
 

 



Prisboble på det Københavnske boligmarked?  
af Kasper Meyer-Jacobsen  HD 2. del (FR) 
Vejleder: Karsten Poul Jørgensen  Copenhagen Business School 
 
 

Side 2 af 79 
 

1 Abstract 

This thesis sets out to investigate the feasibility of a price bubble on the market for real estate in 

Copenhagen and Frederiksberg, based on relevant statistical analyses and support from valid qualitative 

sources. The analyses are based on figures from 1992-2016. 

The thesis sets the scene through a market analysis, which leads to a number of relevant fundamentals. The 

fundamentals are further utilized in three different regression analyses: a linear regression, a multiple 

regression, and a multiple regression with interaction terms. Additionally, a statistical comparison and 

market assessment is conducted through the application of Case & Shiller’s seven bubble criteria (Case & 

Shiller, 2003). Lastly, the results of the regression analyses and the Case & Shiller analyses are compared to 

conclude on the feasibility of price bubble on the market for real estate in Copenhagen and Frederiksberg. 

Overall, the thesis portrays signals of a potential bubble-looking state of the Copenhagen and Frederiksberg 

market for real estate. Isolated, each parameter does not indicate a critical sign of a bubble; the thesis, 

however, reveals that the whole, in this case, is greater than the sum of its parts and the real estate market 

could be at the verge of bursting.  

 

Key words: Pricing bubble, Real estate, Standard model for the economy of real estate, Fundamentals, 

Seven criteria of housing bubble, multiple regression analyses of the real estate market. 
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2 Indledning 

Den seneste globale finansielle krise i 2008 har rystet verdensøkonomien og betragtes i manges økonomers 

øjne den værste økonomiske krise, verden har oplevet i nyere tid (Web: Finanskrisen). Finanskrisen blev 

udløst da luften gik ud af det amerikanske boligmarked og boligboblen sprang (ibid.). Boligboblen kan kort 

beskrives som, at boligerne blev handlet til en værdi, som langt oversteg de faktiske priser, som boligerne 

burde være handlet til (ibid.). 

Efterhånden er verdensøkonomien kommet på fode igen og markederne er kommet godt videre, men 

krisen ligger stadig og spøger i baghovedet. For mange virksomheder i den finansielle sektor har det 

betydet stramninger af regler og reguleringer, fx er ejendomshandelen præget af reguleringer for kravene 

til at købe ejerbolig (Web: Strategi2015). 

Overordnet set har der været fremgang på boligmarkedet de seneste 34 år (Nationalbanken, 4.kv-2016: 

47), særlig markant i København, hvor befolkningstallet har været stigende og efterspørgslen har presset 

priserne op (ibid.).  ”[…] når boligpriserne er steget kraftigt i nogle år, vil de sagtens kunne falde så stærkt, 

at et boligprisfald vil blive størst i de områder, hvor boligpriserne indtil nu er steget stærkest” (Lunde, 

2007a: 10). Idet det københavnske boligmarked er steget markant og har et prisniveau der er højt i forhold 

til indkomst- og renteniveau (Nationalbanken, 4.kv-2016: 7), er det Københavnske boligmarked sårbart over 

for pludselige rentestigninger (ibid.). Dermed vil herske en stor risiko for, at en fortsættelse af de seneste 

års prisstigninger vil blive efterfulgt af tilsvarende prisfald.  

Finanskrisens eftervirkninger har ligeledes indvirkningen på rentemarkedet, som netop nu er præget af en 

historisk lav rente (Web: Lav rente). Primo 2017 er det muligt at finansiere realkreditlån med fast rente på 

2%-2,5% (Web: Nationalbankens renteudvikling), hvilket mange benytter sig flittigt af når de køber bolig 

eller omlægger lån. Det københavnske boligmarked er mere sårbart over for pludselige rentestigninger, end 

det er tilfældet i resten af landet (Nationalbanken, 4.kv-2016: 34) og netop kombinationen af stor 

rentefølsomhed og boligpriser, der er høje, øger risikoen for, at selv en mindre rentestigning kan 

afstedkomme prisfald (ibid.).   

På den lange tidshorisont har prisudviklingen på ejerboliger fulgt inflationen, og der har historisk set ikke 

været en nævneværdig fordel ved at investere i ejerbolig, sammenlignet med andre investeringer 

(Jørgensen, 2010a: 4). På trods af dette, ser en stor del af den danske befolkning en ejerbolig som en god 

investering, hvilket formentlig skal ses i lyset af den prisudvikling der har været i markedet. De har hurtigt 
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glemt hvordan priserne var i frit fald i 2007-2008, hvilket kan være en udfordring, når boligkøberne går på 

markedet i dag.  

Set fra et samfundsmæssigt perspektiv er boligsituationen derfor meget interessant. Prisudviklingen er 

central for mange danskere, og mange har stirret sig blinde på den positive udvikling, som priserne er inde 

i. Den generelle tese er, at mange ser en ejerbolig som en sikker investering (Web: Sikker investering). Men 

er en ejerbolig en sikker investering? Eller er prisudviklingen så præget af den renteudvikling vi ser på 

området, at en opadgående rentekurve vil kunne medføre nye, store prisfald? Og er markedsudviklingen 

ved at danne en ny prisboble i vækstområderne, som bare venter på en nål i form af renten, til at springe 

den, og efterlade mange danskere som teknisk insolvente? 

Denne afhandling søger at skabe klarhed over de problemstillinger, der blandt andet kan være ved det 

nuværende boligmarked. 

 

2.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående indledende afsnit, ønsker indeværende afhandlingsprojekt at undersøge, 

hvorvidt der er en prisboble på det københavnske boligmarked, eller om boligpriserne blot kan ses som en 

del af markedsudviklingen. Med udgangspunkt i dette søger opgaven at besvare følgende 

problemformulering:  

Hvordan kan en mulig prisboble i København og på Frederiksberg forklares ud fra fundamentals, og hvilke 

sammenhænge er der mellem udviklingen i ejerboligmarkedet op mod 2008 og den udvikling vi ser i dag? 

Ovenstående problemformulering søges besvaret med udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 

 Hvordan ser det københavnske boligmarked ud på nuværende tidspunkt?  

 Hvilke forhold, i form af fundamentals, er aktuelle for boligpriserne? 

 Hvordan kan udviklingen i de aktuelle fundamentals påvirke ejerboligpriserne? 

 Hvorvidt er der en sammenhæng mellem nu og tidligere i forhold til en evt. prisboble på det 

københavnske boligmarked? 
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2.2 Afgrænsning 

Indeværende afhandling søger at give et kvalificeret bud på, hvorvidt det københavnske boligmarked, 

herunder Frederiksberg, er præget af en prisboble på nuværende tidspunkt. Dermed søges der at 

konkludere på hvordan boligmarkedet ser ud i dag og hvilke faktorer der har størst indflydelse herpå. 

Ligeledes vil der ikke blive konkluderet på hvorvidt boligpriserne er (for) høje eller (for) lave. 

Afhandlingen afgrænser sig til at kigge på boligmarkedet i vækstområder, herunder det københavnske 

boligmarked med fokus på København- og Frederiksberg Kommune. Dette vil herefter blive omtalt som 

København/Frederiksberg. Afgrænsningen til dette geografiske område skyldes, at det er disse områder der 

har oplevet den mest markante prisudvikling over tid. 

Politisk er det også det mest interessante område, da det af politikerne er blevet betegnet som et af 

Danmarks vækstområder. Derfor er afhandlingen også afgrænset til netop dette. 

Ydermere er det væsentligt at pointere, at afhandlingen kun ønsker at kigge på boligpriserne for 

ejerboliger, hvorfor der afgrænses fra leje- og andelsboligpriser.  

Afhandlingen afgrænses til, at se på hvordan udviklingen sker, i et historisk perspektiv, med fokus på at 

kommentere på, hvordan markedet ser ud netop nu. Afhandlingen søger ikke at belyse den fremtidige 

udvikling i priserne og vil dermed ikke kommentere på, hvorvidt risikoen for en prisboble eksisterer for 

fremtidens boligmarked, men dermed kun klarlægge hvorvidt der eksisterer en prisboble på nuværende 

tidspunkt. 

I afhandlingen ses der på en afgrænset periode fra 1992-2016. I dele af analysen ses der dog på perioden 

fra 1992-2015, da det fulde datasæt kun strækker sig over denne periode. 

Denne afhandling tager udgangspunkt i markedet for ejerboliger i København/Frederiksberg, hvorfor 

opgaven alene omhandler prisudviklingen i dette område. Den kan altså ikke være med til at dokumentere, 

hvordan udviklingen er i resten af Danmark, og giver ikke nødvendigvis et retvisende billede for hele det 

danske boligmarked. 
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3 Metode 

Afsnittet vil indeholde overvejelser om opgavens metode og analysedesign, herunder redegøres for 

dataindsamlingen og kritik af kilderne. Afsnittet vil ligeledes klarlægge hvorledes problemformuleringen 

ønskes besvaret. 

Afhandlingen har til formål at analysere det danske boligmarked, med fokus på hvorvidt ejerboligmarkedet 

i København er præget af en prisboble i dag. Dermed søger afhandlingen at tage ”temperaturen” på 

boligmarkedet for at give et billede af, hvordan markedet ser ud netop nu og herunder klarlægge en 

eventuel risiko ved erhvervelse af fast ejendom.  

For at kunne klarlægge hvordan det københavnske boligmarked ser ud på nuværende tidspunkt, er det 

relevant først at analysere boligmarkedet. Dette vil blive gjort i en markedsanalyse med udgangspunkt i en 

PEST-analyse, som vil belyse de samfundsmæssige forhold på boligmarkedet. 

Boligmarkedet vil uundgåeligt blive påvirket af udbud og efterspørgsel, hvorfor DiPasquale & Wheaton’s 

(1996) boligøkonomiske grundmodel vil blive introduceret. Her bliver forholdet mellem udbud og 

efterspørgsel illustreret på kort og på lang sigt.  

Med udgangspunkt i den boligøkonomiske grundmodel og de analyserede faktorer på boligmarkedet vil der 

blive klarlagt nogle relevante fundamentals, som vurderes til i nogen grad at kunne påvirke boligpriserne 

udvikling. Dette vil søges at blive be- eller afkræftet i den efterfølgende analyse. 

Udviklingen i de førnævnte fundamentals kobles på prisudviklingen ved at analysere priserne med 

udgangspunkt i en regressionsanalyse. Analysen vil løbende blive suppleret med egne tolkninger og 

forklaringer af tallene og resultaterne. Dette for løbende at forholde mig kritisk og virkelighedsnært til de 

outputs modellerne giver mig. 

En lineær regression introduceres for at give et indblik i, hvorvidt prisudviklingen kan forklares alene ud fra 

rentens udvikling. Boligpriserne påvirkes af en række forhold (Nationalbanken, 3.kv-2014: 56), hvorfor det 

kan diskuteres, hvorvidt rentens udvikling som eneste parametre kan giver et retvisende billede af 

prisudviklingen som helhed, hvorfor det er aktuelt at undersøge, hvilke af de definerede fundamentals som 

ikke kan afvises at have indflydelse på ejerboligpriserne.  

For at kunne inkludere flere fundamentals i regressionsanalysen, vil denne blive ledt over i en multipel 

regression. En multipel regressionsanalyse sammenholder flere uafhængige variabler med én afhængig 

variabel. Her er formålet at finde frem til, hvilke fundamentals (de uafhængige variable) der over den 
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analyserede periode, har størst indflydelse på udviklingen i priserne på ejerboliger på det københavnske 

boligmarked (den afhængige variabel). Formålet med en multipel regressionsanalyse er, at give et bud på 

hvilke fundamentals der er statistisk signifikante og med andre ord ikke kan afvises at have haft statistisk 

indflydelse på udviklingen i priserne for ejerboliger på det københavnske boligmarked. 

I en multipel regressionsanalyse analyseres hver fundamental separat. En væsentlig ulempe i denne 

fremgangsmåde er, at der ikke tages højde for, at disse fundamentals indbyrdes kan påvirke hinanden. 

Dertil introduceres en multipel regression med kvadrerede led, som netop tager højde for dette forhold.  

Fremgangsmåden for en multipel regression med kvadrerede led, er som udgangspunkt den samme, som 

ved en multipel regression, men den helt afgørende forskel er, at denne model netop tager højde for de 

kvadrerede led. 

Med udgangspunkt i de fundamentals, som den multiple regression med kvadrerede led finder signifikante, 

vil en analyse af perioden op til den finansielle krise i 2008 sammenlignes med tendenserne på markedet i 

dag. På baggrund af, hvorvidt der er en statistisk sammenhæng, vil jeg komme med mit bud på, hvorvidt 

det københavnske boligmarked befinder sig i en prisboble på nuværende tidspunkt.  

For at teste disse konklusioner, vil Case & Shiller’s (2003) syv identificerede kriterier, der karakteriserer en 

boble på et boligmarked blive introduceret. Analysen af disse syv kriterier har til formål at give et andet syn 

på boligmarkedet. Analysen vil blive suppleret med egne erfaringer fra sektoren, da disse uundgåeligt vil 

påvirke min opfattelse af de enkelte kriterier.   

Afslutningsvist vil regressionsanalyserne blive sammenholdt med den statistiske sammenligning og de syv 

boblekriterier, for at give et kvalificeret bud på, hvorvidt det københavnske boligmarked er præget af en 

prisboble på nuværende tidspunkt.  

 

På baggrund af dette, vil indeværende opgave være bygget op som illustreret på næste side: 
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3.1 Dataindsamling og kildekritik 

Indeværende afhandling vil tage udgangspunkt i objektive, kvantitative data fra Danmarks Statistik, og 

Realkreditrådet som primær empiri. Disse kilder er valgt, da de vurderes til at være pålidelige og valide 

kilder. Realkreditrådet er aktuel for at give et hurtigt overblik, hvor Danmarks Statistik kan bidrage med et 

mere præcist datasæt (Lunde, 2007a: 11). Dog findes det nødvendigt at tage kritisk stilling til de fundne 

data, herunder en vurdering af kilderne.  

Realkreditrådet er en væsentlig datakilde i den efterfølgende analyse, idet Realkreditrådet bidrager med 

grafer og statistikker over boligpriserne. Dataene over boligpriserne går tilbage til 1992, hvilket vurderes 

som værende tilstrækkeligt for en dybdegående analyse.  

Data fra Realkreditrådet vurderes til at være pålidelige og af høj kvalitet og validitet, idet da de er baseret 

på indberetninger om handlede ejendomme fra statens offentlige registre (SVUR) og det Fælleskommunale 

Ejendoms-stamregister (ESR). 

Er der en 
Prisboble? 

Markedsanalyse 

Boligøkonomisk grundmodel 

Fundamentals 

Lineær Regression: 
Rente vs. boligpris 

Multipel Regression: 
Fundamentals vs. 

boligpris 

Multipel Regression m. 
krydsprodukter: 

kvadrerede led ved 
fundamentals  
vs. boligpris 

 

 
 

 

Statistisk sammenligning & de 7 boblekriterier 
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Danmarks Statistik bidrager med data på renteudviklingen for kort- og lang rente, den disponible 

familieindkomst, boligbestanden, forbrugerprisindeks, ledigheden og befolkningstilvæksten. Dertil er 

boligbyrden beregnet ud fra den disponible familieindkomst holdt op imod de samlede udgifter på at bo.  

På lige fod med Realkreditrådet, vurderes data fra Danmarks Statistik til at være af høj kvalitet og validitet, 

da det er baseret på registerindberetninger.  

Ydermere vil afhandlingen blive suppleret med Danmarks Nationalbanks kvartalsrapporter som sekundær 

empiri, idet disse bidrager med en forståelse for boligmarkedets udvikling gennem de seneste år. 

 

4 Teoretisk grundlag 

Indeværende afsnit har til formål at klarlægge hvilket teoretiske grundlag, som afhandlingen tager 

udgangspunkt i. I nedenstående afsnit vil hver enkelt teori blive gennemgået.  

 

4.1 Definition på en boligprisboble 

En boble defineres som: ”En økonomisk cyklus som er karakteriseret ved en hurtig ekspansion efterfulgt af 

en kontraktion” (Web: Boble). For at kunne forstå betegnelsen ”boligprisboble” er det væsentligt at forstå 

markedet for ejerboliger. På dette marked kan ejerboligpriserne nogle gange kan stige voldsomt af ganske 

forståelige årsager, så som kraftig økonomisk vækst i økonomien eller kraftigt faldende renter (Jørgensen, 

2010a: 108). Problematikken opstår, hvis naive investorer tror på, at priserne vil fortsætte med at stige og 

på denne baggrund øge deres investeringer i boligerne (ibid.). Disse øgede investeringer kan øge væksten i 

boligpriserne og dermed trække flere investorer til; ”På denne måde kommer prisstigningerne til at 

afhænge af forventningen om yderligere prisstigninger, og udvisker sammenhængen mellem priser og 

fundamentals” (Jørgensen, 2010a: 108). På denne måde presses priserne kunstigt op og investorerne vil 

med tiden indse, at priserne er urimeligt høje og dermed trække deres investeringer hjem, ved at sælge 

boligen (ibid.). Dermed dæmpes prisstigningerne og optimisten fra de eksisterende investorer forsvinder, 

hvorfor de ønsker at sælge ud af deres investering – og til sidst kollapser priserne og markedet.  

 

4.2 PEST-analyse 

Med PEST-analysen ønskes at undersøge de overordnede samfundsmæssige forhold, som har indflydelse 

på boligmarkedet (Mellahi et al., 2005: 36). PEST-analysen tager udgangspunkt i fire forhold; political, 
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economic, sociocultural og technological (ibid.), hvoraf vigtigheden af disse fire forhold, afhænger af det 

marked, der analyseres på. 

 Political: Politiske og lovgivningsmæssige forhold (ibid.). Fx national- og international lovgivning, 

offentlig regulering og skatte- og afgiftspolitik. 

 Economic: Økonomiske og demografiske forhold (ibid.). Fx specifikke branchefaktorer, valuta- og 

renteniveau og inflation og økonomisk vækst. 

 Sociocultural: Sociale og kulturelle forhold (ibid.). Fx demografi, sociale forandringer, 

livsstilstendenser og forbrugerholdninger. 

 Technological: Teknologiske og miljømæssige forhold (ibid.). Fx udbredelsen af internettet og nye 

teknologiske muligheder. 

Disse fire forhold prioriteres i analysen ud fra de elementer, som findes mest relevant i denne opgaven og 

for hvad der er givende for opgavens problemformulering. 

 

4.3 Den boligøkonomiske grundmodel 

Den boligøkonomiske grundmodel introduceres til opgaven, da den i nogen udstrækning danner grundlag 

for de senere præsenterede fundamentals. Modellen er udviklet af DiPasquale & Wheaton (1996), og er en 

anerkendt teoretisk model udviklet til, at underbygge udbuds- og efterspørgselsteori. Modellen er udviklet 

til at beskrive sammenhængen mellem de forskellige faktorer; boligtjeneste-, ejendoms- og byggemarkedet 

(Jørgensen, 2010a: 21), som alle er relevante for denne opgave. Modellen tilsiger, at udviklingen i et 

parameter kan anvendes til, at belyse hvordan de øvrige parametre vil udvikle sig (Jørgensen, 2010a, 21ff). 

Den boligøkonomiske grundmodel ses illustreret i Figur 4.1 nedenfor. 

Det er værd at bemærke, at modellen er en forsimplet beskrivelse af virkeligheden. 
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Figur 4.1 - Den boligøkonomiske grundmodel (Jørgensen, 2010a). 

