrivende statistik for hver af de variable. Herefter foretages 

regresionsanalysen af flere omgange, indtil der foreligger en endelig model til forklaring af 

boligpriserne.  

Udvalgt beskrivende statistik for perioden 1998K1 til 2017K3: 

Tabel 1 – Beskrivende statistik 

Variabel Minimum Maximum Middel Median Standardafvigelse 

Real boligpris ejerlejl. Kbh.  8.893 29.682 19.388,38 19.081 5.208,05 

Lang realkreditobligationsrente 2,15 8,04 4,98 5,18 1,57 

Kort realkreditobligationsrente -0,6 6,23 2,38 2,36 1,92 

Realdisponibel indkomst (mio.kr.) 362.101 510.104 437.941 448.507 41.032 

Forbrugertillidsindikator -13,87 12,57 2,4 2 5,5 

Beskæftigelse (1000 pers.) 2.581 2.838 2696,78 2695 52,94 

Kilder: Danmarks Statistik og Finans Danmark 

Regressionsanalysen er baseret på følgende formel til bestemmelse af boligprisen: 

Yi = β0 + β1X1 + β2X2 +…+ βzXiz 

hvor Yi er den forventede boligpris, og Xi1, Xit2 m.fl. er de forklarende variable. Forudsætningerne 

for modellen er linearitet, konstant varians, normalitet og stokastisk uafhængighed. 

Regressionsanalysen er foretaget i SAS JMP. Første model af regressionsanalysen indeholder alle 

forklarende variable til forklaring med boligprisen som afhængig variabel. Herefter tilpasses 

modellen til den fremstår i en endelig acceptabel form.  
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Tabel 2 – overordnede observationer model 1 

Overordnede observationer  

RSquare 0,914607 

Observations (or Sum Wgts) 79 

Prob. > F <0,001 

 

Rsquare er 0,91, og forklaringsgraden er således meget høj, da 91% af variationen i prisen kan 

forklares af de anførte variable. Totaltestet viser endvidere, at de variable ikke samtidig kan 

udelades af modellen, da det er klart mindre end det normale testniveau på 5%. 

Ser man parameterestimaterne i tabel 3, er der imidlertid forskel på signifikansen af de enkelte 

variable, og der er således enkelte variable, som kan udgå: 

Tabel 3 – parameterestimater model 1 

Parameter Estimate Prob>|t| VIF 

Intercept (β0)  -97.852,44 <,0001 - 

Lang realkreditrente  -863,2626 0,0805 18,356065 

Kort realkreditrente 283,1667 0,4243 14,544301 

Realdisponibel indkomst (mio.) 0,0789098 <,0001 4,729606 

Forbrugertillidsindikator 264,58494 <,0001 1,3402575 

Beskæftigelse (1000 pers) 31,76746 <,0001 2,025642 

 

Som det fremgår, er hverken den lange eller den korte realkreditrente signifikante og kan derved i 

princippet udelades. Der er imidlertid stor sandsynlighed for, at dette skyldes multikollinearitet, og 

det bekræftes da også af den beregnede variance inflation factor (VIF-faktoren), som er over 10 for 

begge renter, hvilket er en indikation på multikollinearietet. Multikollinearitet indebærer, at den 

enkelte variables estimater korrelerer med andre variable i modellen, og det er da heller ikke 

overraskende, at renterne har en sådan sammenhæng med hinanden.  

I den reviderede model 2 er den korte realkreditobligationsrente derfor udeladt. Resultaterne af 

modellen er som vist i tabel 4 nedenfor: 
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Tabel 4 – overordnede observationer model 2 

Overordnede observationer  

RSquare 0,913852 

Observations (or Sum Wgts) 79 

Prob. > F 0,0001 

 

RSquare er fortsat på 0,91 og forklaringsgraden er således ikke forringet af, at den korte 

realkreditobligationsrente er udgået af modellen. Desuden viser totaltestet fortsat, at de variable 

ikke samtidig kan udelades af modellen, da det fortsat er mindre end testniveauet på 5%. 

