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1.0 Indledning 

Siden finanskrisen har man i Danmark og i særdeleshed omkring de store byer i Danmark haft stor fokus på 

boligpriserne, som op til finanskrisen i 2008 steg kraftigt. Et af de helt store spørgsmål lige nu, som 

medierne spekulerer meget på, er om der er en ny prisboble på vej til København. Cheføkonom, Steen 

Bocian, i Dansk erhverv udtaler: 

" Tallene for april bestyrker bekymringen om, at der blæses luft i en boligboble..." 

"Dagens tal sætter endnu engang en tyk streg under risikoen for bobledannelse på markedet for 

ejerlejligheder i storbyerne. Om der er tale om en boble, kan ingen sige med sikkerhed, men risikoen er 

bestemt til stede"1. 

Her fremgår det altså tydeligt, at han vurderer, at der er risiko for en ny boligboble i København - hvilket 

også bakkes op af artikler i andre medier: 

"Nationalbanken advarer om boligboble - situationen er 'tæt på uholdbar"2. 

 Renterne er ligeledes rekord lave, den disponible indkomst stigende, hvorfor folks incitament til at komme 

ind på ejerboligmarkedet er stigende - især omkring København. 

 

Men er der reelt tale om en mulig ny finanskrise eller forestående boligboble i København? Dette mener 

Direktøren for Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen ikke. Han mener, at det der taler imod en 

forestående boligboble er, at det nuværende prispres på ejerlejlighederne kan forklares ud fra 

fundamentale økonomiske faktorer3. Han mener endvidere, at prisstigningerne i København skyldes den 

lave rente, befolkningstilvæksten kontra udbuddet, den højere andel af singler samt 

befolkningsudskiftningen. 

 

Historisk set i Danmark, har politikerne vedtaget diverse reguleringer med det formål at regulere 

boligmarkedet. Denne opgave vil undersøge disse, samt hvilke betydninger de har haft for prisudviklingen i 

Danmark. Folketinget har netop vedtaget en ny lov, hvor der skal laves en "stresstest" af långiverne, hvis 

man har en gældsfaktor over 4. En gældsfaktor er boligkøberens gæld divideret med dennes årlige 

indtægter. Hvis gældsfaktoren er over 4 og under 5, skal man klare et fald i boligen på 10 % og stadig have 

en positiv formue. Hvis gældsfaktoren er over 5, skal man klare et fald i boligen på 25 % og stadig have en 

positiv formue. Desuden er der kommet yderligere regler; hvis man bl.a. skal købe før salg eller hvis man 

                                                           
1
 Danmarks Radio - Mursten har aldrig været mere værd 

2
 Tv2 - Nationalbanken advarer om boligboble 

3
 Berlingske Business - Det taler imod en boligboble 



4 
 

skal godkendes til et lån med variabel rente med/uden afdrag4. Disse nye regler er gældende for 

vækstkommuner, hvor bl.a. København indgår på denne liste sammen med andre større byer i Danmark5. 

Denne opgave fokuserer derfor på København, da København er kendetegnet for værende en 

vækstkommune, hvor priserne historisk set har været mere følsomme overfor prisændringer sammenlignet 

med landsgennemsnittet. På nedenstående figur, kan forskellen på København og hele landet ses i løbende 

priser. 

Figur 1 – Prisudvikling pr. kvm. i løbende priser for perioden 1992K2 til 2017K3 

 

Kilde: Danmarks Statistik, www.dst.dk, 01.04.2018 og egen tilvirkning 

På ovenstående figur ses forskellen på udsvingene mellem pris pr. kvm. på ejerlejligheder i hele landet og 

København. Hvis der fokuseres på perioden inden finanskrisen i 2008 observeres det, at priserne i 

København stiger kraftigere end hele landet. Ligeledes observeres det, at faldet efter finanskrisen er 

kraftigere i København end hele landet. Dette er grunden til, at fokus er på prisen pr. kvm. på 

ejerlejligheder i København. 

 

 

 

                                                           
4
 Finanstilsynet - Vejledning om tilstrækkeligt kapitalbehov 

5
 Finanstilsynet - Vejledning om forsigtighed i kreditvurdering og belåning 
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1.1 Problemformulering 

Er der en forestående boligboble på vej imod København, eller kan prisstigningerne forklares ud fra 

relevante økonomiske teorier? 