 

Modellen skal ses opbygget i fire kvadranter. Hvis det stilles op som et kompas, vil modellen kunne 

beskrives som følger; 

1. kvadrant er det nordøstlige hjørne, 2. kvadrant er det nordvestlige, 3. kvadrant er det sydvestlige, og 4. 

kvadrant er det sydøstlige hjørne (ibid.). Modellen læses altså fra øverste højre hjørne, og mod uret. 

Den første kvadrant beskriver boligtjenestemarkedet (Jørgensen, 2010a: 21). Det er her udbud og 

efterspørgsel bestemmes. På den korte bane er udbuddet konstant, hvilket skal ses som en lodret streg op 

mod efterspørgselskurven. Denne er ikke indtegnet. Efterspørgselskurven fortæller, som navnet antyder, 

hvor stor en efterspørgsel der er i markedet. Modellen vil altid søge at tilpasse udbud og efterspørgsel, 

hvorfor den rette linje repræsenterer ligevægt imellem udbud og efterspørgsel. Sker der en 

parallelforskydning i efterspørgslen, vil det påvirke modellen hele vejen rundt, ind til det hele er i ligevægt 

igen. 

Anden kvadrant belyser, hvordan huslejen har effekt på prisdannelsen (Jørgensen, 2010a: 22). Modellen 

tager udgangspunkt i ejendomsprisen som en funktion af husleje og kalkulationsrenten. Kalkulationsrenten 

skal forstås som en sammenhæng mellem den lange rente, de forventede huslejestigninger, 
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udlejningsrisikoen og boligbeskatningen. Sagt med andre ord; Huslejen skal ses som et alternativ til det 

investeringsafkast, som boligejer kunne have fået ved en alternativ investering, altså boligejerens 

investeringskrav. 

Den tredje kvadrant viser sammenhængen mellem nybyggeri og pris (Jørgensen, 2010a: 24). Jo højere en 

pris der betales for de ejendomme der allerede er opført, jo større et incitament findes der til at bygge 

mere nyt. Dette er bestemt som Tobins Q. Tobins Q udregnes ved at tage markedsprisen på boligen, og 

dividere med prisen på nybyggeri. Er Tobins Q mindre end 1, vil prisen for en eksisterende bolig være lavere 

end nybyg, og det kan derfor ikke svare sig at bygge nyt. Er den større end 1, vil det kunne svare sig at 

bygge nyt frem for at købe eksisterende, og er den = 1, vil der være ligevægt mellem de to.  

I fjerde kvadrant sammenholdes boligbeholdningen med nybyggeriet (Jørgensen, 2010a: 25), og denne 

søger at fastsætte boligbeholdningen, så den stemmer overens med nedslidning af eksisterende og nybyg. 

Aktiviteten på byggemarkedet ændrer beholdningen af boliger og dermed udbuddet af boligtjenester 

(ibid.). Boliger nedslides over tid, så hvis den eksisterende boligmasse skal opretholdes, kræver det en vis 

mængde nybyggeri. Ved ligevægt vil mængden af nybyggeri være præcis lig med nedslidningen af de 

eksisterende boliger, og boligbeholdningen vil være kontant.  

 

4.4 Regressionsanalyse 

Regressionsanalysen vil blive anvendt, til at analysere og sammenligne data. Overordnet set findes der flere 

former for regressionsanalyse. I indeværende afhandling søger at gøre brug af lineær regression, samt to 

multiple regressioner, hvoraf den ene indeholder kvadrerede led.  

 

4.4.1 Lineær regression 

En lineær regressionsanalyse har til formål at sammenholde to parametre. Det vigtigt at pointere, at en 

lineær regression ikke siger noget om hvorvidt der faktisk er en lineær sammenhæng mellem to parametre, 

men dette er derimod en forudsætning for at beregningerne giver det korrekte resultat.  

Korrelationskoefficienten benyttes, da den viser sammenhængen mellem to datasæt. 

Korrelationskoefficienten vil altid have en værdi der ligger i intervallet -1 og +1. Har datasammenligningen 

en korrelation på +1 betyder det, at der er perfekt positiv korrelation, hvilket vil sige, at datasættende 

bevæger sig identisk (ibid.). Stiger den ene værdi, stiger den anden også, og omvendt (ibid.). 
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Er værdien på korrelationskoefficienten -1 betyder det, at datasættene bevæger sig fuldstændig modsat af 

hinanden (ibid.). Hvis den ene værdi stiger, falder den anden, og omvendt. 

Hvis værdien ligger på 0 betyder det, at de to datasæt er statistisk uafhængige af hinanden. Man kan altså 

ikke sige, om der er en sammenhæng mellem de måder, hvorpå datasættende ændrer sig. Det betyder 

ikke, at de ikke har en sammenhæng, det kan blot ikke påvises statistisk. 

 

4.4.2 Multipel regression 

En multipel regressionsanalyse sammenholder flere uafhængige variabler med én afhængig variabel. 

Formålet med den er, at finde den/de forklarende variable, til boligprisen. I den multiple regressionsanalyse 

tages der udgangspunkt i, at analysere ud fra de følgende værdier; P-værdi, R-kvadreret og Koefficienterne. 

4.4.2.1 P-værdien: 

P-værdien angiver, hvor signifikant den medtagne variabel er for analysen. I denne opgave tages der 

udgangspunkt i flere variable, og P-værdien er med til at bestemme, hvorvidt den opstillede model også er 

statistisk signifikant. Skridt for skridt fjernes den mest insignifikante variabel, ind til der kun er signifikante 

parametre tilbage i modellen. 

4.4.2.2 R-kvadreret: 

Når de signifikante parametre er fundet, er næste skridt at se på R-kvadreret. R-kvadreret er 

forklaringsgraden på den opstillede model, og hjælper os altså til at underbygge, hvor stor en del af 

udviklingen i det faste parameter, der kan forklares ud fra den opstillede model. Det er relevant for 

analysen at se på dette, da en model der har en lav forklaringsgrad reelt set ikke kan bruges til ret meget, 

set fra et analytisk perspektiv. 

4.4.2.3 Koefficienterne: 

Koefficienterne fortæller, hvordan de statistisk signifikante variabler påvirker den faste værdi. I denne 

opgave er det altså koefficienterne der skal fortælle, hvordan de relevante fundamentals påvirker 

prisudviklingen i København/Frederiksberg. 

 

4.4.3 Multipel regression med kvadrerede led 

En multipel regression med kvadrerede led, er en regressionsanalyse med krydsprodukter. Forskellen fra 

den rene multiple regressionsanalyse er, at denne model også tager højde for de kvadrerede led. 
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Modellen opstilles ved, at man tager leddene enkeltvis, ligesom i den multiple regression. Udover at kigge 

på disse parametre, ses der også på de kvadrerede led (også kaldet krydsprodukter). Et kvadreret led findes 

ved at tage ét variable parameter, og gange med et andet variabelt parameter. Dette gøres for alle 

leddene. 

Derefter fjernes én variabel ad gangen, hvis de er insignifikante, hvorfra fremgangsmåden minder om den 

multiple regressionsanalyse.  

 

4.5 Boblekriterier 

I artiklen ”Is There a Bubble in the Housing Market” identificerer Case & Shiller (2003) syv kriterier, som 

karakteriserer en boble i boligmarkedet.  

1. Udbredte forventninger om store merprisstigninger 

2. Dominerende motiv til investering: få kapitalgevinst ved salg 

3. Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og private sammenkomster 

4. Pres mod at blive boligejer 

5. Boligpris/indkomst ratio vokser 

6. Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet 

7. Svag forståelse for risici 

Disse er kriterier for bobledannelse som investor vil kunne holde øje med og forsøge at reagere ud fra 

(Lunde, 2007a: 12). Ud fra disse kriterier kan det analyseres, hvorvidt det Københavnske boligmarked er 

præget af en prisboble. 
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5 Et københavnsk boligmarked i udvikling 

Følgende afsnit har til formål at danne et overblik over det danske boligmarked, samt hvilke 

samfundsmæssige faktorer som er relevante på markedet. Der tages udgangspunkt i PEST-analysen, da den 

hjælper til at komme rundt om den situation, som det københavnske boligmarked befinder sig i. Den skal 

sætte scenen for opgaven, og bruges som et værktøj til at klarlægge, hvilken retning opgaven skal pege hen 

imod. 

 

5.1 Politiske faktorer 

Den finansielle sektor bliver i større og større grad påvirket af udefra kommende forhold. Reguleringer fra 

politikerne og finanstilsynet bliver mere implementeret og inkorporeret i sektorens kreditgivning, og det er 

noget der mærkes på den långivning der bliver ydet. I 2006-2007 blev der lånt penge ud i stor stil, og dette 

er blevet imødeset med stramninger for at undgå, at sektoren havner i en lignende situation med 

finanskrisen i 2008. 

En af de reguleringer der for nyligt er blevet implementeret, er kravet til en passende egenfinansiering ved 

køb af fast ejendom. Dette krav tilsiger, at kreditgiveren skal sikre en passende egenfinansiering, som er 

uddybet til at være 5% af købesummen (Web: God Skik). Det stiller større krav til låntager, men sikrer 

samtidig også låntager og kreditgiver i fællesskab imod, at der allerede fra start er tale om et køb med 

overbelåning. 

Går man tilbage til 2003, hvor de afdragsfri lån blev introduceret (Web: Afdragsfri realkreditlån) har vi også 

en god kilde til de stigende priser frem mod finanskrisen (Lunde, 2007a). Det er også et emne der er til 

debat i dag, da gældsætningen er uændret. Når låntagernes gældsætning falder i dag, er det fordi 

boligpriserne stiger, og den procentuelle gældsætning derved falder. Samtidig udnytter mange den lave 

rente (aktuelt 2% fast over 30 år (Web: rd.dk)) til at have en lavere betaling på deres bolig. Dette imødeses, 

i vækstområderne, med et krav om, at der skal rentestresses (Web: Rentestress) med min. 4%, så man 

sikrer at låntager har råd til en eventuel stigning i renten. 

Der stilles også større krav til dokumentation ved långivning, hvilket indirekte påvirker låntageren. 

Efterhånden er markedet ved at indordne sig disse krav, men i en årrække efter finanskrisen var det svært 

for boligkøbere at forstå, hvorfor de pludselig skulle dokumentere deres økonomi i en væsentlig højere 

grad en tidligere. 
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Der er også indført forsigtighed ved kreditvurdering i vækstområder i 2016. Dette betyder, at der nu stilles 

krav om at låntager kan sidde med en rente, der hedder aktuel fast rente + 1%, dog mindst 4%. (Web: 

Rentestress). 

Det Politiske og lovgivningsmæssige aspekt er i høj grad et felt, som påvirker boligmarkedets udvikling. Der 

er historisk set sket mange reguleringer, og det må forventes at fortsætte i tiden fremover.  

 

5.2 Økonomiske faktorer 

I Danmark oplever vi et stigende indkomstniveau, at man er blevet bedre til at spare op og samtidig er vi 

begyndt at forbruge mere (Web: Forbruget stiger). Inflationen er pr. november 2016 nede på 0,1% (Web: 

Lav inflation) i Danmark, alt imens den gennemsnitlige årsløn er steget med 1,3-2,5%, afhængigt af den 

sektor man er ansat i (Web: Lønstigninger). Dette betyder, at den gennemsnitlige låntager har fået flere 

penge mellem hænderne, hvilket har betydning for det køb de laver. Det giver i al fald nogle muligheder for 

større råderum. Nogle vælger at bruge dette til at bo dyrere, og derved låne mere, mens andre udnytte den 

større økonomiske frihed til at spare mere op. 

For dem der vælger at bo dyrere, og optage større realkreditlån, vil der måske komme en udfordring frem i 

tid. De der vælger at gældsætte sig med et variabelt forrentet lån, har på nuværende tidspunkt stor glæde 

af den lave rente, men ved en eventuel rentestigning kan det ramme dem med dobbelt fart, da det både 

kan give øgede omkostninger i form af dyrere afdrag hver måned, men samtidig også kan påvirke deres 

boligpris, der kan risikere at falde ved en rentestigning. Det betyder, at de står med en bolig der er blevet 

dyrere at bo i, og som samtidig er faldet i pris. Den yderste konsekvens kan være, at man står med en bolig 

man ikke kan betale den månedlige ydelse på. Hvis den samtidig er faldet i værdi, så er man reelt set 

teknisk insolvent og bliver tvunget til et salg med et tab. 

 

5.3 Sociale- og kulturelle faktorer 

Boligpriserne i København/Frederiksberg er opadgående (jf. afsnit 6.2), og den lave rente gør, at mange der 

ikke har egen bolig ønsker at købe en. De bliver påvirket af markedsudviklingen, og der bliver skabt et 

indirekte pres til, at de skal købe en ejendom, fordi de ellers går glip af prisudviklingen. Dette har en 

økonomisk betydning for prisudviklingen, da efterspørgslen bliver større, hvilket giver prisstigninger. 
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Der er en tendens til at tage mediernes fremstilling for gode varer (Hjarvard, 2003). Dette fordi, at 

mennesker har tilbøjelighed til at tillægge medier menneskelige egenskaber, og dermed omgås med dem, 

som indeholder de reelle sociale væsener – hvorfor deres udtalelser anses for værende sandfærdige, 

medmindre der eksisterer synlige tegn på noget andet (ibid.)  På denne baggrund bliver man påvirket af 

medierne og den omgangskreds man har, og det er gængs tale, at man skal udnytte den lave rente.  

En anden faktor der spiller ind, er tilliden til den danske banksektor. Den er ved at blive genvundet, men har 

i årene efter finanskrisen lidt et gevaldigt tillidsbrud (Web: Mistillid). Mange er derfor begyndt at tillægge 

deres omgangskreds’ holdninger større værdi, og udtrykker større skepsis blandt bankerne. Med 

udgangspunkt i lemmingeffekten (Web: Lemmingeffekten), bliver de valg der træffes i større grad truffet 

med udgangspunkt i hvad andre gør, frem for hvad banken råder en til. 

Den øgede tilgængelighed til informationer hentet på nettet kan gøre, at boligkøbere vil trække hen imod 

selv at søge råd og vejledning på nettet. Den rådgivning der er at finde på diverse internetmedier er ikke 

nødvendigvis målrettet og tager ikke udgangspunkt i den som efterspørger rådgivningen. Derfor er der en 

risiko for, at mistilliden hos banken i yderste konsekvens gør, at kunden søger og modtager et forkert råd til 

låntype, fordi de selv står for at indhente information på internettet. Det er derfor vigtigt, at sektoren som 

helhed får genskabt tilliden til kunderne, så den også kan sikre, at kunderne træffer beslutninger omkring 

låntype på et fuldstændigt grundlag. 

 

5.4 Teknologiske faktorer  

I forlængelse af ovenstående, er teknologien i rivende udvikling, hvilken også er kommer til den finansielle 

sektor. Der bliver et større og større udbud af muligheder inden for feltet, og man kan i dag søge bolig, 

sammenligne lån og køre sin daglige bankforretning fra både computer og fra sin smartphone. Det stiller 

også større krav til sektoren, da den er nødt til at følge med tiden. Der bliver i stor grad efterspurgt 

løsninger, som gør det mere selvstændigt for kunderne, men som samtidig også giver et fuldstændigt 

grundlag at træffe beslutninger på. 

Den teknologiske udvikling gør det nemmere for forbrugerne at sammenligne lån, fx via mybanker (Web: 

mybanker.dk), og blive forhåndsgodkendt til at købe bolig på sundag.dk (Web: Sunday.dk). Dette stiller 

derfor også øgede krav til gennemsigtigheden på produkterne. De er nemmere tilgængelige, hvilket gør at 

markedet bliver hurtigere undersøgt. 
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På samme vis er det blevet nemmere at sammenligne priser på ejerboligmarkedet, da der er kommet 

mange online applikationer og platforme til, der opfylder netop dette formål. Eksempelvis kan bolighed.dk 

anslå en vurdering for dig, ved hjælp af ganske få oplysninger om din bolig (Web: bolighed).  

Med udgangspunkt i disse teknologiske tilbud, er det blevet nemmere for forbrugeren selv at regne på 

mulighederne. Ligeledes kan udviklingen gøre, at vi går en fremtid i møde, hvor der inden for kort tid 

forventes, at man kan regne og få svar på lån med det samme, selv om man sidder hjemme i stuen. 

Sammenholder man udviklingen med de krav finanstilsynet stiller, står sektoren over for noget af en 

opgave. De har forbrugeren på den ene side, som ønsker nemme, brugbare løsninger, mens finanstilsynet 

på den anden side stiller krav om, at det grundlag der ligger til for långivningen i højere grad bliver 

gennemarbejdet og dokumenteret. 

Det teknologiske aspekt vil i fremtiden have stor indflydelse på, hvordan bankerne klarer sig. De bliver nødt 

til at tilpasse sig den vej verden bevæger sig i, og der stilles fra forbrugernes side krav om, at bankerne 

følger med tiden. 

 

6 Boligernes udvikling – Antal boliger og prisudvikling 

Dette kapitel har til formål at klarlægge, hvilken udvikling boligbestanden i København og på Frederiksberg 

har gennemgået. Afsnittet vil introducere boligudviklingen på ejerboliger, og efterfølgende gennemgå den 

prisudvikling der har været på det samme marked. 

 

6.1 Boligudviklingen set i et historisk perspektiv 

I løbet af de seneste år er der kommet flere og flere ejerboliger på det københavnske boligmarked. Fra år 

2010 til 2016 er der kommet 6,21% flere ejerboliger i København, og 5,40% flere ejerboliger på 

Frederiksberg. Et tal, der med nybyggerierne i 2150-Nordhavn og de øvrige områder af København må 

forventes at stige frem i tid. 
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Figur 6.1 - Indekseret udvikling i antal ejerboliger i København og på Frederiksberg. (Kilde: Danmarks Statistik) 

 

Tendensen er meget entydig i begge kommuner, hvor det stykmæssigt dog stadig er Københavns 

Kommune, der bygger flest boliger. Det er i denne udvikling ikke belyst, hvorvidt der er tale om 

nybyggerier, eller om der også er en procentdel af de nye ejerboliger, der stammer fra gamle lejeboliger 

der er blevet solgt fra. Det må dog forventes, at dette også spiller en mindre rolle i udviklingen. 

Udviklingen, som er angivet i Figur 6.2 nedenfor, viser også en tendens til, at der er blevet bygget flere 

ejerboliger de forgangne to år, end der blev årene forinden. Det er også med til at underbygge, at det 

marked vi befinder os i er i fremgang. Det øgede udbud giver en indikation af, at der også er efterspørgsel 

efter flere boliger, hvilket søges forklaret i de kommende afsnit af afhandlingen. 

 

 

Figur 6.2 - Ejerboligudviklingen København og Frederiksberg 2010-2016. (Kilde: Danmarks Statistik) 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

København 48.985    48.649    48.540    48.806    49.116    50.003    52.026    

Frederiksberg 10.991    11.001    11.064    11.005    11.114    11.295    11.585    
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Ydermere kan det af Figur 6.2 udledes, at der har været en positiv udvikling i antal beboede ejerboliger i 

hhv. København og på Frederiksberg fra år 2010-2016. Set i forhold til et historisk perspektiv er det ikke et 

fuldt repræsentativt datasæt, men det fortæller os noget om den fremgang, som markedet befinder sig i. 