 

Parameterestimaterne er tillige revideret i model 2, således at de har følgende værdier: 

 

Tabel 5 – parameterestimater model 2 

Term Estimate Prob>|t| VIF 

Intercept (β0)  -103.781,6 <,0001 - 

Lang realkreditrente  -533,3095 0,0448 5,3086985 

Realdisponibel indkomst (mio.) 0,0791077 <,0001 4,7263881 

Forbrugertillidsindikator 276,02755 <,0001 1,1418914 

Beskæftigelse (1000 pers) 33,564207 <,0001 1,5842358 

 

De enkelte parameterestimater er nu alle signifikante, og ingen af dem kan udgå. Den lange 

realkreditrente ser dog fortsat ud til at være mindre signifikant end de øvrige variable. Selvom min 

undersøgelse viste, at der er korrelation mellem de variable, er VIF-faktoren nu under 10 for alle 

variable, hvilket er tilfredsstillende i forhold til vurderingen af multikollineariteten i modellen.  

Modellen kan herefter anvendes til beregning af boligpriserne. Resultatet af denne beregning 

fremgår nedenfor: 

Simuleret boligpris = -103.781,60 + (-533,31* Lang Realkreditrente) + (0,08 * Realdisp. Indkomst) 

+ (276,03 * Forbrugertillid) + (33,56 * Beskæftigelse).  

 



Sidsel Sofie Oldenburg HD Finansiering Forår 2018 

 
53 

 

Inden jeg viser det grafiske resultat for modellen, har jeg dog som ekstra undersøgelse valgt at 

udarbejde en model 3, hvor forbrugertilliden er udeladt som variabel, blot til dokumentation for 

betydningen heraf. Denne ekstra model viser følgende resultater: 

 

Tabel 6 – Model 3 overordnede observationer 

Overordnede observationer  

RSquare 0,837494 

Observations (or Sum Wgts) 79 

Prob. > F 0,0001 

 

Det bemærkes, at forklaringsgraden er reduceret til 0,83, hvilket således er en forringelse af 

modellen. Det er dog isoleret set stadig en overordentlig tilfredsstillende forklaringsgrad. 

Parameterestimaterne er gengivet i tabel 7: 

 

Tabel 7 – Model 3 - parameterestimater 

Term Estimate Prob>|t| VIF 

Intercept (β0)  -108865,1 <,0001 - 

Lang realkreditrente  -1078,068 0,0025 4,9568718 

Realdisponibel indkomst (mio.) 0,0706039 <,0001 4,6676232 

Beskæftigelse (1000 pers) 38,083683 <,0001 1,5566083 

 

Ændringen betød dels, at den lange realkreditobligationsrente nu er mere signifikant end førhen, 

hvilket i sig selv er en forbedring. Det samme billede tegner sig på parameterestimatet, som er 

steget til det dobbelte, hvilket er en markant forandring. De øvrige parametre har ændret sig, men 

ikke i samme betydelige grad. 

 

De grafiske resultater af model 2 og model 3 er indsat nedenfor i figur 14: 
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Figur 14 – Simulerede og realiserede priser på ejerligheder i København  

Pris pr. m2 

 

Anm. Egen tilvirkning reale boligpriser for ejerlejligheder i København og på baggrund af 
regressionsmodel 2 med og uden forbrugertillidsindikator, jf. ovenfor. 

Kilde: Finans Danmark og Danmarks Statistik 

 

Modellen med forbrugertillidsindikator (model 2) forklarer prisernes udvikling tilfredsstillende dog 

med perioden omkring den sidste boligboble som en undtagelse, idet den realiserede handelspris 

netop i denne periode er højere end modellen giver grundlag for. I 2014-2015 ser det endvidere ud 

til, at modellen rammer lidt over de faktiske priser. 

I forhold til de enkelte variable er det ingen overraskelse, at den lange rente har stor effekt på 

boligpriserne. Den næststørste effekt ses på forbrugertilliden, og taget i betragtning, at vi ved, at 

autoregressivitet kan forklare størstedelen af boligprisen, og at forventningerne til prisen dermed i 

sig selv har stor betydning for prisudviklingen, er det ikke umiddelbart nogen overraskelse. Model 

3, der viser den simulerede pris uden forbrugertilliden bekræfter også denne antagelse, da 

modellen slet ikke har samme præcision i sin forudsigelse af prisen som model 2. Det retfærdiggør 

således både inklusionen og betydningen af variablen i model 2. Derimod kan det overraske, at der 
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er så stor forskel på, hvor stor en effekt henholdsvis den realdisponible indkomst og 

beskæftigelsen har på boligprisen.  

Analysen bekræfter, at de udvalgte variable i høj grad kan forklare både variationen i prisen og 

prisernes udvikling også frem til 2017.  

På den baggrund er der således ikke grundlag for at antage, at der er en boligboble undervejs i 

2017.  