1.2 Metode 

Dette afsnit omhandler, hvilke metoder og teorier, der er brugt i opgaven for bedst muligt at besvare 

problemformuleringen.  

Ved hjælp af disse nedenstående problemstillinger, vil problemformuleringen blive besvaret: 

- Hvordan har priserne udviklet sig historisk i København og hvilke økonomiske tiltag er blevet lavet? 

- Er der en forklaringsgrad på prisstigninger i København historisk set? 

- Hvilke andre faktorer kan have en påvirkning på boligpriserne? 

 

Til at starte med, vil den klassiske økonomiske teori blive beskrevet. Her fokuseres på den boligøkonomiske 

grundmodel, hvor der ved hjælp af eksogene chok illustreres, hvad der sker i de forskellige kvadrater. 

Ydermere undersøges Tobins q, som forklarer, hvornår det er fordelagtigt at bygge frem for at købe 

eksisterende ejendom. 

Efterfølgende foretages en multipel regressionsanalyse på priserne historisk set i København. Datasættet er 

fra 1992K2 og frem til 2017K3, i alt 102 observationer. Alt data til regressionsanalysen er fundet på 

Danmarks Statistiks hjemmeside. Det eneste data, som ikke er herfra, er prisen pr. kvadratmeter6 og 

oplysninger om renten fra 1998 til 20177. Det vurderes, at denne data er af høj kvalitet og derfor brugbar til 

regressionsanalysen. I opgaven bruges prisen pr. kvadratmeter, da dette giver et mere retvisende billede af 

prisniveauet, frem for at bruge realiserede handelspriser i København, så der undgås problemer med de år, 

hvor der bliver solgt større eller mindre ejerlejligheder end andre år. 

I slutningen af opgaven undersøges Behavioral Economics og Case & Shillers 7 boligboble kriterier. Her vil 

data fra regressionsanalysen blive sammenlignet med relevante økonomiske teorier og undersøge, hvor 

vidt de kan forklare prisudviklingen i København. Teorierne bag Behavioral Economics inddrages og disse 

sammenkobles med boligkøberen. Herunder analyseres, hvordan den enkelte forbruger bliver presset af 

medierne og omgangskredsen for at blive boligejer. Der undersøges ikke-klassiske præferencer, kognitive 

begrænsninger og informationsbehandling og disse tre punkter ledes over på forbrugeren. Efterfølgende 

laves en analyse af, hvordan disse er med til at påvirke priserne i København.  Ydermere vil der blive lavet 

                                                           
6
 Finansdanmark - oplysninger om prisen pr. kvm 

7
 Finansdanmark - oplysninger om renten 
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et forecast, for at undersøge, hvordan priserne udvikler sig frem til 2018K4 med 95 % sandsynlighed og 

sammenligne dette med de 7 kriterier for en kommende boligboble. 

Vores udgangspunkt er, at fundamentals til dels kan forklare prisudviklingen i København, hvor den 

resterende del kan forklares ud fra udvalgte teorier. Dette undersøges ved, at der udvælges en række 

variabler, som skal forsøge at forklare priserne fra 1992K2 til 2017K3. Der udformes en multipel 

regressionsanalyse, hvor de uafhængige variabler stilles overfor Y-variablen, der er prisen pr. kvadratmeter 

for ejerlejligheder i København. 

Der foretages en multipel regressionsanalyse, udarbejdet i JMP, da denne model forklarer, hvordan de 

uafhængige variabler påvirker Y-variablen. I afsnittet omkring regressionsanalysen, vil der intuitivt blive 

redegjort for, de valgte variabler til analysen, for derefter at opstille forudsætningerne til 

regressionsanalysen. Dette gøres for at have en så høj validitet som muligt i analysen. Der ønskes en så høj 

forklaringsgrad som muligt, samt at testen er signifikant, hvilket betyder, at p-værdien skal være under det 

tilladte 0,05. I analysen tages der udgangspunkt i faste priser, hvorfor inflationen er taget ud af datasættet.  

Da analysen indeholder økonomiske nøgletal over en tidsperiode, forventes der positiv autokorrelation, 

hvilket bliver undersøgt vha. Durbin-Watson testen. Herefter, hvis det bliver nødvendigt, vil der blive 

udformet en ARIMA-model for at komme frem til en brugbar model. Der er ligeledes valgt den %-vise 

ændring fra kvartal til kvartal, da vores data så konstant vil svinge omkring middelværdien8. Formålet ved at 

foretage regressionsanalysen er, at undersøge, hvor stor en indflydelse de valgte variabler har haft på 

boligpriserne I København historisk set. 