 

6.2 Prisudviklingen på ejerboliger i København og på Frederiksberg 

Ser man på prisudviklingen på ejerboligmarkedet, er det historisk set kendetegnet ved store udsving, også 

kaldet boligpriscykler (André, 2010). En boligpriscykle er kendetegnet ved, at den har en varighed på ca. 10 

år. Den består af en stigning i priserne på ca. seks år, og efterfølgende fire års fald (ibid.). Den er også 

kendetegnet ved, at den grundlæggende er positiv korreleret med økonomien i det hele taget, og historisk 

set har prisudviklingen på det danske boligmarked fulgt udviklingen i den danske økonomi (Nationalbanken 

(2013); 64). 

 

Figur 6.3 – Kvartalsvis prisudvikling på ejerboliger i København og Frederiksberg, angivet ved pris pr. m2. (Kilde: Danmarks Statistik) 

 

Det er dog ikke gået helt som boligpriscyklen foreskriver. Siden 1990’erne og frem til 2006 har vi set en 

konstant stigning i ejerboligpriserne, hvilket også ses på Figur 6.3 ovenfor. Specielt fra midt 2003 og frem til 

slut 2006 var der en meget atypisk stigning i priserne, hvilket også efterfølgende er blevet kendt som 
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prisboblen, der sprang og sendte priserne på ejerboliger i København og på Frederiksberg ned med over 

30% over årene 2007-2009. Dette stemmer overens med, at ”Historisk set, vil opsving i boligpriserne blive 

afløst af reale fald” (Lunde, 2007a: 10), hvilket ligeledes gør sig gældende for prisopsvingene i 1979 og 1986 

som begge blev afløst af et fald i boligpriserne med 1/3 (ibid.). Efterfølgende vendte priserne atter og har 

oplevet en konstant stigning over årene, på nær i 2011 hvor der var en mindre tilbagegang i markedet. I 

2015 ramte priserne niveauet inden finanskrisen, og har siden fortsat udviklingen opad. En forklaring i 

prisudviklingen søges klarlagt i de efterfølgende afsnit af opgaven. 

Med udgangspunkt i ovenstående, er det også relevant at kommentere på volatiliteten i 

hovedstadsområdet. Den prisudvikling der har været i København/Frederiksberg området har været langt 

mere volatil, end i resten af Danmark som helhed (jf. Realkreditrådet og Danmarks Statistik).  

 

7 Udbud og efterspørgsel 

Når der kigges på prisdannelser er det naturligt at se på udbud- og efterspørgselsteori. Er der en stigende 

efterspørgsel på en vare, vil det have en positiv effekt på priserne, og udbuddet vil stige som følge heraf. 

Det modsatte gør sig også gældende. Er efterspørgslen faldende, vil priserne på den givne vare også falde. 

Når man tager udgangspunkt i ejerboligmarkedet, er det naturligt at tage fat i begrebet udbud og 

efterspørgsel. Den store forskel fra andre varegrupper er, at udbuddet på kort sigt ikke ændres. Det 

betyder, at priserne på ejerboligmarkedet i høj grad er styret af den efterspørgsel der er efter boliger. I det 

kommende afsnit vil indvirkningen af udbud og efterspørgsel, set fra et ejerboligperspektiv, blive forsøgt 

belyst.  

 

7.1 Udbud 

Det er væsentligt for forståelsen at synliggøre, om man ser på udbuddet på kort- eller lang sigt. På kort sigt 

antages udbuddet på ejerboligmarkedet at være in-elastisk, idét der ikke kan bygges nye boliger fra den 

ene dag til den anden (Jørgensen, 2010a: 19), hvilket også kommer til udtryk i nationalbankens 

kvartalsrapport fra 1. Kvartal 2011: ”Udgangspunktet er, at prisudviklingen på kort og mellemlangt sigt 

primært er bestemt af udviklingen i boligefterspørgslen, idet boligudbuddet kun langsomt kan tilpasse sig i 

form af nybyggeri” (Nationalbanken, 1.kvt 2011).  
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På den korte bane vil det derfor være udnyttelse af de eksisterende boliger der er muligheden, hvorfor 

efterspørgslen og derved prisen vil stige.  

Hvis der er mangel på boliger, vil der på den lange bane blive bygget flere (jf. fjerde kvadrant i den 

boligøkonomiske grundmodel), hvilket vil øge udbuddet ind til der igen er skabt balance mellem udbud- og 

efterspørgsel. 

Der vil kun blive bygget nye boliger i det omfang, at det er billigere at opføre nye end det er at købe de 

eksisterende. 

Nedenfor ses en illustration af, hvordan udbud- og efterspørgsel tilpasser sig markedet på kort- og lang sigt. 

På kort sigt er udbuddet illustreret ved en lodret kurve, idét en ændring i efterspørgslen ikke vil ændre 

udbuddet på kort sigt. Illustrationen er kvadranten i øvre, højre hjørne i den boligøkonomiske grundmodel 

(figur 7.1). 

 

Figur 7.1 - Pristilpasning på boligmarkedet på kort og lang sigt. (Kilde: Nationalbankens kvartalsrapport 1. kvartal 2011, del 2: 41) 

 

Udbuddet er også påvirket af de sælgere, der befinder sig på markedet. Ved salg af en bolig er der, modsat 

et salg af f.eks. en T-shirt, en stor affektionsværdi der skal sælges med. Denne værdi kan gøre det svært at 

prisfastsætte en ejerbolig korrekt for en sælger, da der ofte er en forskel i den realistiske markedspris, og 

den pris som sælger mener at hans bolig er værd. Ud over affektionsværdi vil der også være pejlemærker i 

markedet, som en sælger vil forsøge at afspejle. Pejlemærker som ejendomspriserne i området, den 

offentlige vurdering, prisen boligen i sin tid blev købt for og den seneste vurdering fra realkreditinstituttet 

spiller en stor rolle, når sælger skal finde sin ”rigtige pris”. Som det blev klarlagt i markedsanalysen, er det 

ligeledes blevet nemmere at sammenligne priser på ejerboligmarkedet, da der er kommet mange online 

applikationer og platforme til, der opfylder netop dette formål.  
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Udfordringen ved dette er, at en boligejer ofte vil have et statisk forhold til sin boligpris. Hvis markedet 

ændrer sig, efterspørgslen falder, og den fastsatte udbudspris på boligen ikke længere er retvisende, kan 

sælger have svært ved at acceptere at boligen ikke længere har den samme værdi. Det betyder, at der 

kommer et gap imellem sælger og købers forventninger til priserne, hvilket kan give en selvforstærkende 

effekt. 

 

7.2 Efterspørgsel 

Når der ses på prisdannelsen af ejerboliger, er der en lang række faktorer, der har betydning for 

efterspørgslen. Disse faktorer er makroøkonomiske variable, som vurderes at kunne have en statistisk- eller 

teoretisk betydning for prisudviklingen (Jørgensen, 2010a: 100). Ofte ses fundamentals også som den 

gældende faktor, når man skal beskrive boligmarkedets prisudvikling på mellemlang sigt (ibid.).  

Efterspørgslen på ejerboligmarkedet kan beskrives ud fra fundamentals, hvorfor det kommende afsnit vil 

søge at synliggøre nogle af de fundamentals, som jeg mener har betydning for efterspørgslen og dermed 

prisudviklingen på ejerboligmarkedet.  

 

7.3 Fundamentals 

Fundamentals er de parametre, som antages at have en mulig indflydelse på boligpriserne. Disse 

fundamentals er aktuelle for at kunne analysere sammenhængene mellem de økonomiske parametre og 

ejerboligpriserne. Det er statistisk umuligt, at inkludere alle fundamentals i én boligøkonomisk analyse, 

hvorfor nogle må fravælges og andre tilvælges til brug i analyser (Jørgensen, 2010a: 100). Derfor er 

nødvendigt at understrege, at disse fundamentals ikke er en udtømmende liste af faktorer som har 

betydning for prisudviklingen, men derimod et bud på hvad jeg forventer har den største indvirkning på det 

aktuelle boligmarked. Nedenfor er de fundamentals som findes relevante for indeværende afhandling 

listet, samt en begrundelse for, hvorfor disse er medtaget, samt en forklaring på deres betydning for 

prisudviklingen.  

 

7.3.1 Renteniveauet på realkreditlån 

Renteudviklingen er taget med som fundamental, idét det forventes, at den har en direkte betydning for 

boligpriserne. I Danmark er en væsentlig del af boligerne finansieret af fremmedkapital, og derved er en del 

af de samlede udgifter der er til at have bolig også renteudgifter. Ved en rentestigning vil det derfor direkte 
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afføde en stigning i de omkostninger der er til at drifte sin ejerbolig. Vi befinder os i et historisk rentemiljø, 

og både den korte- og den lange ligger på et niveau der ikke tidligere er set så lavt. Dette illustreres også på 

grafen nedenfor (figur 7.2). Grafen illustrerer at vi siden 1990’erne har oplevet rentefald, på nær i 2006 og 

frem til 2009, hvor renten steg som følger af finanskrisen.  

Den korte rente (rentetilpasningslånene) blev indført i midten af 1990’erne, og skulle fungere som et 

alternativ til de fastforrentede lån (Web: rentetilpasningslån). Siden introduktionen af muligheden for kort 

forrentede lån i 1990’erne, har der været et spread mellem den korte- og den lange rente på mellem 2-4% 

(jf. Danmarks Statistik og Realkreditrådet).  

 

Figur 7.2 - Renteudviklingen på realkreditlån fra 1992 til 2016. Kilde: Web: Renteudvikling 

 

Set fra de finansielle institutters perspektiv, betyder den faldende rente også en ændring i 

rådighedsbeløbet hos deres kunder, hvilket kan medføre to ting; enten vil de have en lavere boligbyrde, 

eller også vil de kunne købe for et højere beløb og stadig have den samme boligbyrde. Dette smitter også af 

på priserne, da den gennemsnitlige familie vil kunne få en dyrere bolig, end de havde kunne hvis 

renteniveauet var blevet på et højere niveau. 
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Skulle tendensen ændre sig, og renten stige, vil det også påvirke boligpriserne. Det vil betyde, at det bliver 

dyrere at finansiere sin bolig, hvilket kan medføre at boligpriserne falder, fordi boligbyrden vil stige. Den 

gennemsnitlige familie vil dermed ikke have råd til at købe for det samme, og priserne på ejerboliger må 

forventes at falde. 

I Danmark er det et lovkrav, at man skal kunne godkendes til, og sidde med, den dyreste 30-årige 

finansiering (jf. Finanstilsynet), som pt. er 2% fastforrentet med afdrag. Grundet de lave renteniveauer, 

sammenholdt med de konsekvent stigende boligpriser siden 2011 (figur 6.3), har Finanstilsynet indført et 

tiltag, der skal sikre de der optager belåning i ejerboliger i vækstområder (vækstområder er i tiltaget 

defineret som kommunerne København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, 

Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, 

Vallensbæk og Aarhus.). Tiltaget gør, at låntager skal kunne godkendes med en belåning på aktuel rente 

+1%, dog minimum 4%. Tiltaget omfatter al boligudlån. (Kilde: Finanstilsynets vejledning om tilstrækkeligt 

kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter).  

 

7.3.2 Disponibel familieindkomst 

Den gennemsnitlige familieindkomst er taget med som en fundamental i opgaven, da den indirekte har en 

stor effekt på efterspørgslen. Hvis den disponible indkomst stiger, vil der være et større rådighedsbeløb til 

forbrug, herunder også til bolig. Det giver altså en afsmittende effekt på boligpriserne, når den disponible 

indkomst stiger. 

 

Figur 7.3 - Gennemsnitlig årlig disponibel familieindkomst 

 kr. 100.000

 kr. 125.000

 kr. 150.000

 kr. 175.000

 kr. 200.000

 kr. 225.000

 kr. 250.000

 kr. 275.000

 kr. 300.000

 kr. 325.000

 kr. 350.000

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Gennemsnitlig årlig disponibel familieindkomst

Disp. familieindkomst



Prisboble på det Københavnske boligmarked?  
af Kasper Meyer-Jacobsen  HD 2. del (FR) 
Vejleder: Karsten Poul Jørgensen  Copenhagen Business School 
 
 

Side 29 af 79 
 

Som det ses på figur 7.3 ovenfor, har den gennemsnitlige disponible familieindkomst været stødt stigende 

over den tidsperiode indeværende opgave tager udgangspunkt i. 

Holdes den disponible indkomst op mod boligbyrden, vil begrebet indkomstelasticitet være relevant. 

Indkomstelasticiteten fortæller, hvor stor en andel af en indkomststigning, der vil blive brugt på bolig (Kilde: 

Karsten Jørgensen 2010a s. 37). Den eksakte priselasticitet er svær at estimere, men fælles for de studier 

der er taget med i Karsten Jørgensens studie er, at indkomstelasticiteten på kort sigt ligger mellem 0-1 

(ibid.). En elasticitet i dette interval betyder, at en stigning i indkomsten på kort sigt ikke vil blive anvendt 

fuldt ud til boligfinansiering. Der kan også være kraftige indtægtsstigninger inden for kort tid, som efter 

endt studietid, hvilket også er en faktor der gør det svært at estimere den korte indkomstelasticitet. 

På længere sigt antages indkomstelasticiteten at være 1 (Kilde: Karsten Jørgensen 2010a s. 37). En 

elasticitet på 1 betyder, at boligposten i den disponible indkomst vil udgøre den procentuelt samme andel 

på den lange bane (ibid.). Man vil altså efterspørge større og bedre beliggenhed, på den lange bane. 

 

7.3.3 Boligbyrde 

Den økonomiske byrde ved at bo kan opgøres på flere forskellige måder, hertil skelnes der skarpt mellem 

likviditetsmæssige belastning ved at bo og den økonomiske byrde ved at bo (Lunde, 1998: 1). Indeværende 

fundamental har til formål at klarlægge user costs, hvorfor boligbyrden i afhandlingen defineres som den 

samlede økonomiske belastning ved at bo i boligen.  

Boligbyrden angiver, hvor stor en procentdel af det disponible rådighedsbeløb, der bliver brugt på at bo. 

Boligbyrden er en relevant fundamental for denne opgave, da den søger at hjælpe til med at besvare, 

hvorvidt der er en stigning i boligbyrden, når renten falder. Set over den årrække denne graf (figur 7.4) 

belyser, har der været en faldende boligbyrde siden start 1990’erne, kun afbrudt af en kraftig stigning fra 

2006-2007. I gennemsnit over perioden har boligbyrden ligget på 34,04%. 
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Figur 7.4 - Boligbyde i % 

 

Boligbyrden er også interessant for opgaven, da det alt andet lige må forventes, at en rentestigning har 

direkte indvirkning på denne, for alle de boligejere der har valgt at finansiere sig ved rentetilpasningslån. 

Ved et fastforrentet lån bliver boligbyrden ikke påvirket direkte, da tilbagebetalingen forbliver den samme, 

hvorimod den ved et variabelt forrentet lån kan stige drastisk. Ved en antagelse om, at renten stiger med 

2%-point fra 0,5% til 2,5% i rente, vil ydelsen på et lån med en hovedstol på 1.000.000 kr. og 30 års løbetid 

gå fra ca. 3.000 kr./mdr. til ca. 4.000 kr./mdr., svarende til en ekstrabetaling på 33%. Det kan altså have en 

stor indvirkning hos mange boligejere, der sidder med realkreditlån på 2.000.000 – 3.000.000 kr., som 

pludselig skal ud og allokere 2-3.000 kr. mere hver måned til boligydelser. 

I 2015 brugte den gennemsnitlige familie 97.673 kr. på at bo hvert år (Web: Danmarks Statistik). Hvis man 

laver en generel betragtning, og tilføjer 12 mdrs. ydelsesstigning på et realkreditlån på 2.000.000 kr. med 

en rentestigning på 2% (2.000 kr./mdr.), svarer det til at boligbyrden vil opleve en stigning på ca. 24,5%. 

Som det ses på Figur 7.4 er boligbyrden i 2015 ca. 30%, og en stigning vil altså bringe den på 37,5%. 

Boligbyrden er regnet ud fra procentdelen de københavnske familier bruger på deres bolig. Dette resultat 

er anderledes i forhold til den boligbyrde Dansk Ejendomsmæglerforening præsenterer (Web: DE 
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Pressemeddelelse). Jeg mener at forskellen skal findes i, at de alene tager udgangspunkt i familier med 

realkreditfinansiering på et specifikt hus(ibid.), hvor min analyse tager udgangspunkt i data fundet på 

Danmarks Statistik, og alene ser på hvad en familie bruger i gennemsnit på at bo. Der er altså ikke sorteret 

efter, om de har en lille- eller en stor bolig, eller om de ejer- eller lejer. Dette mener jeg giver et mere 

retvisende billede. 

 

7.3.4 Boligbestanden 

Boligbestanden i Danmark er støt opadgående, i den tidsperiode afhandlingen tager udgangspunkt i. Det 

har kun været muligt at finde data for København/Frederiksberg i perioden 2010-2016, hvorfor det samlede 

antal boliger i Danmark er medtaget som referencepunkt. For at finde ud af, om det er sammenligneligt 

med København/Frederiksberg, beregnes korrelationen mellem antal boliger i Danmark og antal boliger i 

København/Frederiksberg i den tidsperiode hvor begge datasæt er tilgængelige. 

 

Figur 7.5 - Antal boliger i Danmark i perioden fra 1990 til 2017 

 

Korrelationen mellem antal boliger i Danmark (Figur 7.5) og antal boliger i København/Frederiksberg (Figur 

7.6) i perioden 2010-2016 er beregnet vha. Excel, og er fundet til 0,9069. De to datasæt er altså stærkt 

positivt korreleret, hvorfor det må forventes, at boligudviklingen i Danmark også afspejler boligudviklingen i 

København/Frederiksberg. 
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Figur 7.6 - Antal boliger i København og Frederiksberg fra 2010 til 2016 

 

Det er væsentligt at medtage udviklingen i boligbestanden, fordi den konstant øgede bestand af boliger 

antyder, at det i det nuværende marked er rentabelt at opføre en bolig, frem for at købe en ejerbolig. Dette 

antages, da det forventes at mindske antallet af nye boliger, hvis det er billigere at købe en eksisterende. 

Udviklingen i antallet af ejerboliger skal dog også ses i et kritisk lys, da tallene ikke fortæller os noget om, 

hvor mange af de nye ejerboliger der er tidligere lejeboliger. Der kan altså være en fejlmargin i dataene, da 

der er en sandsynlighed for, at en mængde af de nye boliger i København/Frederiksberg er tidligere 

lejeboliger, der nu er solgt til ejerboliger. 

En måde at måle på, om det kan betale sig at opføre nye boliger er, at anvende Tobins Q til at regne på det 

(Jørgensen, 2010a: 57f). Tobins Q fortæller os forholdet mellem prisen på at bygge en ny bolig, og prisen på 

at købe en eksisterende (ibid.). Hvis Tobins Q regnes til præcis 1, vil prisen for at opføre nyt og købe 

eksisterende være den samme. Er den derimod over 1, vil det være dyrere at købe en eksisterende end at 

bygge nyt. Teorien tilsiger altså, at hvis Tobins Q er over 1, må boligmassen forventes at stige over tid. 

Teorien for Tobins Q siger også, at Tobins Q vil ligge omkring 1 på den lange bane (ibid.). Det vil altså på 

lang sigt være ca. samme pris der betales for at bygge nyt, som at købe eksisterende, hvis man alene tager 

udgangspunkt i denne teori. 
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Boligbestanden kan også vurderes ud fra den boligøkonomiske grundmodel (jf. afsnit 4.3), idét den er en 

væsentlig del af den 3. kvadrant. 