Dog skal et enkelt forbehold omkring modellen nævnes her. Som nævnt ovenfor hviler alle 

modellerne på fire forudsætninger om linearitet, normalitet, konstant varians og stokastisk 

uafhængighed. Mens de tre første forudsætninger er opfyldt for både model 2 og 3, har det ikke 

være muligt at opretholde uafhængighedsantagelsen for disse modeller uden forbehold. En 

Durbin-Watson-test har således vist klare indikationer på autokorrelation i begge modeller, og et 

efterfølgende forsøg på at rense for autokorrelation ved at lagge de variable op til tre perioder 

tilbage i tid har ikke givet et tilfredsstillende resultat.  

Autokorrelationen betyder, at de successive restled er korrelerede, hvilket også ses tydeligt grafisk: 

 

 

Dette hænger da også godt sammen med, at boligpriserne er cykliske, og at en stor del af prisen 

kan forklares med autoregressivitet.  

Autokorrelationen kan imidlertid betyde, at der er en risiko for, resultaterne i modellerne samlet set 

bliver for optimistiske. Modellerne skal derfor tages med det forbehold, at 

uafhængighedsantagelsen ikke har kunne bekræftes opfyldt som følge af autokorrelation.  
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3.2.4 ANALYSE 4 – UDVIKLING I OG NIVEAU FOR BOLIGBYRDEN 

Den sidste analyse, jeg vil foretage, med henblik på at undersøge, om en boligprisboble er 

undervejs på boligmarkedet for ejerlejligheder i København, omhandler udviklingen i boligbyrden i 

København.  

Boligbyrden er forholdet mellem den omkostning, som er forbundet med at eje en bolig, og den 

disponible indkomst.  

Boligomkostningen opgøres sædvanligvis til finansieringsudgifterne tillagt ejendomsskatter og 

ejendomsværdiskatter.88 Boligbyrden kan derfor principielt opgøres forskelligt afhængig af valget af 

finansieringsform, men traditionelt opgøres omkostningen på baggrund af det fastforrentede lån 

uden afdragsfrihed, da det også er den finansieringsform, der har været anvendt i længst tid og 

dermed kan danne grundlag for den længst mulige statistik. 

Boligbyrden har ikke i sig selv noget mål for en langsigtet ligevægt, som det for eksempel er 

tilfældet for Tobins Q. Boligbyrden har således alene til formål at illustrere hvordan forholdet lige nu 

er mellem boligomkostningen og den disponible indkomst baseret på nuværende renter, 

indkomster mm. og det kan så sammenholdes med tidligere tiders boligbyrde med henblik på en 

vurdering af, om byrden ligger over, under eller omkring gennemsnittet af den historiske byrde. Der 

er således ingen objektive kriterier for, hvad der er rigtigt eller forkert, men i stedet tale om en mere 

subjektive vurdering af rimeligheden i niveauet.89 

Da beregningen af boligbyrden kræver ganske omfattende mængde data, har jeg valgt ikke selv at 

beregne boligbyrden, men i stedet forlade mig på beregninger foretaget af Finans Danmark, som 

er vist i figur 15 nedenfor. Figuren viser udviklingen i boligbyrden i København frem til 2017 som 

udgivet af Finans Danmark i december 2017.  

Selvom der til nærværende formål alene er relevant at se på den højre graf vedrørende 

ejerlejligheder, er den venstre graf vedrørende parcelhusene taget med for sammenligningens 

skyld. Som det fremgår, viser de nogenlunde samme tendens, om end det også klart fremgår, at 

boligbyrden gennemgående er større for parcelhuse, end den er for ejerlejligheder. 

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at boligbyrden er opgjort for fire forskellige kommuner, 

og at den derfor er lidt bredere end boligpriserne, der alene er opgivet for København by. Det er 

                                                           
88 (Danmarks Nationalbank, et al., 2011, 1. kvartal, del 1) s. 58. 
89 (Danmarks Nationalbank, et al., 2011, 1. kvartal, del 1) s. 60 
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dog ikke en forskel, som jeg finder afgørende for det samlede billede, da størstedelen af boligerne 

vil være placeret i samme område.  