Datasættet på renterne er på baggrund af en ugentlig rente. Denne ugentlige rente er ganget op til den 

kvartalsmæssige rente. Dette er selvfølgelig ikke korrekt, men har været den bedste metode til at finde 

renten pr. kvartal. Den korte rente fra 1992K2 til 1997K4 er CIBOR 6M renten og fra 1998K1 til 2017K3 er 

det pengeinstitutternes 3-måneders rente.  

Der forventes en forklaringsgrad under 100 %, da det statistisk ikke er muligt at finde data for samtlige 

variabler. Derfor belyser opgaven ligeledes Behavioral Economics, som formodentligt kan forklare noget af 

den resterende del. Det vurderes, at psykologien kan have indflydelse, herunder danskernes forventninger 

til fremtidige priser. Her vil danskernes forventninger til udviklingen i boligpriserne i 2008, 2010 og 2017 

blive undersøgt og resultaterne vil blive sammenlignet. 

 

                                                           
8
 Bilag 2 
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I opstillingen af opgaven vil der blive skrevet delkonklusioner under hvert afsnit, for på den måde at sikre 

en rød tråd igennem hele opgaven. Til sidst i opgaven afsluttes der med en endelig konklusion. 

1.3 Afgrænsning 

Opgaven søger at inddække hvilke faktorer der påvirker prisdannelsen på ejerlejligheder i København. 

Opgaven er afgrænset til København, da dette område rent geografisk reagerer voldsommere på 

prisudsving, som vist i indledningen, end andre områder i Danmark. Ydermere er København på 

finanstilsynets liste over vækstkommuner, hvorfor der er strengere regler man skal overholde, hvis man 

ønsker at købe bolig i dette område. Vi har valgt at tage stilling til prisdannelsen på ejerlejligheder og tager 

derfor ikke højde for andre boligformer og disses indvirkning på boligmarkedet.  

Analysen tager ikke højde for ændringerne i bidragssatsen fra forskellige realkreditinstitutter og den 

indvirkning dette i givet fald har for priserne i København.  

I afsnittet omkring politiske reguleringer, vil fokus være på eftervirkningerne af disse historisk set og ikke gå 

nærmere i dybden, hvad der ellers skete i disse perioder, som kan have haft indvirkning på prisen. 
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2.0 Boligmarkedet i Danmark og København 

Prisudviklingen på boligmarkedet i København, har som nævnt i indledningen gennem tiden været 

genstand for meget bevågenhed fra både politikerne, Nationalbanken og andre økonomer9,10,11
. Den 

forhøjede opmærksomhed skyldtes især en stigende gældsætning til boligfinansiering. Danskernes gæld i 

million kr. for perioden 2013K1 til 2017K3 kan ses på nedenstående figur: 

Figur 2 – Gæld til bolig i million kr. for perioden 2013K1 til 2017K3 

 

Kilde:  OECD, www.stats.oecd.org, 07.04.2018 og egen tilvirkning 

Som det ses på ovenstående figur, observeres en stigende tendens i danskernes gæld til bolig, der er gået 

fra 2.094.920 mio. kr. i 2013K1 til 2.193.074,13 mio. kr. i 2017K3, hvilket er en stigning på 98.154,13 mio. 

kr. Dette svarer til en stigning på: ((2.193.074,13 / 2.094.920) – 1) = 4,69 %, der giver et geometrisk 

gennemsnit over perioden på 1,02 % pr. år. Stigningen i gældsætningen skyldtes formodentlig den 

historiske lave rente, der gør det billigere for danskerne at finansiere bolig samt en stigning i danskernes 

disponible indkomst. 

Ligeledes viser en forbrugerundersøgelse lavet af Danmarks Statistik, at andelen af danskernes forbrug på 

bolig var på 32,6 % i 201612, hvilket viser at en stor del af danskernes indkomst bruges til boligbenyttelse. 

Både den øgede gældsætning samt andelen af forbruget, der bruges på bolig, kan gøre danskerne 

følsomme overfor ændringer i boligudgifterne og boligpriserne.  