 

7.3.5 Forbrugerprisindeks 

Forbrugerprisindekset er taget med som fundamental i denne opgave, da den tager udgangspunkt i 

privatøkonomien som helhed, og bidrager med en vinkel på økonomien, som de andre ikke medtager, da 

de alene er baseret på bolig og en grad af udvikling heri. 

 

Figur 7.7 - Forbrugerprisindeks over en periode fra 1992 til 2016 – Figuren viser stigningen fra år til år. 

 

Tages der udgangspunkt i en meget lang tidshorisont, har prisudviklingen på ejerbolig fulgt inflationen. Det 

har med andre ord ikke været en bedre investering at købe bolig, end det har eksempelvis at købe aktier, 

hvis man kigger på en meget lang tidshorisont. Dog kan der argumenteres for, at det giver en 

diversifikationseffekt, hvis man ser en ejerbolig som et investeringsobjekt. 

Dette underbygges også af Shiller (2005), som redegjorde for, at ejerboligprisudviklingen på lang 

tidshorisont lå på ca. 0,4% p.a. (Shiller, 2005).  
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7.3.6 Ledighed 

Ledighedens indvirkning på boligpriserne skal ses ud fra, at den disponible indtægt hos en ledig i 

overvejende tilfælde også er væsentligt lavere, end hos en fuldtidsbeskæftiget. Dette er det mest markante 

parameter, når man betragter ledigheden som en fundamental for prisudviklingen. Derudover giver 

ledighed en generel usikkerhed i den lediges økonomi. Dette rejser spørgsmål omkring, hvad der er råd til, 

og mange udgifter kan ved en længerevarende ledighedsperiode være forbundet med ufrivillige 

nedskæringer. Det betyder også, at den ledige vil være mere forsigtig ved kapitalbinding, da der skal være 

luft til usikkerheden. Det giver altså både et økonomisk- og et personligt incitament til at bruge mindre på 

boligposten. 

 

Figur 7.8 - Ledigheden i % fra 1992 til 2015 

Som det ses i grafen oven for (figur 7.8), er ledigheden over den aktuelle periode faldende. Der har været 

en stigning i anstallet af ledige i kølvandet på finanskrisen i 2008, men procentdelen af ledige er stadig på et 

meget lavt niveau, hvis man sammenligner med starten af 1990’erne. 

 

7.3.7 Befolkningstilvækst 

I København og på Frederiksberg har man over de seneste 15 år oplevet en konstant tilvækst i 
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når der kigges på tilvækst til området. Blandt andet er der en stor efterspørgsel, som følge af at det for 

mange er her hvor uddannelsen kan tages. Mange har fået øjnene op for forældrekøb, og det er blevet 

gjort muligt for de unge at få en bolig den vej rundet. 

 

Figur 7.9 - Befolkningstilvækst i København og på Frederiksberg 1991-2016 målt fra år til år i procent. Kilde: Danmarks Statistik 

 

Der er, modsat ude på landet, ikke mange store byggegrunde, hvorfor det ikke er nemt at imødekomme 

den efterspørgsel der er ved blot at bygge nyt. Derfor opleves det også, at priserne stiger i takt med at der 

er en større efterspørgsel efter boliger. 

Det er væsentligt at medtage befolkningstilvæksten som fundamental for prisudviklingen, da det alt andet 

lige må forventes, at et stigende antal beboere i området også påvirker efterspørgslen, og dermed kan have 

indflydelse på priserne. 
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8 Lineær regressionsanalyse 

Iblandt boligkøberne er der opstået en overbevisning om, at den lave rente gør, at boligpriserne stiger. Det 

er derfor også blevet normalt, at mange sætter lighedstegn mellem et køb af en ejerbolig i 

København/Frederiksberg og en god investering. Formålet i det kommende afsnit er, at teste denne 

hypotese for, om den holder vand. Analyserne tager alle udgangspunkt i data hentet fra Danmarks Statistik 

og Realkreditrådet, hvilket søger at sandsynliggøre en høj validitet af de datasæt, der er fundet relevante 

for opgaven. 

Opgaven søger at besvare, om der er en sammenhæng mellem rente og pris, ved at beregne 

korrelationskoefficienten mellem rente- og prisudvikling. For at teste denne sammenhængen i pris- og 

renteudvikling, ses der adskilt på den korte- og den lange rente. Dette gøres, da rentetilpasningslån først 

blev indført i midt 1990’erne. Derudover er der tale om to forskellige datasæt, hvorfor der kan være en 

forskel i sammenhængen, selv om det begge er renteudviklinger på realkreditmarkedet. Det har kun været 

muligt at finde data for den korte rente fra 1998 og frem. 

Der er i beregningen taget udgangspunkt i en ejerboligpris i København og på Frederiksberg, opgjort pr. m². 

Forventningen til korrelationen er, at den er negativt korreleret, idet der i datasættet er tale om to sæt 

data hvor prisudviklingen over tid er gået opad og renten er gået nedad. Denne forventning er med 

udgangspunkt i det forgangne grundlag for analysen.  

 

8.1 Sammenhæng mellem priserne og den lange rentes udvikling. 

Den lange rente er i perioden 1992-2016 faldet fra et niveau omkring 10%-point, til i dag at ligge omkring 

2%-2,5%-point. Samtidig er prisen på en ejerbolig i København/Frederiksberg steget fra et niveau omkring 

6.000 kr. i gennemsnitlig m2 pris, til et niveau omkring 36.500 kr. i gennemsnitlig m2 pris. Dette 

underbygger også den tidligere forventning om, at der er en negativ korrelation på boligpriserne. 

Da datasættet for renten er lavet på ugebasis, mens datasættet for priserne er opgivet i kvartaler, har jeg 

valgt at omregne begge dele til år, ved at lave en gennemsnitsberegning på de fulde datasæt. Dette er 

gjort, for at gøre tallene sammenlignelige. 
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Figur 8.1 - Boligpris- og renteudviklingen på den lange rente. Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Statistik 

 

Som det ses på Figur 8.1, er der en konstant modsat rettet effekt på de to datasæt, på nær i 2005-2006, 

hvor både renten og boligprisen steg. Dette var lige op til finanskrisen, og renten fortsatte op efter i en 

periode, hvor priserne faldt. Dette kan være en parallelforskydning, hvilket betyder, at der har kan have 

været en forsinkelse i reaktionen på rentestigningen. 

Resultatet af korrelationsberegningen underbygger også de tidligere påstande, idét korrelationen beregnes 

til -0,9117. Det er en meget stærk negativ korrelation, hvilket også var forventet baseret på det datasæt der 

ligger til grund for opgaven. En korrelation på -0,9117 kan omregnes til en forklaringsgrad ved at opløfte til 

anden potens. Det giver en forklaringsgrad på -0,9117² = 0,8312 = 83,12%. Det svarer til, at 83,12% af 

udviklingen i prisen, kan forklares alene ud fra den lange rentes udvikling. Dette er ikke et overraskende 

resultat, idét det var forventet at renten kunne tillægges en betydning, da det visuelt er tydeligt, negativt 

korreleret. 

Dog forventes det, at de fundamentals der er beskrevet tidligere i opgaven også har en betydning for 

prisudviklingen, og at renten ikke alene kan danne grundlag for en forklaring af prisstigningerne i markedet. 
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8.2 Sammenhæng mellem priserne og den korte rentes udvikling. 

Når der regnes på korrelationen mellem den korte rente og prisen på ejerboliger, forventes det samme som 

ved den lange rente – at boligprisen og rente er negativt korreleret. Datasættet for beregningen indeholder 

dog noget færre observationer, hvorfor resultatet af beregningen kan være baseret på et ufuldstændigt 

grundlag.  

 

Figur 8.2 - Boligpris- og renteudviklingen på den korte rente. Kilde: Danmarks Statistik 

 

Som vist på Figur 8.2 er den grafiske sammenligning også sammenlignelig med den lange rente. Det er på 

denne baggrund at det forventes, at korrelationen mellem den korte rente og boligpriserne er negativ. 

Korrelationen mellem den korte rente og boligprisudviklingen beregnes til -0,6671, hvilket også er en 

markant negativ sammenhæng. Forklaringsgraden beregnes til 44,51%, hvilket er noget lavere, end ved den 

faste rente. Det kan dog have noget at gøre med den begrænsede tidsperiode, og resultatet havde måske 

været anderledes, hvis perioden der er er analyseret på, havde været længere. 

 

8.3 Kritisk gennemgang af den lineære analyse 

En nem konklusion på ovenstående analyse vil være, at når renten stiger, så falder priserne. Hvis 
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forklaringsgraderne, at der er en del af priserne, der ikke kan forklares alen ud fra renten. Det undrer mig, 

at forklaringsgraderne er så lave, da tesen var, at renten kunne forklare prisudviklingen. Jeg stiller mig 

kritisk over for resultatet, da jeg ikke mener, at det er entydigt at kunne drage denne konklusion på et så 

det beregnede grundlag.  

Det er væsentligt også at understrege, at den lineære regressionsanalyse blot undersøger, om de to 

datasæt er korrelerede. Det fortæller altså ikke, om renten bestemmer prisen, eller omvendt. Det siger 

blot, at der er en sammenhæng. Min forventning til prisudviklingen er, at der er flere andre betydende 

faktorer, når man søger at forklare hvorfor prisen på ejerboliger udvikler sig i en bestemt retning. 

Et forklarende eksempel på dette kan være, at man ikke konkludere, at der bliver solgt mere solcreme, hvis 

salget af paraplyer falder. Dette selvom de to ting formentlig er negativt korreleret. 

I dette eksempel vil der være en overset variabel; regnvejrstimer. Denne variabel kan være bestemmende 

over for de to øvrige variable. Den kan altså være med at fortælle os noget om, hvorfor de begge bevæger 

sig som de gør. 

En stigning i prisen skal måske findes ved en stigende indkomst hos køberne. De får flere penge mellem 

hænderne, og det kan måske være dette der medfører, at de har flere penge at bruge på bolig, og derfor 

opleves der prisstigninger. Det kan også være, at boligbyrden er større, og at forklaringen i prisudviklingen 

også skal ses i lyset af, at boligbyrden måske er steget. 

Der kan derfor argumenteres for, at den lineære regressionsanalyse undlader data, som kan have relevant 

indflydelse på boligpriserne. For at tage højde for disse data og undersøge hvilke faktorer der har en 

indflydelse på prisudviklingen på ejerboliger, vil en multipel regressionsanalyse blive introduceret. Formålet 

med dette er at vurdere, hvilke af de tidligere introducerede fundamentals, der har en signifikant betydning 

for prisudviklingen. 

 

9 Multipel regressionsanalyse  

Når man laver en lineær regressionsanalyse risikerer man i høj grad, at falde for Omitted Variable Bias. 

Omitted Variable Bias er en statistisk bias der opstår, når man (måske ubevidst) udelader data, der har en 

betydning for det resultat man kommer frem til. Man risikerer altså at opsamle effekten fra en ekskluderet 

faktor, der er inkluderet i den variable der bliver analyseret ud fra. Med andre ord; man risikerer at 
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analysere sig frem til et resultat på et datagrundlag, som egentlig tager højde for nogle parametre, man 

ikke har medtaget med i sin analyse.  

Det er væsentligt for opgaven, at disse faktorer ikke bliver ekskluderede, hvorfor en multipel 

regressionsanalyse introduceres. 

Med udgangspunkt i den tidligere gennemgang af de forskellige relevante fundamentals, vil data fra 

Danmark Statistik danne grundlag for den multiple regressionsanalyse. Regressionsanalysen vil undersøge 

sammenhængen mellem én afhængig variabel (boligprisernes udvikling) og flere uafhængige variabler 

(fundamentals). Hermed vil der blive analyseret frem til, hvilke af de fundamentals der er medtaget i 

analysen, som er statistisk signifikante. Sagt med andre ord; hvilke fundamentals der reelt set har haft en 

betydende indflydelse på udviklingen i priserne for ejerboliger på det københavnske boligmarked, og hvilke 

fundamentals har ikke nogen statistisk signifikant betydning for selvsamme udvikling. 

I første omgang forsøgte jeg med en analyse på baggrund af tallene fra 1998-2015, da det ikke var muligt at 

finde data på den korte realkreditrente, der gik længere tilbage. Analyseresultaterne var imidlertid ikke 

retvisende, da de blev baseret på et meget spinket grundlag. Jeg har derfor taget en beslutning om at 

inkludere 12M CIBOR rente som grundlag for den variable rentefinansiering i periode 1992-1997. Dette 

gøres for at få et mere fyldestgørende datasæt, og forhåbentligt et mere retvisende resultat. Jeg har 

forholdt mig kritisk til dette, men 12M CIBOR læner sig op af den variable realkreditrente, når man 

sammenligner perioden 1998-2016. Derfor er det min vurdering, at inddragelsen af 12M CIBOR vil højne 

kvaliteten af analysen, hvorfor jeg har valgt at medtage dette. 

Jeg har valgt at arbejde videre med følgende data, i min multiple regressionsanalyse: 

 Den gennemsnitlige m2 pris for boliger i København/Frederisberg - Indekseret 

 Den korte rente 

 Den lange rente 

 Den disponible familieindkomst – Indekseret 

 Boligbyrden – opgjort i procent 

 Ledighed – opgjort i procent 

 Forbrugerprisindekset 

Alle data tager afsæt i tidsperioden 1992-2015, hvilket giver mig 24 observationer til min analyse. 



Prisboble på det Københavnske boligmarked?  
af Kasper Meyer-Jacobsen  HD 2. del (FR) 
Vejleder: Karsten Poul Jørgensen  Copenhagen Business School 
 
 

Side 41 af 79 
 

Den multiple regression laves for at søge en forklaring på udviklingen i m2 priserne. Derfor tages der 

udgangspunkt i priserne som den afhængige variable i analysen, imens de øvrige fundamentals bruges som 

uafhængige variable, altså forklarende parametre for prisudviklingen. Det fulde datasæt er angivet som 

bilag 1 i bilagsoversigten. 

Det er væsentligt for forståelsen af analysen, at forståelsen for effekterne af de variable forklares. Det der 

måles med den multiple regression er effekten af en X variabel på en Y variabel, når man holder alle andre 

betydelige faktorer konstant. Det er derfor væsentligt at indskærpe, at; koefficienten (a) på X1 (f.eks 

renten) siger, at når renten stiger med 1, så falder/stiger (afhængigt af fortegnet) prisen med a, når alle 

andre faktorer holdes konstant. Dette er også kaldet "ceteris paribus" på latin, som direkte oversat betyder 

alt andet lige. 

For at analysen skal give et brugbart resultat, er det væsentligt, at den er statistisk signifikant. Der søges 

derfor at finde en model, hvor de insignifikante parametre er sorteret fra. Modellen opstilles med alle 

variable, og herefter fjernes de variable én ad gangen, baseret på hvilken variabel der har den højeste P-

værdi. Dette gentages ind til man står tilbage med en model, hvor alle variable er statistisk signifikante. 

Den første opstilling af dataene giver følgende billede af, hvilke parametre der er betydningsfulde: 

 
P-værdi 

Skæring  0,05521  

Kort rente  0,03143  

Lang rente  0,15775  

Disp. Familieindkomst indeks  0,01646  

Boligbyrde  0,94311  

Ledighed i %  0,00599  

Forbrugerprisindeks  0,05982  

Tabel 9.1 

 

Som det fremgår af Tabel 9.1, er det boligbyrden der har den statistisk mindst signifikante betydning, da 

denne har den klart højeste P-værdi, på 0,9431. Idet P-værdien overstiger 0,05 er boligbyrden insignifikant 

for analysen. Resultatet stemmer ikke overens med egne forventninger, idet overbevisningen forud for 

analysen var, at boligpriserne var afhængige af boligbyrden. Det insignifikante resultat giver dog fin mening 

efter analyse af datagrundlaget, da niveauet i 14 af de 24 observationer har ligget på et stabilt niveau, mens 

prisen har udviklet sig positivt. 
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Efterfølgende har jeg renset min analyse for boligbyrden, og er gået videre med tallene: 

 
P-værdi 

Skæring  0,02619  

Kort rente  0,02071  

Lang rente  0,13821  

Disp. Familieindkomst indeks  0,01127  

Ledighed i %  0,00446  

Forbrugerprisindeks  0,04337  

Tabel 9.2 

 

Anden analyse af tallene viser, at den lange rente nu er insignifikant, da den på samme vis som boligbyrden 

har en P-værdi der overstiger 0,05. Dette stemmer ikke overens med de forventninger, der tidligere har 

været udgangspunktet for opgaven. Den lineære regressionsanalyse viste en korrelation mellem den lange 

rente og prisen på -0,9117 (Se afsnit 8.1), hvorfor det var forventet, at den lange rente havde en signifikant 

indflydelse på priserne. Det er også den almene forbrugers forventning, jf. markedsanalysen, hvorfor 

resultatet i Tabel 9.2 er højst overraskende. 

Dette postulat underbygges i Realkredit Danmarks undersøgelse i 2015, baseret på tal fra Danmarks 

Statistik og Nationalbanken. De kom frem til, at den gennemsnitlige belåningsgrad lå på ca. 55% (Web: 

Fremgang i friværdierne). Ud fra deres, og egne forventninger burde en rentestigning burde have 

indflydelse på prisen, men som analysen viser, er denne insignifikant.  

Det kan også have noget at sige, at de observationer analysen tager udgangspunkt i, kigger på 

boligmarkedet i København/Frederiksberg, hvor resultatet måske havde været anderledes, hvis der var 

taget udgangspunkt i en række observationer for hele Danmark. 

Efterfølgende sorterer jeg den Lange rente fra, og analyserer mig frem til følgende resultat: 

 
P-værdi 

Skæring  0,05175  

Kort rente  0,05841  

Disp. Familieindkomst indeks  0,00152  

Ledighed i %  0,00565  

Forbrugerprisindeks  0,02028  

Tabel 9.3 

Som vist i Tabel 9.3 har den korte rente nu den højeste P-værdi. 
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Som beskrevet ved den lange rente, er dette også et højest overraskende resultat. Dog er dette 

forventeligt, med udgangspunkt i det tidligere resultat for renten, da korrelationen mellem den korte og 

den lange rente i opgaven, kan beregnes til 0,8380. De bevæger sig altså i høj grad identisk, hvilket kan 

indikere, at de i nogen grad indeholder den samme information. 

Min forventning til den korte rente var, at den var signifikant, og havde en negativ koefficient. Jeg havde en 

forventning til, at den havde en stor betydning for min model, baseret på forbrugerantagelser og 

markedets postulater. 

Efterfølgende fjernes den korte rente fra datasættet, og den multiple regressionsanalyse laves igen: 

 
P-værdi 

Skæring  0,0669803  

Disp. Familieindkomst indeks  0,0054934  

Ledighed i %  0,0215525  

Forbrugerprisindeks  0,0449037  

Tabel 9.4 

Analysen viser, at følgende parametre er statistisk signifikante: 

- Disponibel familieindkomst 

- Ledighed i % 

- Forbrugerprisindekset 

Det er nu muligt at opstille en model der tilsiger, at prisudviklingen ikke kan afvises at være påvirket af de 

ovenstående parametre, i den givne periode. For mig er det et overraskende resultat, da jeg havde en 

forventning til, at renterne havde en større indflydelse end de ovenstående parametre. Resultatet vil blive 

yderligere kommenteret i afsnit 10. Fortolkning af multiple regression. 