 

 

 

 

Figur 15 – Boligbyrden i København 

 

Boligbyrde i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommune 

 

Kilde: Finans Danmark på baggrund af data fra Boligmarkedsstatistikken udgivet af Finans 
Danmark, Danmarks Statistik, SKAT, Finans Danmark, Nationalbanken og Realkredit Danmark. 
Angivelserne er baseret på køb af hhv. et hus på 140 m2 og en lejlighed på 78 m2 med 95% 
belåning. De stiplede linjer angiver gennemsnittet siden 2001.90 

 

Under den seneste boligboble omkring 2005-2006 steg boligbyrden markant for ejerlejligheder fra 

et niveau, der ligger omkring gennemsnittet på 26% til et niveau på 38%, og stigningen skete på 

meget kort tid. Det forhold, at stigningen var stejl og relativt set stor, var således en klar indikation 

på en boligboble under udfoldelse, som man nok i bakspejlet burde have reageret på. 

Boligbyrden for ejerlejligheder begyndte af falde igen omkring 2007, hvilket således er umiddelbart 

samtidig med det begyndende fald i boligpriserne. Den har siden da fulgtes med boligpriserne 

forstået på den måde, at både boligbyrden og ejerlejligheder begyndte at stige igen omkring 2012. 

Uanset at boligpriserne er tilbage på det niveau, der herskede under boligboblens højeste niveau i 

2006, er niveauet for boligbyrden fortsat ikke i nærheden at niveauet fra 2006/2007. Der har været 

                                                           
90 (Finans Danmark, 2017)  
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tale om en jævn og ikke en stejl stigning, således at niveauet i 2017 kun ligger akkurat omkring 

gennemsnittet for hele perioden på de ca. 26%. Niveauet forekommer således umiddelbart rimeligt 

med de renter og de indkomster, der er observeret på samme tidspunkt.  

Da boligbyrden er steget de senere år, bør aktørerne i markedet holde sig udviklingen for øje. På 

nuværende tidspunkt finder jeg dog ikke grundlag for at konkludere, at der på baggrund af denne 

analyse kan konkluderes være en boligprisboble undervejs på markedet for ejerlejligheder i 

København. 

3.2.5 OPSUMMERING AF DE FIRE ANALYSER OG KONKLUSION HERPÅ 

Analyserne er nu alle gennemgået, og der har vist sig et ikke helt entydigt billede.  

Analysen bestående af en vurdering af opfyldelsen af Case & Shillers kriterier for en boligprisboble 

er formentlig den af analyserne, der kommer tættes på at konkludere, at der kunne være en boble i 

2017. Flere af kriterierne i denne analyse – og særligt de subjektive kriterier tyder således på, at en 

boligboble kunne være undervejs i 2017.  

Tilsvarende giver analysen af niveauet og udviklingen i Tobins Q indikationer på, at der faktisk er 

en boble undervejs. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at mens en boligboble ofte vil 

medføre et højt niveau for Tobins Q, vil et højt niveau for Tobins Q ikke nødvendigvis i sig selv 

være en indikation på en boligboble, men kan også skyldes et almindeligt opsving, da byggeriet er 

meget konjunkturfølsomt. 

Den multiple regressionsanalyse, som var den tredje analyse, viste, at priserne var særdeles godt 

forklaret af de økonomiske fundamentals og med forbrugertillidsindikatoren. Denne analyse 

resulterede således i en klar afvisning af hypotesen om en boligprisboble om end der måtte tages 

forbehold for den manglende opfyldelse af uafhængighedsantagelsen, der kan føre til mere 

optimistiske resultater.  

Endelig førte også den sidste analyse til et negativt resultat, idet gennemgangen af niveauet og 

udviklingen i boligbyrden ikke modsvarede, hvad man kunne forvente under en boligprisboble.  

Overordnet set er resultaterne af analyserne to for og to imod. Regressionsanalysen og analysen 

af boligbyrden førte dog til en klar afvisning af hypotesen. Endvidere synes der heller ikke samlet 

at være et så positivt resultat til stede i medfør af de to første analyser, at det kan konkluderes at 

være en boligprisboble til stede på ejerlejlighedsmarkedet i 2017 eller endda blot undervejs.  
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Set i lyset af den usikkerhed, som er forbundet med de positive resultater og den klare afvisning af 

hypotesen i de sidste analyser, er det derfor min konklusion, at der ikke er en boligprisboble 

undervejs i København.  
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4. STABILISERENDE TILTAG  

I nærværende kapitel vil jeg se på stabiliserende tiltag, der kan dæmpe risikoen for en 

boligprisboble.  

Boligpriserne på ejerlejligheder i København er steget de senere år, og som analyserne i kapitel 3 

viste, er det ikke helt ubegrundet, at der spekuleres i, om en boligprisboble er undervejs på dette 

marked. Selvom konklusionen på analyserne blev, at der ikke er en boligprisboble undervejs i 

København, har sådanne tiltag derfor fortsat relevans for den fremtidige udvikling.  