                                                           
9
 Folketinget 2010 - Boligmarkedet og boligejernes økonomi 

10
 Tv2 - Økonomer advarer: frygt for boligboble i København  

11
 Tv2 - Nationalbanken advarer om boligboble: situationen er tæt på uholdbar  

12
 Danmarks statistik - Sådan brugte vi 1000 kr. i 2016 
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I København er priserne overordnet set kun steget siden krisen i 2008 og har nu opnået en højere pris end 

priserne før krisen, hvilket ses på nedenstående figur: 

Figur 3 – Prisindeks pr. kvm. for ejerlejligheder i København i faste priser - 1992K2 til 2017K3 (1992=100) 

 

Kilde: Danmarks Statistik, www.dst.dk, 01.04.2018 og egen tilvirkning 

Som det ses på ovenstående figur, er priserne på ejerlejligheder nu dyrere end priserne ultimo 

2007/primo200813. Figuren viser ligeledes, hvor stort et udsving der kan være i priserne, og derfor det 

farlige ved at købe på det forkerte tidspunkt. Man kan som boligkøber opnå en større kapitalgevinst, hvis 

der købes på det rigtige tidspunkt. Det som figuren dog ikke viser, er hvilke faktorer der forsager 

prisstigningerne og priskorrektionerne, hvilket opgaven søger at finde frem til via den multiple 

regressionsanalyse. 

  

                                                           
13

 Finans - Nu koster en kvadratmeterpris i København mere end 40.000 kr.  



10 
 

2.1 Den boligøkonomiske grundmodel 

Modellen bruges til at finde frem til de variabler, der senere i opgaven vil blive brugt, når 

regressionsanalysen skal laves for at finde frem til den optimale model, der bedst beskriver ændringen i 

boligpriserne. 

2.1.1 Modellens baggrund og anvendelse 

Et af de afgørende elementer i teorien indenfor boligøkonomi, er den boligøkonomiske grundmodel 

(DiPasquale, D. & Wheaton, C.,  1992). 

Modellen er en statisk ligevægtsmodel der kombinerer de tre markeder; boligtjeneste, ejendoms- og 

byggemarkedet. De tre markeder bestemmer tilsammen ligevægtshuslejen, hvilket er huslejen en 

boligkøber/forbruger, er villig til at betale for at bo i den pågældende bolig. Modellen forholder sig ikke til 

boligformerne og heller ikke til om den enkelte ejer/lejer har råd til huslejen. Modellen bruges til at forstå 

sammenhængen mellem boligtjenester og boliginvesteringer og anvendes til at beskrive ændringer i 

boligøkonomien ved forskellige eksogene chok. 

Et eksogent chok kan for eksempel være en ændring i forbrugernes indkomst ved et af følgende scenarier: 

- Øget beskæftigelse 

- Lavere ledighed 

- Lønstigninger 

- Skattelettelser 

- Lavere priser på andre forbrugsgoder 

 

Modellen har både fordele og ulemper, som man skal være opmærksom på. Disse kan ses opstillet 

herunder: 

- Modellens styrker: 

o Giver et godt overblik over sammenhænge på boligmarkedet 

o Er simpel at bruge 

o Giver stor overskuelighed 

- Modellens svagheder: 

o Ligevægtsmodel, hvilket ikke afspejler virkeligheden helt, da det ikke er alle boligkøbere, 

der er rationelle, hvorfor prisen ikke altid er ligevægtsprisen. Derudover vil der ved en 

ændring i modellen findes en ny ligevægt, hvilket er et øjebliksbillede 

o Ingen tilpasningsmekanismer 
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I næste afsnit vil de enkelte kvadrater blive beskrevet samt hvilke eksogene chok, der vil få de forskellige 

kurver til at forskyde sig. 

2.1.2 Modellens opbygning 

Modellen er opbygget af 4 kvadrater, se figur 4, hvor der i hvert kvadrat ses på henholdsvis 

boligtjenestemarkedet, heri boligbeholdningen overfor husleje. Ejendomsmarkedet, heri husleje overfor 

prisen på en bolig på markedet. Byggemarkedet, heri pris på en bolig på markedet overfor nybyggeri, også 

kaldet Tobins q, hvilket beskrives senere.  

Figur 4 - Den boligøkonomiske grundmodel 

 

Kilde: Jørgensen (2010a), Karsten Jørgensen: Bolig økonomisk kompendium s. 21 (oprindelig fra artikel: (DiPasquale, D. 