Næste skridt er, at se på forklaringsgraden af modellen: 

Regressionsstatistik 

Multipel R 0,951903884 

R-kvadreret 0,906121004 

Justeret R-kvadreret 0,892039154 

Standardfejl 0,498415837 

Observationer 24 
Tabel 9.5 
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Forklaringsgraden på modellen er angivet som R-kvadreret, og ligger på 0,9061. Dette betyder, at 

forklaringsgraden på modellen med de udvalgte parametre er på 90,61%, hvilket vil sige, at modellen synes 

at kunne forklare 90,61% af prisernes udvikling i perioden 1992-2015.  

Det vurderes til at være en høj forklaringsgrad, hvor forklaringen til dette formentlig skal findes i den 

begrænsede mængde observationer, der er anvendt. En mere retvisende model kunne formentlig være 

fundet, hvis der var anvendt kvartalsvise- eller månedsvise observationer. Dette er dog ikke noget der har 

været muligt at finde, hvorfor det ikke er medtaget i analysen. 

For endeligt at kunne bestemme modellen, skal der ses på de koeffecienter, som modellen finder frem til: 

  Koefficienter 

Skæring 8,42427582 

Disp. Familieindkomst indeks 8,118299655 

Ledighed i % -15,99078799 

Forbrugerprisindeks -14,16352949 
Tabel 9.6 

Koefficienterne angiver, hvilken indvirkning en ændring i de aktuelle fundamentals vil have på prisen. En 

yderligere forklaring af dette bliver gennemgået i de følgende afsnit. 

 

9.1 Den disponible familieindkomst 

Den disponible familieindkomsts koeffecient tilsiger, at en ændring i den disponible indkomst med 1 indeks 

point vil give en ændring i priserne pr. m2 med 8,11 indekspoint. Dette resultat står rigtig godt mål med de 

forventninger der er til markedet. Hvis den disponible indkomst stiger, er der mere at købe bolig for. Dette 

kan medføre en øget efterspørgsel, hvilket vil give en prisstigning. Dette er også i tråd med den 

boligøkonomiske grundmodel (Figur 3.1), der tilsiger at en ændring i efterspørgslen vil øge priserne på 

boligen på lang sigt. 

For at illustrere dette henvises der til Jørgensen (2010a), hvor en øget disponibel indkomst er tegnet ind i 

den boligøkonomiske grundmodel: 
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Figur 9.1 - Den boligøkonomiske grundmodel med en øget indkomst. Kilde: Jørgensen, 2010a: 27 

 

Det understreges, at det antages at denne stigning ikke påvirker andre parametre i modellen. En stigning i 

indkomsten vil medføre en øget husleje, for at skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel (Jørgensen, 

2010a: 27). Hvis huslejen stiger, vil dette medføre en stigning i markedsværdien for ejendomme, hvilket vil 

få priserne til at stige (ibid.). Dette medfører, at byggeaktiviteten stiger, hvilket slutteligt resulterer i, at 

boligbeholdningen stiger, ind til der igen er ligevægt (ibid.). 

Størrelsen på de udsving der sker ved en indeks ændring, lyder umiddelbart højt. Jeg havde forventet, at 

den var en smule mere lineær, og at et udsving på 1 indeks point i familieindkomsten, havde givet et 

mindre udsving på boligprisen.  

 

9.2 Ledigheden 

Koefficienten for ledigheden viser, at en positiv ændring i ledigheden med 1%-point vil påvirke boligprisen 

pr. m2 med -15,99 indeks point. Dette resultat er både forventeligt, og overraskende. Det er forventeligt at 

en øget ledighed vil have en negativ effekt på prisudviklingen, men ligesom ved den disponible indkomst er 

det overraskende, at påvirkningen viser sig at være så høj. Omvendt kan der argumenteres for, at en 1%-

point ændring i ledigheden faktisk vil øge ledigheden med 25%, sammenlignet med de 3,8% den er på i år 

2015, som er det seneste dataparameter analysen medtager. Dette vil være en voldsom, relativ stigning, og 
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det giver derfor mening, at det har en forholdsvis stor effekt på priserne. 

 

9.3 Forbrugerprisindekset 

Forbrugerprisindekset har, i lighed med ledigheden, en modsatrettet effekt på prisudviklingen. Modellen 

tilsiger, at en 1% indeks ændring i forbrugerprisindekset vil have en effekt som ændrer 14,16 indekspoint 

på boligprisen. Det er igen et resultat, der sender blandede signaler retur. Det giver rigtig god mening, at 

forbrugerprisindekset har en indvirkning på priserne, men graden af indvirkning synes voldsom. Det synes 

naturligt, at grunden skal findes i den voldsomme udvikling, som prisen har gennemgået siden 1992. Den er 

vokset til indeks 552, hvor forbrugerindekset er vokset tilsvarende til indeks 155. Derfor må det også 

forventes, at det har en stor indflydelse. 

 

9.4 Kritik af den opstillede multiple regression 

Den model der er opstillet i opgaven, giver isoleret et spændende svar, som økonomisk giver god mening. 

De fundamentals, jeg finder frem til er signifikante, er alle nogle der forventeligt har den indvirkning på 

priserne, som jeg tidligere har beskrevet i dette kapitel. 

I den gennemgåede multiple regressionsanalyse findes der frem til, at både den korte- og den lange rente 

er statistisk insignifikante for boligprisernes udvikling. Dette kan også tolkes som, at hverken den korte- 

eller den lange rente har indflydelse på huspriserne. Det strider meget stærkt imod et generelt økonomisk 

faktum, som også er beskrevet tidligere i opgaven. Det indikerer altså, at der er en sandsynlighed for, at 

modellen ikke er retvisende for økonomien, men er en afspejling af den begrænsede mængde data, som er 

til rådighed for analysen.  

Jeg stiller mig undrende overfor, at modellen helt udelukker både den korte- og den lange rente, da det var 

min klare forventning, at disse havde indflydelse på prisernes udvikling. Derfor finder jeg det interessant at 

se på, om den opstillede multiple regression overser nogle effekter der sker i økonomien, ved kun at se på 

de udvalgte fundamentals enkeltvis. Der kan både argumenteres for, at den korte og den lange rente 

indeholder den samme information, og at den ene dermed er overflødig, men der kan også argumenteres 

for, at modellen som helhed overser nogle effekter i økonomien der gør, at begge variable ser insignifikante 

ud, selv om de reelt kan være signifikante. 
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For at undersøge, om der bliver overset nogle effekter i økonomien, forsøges der med en opstilling af en 

multipel regression, der udover de enkelte parametre også indeholder kvadrerede led. Denne kaldes også 

en multipel regression med kvadrerede led. 

 

10 Multipel Regression med kvadrerede led 

En multipel regression med kvadrerede led, søger at forklare prisudviklingen ud fra de fundamentals, jeg 

allerede har beskrevet. Forskellen fra den rene multiple regressionsanalyse er, at denne model også tager 

højde for de kvadrerede led. Startmodellen for denne opgave er den samme som i den foregående analyse. 

Forskellen her er, at denne også indeholder alle de kvadrerede led. 

For overskuelighedens skyld er variablernes navne forkortet, og angivet parentes efter det fulde navn. Det 

giver følgende opstilling af variable parametre i den multiple regression med krydsprodukter, illustreret i 

Tabel 10.1.  

Kort rente (KRENT) KRENT*KRENT         

Lang rente (LRENT) KRENT*LRENT LRENT*LRENT       

Disp. Fam. Indk. (DIFAM) KRENT*DIFAM LRENT*DIFAM DIFAM*DIFAM      

Boligbyrde (BYRDE) KRENT*BYRDE LRENT*BYRDE DIFAM*BYRDE BYRDE*BYRDE    

Ledighed i % (LEDIG) KRENT*LEDIG LRENT*LEDIG DIFAM*LEDIG BYRDE*LEDIG LEDIG*LEDIG  

Forbrugerprisindeks (FPI) KRENT*FPI LRENT*FPI DIFAM*FPI BYRDE*FPI LEDIG*FPI 
Tabel 10.1 

Modellen kan efterfølgende stilles op efter samme fremgangsmåde, som det blev gjort ved den multiple 

regression der blev gennemgået tidligere. 

Fremgangsmåden der er anvendt for den multiple regression med kvadrerede parametre, er kendt som en 

stepwise regression.  

Den vigtigste forskel i fremgangsmåden fra den første multiple regressionsanalyse er, at man ikke må fjerne 

enkeltstående variable, hvis variablens krydsprodukt stadig er med i analysen.  

Eksempelvis må hverken den lange rente eller ledigheden udelades af modellen, hvis den lange 

rente*ledigheden stadig er en del af analysen. Dette selv om de begge kan være insignifikante. 

Fremgangsmåden er altså, at man fjerner krydsprodukter først, og hvis man efterfølgende står tilbage med 

insignifikante, enkeltstående variable, skal de fjernes. 
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Med udgangspunkt i ovenstående, har jeg opstillet en ny model. Idet fremgangsmåden for at fjerne 

insignifikante parametre er den samme som tidligere, gennemgås disse ikke skridt for skridt igen. 

Modellen der kommes frem til, har følgende resultat for de signifikante parametre: 

  P-værdi 

Skæring      0,0000  
Kort rente      0,0001  
Lang rente      0,0002  
Disp. Familieindkomst indeks      0,0370  
Boligbyrde      0,0205  
Ledighed i %      0,0017  
Forbrugerprisindeks      0,0053  
KRENT*DIFAM      0,0000  
LRENT*LEDIG      0,0008  

Tabel 10.2 

 

Dette betyder, at når alle krydsprodukter inddrages, kan der opstilles en model, hvor alle de fundamentals 

der tidligere blev fundet insignifikante, nu kan medtages som signifikante. Med dette udgangspunkt kan der 

argumenteres for, at den model der tidligere blev fundet frem til, har overset nogle effekter i økonomien, 

og at den i virkeligheden har udelukket nogle variable, der var signifikante for prisudviklingen. 

Denne udvikling i regressionsanalysen er meget interessant, idet inddragelsen af krydsprodukter finder 

frem til, at alle de aktuelle fundamentals inddraget i analysen, også har effekt på priserne. Det er dog 

væsentligt fortsat at forholde sig kritisk, set i forhold til antallet af observationer. Analysen havde være 

mere valid, hvis antallet af observationer havde været større. Der kan argumenteres for, at modellen er 

præget af tilfældige udsving i økonomien, da ét år er 1/24 del af den samlede analyses datagrundlag. Som 

tidligere nævnt ville det optimale for analysen altså have været, hvis alle fundamentals havde opgjort data 

som månedlige observationer. 

Ovenstående leder videre til forklaringsgraden af modellen: 

Regressionsstatistik   

Multipel R 0,992411354 

R-kvadreret 0,984880295 

Justeret R-kvadreret 0,976816453 

Standardfejl 0,230966311 

Observationer 24 
Tabel 10.3 
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Forklaringsgraden på den nye model er 98,48%, hvilket tilsiger, at den kan forklare ca. 98,5% af den 

udvikling der er sket i priserne, ud fra de gennemgåede fundamentals. Dette vurderes til at være et meget 

højt resultat, hvilket formentlig skyldes, at der findes frem til en model der indeholder mange forklarende 

parametre. Resultatet er ligeledes meget interessant, da mange af de parametre der syntes insignifikante i 

den forrige opstilling, reelt ses kan konkluderes som signifikante, når de medtages i en mere kompleks 

model, der tager højde for flere parametre. Dette leder over i koefficienterne, som fortæller hvilken 

påvirkning den nye model har for prisudviklingen: 

  Koefficienter 

Skæring 22,09438267 

Kort rente -56,90221068 

Lang rente -156,008129 

Disp. Familieindkomst indeks 4,602745299 

Boligbyrde -4,65547488 

Ledighed i % -117,8552453 

Forbrugerprisindeks -12,42785175 

KRENT*DIFAM 57,89171944 

LRENT*LEDIG 1567,972048 
Tabel 10.4 
 
 

10.1 Fortolkning af den multiple regression med krydsprodukter 

Indeværende afsnit ønsker at konkludere og fortolke på de resultat, den multiple regressionsanalyse med 

krydsprodukter har givet. Resultaterne vil blive sammenholdt med markedsanalysen og suppleret med 

anden forskningslitteratur, som har undersøgt samme emne.  

 

10.1.1 Renteudviklingen 

Modellen forudsiger, at ved en stigning i den korte- og den lange rente, vil priserne falde. Det går rigtig godt 

i spænd med de resultater der blev fundet frem til i den lineære regression. Det underbygger også 

antagelsen om, at der var signifikante parametre i den første multiple regression, der blev udeladt. Dette 

resultat er mere som forventet, da det allerede i begyndelsen af opgaven var en forventning, at en 

rentestigning vil have negativ indflydelse på priserne. Med denne model opstillet underbygges dette 

resultat, og det kan dermed ikke afvises, at renten har en indflydelse på prisudviklingen. 

Dette kan igen underbygges af Realkredit Danmarks undersøgelse om finansieringsvalg, da den 

gennemsnitlige bolig er finansieret med 55% fremmedkapital (Web: Fremgang i friværdierne). Dog viser 
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deres studier også, at andelen af fremmedkapital er faldende, fordi danskerne er blevet bedre til – og mere 

orienterede imod, at afdrage deres gæld. 

Det nuværende renteniveau er, som nævnt i markedsanalysen, historisk lavt. Det betyder også, at tanken 

om en rentestigning i markedet ikke er så fjern. Ud fra denne analyse kan man forvente, at en rentestigning 

kan resultere i faldende priser, hvilket også var det, som indledningsvis var tesen. Dette resultat vil bestemt 

være noget, der kan skabe en udfordring for de der gerne vil erhverve fast ejendom, da en stigning i renten 

vil betyde, at det bliver dyrere at finansiere 1.000.000 kr., sammenholdt med de priser der er i dag. 

Samtidig har mange valgt at finansiere sig ved rentetilpasningslån (kort forrentede lån), hvilket også 

betyder, at de er eksponerede over for en højere boligbyrde, hvis renten stiger. De med rentetilpasningslån 

vil altså ikke blot risikere et fald i værdien af deres bolig, men oveni dette vil deres gæld også blive dyrere, 

da renten på deres lån stiger. Andelen af variabelt forrentede lå er også faldende. Der er mange der vælger 

at omlægge deres lån til et lån med fast rente. Dette er godt hjulpet på vej af bankerne, der efter min 

mening hjælper til, at folk kommer længere ud på rentekurven, eller helt går over i en fast rente. 

 

10.1.2 Disponibel indkomst 

Den disponible indkomst er, ligesom i den første multiple regressionsanalyse, fundet som en signifikant 

variabel set i forhold til prisudviklingen. En højere indtægt vil medføre et højere rådighedsbeløb, og der vil 

derfor være flere penge at bruge på at købe og betale forpligtelser til boligen. Det giver derfor god mening, 

at en positiv udvikling i den disponible indkomst også vil medføre prisstigninger, hvilket også underbygges 

af modellen. 

Den disponible indkomst har også været stødt stigende over den analyserede periode, hvor prisen samtidig 

har været opadgående, hvorfor det giver god mening, at dens indflydelse vil være en ændring i den samme 

retning for priserne og den disponible indkomst. Det har derfor betydning for de der overvejer at købe 

ejerbolig, at den disponible indkomst fortsat stiger, da det i analysen peger imod, at et fald i den disponible 

indkomst kan påvirke boligpriserne i negativ retning. 

 

10.1.3 Boligbyrden 

Boligbyrden var det første parameter, der blev sorteret fra i den første analyse. Den blev sorteret fra som 

værende meget insignifikant. Derfor er det interessant, at der ved inddragelse af yderligere variable i en 
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kvadreret analyse, findes frem til en model, hvor boligbyrden er et signifikant parameter i forudsigelsen af 

prisudviklingen. Analysen viser, at en positiv udvikling i boligbyrden vil have en negativ konsekvens på 

boligpriserne. 

Det kan i nogen grad også hænge sammen med renten, idét en rentestigning også vil kunne påvirke 

boligbyrden til at stige. På grund af dette undrer det mig, at de kvadrerede variable ”Boligbyrde*Lang 

rente” og ”Boligbyrde*Kort rente” er insignifikante, da de hver især kan danne grundlag for prisdannelsen. 

Det undrer mig, at boligbyrden som enlig variabel forventes at have en negativ forklarende påvirkning på 

prisen. Min forventning var, at en stigning i boligbyrden også betød en stigning i prisen, ud fra tesen om, at 

jo større en procentdel af den disponible indkomst der bliver brugt på at bo, jo mere ville prisen blive 

påvirket i positiv retning. Modellen fortæller i givet fald ikke, hvad boligbyrdens stigning skyldes – Hvis det 

skyldes at der bliver købt dyrere, må det også forventes at priserne stiger. Hvis det er fordi det bliver dyrere 

at drifte boligen, giver det rigtig god mening, at priserne falder. 

Boligbyrden bør være et opmærksomhedspunkt set i forhold til eventuelle udfordringer ved erhvervelse af 

fast ejendom. Ikke som et parameter i sig selv, men som et led i den model hvor renten også er en del af. 

 

10.1.4 Ledighed 

Modellen viser os, at ledigheden heller ikke kan afvises at have en signifikant påvirkning af boligpriserne. 

Den tilsiger også, akkurat som i den første undersøgelse, at en stigning i ledigheden vil medføre et fald i 

boligpriserne. Dette resultat er som ventet. Det interessante er, at sammenholde det med den disponible 

indkomst. En stigning i ledigheden vil formentlig medføre en lavere gennemsnitlig disponibel indkomst. 

Begge parametre vil ikke kunne afvises at have en negativ indflydelse på priserne, hvorfor begge parametre 

også er interessante at forholde sig til. Dette uddybes i afsnit 10.1.7. 

Ledigheden er i 2015 nede på 3,8%. Et niveau, der ikke er set siden finanskrisen indtraf, hvor ledigheden var 

historisk lav. Flere og flere kommer i arbejde, hvilket også underbygger, hvorfor den disponible indkomst 

kan være steget. 

Ledigheden er bestemt en fundamental, der kan give udfordringer på ejerboligmarkedet. Det er derfor også 

væsentligt at tage dette med i betragtning, hvis man overvejer at gå ind i ejerboligmarkedet. Det kan dog 

være en faktor, der kan være svær at spå om. Det kan derfor ikke entydigt konkluderes hvorvidt den vil 



Prisboble på det Københavnske boligmarked?  
af Kasper Meyer-Jacobsen  HD 2. del (FR) 
Vejleder: Karsten Poul Jørgensen  Copenhagen Business School 
 
 

Side 52 af 79 
 

stige eller ej, da det vil kræve et nærmere studie af ledigheden, og de faktorer der påvirker denne. 

 

10.1.5 Forbrugerprisindeks 

Indekset var også en del af den første endelige model, og lige som i den, viser den kvadrerede model også, 

at en positiv ændring i forbrugerprisindekset vil medføre et fald i boligprisen. Det er et resultat der er rigtig 

godt i tråd med forventningerne. Forbrugerprisindekset angiver stigningen i de varer, der indgår i en 

husholdning, og en stigning i dette må alt andet end lige resultere i færre penge mellem hænderne til at 

købe mere bolig, hvorfor det naturligt vil resultere i, at prisen falder. 

Forbrugerprisindekset har ligget på et lavt niveau siden 2012, hvorfor en stigning i dette bestemt bør være 

et opmærksomhedspunkt når man ser det ud fra et synspunkt, der ser på udfordringer ved erhvervelse af 

fast ejendom. Indekset ligger tæt ved 0, og må altså forventes at stige igen, inden for en årrække. Jeg vil i 

denne afhandling ikke forsøge at estimere hvornår dette kan ske, da det vil kræve et nærmere studie af 

indekset. 