I de følgende afsnit vil jeg dels se på de mere traditionelle tiltag, der kan stabilisere prisernes 

udsving i form af pengepolitiske tiltag og tiltag, der kan dæmpe efterspørgslen indenfor byggeriet, 

og dels vil jeg gennemgå de konkrete tiltag, som politisk er vedtaget for nylig i form af 

boligskatteaftalen og udflytningen af arbejdspladser.  

4.1. EFTERSPØRGSLEN I BYGGERIET – FJERNELSE AF BOLIGJOBORDNINGEN 

Byggeriet er meget konjunkturfølsomt, og i perioder med høj aktivitet, vil byggeomkostningen stige 

bl.a. som følge af den hurtigt manglende arbejdskraft i byggeriet.  

Allerede i juli 2016 kunne Danmarks Statistik i sit nyhedsbrev konkludere på baggrund af en 

konjunkturmåling, at der var mangel på arbejdskraft i byggeriet uagtet at der ikke havde været så 

mange lønmodtagere i branchen siden 2008-2009.91 Stigningen var især sket i perioden 2013-

2016.  

I september 2017 påpegede også Danmarks Nationalbank, at der igen var mangel på arbejdskraft i 

byggeriet, og der blev på baggrund af bl.a. datamaterialet fra Danmarks Statistik fundet 

lighedspunkter mellem situationen i 2017 og situationen i perioden 2004-2006.92 Nationalbanken 

hæfter sig således ved, at virksomhederne i 2003 alene meldte om mangel på arbejdskraft i en 

periode på 3 måneder, mens dette var steget til 6 måneder i 2006 og 2007, hvor der i den 

mellemliggende periode var en stigning i antallet af virksomheder, der manglende arbejdskraft og 

samtidig en forlængelse af den periode, hvor dette var et problem for den enkelte virksomhed. 

Danmarks Nationalbank finder belæg for at betegne mønsteret i 2017 som en gentagelse af 

scenariet i 2003, hvilket giver anledning til bekymringer for den fremtidige udvikling. 

                                                           
91 (Danmarks Statistik, dst.dk, 2016) 
92 (Danmarks Nationalbank, nationalbanken.dk, 2017) 
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Endelig har Dansk Byggeri – en brancheorganisation for byggebranchen – også set på de 

indsamlede data fra Danmarks Statistik, hvor de konstaterer, at især hovedstadsområdet og 

Midtjylland er udfordret af manglen på arbejdskraft i byggeriet.  

Alt dette er medvirkende til, at det politisk burde være oplagt at se på, hvorledes efterspørgslen i 

byggeriet kan stabiliseres, således at det ikke udvikler sig til en overophedning som det blev set før 

finanskrisen. 

Her kunne det være en løsning at fjerne de indførte ligningsmæssige fradrag for 

håndværkerydelser, den såkaldte BoligJob-ordning. Fradraget blev oprindelig indført i 2011 som 

en midlertidig løsning, der skulle stimulere efterspørgslen i byggeriet og samtidig reducere 

mængden af serviceydelser, der hidtil var blevet udført uden skat og moms (sort arbejde). Siden er 

ordningen blevet gjort permanent, og der er knyttet yderligere krav til de typer af ydelser, som kan 

begrunde et fradrag. Effekten af ordningen har ifølge myndighederne været en stigning i 

beskæftigelsen i byggeriet.93 

Ulempen ved at fjerne fradraget kan dog være, at det ikke nødvendigvis har nogen nævneværdig 

effekt. Som nævnt blev fradraget indført i 2011, og det var således slet ikke gældende under den 

sidste højkonjunktur i 2004-2007, hvor der skete en overophedning i byggeriet. Fradraget gælder 

desuden kun for vedligeholdelsesopgaver og rammer således helt forbi byggeriet af nye boliger.  

Selvom det måske kan lægge en lille dæmper på efterspørgslen, er det således langt fra givet, at 

dette vil få effekt på byggeriet i almindelighed. 

4.2. BOLIGSKATTEN  

Skattepolitikken kan anvendes til at dæmpe efterspørgslen på kort sigt og dæmpe volatiliteten af 

boligpriserne på lidt længere sigt. 

Det er værd at notere sig, at skattepolitikken udover sin egenskab som indtægtskilde for staten 

traditionelt også har været anvendt til adfærdsregulering indenfor en lang række områder. Det har 

således være en effektiv knap at dreje på, hvis der var politisk ønske om at regulere på 

forbrugernes vaner.  