& Wheaton, C.,  1992) 

Modellen vil herunder blive illustreret i forskellige scenarier ved hjælp af teoretiske eksogene chok i de 

forskellige kvadrater. 

2.1.3 De 4 kvadrater, herunder Tobins q 

Herunder vil de enkelte kvadrater i den boligøkonomiske grundmodel og sammenhæng mellem de 

forskellige variabler blive beskrevet. Der skal dog tages højde for, at en ændring i et kvadrat, vil påvirke de 

andre kvadrater, da modellen er en ligevægtsmodel. 
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1. Kvadrat 

Dette kvadrat viser sammenhængen mellem boligbeholdningen, dvs. mængden af boligtjenester, der er til 

rådighed og huslejen forbrugeren er villig til at betale. Ligevægtshuslejen fastsættes ud fra 

reservationspriserne, og kan skrives som:  

D (efterspørgslen) = S (udbuddet) 

Sammenhængen af disse styres af efterspørgselskurven. Efterspørgselskurven påvirkes af forskellige 

eksogene chok, hvilket får denne til at rykke sig. Disse kan være et af følgende, der ikke er en udtømmende 

liste: 

- Ændring i beskæftigelsen og ledigheden 

- Lønstigninger 

- Ændring i indkomstskatten 

- Ændring i prisen på andre forbrugsgoder 

 

Et eksempel kan være, at der laves en generel skattenedsættelse, hvilket medfører at den disponible 

indkomst stiger og derfor skaber mulighed for større forbrug på bolig. Dette vil, alt andet lige, få 

efterspørgselskurven til at forskyde sig opad mod højre, hvilket er illustreret på nedenstående figur: 

Figur 5 - Ændring i 1. kvadrat ved generel skattenedsættelse 

 

Kilde: Jørgensen (2010a), Karsten Jørgensen: Bolig økonomisk kompendium s. 26 (oprindelig fra artikel: (DiPasquale, D. 

& Wheaton, C.,  1992) 
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Som det ses på ovenstående figur, vil en forskydning opad betyde en højere ligevægtshusleje, der får 

priserne til at stige, hvilket ligeledes får byggeomkostningerne til at stige. Dette fører til mere nybyggeri, 

som medfører en stigning i boligbeholdningen. 

Udbudskurven i første kvadrat opdeles på henholdsvis kort og lang sigt. På kort sigt er udbudskurven lodret, 

da boligbeholdningen tager tid om at tilpasse sig. En tilpasning kan ske enten gennem nybyggeri eller ved 

nedslidning/nedrivning af eksisterende boliger. Et fast udbud illustreres via en lodret udbudskurve, der går 

gennem efterspørgselskurven. Der hvor de to skærer hinanden, er ligevægtshuslejen. På kort sigt, vil 1. 

kvadrat se ud som vist på nedenstående figur: 

Figur 6 - Udbudskurve på kort sigt 

 

Kilde: Jørgensen (2010a), Karsten Jørgensen: Bolig økonomisk kompendium s. 52 

På lang sigt vil udbudskurven begynde at få en positiv hældning mod højre, hvilket skyldtes et forhøjet 

udbud. Det forhøjede udbud skabes enten via nybyggeri af helt nye boliger eller nedrivning af eksisterende 

boliger for derved at bygge dem op igen. Udbudskurven vil derfor på lang sigt være som vist på 

nedenstående figur: 

Figur 7 - Udbudskurve på lang sigt 

 

Kilde: Jørgensen (2010a), Karsten Jørgensen: Bolig økonomisk kompendium s. 54 
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2. Kvadrat 

Dette kvadrat viser som nævnt tidligere, sammenhængen mellem huslejen og prisen for at eje bolig, og er 

opgjort pr. enhed af ejerbolig. Ejendomsprisen er en funktion af huslejen og kalkulationsrenten, hvor 

kalkulationsrenten består af følgende: 

- Den lange rente 

- Forventede huslejestigninger 

- Udlejningsrisiko 

- Boligbeskatningen 

Kalkulationsrenten, også kaldet investeringsrenten, er den rente en investor vil kræve for investering i en 

bolig. Dette kaldes for "rent to price ratio", der fortæller hvilken husleje der kræves ved en given pris på 

boligen (DiPasquale, D. & Wheaton, C.,  1992). Hvis alt ovenstående er på plads, findes en konkret værdi for 

de enkelte boliger på markedet. Ligevægten kan skrives som: 