 

10.1.6 Kort rente og disponibel indkomst 

Et interessant aspekt i denne analyse er, at hvis den korte rente og den disponible indkomst stiger 

samtidigt, så har det en positiv indvirkning på boligprisudviklingen. Dette er interessant, da de hver især har 

en signifikant påvirkning der bevæger sig i hver sin retning. Stiger de dog begge samtidigt, tilsiger modellen, 

at den disponible indkomst vil begrænse den negative ændring fra den korte rente, og at det derfor vil 

påvirke prisen positivt.  

Fordi krydsproduktet har positiv effekt på huspriserne, betyder det altså, at krydsproduktet enten 

forstærker den positive effekt fra den disponible indkomst eller begrænser den negative effekt fra den 

korte rente eller en kombination af de to. Dette er ikke hvad jeg forventede, da jeg havde forventet at den 

korte renteudvikling entydigt ville pege mod et prisfald på boligpriserne. 

 

10.1.7 Lang rente og ledighed 

Modellen viser, at hvis den lange rente og ledigheden stiger samtidigt, så vil boligprisudviklingen formentlig 

også falde. Det er interessant, da det i min optik er to væsentlige parametre på den lidt længere 

tidshorisont. Det må forventes, at den lange rente på sigt skal opad, mens jeg mener, at ledigheden ligger 
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på et stabilt niveau. Der er ingen aktuel forventning til, at ledigheden stiger (Web: Nyt fra Nationalbanken). 

Skal man argumentere for noget, der kan påvirke ledigheden, må det være rettet mod det 

samfundsmæssige synspunkt. Det interessante her er, at det ikke kan afvises at det vil have en indvirkning 

på boligpriserne, hvis ledigheden og den lange rente stiger. 

Forklaringen til estimatet i modellen er, at de begge har et negativt parameterestimat. Det betyder, at når 

man kigger på dem hver især, vil det påvirke boligprisen i negativ retning. I og med at estimatet for 

krydsproduktet er positivt betyder det, at den negative effekt på boligpriserne bliver begrænset, hvis begge 

variable ændrer sig simultant. Dette resultat vil stadig estimerer stadig et større prisfald end hvis kun den 

ene variabel ændrer sig, men altså også en begrænsning i det samlede fald. 

 

10.1.8 Uddybende forståelse af krydsprodukterne. 

For at give læseren en uddybende forståelse af, hvordan krydsprodukterne tolkes, har jeg opstillet nogle 

forskellige scenarier i Excel. Tabellen er lavet med udgangspunkt i de krydsprodukter der er fundet 

signifikante i analysen, illustreret i tabel 10.5.  

Variable parametre koefficient Scenarie 1 Scenarie 2 

    ∆x ∆y ∆x ∆y 

Kort rente -56,902 0,01 -0,56902 0 0 

Lang rente -156,01 0 0 0,01 -1,5601 

Disponibel Familieindkomst 4,6027 0,08 0,368216 0 0 

Ledighed -117,86 0 0 0,01 -1,1786 

Kort rente*Disp. Familieindkomst 57,892 0,0008 0,046314 0 0 

Lang rente * Ledighed 1568 0 0 0,0001 0,1568 

            

Total ∆y     -0,15449   -2,5819 
Tabel 10.5 

 

I scenarie et sker der en ændring i den korte rente på 1%, mens den disponible indkomst ændrer sig med 

8% (delta x). Når denne ændring sker, vil krydsproduktet (De to faktorer ganget hinanden) ændres med 

1%*8% = 0,08%. Denne ændring ganges på koefficienten for krydsproduktet 57,892, hvilket giver 0,046314 

(delta y). Den totale ændring i boligprisen ved en ændring i de to parametre skildres så i bunden af tabellen 

for scenarie 1, hvor alle ændringerne i markedet summeres op.  
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Det samme gør sig gældende for scenarie 2, den lange rente*ledigheden. Her er der lavet en ændring (delta 

x) på 1% på begge parametre. Det ses, at de to faktorers krydsprodukt har en begrænsende effekt på den 

totale ændring (delta y), men at effekten af de to nedadgående faktorer stadig har en stærk negativ effekt 

på markedet. Med andre ord; hvis parameterestimatet for krydsproduktet er positivt betyder det altså, at 

den negative effekt på huspriserne bliver begrænset, hvis begge variable ændrer sig simultant. 

 

10.2 Delkonklusion 

Renterne i Danmark er historisk lave, og har været det i godt og vel 4 år nu. Fra en boligkøbers synspunkt 

giver dette en forventning til, at et boligkøb også kan sættes lig med en god investering. I afsnit 9 blev der 

set på den lineære sammenhæng mellem rentens udvikling og boligprisen. Ud fra analysen kan det 

konkluderes, at den lange rente og boligprisudviklingen har en negativ korrelation på -0,9117, med en 

forklaringsgrad på 83,1%. Det kan også konkluderes, at den korte rente og boligprisudviklingen har en 

negativ korrelation på 0,6671, med en forklaringsgrad på 44,5%. Der kan altså godt argumenteres for, at 

det er en dårlig investering, da forventningen til renten er, at den skal op. Det vil, med udgangspunkt i 

denne model betyde, at priserne skal ned. 

Resultaterne i den lineære regressionsanalyse er som forventet. Det er forventet af markedet, at renterne 

på et tidspunkt stiger, men hvornår vides ikke. 

En konklusion er altså, at hvis en køber med tanke på erhvervelse af fast ejendom alene retter sig efter 

denne analyse, ville han skulle være påpasselig med at købe. Det er dog også et meget entydigt grundlag at 

konkludere på, og man risikerer i høj grad at falde for Omitted Variable Bias. Analysen bliver derfor taget et 

skridt videre til en multipel regressionsanalyse. 

I den multiple regression tages der højde for, hvordan de fundamentals opgaven har taget udgangspunkt i 

påvirker boligpriserne. Med udgangspunkt i denne analyse kan det konkluderes, at den korte- og den lange 

rente ikke har en signifikant betydning for prisudviklingen. Det samme gælder boligbyrden. Derimod kan 

det konkluderes, at prisudviklingen ikke kan afvises at være bestemt ud fra den disponible indkomst, 

ledigheden og forbrugerprisindekset. 

Denne analyse, kan i høj grad give udfordringer ved erhvervelse af fast ejendom, da det er tre parametre, 

der alle er væsentlige for køb af bolig. Den disponible indkomst er stigende, mens ledighed ligger på et lavt 

niveau. De to parametre kan hurtigt påvirke hinanden, og det er derfor et væsentligt 
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opmærksomhedspunkt. Det samme gælder forbrugerprisindekset, der i de seneste år har ligget historisk 

lavt. Tager man alene udgangspunkt i denne analyse kan det dermed konkluderes, at der er grund til en 

ekstra opmærksomhed ved erhvervelse af fast ejendom. 

Det vækker dog også stor undren, at renterne vurderes insignifikante for prisfastsættelsen, hvorfor en 

multipel regression med kvadrerede led. I denne regression bliver krydsprodukterne for de relevante 

fundamentals inddraget. Her kan det konkluderes, at alle aktuelle fundamentals ikke kan afvises at have en 

betydning for prisudviklingen. Samtidig kan det konkluderes, at en ændring både i den korte rente og den 

disponible indkomst ikke kan afvises at have en betydning for prisen, ligesom den lange rente og 

ledigheden. 

Samlet set kan det for dette afsnit konkluderes, at der er en lang række opmærksomhedspunkter, når det 

kommer til erhvervelse af fast ejendom. Alle fundamentals, på nær den disponible indkomst, kan isoleret 

ikke afvises at have negativ indflydelse på prisen ved en ændring i den enkelte fundametal. 

Da renten og forbrugerprisindekset er historisk lavt, og ledigheden også ligger på et lavt niveau kan det, ud 

fra denne analyse, konkluderes, at prisudviklingen på nuværende tidspunkt befinder sig i en situation, hvor 

der bestemt er grund til skærpet opmærksomhed, hvis man overvejer erhvervelse af fast ejendom. 

 

11 Sammenligning af de betydningsfulde parametre 

I dette afsnit søges det at sammenligne den udvikling, som de variable parametre har været igennem fra 

1992-2016, med udviklingen op til finanskrisen. Dette gøres for at be- eller afkræfte, om der er en 

sammenhæng imellem de tendenser der var op til finanskrisen, og det marked vi befinder os i, i dag. 

Sammenligningen tager udgangspunkt i de tendenser, der har været for hvert enkelt parameter i to 

tidsperioder; perioden fra 2003-2006, som var boomet lige inden finanskrisen, og perioden 2013-2016, som 

er den seneste periode i det datagrundlag der ligger til grunde for opgaven. For enkelte parametre går 

datagrundlaget dog kun frem til 2015.  

 

11.1.1 Sammenligning af Kort rente i perioden 2003-2006 og perioden 2013-2016 

Ser man på udviklingen af den korte rente i de to givne perioder, kan man se modsatrettede tendenser. I 

perioden op til finanskrisen var renten stabil, og en smule nedadgående, inden den tog et hop over 2 år på 
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næsten 2%-point. Dette fremgår af Figur 11.1, som ses nedenfor. 

 

 

Figur 11.1 

 

I perioden 2013-2016 har renten været stødt nedadgående, og befinder sig i dag på et historisk lavt niveau. 

Der er altså, på nuværende tidspunkt, ingen sammenhæng mellem den korte rentes udvikling i 2003-2006 

og 2012-2016. Kigger man isoleret på en sammenligning af de to tidsperioder er der altså ikke noget, der 

indikerer at vi befinder os i den samme markedssituation som op til den seneste finanskrise. 

 

11.1.2 Sammenligning af Lang rente i perioden 2003-2006 og perioden 2013-2016 

Den lange renteudvikling tager sig lidt anderledes ud end den korte, hvis man ser på sammenligningen af de 

to perioder, illustreret i Figur 11.2. 

 

Figur 11.2 
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Tendensen fra 2003-2005 var nedadgående, hvor den i 2005 vendte sig og gik op ad de senere år. I 

sammenligningen med 2013-2016 kan man se, at renten, i lighed med den korte rente, også i denne 

periode har været konstant nedadgående. 

Kigger man isoleret på denne sammenligning er der heller ikke her noget der indikerer, at vi på nuværende 

tidspunkt befinder os i en prisboble. 

 

11.1.3 Sammenligning af Disponibel Familieindkomst i perioden 2003-2006 og perioden 2012-2016 

Når den disponible familieindkomst sammenlignes i de to valgte perioder, er de, som det også ses i Figur 

11.3, stort set identiske. Tendensen er opadgående, og egentlig meget stabil.  

 

Figur 11.3 

 

Derfor kan man, hvis man kigger isoleret på den disponible indkomsts udvikling i de to perioder antage, at 

vi befinder os i samme situation som op til finanskrisen, hvis man isoleret kigger på den disponible 

indkomst. Det er dog værd at forholde sig, at den disponible indkomst har været stødt opadgående hele 

perioden, hvorfor denne sammenligning er forventelig. 

11.1.4 Sammenligning af Boligbyrden i perioden 2003-2006 og perioden 2012-2015 

Boligbyrden har gennemgået den samme udvikling over de to perioder. Det interessante er dog, at 

udsvingene fra år til år er blevet større, som det også ses på Figur 11.4. 
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Figur 11.4 

 

Ser man isoleret på udviklingen i boligbyrden, kan man argumentere for, at vi befinder os i en situation i 

lighed med den op til finanskrisen. Der kan altså argumenteres for, at når man alene ser på boligbyrden, 

befinder vi os i en prisboble. 

 

11.1.5 Sammenligning af Ledighed i perioden 2003-2006 og perioden 2013-2016 

Når man sammenligner ledigheden over de to perioder, er de begge nedadgående, hvilket isoleret set, er et 

godt tegn for økonomien. Det betyder flere i arbejde, og skulle gerne resultere i vækst på det økonomiske 

marked på længere sigt. 
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Figur 11.5 

I Figur 11.5 illustreres, hvordan ledigheden i begge perioder er gået til et lavt niveau for tidsperioden. 

Ledigheden fortsatte dog ned ad i finanskrisen, og vendte først i 2008-2009, hvor den igen røg op til et 

niveau omkring 4%. Der kan argumenteres for, at ledigheden, hvis man kigger på den 3-årige periode er 

sammenlignelig, men jeg vurderer ikke, at der er tale om et tal der kan tale for, at vi igen befinder os i en 

prisboble. 

 

11.1.6 Sammenligning af Forbrugerprisindeks i perioden 2003-2006 og perioden 2013-2016 

Forbrugerprisindekset i 2003-2006 var både faldende og stigende, mens det i perioden 2013-2016 kun har 

været faldende, som det også er illustreret i Figur 11.6. Dette taler imod, at vi på nuværende tidspunkt 

befinder os i en situation lig den i perioden 2003-2006, altså i en prisboble.  
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Figur 11.6 

Et væsentligt opmærksomhedspunkt er, at Forbrugerprisindekset aldrig er set lavere. Det blev tidligere 

påvist, at Forbrugerprisindekset vil have en negativ sammenhæng med prisudviklingen. En stigning i dette 

vil altså kunne medføre et fald i boligpriserne.  

Vurderingen er, at sammenligningen isoleret set kan indikere, at vi ikke befinder os i en situation der er 

sammenlignelig med prisboblen i 2003-2006. Dette begrundes med et Forbrugerprisindeks der ikke 

bevæger sig på samme måde. Dog kan der argumenteres for, at vi befinder os i en situation der kræver 

opmærksomhed, idét Forbrugerprisindekset aldrig har været lavere.  

 

11.2 Delkonklusion 

For at give et overblik over sammenligningerne mellem de to tidsperioder har jeg lavet en tabel, der visuelt 

illustrerer de konklusioner, som hvert delpunkt er kommet frem til:  

Fundamental Befinder vi os i en prisboble 

 Ja Nej 

Kort rente   X 

Lang rente   X 

Disp. Familieindkomst X   

Boligbyrde X   

Ledighed   X 

Forbrugerprisindeks   X 
Figur 11.7 

1 2 3 4

Forbrugerprisindeks 2003-
2006

2,1 1,2 1,8 1,9

Forbrugerprisindeks 2013-
2016

0,8 0,6 0,5 0,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5
St

ig
n

in
g 

fr
a 

år
 t

il 
år

 i 
%

Forbrugerprisindeks



Prisboble på det Københavnske boligmarked?  
af Kasper Meyer-Jacobsen  HD 2. del (FR) 
Vejleder: Karsten Poul Jørgensen  Copenhagen Business School 
 
 

Side 61 af 79 
 

Ses der isoleret på de enkelte fundamentals, kan det ikke konkluderes, at vi befinder os i en prisboble. Ud af 

de 6 undersøgte fundamentals, er det kun de 2 af dem der peger mod at ligne situationen fra midt 00’erne, 

hvilket altså peger mod, at en prisboble på nuværende tidspunkt ikke er aktuel. Dette er dog en konklusion 

baseret på nogle sammenhænge, der samlet set godt kan pege i en anden retning. 

Renteudvikligen på både den korte- og lange rente er historisk lav, og ude af trit med hvordan den ellers 

har været tidligere. 

Den disponible indkomst er stigende, og det var den også i referenceperioden. Isoleret kan der 

argumenteres for, at vi befinder os i en boble, men ser man den som en helhedsbetragtning, kan det 

konkluderes, at den har været konstant stigende over hele den analyserede periode. Jeg vurderer derfor 

ikke denne til at være ude af trit med fundamentals, og derfor giver den ikke at konkludere, at vi er i en 

prisboble. 

Boligbyrden er noget mere ustabil, men den peger imod en situation der er sammenlignelig med den 

prisboble der var i 00’erne, hvis der kigges isoleret på denne. 

Ledigheden er lav i dag, men det var den også i 00’erne, hvor den var nedadgående. Derfor kan det ikke 

konkluderes, at ledigheden i sig selv peger mod en prisboble, hvis man alene sammenligner de to perioder. 

Forbrugerprisindekset peger heller ikke mod en boble, hvis man kigger isoleret på de to sammenlignede 

perioder. Der kan dog argumenteres for, at det er ude af trit med fundamentals, da det ligger på et historisk 

lavt niveau. 

Det kan dermed konkluderes, at når der laves isolerede sammenligninger af aktuelle fundamentals, lader 

det ikke til, at vi på nuværende tidspunkt er præget af en markedssituation som ligner den vi havde op til 

finanskrisen. Det kan derfor ikke konkluderes, at vi befinder os i en prisboble, hvis man ser på fundamentals 

enkeltvis. Dog er der mange opmærksomhedspunkter, da mange af de fundamentals der kigges på ligger på 

et niveau, hvor det er forventeligt at en ændring vil påvirke priserne negativt. 

 

11.3 Modellens troværdighed (kritik af modellen) 

Den opstillede model er meget entydig, og isoleret set kigger den på et meget snævert grundlag. Den er 

baseret på få observationer, og hvis nogle af observationerne er atypiske, vil det hurtigt kunne danne et 

forkert billede af markedssituationen. Det er derfor væsentligt, at den sammenholdes med de resultater 

der blev fundet i regressionsanalyserne. Jeg mener dog, at den giver et godt billede af, hvordan økonomien 

ser ud i dag. Det er dog væsentligt at understrege, at resultatet havde været mere troværdigt hvis der 
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havde været mange observationer. 

 

12 Syv boblekriterier 

Indeværende analyse tager udgangspunkt i de fundamentals, jeg har fundet relevante for opgaven. De er 

baseret på min markedsundersøgelse, og har altså ikke taget udgangspunkt i de boblekriterier, som Case & 

Shiller har opstillet. Jeg finder dem relevante som et supplement til de analyser, jeg tidligere har analyseret 

mig frem til i opgaven. Derfor tages der i denne diskussion udgangspunkt i Case & Shillers 7 boblekriterier. 

 

12.1 Udbredte forventninger om store merprisstigninger 

Generelt er der en udbredt forventning til, at priserne på ejerboligmarkedet vil stige. Som beskrevet under 

boligprisudviklingen i kapitel 6.2, har priserne været stigende siden 2012, ramte i 2015 niveauet inden 

finanskrisen, og har siden fortsat opad. Flere eksperter forudser, at priserne fortsat vil stige: ”[…] forventer 

fortsatte prisstigninger på hus i hovedstadsområdet og de omkringliggende kommuner på 3-4 procent”, 

udtaler Jeppe Borre, Seniorøkonom i Nykredit (Web: Prisstigninger). Cheføkonom i BRF Kredit, Mikkel 

Høegh vurderer ligeledes, at de københavnske boligpriser vil fortsætte op (ibid.).  

Ligeledes er prognoserne, for flere pengeinstitutter, at ejerboligpriserne vil stige. Nykredits prognose for 

priserne på ejerboliger i København er, at disse vil stige med 6,5% i 2017. (ibid.). Sammenholdes dette med 

det aktuelle forbrugerprisindeks, som i 2016 endte på 0,3% (jf. afsnit 7.3.5), kan der argumenteres for, at 

der er en forventning til, at priserne stiger mere end normen. 

Det samme gør sig gældende hos Danske Bank, som mener at prisudviklingen fortsætter opad i 2017 og 

2018. (Web: Danske Bank prognose). Priserne er altså et emne, som bliver betegnet som opadgående, og 

der kan i den grad argumenteres for, at der er forventninger om store merprisstigninger i markedet. 

 

12.2 Dominerende motiv til investering: få kapitalgevinst ved salg 

Den udbredte forventning til ejerboliger i København er, at priserne vil stige, som det også blev beskrevet i 

det forgangne afsnit. Derfor er det også et interessant aspekt at se på, om dette afføder, om boligen bliver 

købt som et investeringsobjekt mere, end som en bolig fordi den er nødvendig. 