Skatterne på boligområdet har for så vidt ikke været nogen undtagelse hertil. Både ejendomsskat, 

ejendomsværdiskat samt subsidier i form af eksempelvis rentefradrag har indflydelse på 

                                                           
93 (Skatteministeriet, skm.dk, 2015) 
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investorernes adfærd på boligmarkedet og på efterspørgslen på kort sigt. Som ovenfor nævnt har 

beskæring af rentefradraget i 80'erne således været årsag til højere priser på boliger som følge af 

lavere efterspørgsel, ligesom fastfrysningen af ejendomsværdiskatten i 2002 har medvirket til en 

stigning i efterspørgslen og efterfølgende stigning i priserne i 2004-2007.  

Den fastfrosne ejendomsværdiskat er desuden et vedvarende problem for især ejerlejligheder i 

København, der er steget markant siden 2001, og hvor effekten af fastfrysningen derfor har været 

en reel udhuling af beskatningen, som også giver mere volatile priser. Såfremt der ingen 

ændringer sker, må det derfor forventes, at problemet med markante prisudsving på sigt er 

uændret eller måske endda forværres efterhånden som inflationen udhuler beskatningen endnu 

mere. 

Denne effekt kan alene afbødes ved at ændre på boligbeskatningen, således at beskatningen igen 

følger de faktiske værdier af ejerboligerne. Og dette var da også, hvad der skete i 2017. 

I 2017 blev der således vedtaget en boligskatteaftale, der netop havde til formål at afskaffe 

boligskattestoppet og afløse det med et nyt regelsæt, der i højere grad følger priserne og således 

ikke udhules og skævvrides af regionale forskelle i udviklingen af priserne.  

Den nye beskatningsaftale vedrører både ejendomsskatten og ejendomsværdiskatten, hvorimod 

rentefradraget ikke berøres. Aftalen indebærer, at beskatningen fra 2021 følger værdien af 

boligerne, således at skatten stiger, hvis boligpriserne stiger og vice versa. Danmarks 

Nationalbank vurderer, at dette vil reducere udsvingene i boligpriserne med en femtedel.94 I 

København vil det betyde, at boligerne bliver hårdere beskattet i fremtiden, hvilket må forventes at 

reducere udsvingene mere end andre steder, da boligerne i dette område har haft de største 

prisstigninger og dermed også den største udhuling af ejendomsværdiskatten.  

Af andre tiltag indenfor boligskatterne kunne være regulering af rentefradraget. Reguleringen vil 

dog ikke få samme lange sigte som reformen af ejendomsværdiskatten, allerede fordi en sænkning 

af rentefradraget hurtigt vil blive absorberet i priserne. Da rentefradraget er baseret på lovgivning 

og altid vil være det grundet grundlovens bestemmelse95 herom, vil enhver regulering af fradraget 

også kræve vedtagelse af ny lovgivning. Den administrative byrde og det tidsmæssige perspektiv 

ved regulering af rentefradraget, gør dette tiltag uegnet som stabiliserende instrument.  

                                                           
94 (Danmarks Nationalbank, nationalbanken.dk, 2017) 
95 Grundloven § 43 
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4.3. UDFLYTNING AF ARBEJDSPLADSER 

Mange arbejdspladser ligger i København, og man kunne forestille sig, at en af årsagerne til den 

store efterspørgsel efter ejerlejligheder i København netop skyldes, at arbejdspladserne ligger her.  

En mulighed for at øge udbuddet og dæmpe efterspørgslen efter ejerlejligheder kunne derfor være 

at udflytte nogle af de offentlige arbejdspladser, som har til huse i København, men som ikke har 

en funktion, der er særlig geografisk knyttet til hovedstaden. Dette ville bevirke, at der blev større 

efterspørgsel efter boliger, hvor de nye arbejdspladser var beliggende, og mindre efterspørgsel 

efter boliger i København. 

Regeringen gennemførte i 2015 en udflytning af statslige arbejdspladser til provinsen, og der er 

planer om en ny udflytningsrunde i 2018. Sigtet med udflytningen af arbejdspladser var ikke en 

stimulering af boligmarkedet, men tværtimod en politisk beslutning om at landsdækkende offentlige 

institutioner skulle være bedre spredt ud i landet end tilfældet var før udflytningen og skabe vækst i 

provinsen. 