Prisboble på det Københavnske boligmarked?  
af Kasper Meyer-Jacobsen  HD 2. del (FR) 
Vejleder: Karsten Poul Jørgensen  Copenhagen Business School 
 
 

Side 63 af 79 
 

I mit virke som international rådgiver for i Danske Bank, rådgiver jeg boligkøbere der lige er kommet til 

Danmark. Jeg taler derfor med op imod 10 forskellige nye kunder hver uge, der alle sammen ønsker at købe 

bolig i København. De fleste af kunderne er her på en tidsbegrænset kontrakt, men de ønsker stadig at købe 

bolig. Grunden er simpel; det er en sikker investering (mener de selv). Deres forventning er entydig; 

priserne skal op. De køber den fordi de satser på, at de kan få en kapitalgevinst med hjem som en ”bonus” 

fra deres job i Danmark. Der er ingen af dem der tror på, at priserne falder. 

Det er som om, at den krise der var i 2008 er ”glemt”, og mange øjner en ”sikker investering” hvis de køber 

ejerbolig i København. 

 

12.3 Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og private sammenkomster 

Mediernes bevågenhed overfor ejerboligpriserne, er bestemt ikke blevet mindre. Der er, udover de medier 

der altid har været, også begyndt at komme apps og andre platforme, som beskrevet i markedsanalysen. 

Disse apps og platforme hjælper til at opmærksomheden på markedet hele tiden er intakt.  

Tjenester som boligsiden.dk, bolighed.dk og sunday.dk er alle sammen sider der bidrager til, at kunne 

sammenligne den bolig man har i dag med, hvad det ville koste at købe en ny. Der er på bolighed.dk lagt op 

til, at man kan finde ud af hvad ens bolig er værd, og efterfølgende få et salgstilbud (Web: bolighed.dk). På 

Sunday.dk kan man regne på betydningen for en udskiftning af den eksisterende bolig (Web: Sunday.dk). 

Ejerboligpriserne får dermed meget opmærksomhed i medierne, idet det ofte er noget der er på tale i 

dagspressen, og noget der i den grad præger den private forbruger. 

 

12.4 Pres mod at blive boligejer 

I tråd med at forventningerne til prisen er, at den skal op, er det også naturligt at skele til et stigende pres 

mod at blive boligejer. Som der blev argumenteret for i markedsanalysen, er presset mod at blive boligejer 

præget af lemmingeffekten (Web: Lemmingeffekten); mange vil gerne købe bolig, bland andet fordi andre 

gør det, eller andre siger, at de skal gøre det. Det er betragtet som en sikker gevinst, og i takt med at 

priserne kun stiger år efter år, stiger presset også på dem der endnu ikke har købt bolig. I mit eget virke får 

jeg også flere og flere henvendelser fra nogle, som ønsker at købe en bolig, selvom de ikke har råd til den. 

Mange begrunder det valg med ”at jeg betaler bare ned i et hul, når jeg bor til leje”. Det er altså en 
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nervøsitet for, at gå glip af en god investering, samt tanken om at de ikke får noget ud af deres penge ved 

en lejebolig der gør, at de søger mere over i at blive boligejer. 

Renterne har også en indvirkning her. Renten er, som tidligere belyst, historisk lav. Dette medfører også, at 

mange ønsker at købe bolig, med begrundelsen at det er billigt at låne pengene. 

 

12.5 Boligpris/indkomst ratio vokser 

Boligbyrden lå, op til krisen i 2006-2008 på et rekordhøjt niveau. Siden da faldt den, men den er siden 2010 

begyndt at stige igen. I og med at forbrugerprisindekset ikke stiger, og renten er faldet, er dette 

sammenholdt noget der kan ses som stigende. Tallet i sig selv er steget ca. 18% siden 2010, og er fortsat på 

vej op ad. Dette sammenholdt med en historisk lav rente gør, at der er grund til en øget opmærksomhed. 

Hvis/når renten stiger, vil det også medføre en højere boligbyrde for de boligejere med rentetilpasningslån. 

 

12.6 Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet  

Min erfaring viser, at mange tyer til simple grunde til, hvorfor prismarkedet udvikler sig som det gør. 

Eksempelvis kan nogle begrunde prisstigningerne i København med den lave rente, og at der er mange 

tilflyttere, fordi alle gerne vil bo i København. Befolkningstilvæksten er tidligere gennemgået, og der var i 

2016 en tilvækst på 1,84% (jf. afsnit 7.3.7).  

Udfordringen ved dette er, at mange ikke formår (eller forstår) at se det hele som en sammenhængende 

økonomi. De finder enkelte punkter de kan forholde sig til, og konkluderer på baggrund af dette, hvorfor 

priserne stiger. Det kan være en udfordring frem i tid, da man risikerer at købe en bolig på et ufuldstændigt 

grundlag. 

 

12.7 Svag forståelse for risici 

Dette er, jf. Case & Shiller, klart den største risiko ved boligkøbet (Lunde, 2007a: 13). Forståelsen for de 

produkter der bliver købt ind til. Eksempelvis ser mange et billigere alternativ til et fastforrentet lån, når de 

kigger på det variabelt forrentede. Nogle har da også forståelsen af, at der kan komme en højere betaling 

ved en rentestigning, men det er de færreste der, inden de har talt med deres bankrådgiver, har forstået, at 

der også er en ekstra betaling ved indfrielse før tid. 
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På det fastforrentede lån er det også en udfordring for mange, at forstå kursrisikoen ved deres boliglån. 

 

12.8 Delkonklusion 

Tager man udgangspunkt i Case & Shillers syv kriterier, er der mange ting der peger i retning af, at vi 

befinder os i en prisboble. Der er forventninger om fortsatte prisstigninger, og flere ønsker at etablere sig 

på boligmarkedet. Det er også et marked der bærer præg af undskyldninger for, hvorfor det er en god idé 

at købe fast ejendom, og i folkemunde er det også blevet noget man foretrækker, frem for at leje.  

Dog er gennemgangen af de 7 kriterier baseret på egne erfaringer samt de tidligere undersøgelser, og det 

vil derfor give mening, at sammenholde det med de regressionsanalyser, der tidligere er gennemgået i 

opgaven. 

 

13 Konklusion 

Siden 2011 er ejendomspriserne kun gået én vej; opad. Det har udviklet ejerboligmarkedet positivt, og 

priserne er i dag på et niveau, der er højere end da de toppede i finanskrisen. De mange prisstigninger gør 

også, at mange ser en ejerbolig som en sikker investering, hvilket gør markedssituationen interessant for 

både de der ønsker at købe bolig, men også de der anser ejerboligen som et investeringsobjekt. Men er 

ejerboligen en så sikker investering, som den bliver udtrykt i folkemunde? Eller er det i virkeligheden en 

oppustet prisboble, der blot afventer en nål der skal sprænge den? Og hvordan er markedsudviklingen 

påvirket, af den prisudvikling der sker i vækstområderne? 

Ovenstående teser ledte frem til en problemstilling, der tager udgangspunkt i prisudviklingen i 

boligmarkedet i København/Frederiksberg. Den blev udfordret ved at søge svar på, hvordan en mulig 

prisboble i området kan forklares ud fra fundamentals, og hvilke sammenhænge fra 2008 der kan drages 

paralleller til. 

Boligmarkedet i København/Frederiksberg blev analyseret, med udgangspunkt i en PEST-analyse. Analysen 

fandt frem til, at markedssituationen på nuværende tidspunkt i større og større grad bliver præget af 

reguleringer. Et af de seneste tiltag er kravet til øget forsigtighed i kreditgivning i vækstområderne. Der 

stilles nu krav om, at pengeinstitutterne rådgiver med udgangspunkt i, at boligkøberne kan sidde med en 

dyrere finansiering, end den de optager. Dette er et tiltag der er skabt, med udgangspunkt i det 

renteniveau der er på markedet i dag. 
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Analysen fandt også frem til, at danskerne i dag er blevet bedre til at spare op, og at der er lav inflation. 

Samtidig fandt den frem til, at den gennemsnitlige årsløn er steget. Der blev også fundet frem til, at nogle 

bruger det større rådighedsbeløb på at bo, mens andre udnytter det til at spare op.  

Markedsanalysen kunne også konkludere, at den lave rente gør, at mange der ikke ejer fast ejendom føler 

et indirekte pres til at købe en bolig. Den belyste, at der også er en tendens til at tage mediernes 

fremstilling for gode varer, og at medierne og ens omgangskreds påvirker til, at man bør købe bolig for at 

udnytte den lave rente. Det kunne også konkluderes, at lemmingeffekten i større grad var gældende, på 

grund af det stigende pres fra ens omgangskreds. 

Det blev også synliggjort, at tilgængeligheden af informationer på internettet gør, at der søges hen mod 

rådgivning i denne kanal. I forlængelse af dette blev det også belyst, at teknologien er i rivende udvikling. 

Det kunne konkluderes, at det er blevet meget nemmere at sammenligne lån, og at det i dag er muligt at 

blive godkendt til køb af bolig online.  

Det blev konkluderet, at markedsprisudviklingen er gået konstant opad, og at udgangspunktet i denne 

prisdannelse blev fundet til, at være udbud og efterspørgsel. 

Med udgangspunkt i disse analyser, blev der fundet frem til, at det var relevant at beskæftige sig med 

følgende fundamentals: boligpriserne, kort og lang rente, den disponible indkomst, boligbyrden, ledigheden 

og forbrugerprisindekset. 

Der blev introduceret tre regressionsanalyser for at analysere, hvilke fundamentals der er aktuelle for 

boligprisudviklingen. 

Den lineære regressionsanalyse havde til formål at sammenholde boligpriserne med renten. Denne analyse 

kunne konkludere, at det ikke kan afvises, at der er en sammenhæng mellem prisstigninger og rentefald. 

Den fandt således frem til, at der er en korrelation mellem disse to parametre. Den bekræfter altså, at over 

den valgte tidsperiode, har renterne og priserne bevæget sig modsat af hinanden. Den bekræfter dog ikke, 

om der er tale om en tilfældighed, eller om de er statistisk afhængige. 

For at undersøge hvorvidt sammenhængen var en tilfældighed, blev den multiple regression introduceret. 

Modsat den lineære blev der i den multiple regression fundet frem til, at der ikke var en signifikant 

sammenhæng mellem renten og prisudviklingen. Ser man på de to analyser, er der altså ikke noget der 

entydigt påviser, at renten har en signifikant indflydelse på prisudviklingen. 

Den multiple regression fandt frem til, at de fundamentals der ikke kan afvises at have en signifikant 

betydning for prisudviklingen, er den disponible familieindkomst, ledigheden og forbrugerprisindekset. Det 
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kunne konkluderes, at den disponible indkomst havde en positiv påvirkning på prisen, mens de to andre 

havde en negativ indvirkning på prisen.  

Idet den multiple regression ikke tog højde for, hvorvidt de aktuelle fundamentals indbyrdes påvirkede 

hinanden, var det aktuelt at introducere en multiple regression med kvadrerede led, som netop 

inkluderede denne påvirkning. Denne analyse kunne konkludere, at alle fundamentals, på nær den 

disponible indkomst, har en negativ sammenhæng med priserne. Derudover kunne det konkluderes, at den 

korte rente i samspil med den disponible indkomst ikke kunne afvises at have en signifikant indvirkning på 

priserne. Det samme gjorde sig gældende for den lange rente i samspil med ledigheden. 

Ydermere viste regressionsanalyserne, hvordan de relevante fundamentals kan påvirke ejerboligpriserne. 

Det kunne konkluderes, at af de relevante fundamentals er det kun en positiv udvikling i den disponible 

indkomst der giver en positiv udvikling i ejerboligpriserne. 

Den multiple regression med kvadrerede led viste, i lighed med den lineære regression, at der ikke kan 

afvises at være en signifikant sammenhæng mellem renten og boligprisen. Renteudviklingen er historisk 

lav, og ude af trit med hvordan den ellers har været. En stigning i denne vil kunne medføre et prisfald på 

boligmarkedet. Hvis enigheden mellem den lineære regression og den multiple regression med kvadrerede 

led holdes op imod resultaterne fra de to øvrige analyser, vises der tegn på, at den multiple regression 

udelader relevante observationer, og dermed giver et misvisende resultat vedr. sammenhængen mellem 

renten og boligprisen.  

Ledigheden kunne også konkluderes til, at være et punkt der kræver skærpet opmærksomhed, idét den 

statistiske sammenligning viste, at ledigheden er på et lavt niveau, som kun er set lavere op til finanskrisen. 

På baggrund af de tre gennemførte regressionsanalyser, kan det dermed konkluderes, at det ikke kan 

afvises, at ledigheden kan have en påvirkning på prisudviklingen på ejerboligmarkedet. 

Udfordringerne, hvis man skal se det fra en købers synspunkt kan derfor konkluderes til, at være i form af 

ændringer i disse fundamentals. Priserne på boligmarkedet i København/Frederiksberg er på højeste niveau 

siden finanskrisen, og der er mange parametre, der kan skabe udfordringer for de, der gerne vil ind på 

boligmarkedet. Afhandlingen kan derfor konkludere, at det er et marked der lige nu ikke er udfordringer på, 

men at der i fremtiden ikke skal mange ændringer til i de belyste fundamentals, før det kan have en stor 

konsekvens for boligkøberne. Konklusionen er derfor, at udfordringerne i boligmarkedet i 

København/Frederiksberg ikke findes i dagsbilledet. Udfordringen findes i sandsynligheden for at en 

ændring i fundamentals, vil aflede et prisfald. 
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Ud fra mine analyser kunne det være fristende at fastsætte og konkludere, hvorvidt boligmarkedet i 

København og på Frederiksberg er præget af en prisboble. Tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe 

Andersen udtalte i 2005: ”Bobler er vældig interessante for økonomer at analysere, men desværre viser 

erfaringen, at man hverken kan forudsige bobler eller konstatere dem, når de er der. Bobler er noget, man 

kan se bagefter” (Lunde, 2007a: 12). Med dette in mente kan det altså diskuteres, hvorvidt jeg har været i 

stand til at analysere mig frem til, om det københavnske boligmarked er præget af en boble på nuværende 

tidspunkt.  

Baseret på de analyserede fundamentals, og Case & Shillers syv boblekriterier, kan det konkluderes, at 

krisen i 2008 sammenlignes med i dag på flere punkter. Der er mange ting der peger i retning af, at vi 

befinder os i en prisboble. Der er forventninger om fortsatte prisstigninger, og flere ønsker at etablere sig 

på boligmarkedet. Det er også et marked der bærer præg af undskyldninger for, hvorfor det er en god idé 

at købe fast ejendom, og i folkemunde er det også blevet noget man foretrækker, frem for at leje. Der kan 

argumenteres for, at der ikke er tale om en prisboble, men alene en markedsudvikling der er naturligt 

afledt af den renteudvikling der har været, siden start 1990’erne. 

Det skinner dog igennem, at der er mange risikofaktorer der ligger og ulmer. Det kan konkluderes, at der i 

lighed med i 2008 er opstået en opfattelse omkring, at det er en god løsning at købe bolig. Der er grund til 

opmærksomhed på boligbyrden, på trods af at der blev fundet frem til, at den er lavere end i 2008. Ved en 

rentestigning kan det medføre en højere boligbyrde for de, der er finansieret med variabelt forrentede lån. 

Alt i alt kan det, med udgangspunkt i afhandlingens analyser konkluderes, at der i nogen grad er tale om en 

boblelignende tilstand. Det kommer ikke til udtryk, når man kigger på variablerne isoleret set, men når man 

kigger på fundamentals og analyserne som en helhed. Sammenlignes situationen med 2008 er der ikke tegn 

på en boble, hvis man tager fundamentals og konkluderer på dem enkeltvis. Ud fra en sammenligning ved 

Case & Shiller er der dog en række punkter, der giver anledning til at skærpe opmærksomheden. 
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14 Vurdering og perspektivering 

14.1 Supplement til eksisterende analyser 

Som beskrevet i afhandlingen, kan prisudviklingen påvirkes af flere parametre. Indeværende afhandling har 

udvalgt og klarlagt de fundamentals, som det blev vurderet relevant. Som nævnt, er det statistisk umuligt, 

at inkludere alle fundamentals i én boligøkonomisk analyse. Disse fundamentals er dermed ikke en 

udtømmende liste af parametre som har betydning for prisudviklingen. Et supplement til de eksisterende 

undersøgelser vil dermed kunne være en analyse af øvrige fundamentals, som ligeledes kan have en mulig 

indflydelse på prisudviklingen.  

Et eksempel på en sådan fundamental kunne være byggeomkostninger. Byggeomkostningerne er aktuelle, 

da en situation hvor byggeomkostninger til et nyt hus er lavere end omkostninger til at købe et 

eksisterende hus, kan have indflydelse på udbuddet af boliger.  

Et andet eksempel er udvalget af forskellige låntyper. Eksempelvis kan afdragsfrie lån være med til at holde 

boligbyrden nede.  

 

14.2 Hvad skulle opfølgende studier undersøge 

I et opfølgende studie ville det være oplagt, at lave en empirisk undersøgelse af målgruppen. Indeværende 

afhandling tager udgangspunkt i sekundær data, hvilke betyder, at der ikke er indsamlet empiri til formålet. 

For at underbygge afhandlingens analyser og argumentationer, ville primært indsamlet empiri, i form af 

kvantitative og kvalitative data være aktuelle.  

De kvantitative data kunne tage afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, som skulle bidrage med at 

underbygge markedsanalysen med tendenser fra målgruppens synspunkt. Dette ville direkte kunne afspejle 

det marked som denne afhandling tager udgangspunkt i, set fra forbrugerens side. Eksempelvis kunne det 

være aktuelt at underbygge forbrugernes tendens til at agere efter lemmingeffekten, i denne 

spørgeskemaundersøgelse.  

Afhandlingen inkluderer erfaringer og tendenser som tager udgangspunkt i mit daglige virke i International 

Private Clients, Danske Bank. Disse postulater kunne med fordel underbygges, at kvalitative interviews med 

de kunder, som netop er af den opfattelse, som afhandlingen referer til.  

Dataindsamlingen kunne ydermere bestå af kvalitative interviews med ledende figurer inden for området. 

Det er dog væsentligt, at man får flere interviewpersoner i tale, for at klarlægge holdninger på begge sider 
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af bordet.  

Ud over at undersøge forbrugerne/køberne, er det også aktuelt at lave en undersøgelse af, hvad branchens 

eksperter vurderer. Der er i nogen grad taget højde for dette i opgaven, men analyserne i denne opgave er 

baseret på sekundær data, og en primær dataindsamling ville kunne underbygge analysen. 

En primær dataindsamling vil dermed kunne supplere de analyseresultater, som opgaven kommer frem til. 

Det vil give god mening at gå videre med dette, for at sikre en dataanalyse, der er målrettet direkte den 

undersøgelse, som man gerne skal lave. Ydermere vil en kvalitativ dataindsamling kunne højne opgavens 

validitet. 

Det vil også være aktuelt, at forsøge at forecaste af hvilken retning økonomien trækker i. Denne afhandling 

har tegnet et billede af den nuværende situation, hvor opfølgende studier med fordel kunne undersøge, 

hvordan markedsudviklingen vil være i fremtiden.  