Ifølge finansministeriet var andelen af medarbejdere, der enten flyttede med eller pendlede til de 

nye arbejdssteder imidlertid kun på 23%. Langt de fleste valgte således at blive boende, hvor de 

var, hvilket igen betyder, at udflytningen ikke fik den omtalte effekt på udbuddet og efterspørgslen i 

København. 

Der er ingen tvivl om, at det vil være meget svært at stimulere efterspørgslen efter boliger på 

baggrund af et sådan indgreb. Dels er det omfattende og dyrt, ligesom de administrative 

omkostninger er høje. Og som eksemplet fra 2015 viser, er det ikke sikkert, at det får en effekt på 

efterspørgslen efter boliger.  

Det vil dog stadig være relevant i forhold til de mere langsigtede planer om beliggenhed af 

offentlige institutioner, idet det naturligt vil føre til øget efterspørgsel efter boliger i 

hovedstadsområdet, hvis centraliseringen fører til flere nedlagte arbejdspladser i provisen og flere 

offentlige arbejdspladser i hovedstaden.  

4.4. FINANSIERING AF FAST EJENDOM - REGULERING 

Som nævnt er der allerede strammet op på reguleringen af adgangen til kredit. I 2016 blev 

Vejledningen om Forsigtighed i Kreditvurderingen ved Belåning af Boliger i Vækstområder mv. 

vedtaget, og den havde netop til formål at sikre realkreditinstitutternes forsigtighed ved udlån i bl.a. 
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København som en beskyttelse af både institutter og private mod risikoen for stigende renter og 

faldende boligpriser. Siden da, er der i 2017 været afgivet styresignal fra Erhvervsministeriets side 

om at der skal udvises endnu mere forsigtighed i forhold til andelen de mere risikobetonede 

produkter i vækstområderne som København.96 

Et muligt tiltag kunne være at gå endnu videre end de forsigtighedsprincipper, der følger af 

vejledningen, eller alternativt at implementere dem som lovgivning, således at de også er juridisk 

bindende for institutterne.  

Som nævnt ovenfor blev det i Rangvidrapporten konkluderet, at boligboblen i 2005-2007 bl.a. var 

afledt af de nye finansieringsmuligheder i form af et øget udbud af rentetilpasningslån samt 

indførelsen af de afdragsfrie lån.  

Et stabiliserende tiltag kunne derfor være at indføre øgede restriktioner på denne type af lån fx ved 

at opdatere vejledningen eller indføre egentlig lovgivning, således at der blev krævet endnu større 

rådighedsbeløb ved adgangen til de variabelt forrentede lån eller lån med afdragsfrihed, end 

tilfældet er i dag, eller begrænse andelen af det enkelte lån, der kan underlægges afdragsfrihed 

eller rentetilpasning. En hæmmet adgang til disse lån må antages at nedbringe efterspørgslen.  

Et tiltag af denne karakter vil dog ikke kun have virkning nu og her. I nedgangstider, hvor 

boligmarkedet ellers kan være ramt af faldende efterspørgsel og faldende priser, er det ikke 

nødvendigvis hensigtsmæssigt at have en meget streng regulering af lånene, da man i denne 

situation måske gerne vil have øge eller blot bremse faldet i efterspørgslen, hvilket adgangen til 

afdragsfrihed og rentetilpasningslån kan medvirke til. Det vil derfor ikke være entydigt positivt, hvis 

mulighederne for denne type lån helt afskaffes eller gøres for stramme til at de kan have den 

nyttige effekt.  

En anvendelse af dette instrument som stabiliserende tiltag, hvor man justerer efter markedet, kan 

være hensigtsmæssigt til at stimulere efterspørgslen efter den situation, men konkret står i. Den 

administrative byrde vil dog være en ulempe herved, da man skal regulere igen, når der opstår en 

ny situation.  

                                                           
96 (Erhvervsministeriet, 2017) og (Erhvervsministeriet, Notat - Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld, 
26. oktober 2017) 
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4.5. OPSUMMERING AF STABILISERENDE TILTAG 

Overordnet må det konkluderes, at det er en kompleks opgave at stabilisere boligpriserne, og at 

det formentlig er de færreste løsninger, der ikke rummer ulemper. Her synes den væsentligste 

ulempe at være, at et tiltag, der måske har en dæmpende effekt på stigende boligpriser og har en 

negativ effekt i tider med faldende boligpriser, fordi tiltagene forstærker den negative tendens. 