Et andet studie der kan laves, er effekten af de netop vedtagne regler for øget realkreditfinansiering til 

sommerhuse. Det kunne være et område, der indirekte kan påvirke boligpriserne på ejerboliger i 

København/Frederiksberg, hvilket kunne være interessant at undersøge. 
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https://www.realkreditraadet.dk/realkreditl%C3%A5n/l%C3%A5negr%C3%A6nser_l%C3%B8betider_og_afdragsfrihed/afdragsfrihed
http://www.invested.dk/encyclopedia/boble/
https://bolighed.dk/
http://finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/article9269992.ece
https://www.de.dk/images/Statistik/Oline/2014/3_2014/Boligbyrde_Koebenhavn_sommer_2014.pdf
https://www.de.dk/images/Statistik/Oline/2014/3_2014/Boligbyrde_Koebenhavn_sommer_2014.pdf
https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/finanskrisen
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffinans.dk%2Flive%2Fprivatokonomi%2FECE9264858%2Fdanskerne-har-rekordmange-penge-staaende-i-banken%2F%3Fctxref%3Dfplive&h=ATOxItVEuU6kDK75FRC0VNShouY5JYne59ZrWrul5CSJS25guX_uqi-DDmtwJQA8syjQN4ZF8S19hrCM4KqEqkZLmyrCGIyG8t-npF4iLQfJEhzImWMg0WVXv6GEHWDa6NwtYGg_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffinans.dk%2Flive%2Fprivatokonomi%2FECE9264858%2Fdanskerne-har-rekordmange-penge-staaende-i-banken%2F%3Fctxref%3Dfplive&h=ATOxItVEuU6kDK75FRC0VNShouY5JYne59ZrWrul5CSJS25guX_uqi-DDmtwJQA8syjQN4ZF8S19hrCM4KqEqkZLmyrCGIyG8t-npF4iLQfJEhzImWMg0WVXv6GEHWDa6NwtYGg_
https://www.rd.dk/PDF/Om%20os/Analyser/2015/stor-fremgang-i-frivaerdierne-i-2015-isaer-i-dele-af-landet.pdf
https://www.rd.dk/PDF/Om%20os/Analyser/2015/stor-fremgang-i-frivaerdierne-i-2015-isaer-i-dele-af-landet.pdf
https://www.finanstilsynet.dk/AttachedFiles/%7Be5db2f54-4bbc-4049-aa4b-5c6b62adf3fd%7D.%7B6ba01070-e407-437a-bf20-b0ed36d8dff8%7D.VEJ%209343%20af%2020-05-2015.pdf
https://www.finanstilsynet.dk/AttachedFiles/%7Be5db2f54-4bbc-4049-aa4b-5c6b62adf3fd%7D.%7B6ba01070-e407-437a-bf20-b0ed36d8dff8%7D.VEJ%209343%20af%2020-05-2015.pdf
https://www.finanstilsynet.dk/AttachedFiles/%7Be5db2f54-4bbc-4049-aa4b-5c6b62adf3fd%7D.%7B6ba01070-e407-437a-bf20-b0ed36d8dff8%7D.VEJ%209343%20af%2020-05-2015.pdf
http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=21855
https://www.realkreditraadet.dk/statistikker/obligationsrente_tidl_byggerente
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 Web: Lemmingeffekten, 30.04.2017, 11:50 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=lemmingeffekt 

 

 Web: Lønstigninger, 23.03.2017, 14.30: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=23390 

 

 Web: Mistillid, 23.03.2017, 14.25: 

http://finans.dk/protected/finans/okonomi/ECE7374740/mistillid-til-bankerne-er-nu-en-

permanent-tilstand1/?ctxref=ext  

 

 Web: mybanker.dk, 23.03.2017, 14.35: 

https://www.mybanker.dk/ 

 

 Web: Nationalbankens renteudvikling, 05.02.2017, kl. 14.45: 

https://www.nationalbanken.dk/da/Sider/Default.aspx  

 

 Web: Nyt fra Nationalbanken 3. kvt. 2016, 27.04.2017 kl. 11.20: 

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2016/09/Nyt%20fra%20Nationalba

nken_nr%203%202016.pdf 

 

 Web: Prisstigninger, 25.04.2017, 17.42: 

http://www.business.dk/bolig/boligpriserne-og-renterne-roerer-paa-sig-se-hvor-de-gaar-hen-i-

2017  

 

 Web: rd.dk, 26.04.2017, 20.00: 

http://rd.dk/da-dk/privat/koeb-bolig/Kurser-og-renter/Pages/aktuelle-

kurser.aspx?valutakode=DKK  

 

 Web: Renteudvikling, 15.03.2017, 13:55 

http://finansdanmark.dk/toerre-tal/boligstatistik/obligationsrenter/  

 

 Web: Rentetilpasningslån, 26.04.2017, 21.45: 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Realkredit_mv./rentetilpasni

ngsl%C3%A5n  

 

 Web: Rentestress, 23.03.2017, 13.10: 

https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/Pressemedd

delelse-Vejledning-om-forsigtighed-i-kreditvudering-ved-belaaning-010216 

 

 Web: Sikker investering, 30.04.2017, 11.45: 

http://finans.dk/live/privatokonomi/ECE8121321/Farligt-at-tro-p%C3%A5-boligen-som-en-god-

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=23390
http://finans.dk/protected/finans/okonomi/ECE7374740/mistillid-til-bankerne-er-nu-en-permanent-tilstand1/?ctxref=ext
http://finans.dk/protected/finans/okonomi/ECE7374740/mistillid-til-bankerne-er-nu-en-permanent-tilstand1/?ctxref=ext
https://www.mybanker.dk/
https://www.nationalbanken.dk/da/Sider/Default.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2016/09/Nyt%20fra%20Nationalbanken_nr%203%202016.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2016/09/Nyt%20fra%20Nationalbanken_nr%203%202016.pdf
http://www.business.dk/bolig/boligpriserne-og-renterne-roerer-paa-sig-se-hvor-de-gaar-hen-i-2017
http://www.business.dk/bolig/boligpriserne-og-renterne-roerer-paa-sig-se-hvor-de-gaar-hen-i-2017
http://rd.dk/da-dk/privat/koeb-bolig/Kurser-og-renter/Pages/aktuelle-kurser.aspx?valutakode=DKK
http://rd.dk/da-dk/privat/koeb-bolig/Kurser-og-renter/Pages/aktuelle-kurser.aspx?valutakode=DKK
http://finansdanmark.dk/toerre-tal/boligstatistik/obligationsrenter/
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Realkredit_mv./rentetilpasningsl%C3%A5n
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Realkredit_mv./rentetilpasningsl%C3%A5n
https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/Pressemedddelelse-Vejledning-om-forsigtighed-i-kreditvudering-ved-belaaning-010216
https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/Pressemedddelelse-Vejledning-om-forsigtighed-i-kreditvudering-ved-belaaning-010216
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investering/?ctxref=ext 

 

 Web: Strategi2015, 05.02.2017, kl. 14.25: 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2012/Strategi2015.ashx  

 

 Web: sunday.dk, 23.03.2017, 14.40: 

https://sunday.dk/  

 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2012/Strategi2015.ashx
https://sunday.dk/
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Danmarks Statistik 

 Ledighed 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel AULAAR (1992-2016) 

 

 Ejerboligudvikling København/Frederiksberg 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel BOL101 (2010-2016) 

 

 Prisudviklingen på ejerboliger i København/Frederiksberg 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel BM010 (1992K2-2016K3) 

 

 Disponibel Familieindkomst 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel INDKF111 (1991-2015) 

 

 Forbrugerprisindeks 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel PRIS 112 (1980-2016) 

 

 Forbrug på at bo (Boligudnyttelse) 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel FU51 (1992-2015) 

 

 Lang Renteudvikling & 12M CIBOR rente 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel DNRENTA (1985-2011) 

 

 Antal boliger i Danmark 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel BOLRD (1990-2017) 

 

 Antal boliger i København/Frederiksberg 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel BOL102 (2010-2016) 

 

 Befolkningstilvækst 

Danmarks statistik: Statistikbanken.dk – Tabel FT (1990-2017) 
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16 Bilag 

16.1 Datasæt til multipel regressionsanalyse 

 

16.2 Resultat af multipel regressionsanalyse 

 

Observation År Boligpris pr. m2 indeks Kort rente Lang rente Disp. Familieindkomst indeks Boligbyrde Ledighed i % Forbrugerprisindeks

1 1992 100,00% 12,82% 10,07% 100,00% 44,93% 10,90% 100,00%

2 1993 95,85% 12,03% 8,07% 103,49% 46,92% 11,90% 101,24%

3 1994 96,58% 6,11% 8,61% 109,52% 45,28% 11,80% 103,26%

4 1995 101,73% 6,11% 9,38% 114,56% 42,95% 9,80% 105,43%

5 1996 114,56% 3,93% 8,44% 119,92% 38,95% 8,20% 107,75%

6 1997 133,60% 3,65% 7,65% 123,74% 40,79% 7,30% 110,08%

7 1998 158,25% 4,32% 6,52% 130,98% 41,09% 6% 112,09%

8 1999 190,95% 3,73% 6,90% 137,43% 37,37% 5,20% 114,88%

9 2000 213,45% 5,50% 7,60% 143,68% 33,95% 4,90% 118,14%

10 2001 250,81% 4,68% 6,77% 149,78% 33,54% 4,70% 120,93%

11 2002 276,77% 3,78% 6,29% 156,35% 31,41% 4,80% 123,88%

12 2003 292,17% 2,46% 5,45% 160,16% 31,92% 5,80% 126,51%

13 2004 327,89% 2,34% 5,28% 169,01% 30,55% 5,80% 127,91%

14 2005 434,81% 2,37% 4,36% 176,18% 31,99% 5,10% 130,23%

15 2006 524,17% 3,45% 5,12% 185,03% 31,51% 3,90% 132,71%

16 2007 462,10% 4,40% 5,69% 187,19% 41,08% 2,70% 135,04%

17 2008 401,16% 4,87% 6,50% 188,34% 33,32% 1,90% 139,69%

18 2009 355,10% 2,54% 5,52% 193,69% 35,14% 3,60% 141,40%

19 2010 397,94% 1,29% 4,54% 210,79% 29,19% 4,20% 144,65%

20 2011 401,93% 1,43% 4,76% 216,74% 25,26% 4% 148,68%

21 2012 401,43% 0,47% 3,67% 222,29% 26,49% 4,50% 152,25%

22 2013 453,38% 0,23% 3,48% 229,85% 25,95% 4,40% 153,49%

23 2014 490,23% 0,19% 3,08% 237,68% 31,28% 4% 154,42%

24 2015 552,17% -0,16% 2,77% 245,59% 29,96% 3,80% 155,04%

Regressionsstatistik

Multipel R 0,951904

R-kvadreret 0,906121

Justeret R-kvadreret0,892039

Standardfejl 0,498416

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 47,95472685 15,984909 64,34673268 1,8816E-10

Residual 20 4,968366934 0,2484183

I alt 23 52,92309378

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 8,424276 4,348791512 1,9371533 6,70% -0,647144315 17,49569595 -0,647144315 17,49569595

Disp. Familieindkomst indeks8,1183 2,60871512 3,1119916 0,55% 2,67661527 13,55998404 2,67661527 13,55998404

Ledighed i % -15,9908 6,414240295 -2,4930136 2,16% -29,37065879 -2,610917196 -29,37065879 -2,610917196

Forbrugerprisindeks-14,1635 6,619777161 -2,139578 4,49% -27,97214267 -0,354916298 -27,97214267 -0,354916298
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16.3 Data til multipel regression m. krydsprodukter 

De eksisterende data fra pkt. 16.1 er brugt, suppleret med de følgende: 

 

 

KRENT*KRENT KRENT*LRENT KRENT*DIFAM KRENT*BYRDE KRENT*LEDIGKRENT*FPI LRENT*LRENT LRENT*DIFAM LRENT*BYRDE LRENT*LEDIGLRENT*FPI

1,64% 1,29% 12,82% 5,76% 1,40% 12,82% 1,01% 10,07% 4,53% 1,10% 10,07%

1,45% 0,97% 12,45% 5,64% 1,43% 12,18% 0,65% 8,36% 3,79% 0,96% 8,17%

0,37% 0,53% 6,69% 2,77% 0,72% 6,31% 0,74% 9,43% 3,90% 1,02% 8,89%

0,37% 0,57% 6,99% 2,62% 0,60% 6,44% 0,88% 10,75% 4,03% 0,92% 9,89%

0,15% 0,33% 4,71% 1,53% 0,32% 4,23% 0,71% 10,13% 3,29% 0,69% 9,10%

0,13% 0,28% 4,51% 1,49% 0,27% 4,01% 0,58% 9,46% 3,12% 0,56% 8,42%

0,19% 0,28% 5,66% 1,78% 0,26% 4,84% 0,43% 8,54% 2,68% 0,39% 7,31%

0,14% 0,26% 5,13% 1,39% 0,19% 4,28% 0,48% 9,48% 2,58% 0,36% 7,92%

0,30% 0,42% 7,90% 1,87% 0,27% 6,49% 0,58% 10,92% 2,58% 0,37% 8,98%

0,22% 0,32% 7,01% 1,57% 0,22% 5,66% 0,46% 10,14% 2,27% 0,32% 8,19%

0,14% 0,24% 5,91% 1,19% 0,18% 4,68% 0,40% 9,83% 1,97% 0,30% 7,79%

0,06% 0,13% 3,94% 0,79% 0,14% 3,11% 0,30% 8,72% 1,74% 0,32% 6,89%

0,05% 0,12% 3,95% 0,71% 0,14% 2,99% 0,28% 8,93% 1,61% 0,31% 6,76%

0,06% 0,10% 4,17% 0,76% 0,12% 3,08% 0,19% 7,69% 1,40% 0,22% 5,68%

0,12% 0,18% 6,38% 1,09% 0,13% 4,58% 0,26% 9,48% 1,61% 0,20% 6,80%

0,19% 0,25% 8,23% 1,81% 0,12% 5,94% 0,32% 10,64% 2,34% 0,15% 7,68%

0,24% 0,32% 9,17% 1,62% 0,09% 6,80% 0,42% 12,24% 2,17% 0,12% 9,08%

0,06% 0,14% 4,92% 0,89% 0,09% 3,59% 0,31% 10,70% 1,94% 0,20% 7,81%

0,02% 0,06% 2,72% 0,38% 0,05% 1,87% 0,21% 9,57% 1,33% 0,19% 6,57%

0,02% 0,07% 3,09% 0,36% 0,06% 2,12% 0,23% 10,31% 1,20% 0,19% 7,07%

0,00% 0,02% 1,03% 0,12% 0,02% 0,71% 0,13% 8,16% 0,97% 0,17% 5,59%

0,00% 0,01% 0,53% 0,06% 0,01% 0,35% 0,12% 8,00% 0,90% 0,15% 5,34%

0,00% 0,01% 0,44% 0,06% 0,01% 0,29% 0,10% 7,33% 0,96% 0,12% 4,76%

0,00% 0,00% -0,38% -0,05% -0,01% -0,24% 0,08% 6,81% 0,83% 0,11% 4,30%

DIFAM*DIFAM DIFAM*BYRDE DIFAM*LEDIGDIFAM*FPI BYRDE*BYRDE BYRDE*LEDIGBYRDE*FPI LEDIG*LEDIG LEDIG*FPI FPI*FPI

100,00% 44,93% 10,90% 100,00% 20,19% 4,90% 44,93% 1,19% 10,90% 100,00%

107,09% 48,56% 12,31% 104,77% 22,01% 5,58% 47,50% 1,42% 12,05% 102,50%

119,95% 49,59% 12,92% 113,09% 20,50% 5,34% 46,75% 1,39% 12,18% 106,62%

131,25% 49,20% 11,23% 120,78% 18,45% 4,21% 45,28% 0,96% 10,33% 111,15%

143,80% 46,70% 9,83% 129,21% 15,17% 3,19% 41,97% 0,67% 8,84% 116,10%

153,12% 50,47% 9,03% 136,21% 16,64% 2,98% 44,90% 0,53% 8,04% 121,17%

171,57% 53,82% 7,86% 146,82% 16,88% 2,47% 46,06% 0,36% 6,73% 125,65%

188,87% 51,36% 7,15% 157,88% 13,97% 1,94% 42,94% 0,27% 5,97% 131,98%

206,45% 48,78% 7,04% 169,75% 11,52% 1,66% 40,11% 0,24% 5,79% 139,57%

224,33% 50,24% 7,04% 181,13% 11,25% 1,58% 40,56% 0,22% 5,68% 146,24%

244,46% 49,11% 7,50% 193,68% 9,86% 1,51% 38,91% 0,23% 5,95% 153,45%

256,53% 51,12% 9,29% 202,63% 10,19% 1,85% 40,38% 0,34% 7,34% 160,05%

285,66% 51,64% 9,80% 216,18% 9,34% 1,77% 39,08% 0,34% 7,42% 163,60%

310,39% 56,36% 8,99% 229,44% 10,23% 1,63% 41,66% 0,26% 6,64% 169,61%

342,38% 58,30% 7,22% 245,57% 9,93% 1,23% 41,82% 0,15% 5,18% 176,13%

350,41% 76,90% 5,05% 252,78% 16,88% 1,11% 55,48% 0,07% 3,65% 182,35%

354,72% 62,75% 3,58% 263,09% 11,10% 0,63% 46,54% 0,04% 2,65% 195,13%

375,15% 68,06% 6,97% 273,87% 12,35% 1,26% 49,68% 0,13% 5,09% 199,93%

444,31% 61,53% 8,85% 304,91% 8,52% 1,23% 42,22% 0,18% 6,08% 209,24%

469,78% 54,75% 8,67% 322,26% 6,38% 1,01% 37,56% 0,16% 5,95% 221,06%

494,11% 58,88% 10,00% 338,43% 7,02% 1,19% 40,33% 0,20% 6,85% 231,79%

528,29% 59,65% 10,11% 352,79% 6,74% 1,14% 39,83% 0,19% 6,75% 235,59%

564,92% 74,35% 9,51% 367,02% 9,79% 1,25% 48,30% 0,16% 6,18% 238,45%

603,17% 73,58% 9,33% 380,77% 8,97% 1,14% 46,45% 0,14% 5,89% 240,37%
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16.4 Resultat af multipel regression m. krydsprodukter 

 

16.5 Sammenligninger af tidsperioder 

 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,99241

R-kvadreret 0,98488

Justeret R-kvadreret0,97682

Standardfejl 0,23097

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 8 52,12291223 6,515364029 122,1353583 3,01481E-12

Residual 15 0,800181551 0,053345437

I alt 23 52,92309378

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 22,0944 3,640081635 6,069749221 0,0000            14,33573232 29,85303302 14,33573232 29,85303302

Kort rente -56,902 10,57022522 -5,38325433 0,0001            -79,43211242 -34,37230894 -79,43211242 -34,37230894

Lang rente -156,01 31,70524431 -4,920578042 0,0002            -223,5862576 -88,4300004 -223,5862576 -88,4300004

Disp. Familieindkomst indeks4,60275 2,010823817 2,288984873 0,0370            0,316775789 8,888714809 0,316775789 8,888714809

Boligbyrde -4,6555 1,797179867 -2,59043347 0,0205            -8,486073092 -0,824876669 -8,486073092 -0,824876669

Ledighed i % -117,86 30,83174249 -3,822529503 0,0017            -183,5715488 -52,13894179 -183,5715488 -52,13894179

Forbrugerprisindeks-12,428 3,814911413 -3,25770389 0,0053            -20,55914295 -4,296560552 -20,55914295 -4,296560552

KRENT*DIFAM 57,8917 8,703316092 6,651685269 0,0000            39,34104031 76,44239857 39,34104031 76,44239857

LRENT*LEDIG 1567,97 374,7496504 4,184052062 0,0008            769,2120756 2366,73202 769,2120756 2366,73202
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