Selvom der justeres på tiltaget, vil sådan et indgreb typisk først ske med forsinkelse, når effekten 

allerede er indtrådt. Det eneste tiltag, der ikke synes ramt af denne uheldige bivirkning er en reform 

af boligbeskatningen, hvor der i aftalen om boligskat da også er lagt op til, at beskatningen skal 

følge boligpriserne. På den baggrund er det mest relevante tiltag af de ovenfor nævnte da også 

ændringen af boligbeskatningen.   
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5. KONKLUSION 

Boligmarkedet er et marked præget af cyklusser, som har en stærk sammenhæng med udviklingen 

i samfundsøkonomien i øvrigt. Boligpriserne har derfor historisk været genstand for stigninger i en 

årrække efterfulgt af fald i en årrække som følge af disse cyklusser.  

Boligpriserne dannes generelt ud fra almindelig økonomisk teori om udbud og efterspørgsel. Det er 

dog i praksis umuligt at estimere fundamentalværdien af en bolig, da det vil kræve 

tilbagediskontering af huslejen, som i praksis er nærmest umulig at fastslå præcist. Boligprisernes 

udvikling præges på kort sigt af spekulation og psykologi og på mellemlang sigt af de såkaldte 

fundamentals, som er udvalgte økonomiske faktorer i det omkringliggende samfund. På lang sigt 

kan prisen kun forventes at stige med inflationen plus en lille realstigning. 

Boligpriserne er steget en del de senere år. For ejerlejligheder i København har stigningerne frem 

mod 2017 endvidere været større end andre steder i landet. Dette har givet anledning til diskussion 

af, om en boligboble igen er undervejs, som vi så det i perioden 2005-2006.  

Nærværende opgave havde på den baggrund til formål at undersøge, om der kunne antages, at 

være grundlag for at konkludere, at en sådan boble var til stede for ejerlejligheder i København 

hen mod slutningen af 2017.  

Prisbobler har været genstand for meget teori, men er sjældne i den virkelige verden. Der er 

endvidere forskellige opfattelser i teorien af, hvad der skal til for at en prisboble kan siges at have 

været til stede. Der findes således ikke nogen entydig definition på, hvad der udgør en prisboble.  

Undersøgelsen af problemformuleringen i nærværende opgave blev gennemført ved fire forskellige 

analyser, der hver havde sin egen definition af, hvornår en boligprisboble var til stede.  

Analyserne blev således gennemført på baggrund af forskellige kriterier for prisbobler, der samlet 

set skulle give et bredt dækkende resultat af, om en boligprisboble var undervejs på 

ejerboligmarkedet for ejerlejligheder i København i 2017. 

Resultaterne af analyserne var langt fra entydige. Særligt de analyser, der hvilede på subjektive 

kriterier, gav positive resultater. Kriterierne for en prisboble var således opfyldt på en række 

områder, herunder bl.a. at der var grundlag for at antage, at opfattelsen af de økonomiske 

sammenhænge er forsimplet hos investorerne, at forståelsen for risici var svag ligesom 

forbrugertilliden er meget høj. Disse forhold kan alle tyde på en overdrevet forventning om 

kapitalgevinster ved boligkøb.  



Sidsel Sofie Oldenburg HD Finansiering Forår 2018 

 
67 

 

De analyser, der hvilede på mere objektive kriterier såsom boligbyrdens størrelse og forklaring af 

priserne i lyset af økonomiske fundamentals, viste i højere grad negative resultater.  

Det konkluderes derfor på baggrund af analyserne, at der ikke er en boligprisboble undervejs på 

det danske ejerboligmarked for ejerlejligheder i København. Problemformuleringen kan således 

besvares afkræftende.  

Da prisbobler imidlertid dannes som følge af spekulation og troen på, at prisen vil være højere i 

morgen uanset de økonomiske fundamentals, er der grundlag for at tage risikoen for udviklingen af 

en boble alvorligt også i fremtiden.  

Det er derfor relevant at inddrage stabiliserende tiltag uagtet, at der ikke kan konkluderes at være 

en boligprisboble til stede. 

Der er ingen tvivl om, at det er en kompleks opgave at indføre tiltag, der stabiliserer boligpriserne 

uden ulemper. Det mest oplagte bud på et stabiliserende tiltag er en ændring af boligbeskatningen. 

Den nye boligskatteaftale, der blev vedtaget i 2017 indebærer, at beskatningen fremadrettet vil 

følge boligpriserne, hvilket således i sidste ende skulle betyde en automatisk stabilisering 

afhængig af udviklingen i priserne. Tiltaget har således udover den efterspurgte effekt tillige den 

fordel, at der ikke skal justeres på tiltaget afhængig af konjunkturerne. 
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