P (pris) = R / i (huslejen ud fra kalkulationsrenten) 

Eksogene chok, der påvirker kurven i 2. kvadrat, kan være et af følgende eksogene chok, hvilket ikke er en 

udtømmende liste: 

- Ændring i boligbeskatningen, så som ejendomsværdiskat, grundskyld (også kaldet ejendomsskat) og 

beskatning af avance ved salg 

- Lavere rentefradrag 

- Huslejeregulering 

- Større risici ved udlejning 

- Generel rentestigning i økonomien 

- Ændring i belåningsmulighederne i forskellige boligtyper 

Et eksempel kan være, at boligbeskatningen bliver højere eller ændres til ulempe for nye potentielle ejere. 

En stigning i boligbeskatningen vil betyde, at kurven flytter sig mod højre så denne får en større hældning, 

hvilket betyder at priserne på boligerne falder, som fører til mindre nybyggeri for til sidst at resultere i en 

mindre tilpasning af beholdningen. Det er vigtigt at pointere, at efterspørgselskurven ikke flytter sig i 1. 

kvadrat, da der er tale om, hvor meget man er villig til at betale i ligevægtshusleje, hvorfor man rykker op 

og nedad på efterspørgselskurven. Resultatet af ovenstående kan ses på nedenstående figur: 
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Figur 8 - Ændring i 2. kvadrat ved forhøjet boligbeskatning 

 

Kilde: Jørgensen (2010a), Karsten Jørgensen: Bolig økonomisk kompendium s. 28 (oprindelig fra artikel: (DiPasquale, D. 

& Wheaton, C.,  1992)) 

3. Kvadrat 

Dette kvadrat viser sammenhæng mellem prisen på boliger og dennes påvirkning på mængden af 

nybyggeri, dvs. byggeriets funktion af ejendomspriserne. Funktionen er konkav, da en stigende 

efterspørgsel efter nybyggeri, vil få byggeomkostningerne til at stige indtil et bestemt punkt, hvor 

funktionen begynder at knække. Dette er et resultat af flaskehalse grundet ej uendelige ressourcer. 

Eksogene chok, der påvirker kurven i 3. kvadrat, kan være et af følgende eksogene chok, hvilket ikke er en 

udtømmende liste: 

- Ændring i lønninger 

- Ændring i priserne på byggematerialer 

- Ændring i udbuddet af arbejdskraft 

- Ændring i den korte rente 

- Ændring i lokalplaner 

- Antallet af byggegrunde 

- Finansieringsvilligheden 
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Et eksempel på dette, er at byggematerialerne generelt bliver dyrere, hvilket får de samlede 

byggeomkostninger til at stige. Dette vil få kurven til at forskubbe sig mod højre, som betyder, at 

nybyggeriet falder, hvorfor tilpasningen af boligbeholdningen bliver mindre. Dette fører til en højere 

ligevægtshusleje og dermed en højere pris på eksisterende boliger. Alt dette er et resultat af en negativ 

påvirkning på udbuddet af boliger på markedet. Resultatet kan ses på nedenstående figur: 

Figur 9 – Ændring i 3. kvadrat ved højere omkostninger på byggematerialer 

 

Kilde: Jørgensen (2010a), Karsten Jørgensen: Bolig økonomisk kompendium s. 28 (oprindelig fra artikel: (DiPasquale, D. 

& Wheaton, C.,  1992) 

Incitamentet til nybyggeri vil være tilstede, så længe prisen for at bygge nyt er lavere end prisen på 

eksisterende boliger i samme kvalitet. Ligevægten for dette kan skrives som:  

P (pris) = f (byggeomkostninger) 

Denne sammenhæng kaldes også for Tobins q, hvilket beskrives efter 4. kvadrat. 
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4. Kvadrat 

Dette kvadrat viser sammenhængen mellem nybyggeri og boligbeholdningen, hvor tilpasningen af 

boligbeholdningen sker via nybyggeri og nedslidning af eksisterende boliger. Kan ligeledes skrives som: 

ΔS (ændring i udbud) = C (nybyggeri) – δS (tilpasningen/nedslidning) 

Elementer der påvirker kurven i 4. kvadrat, kan være en af følgende: 

- Kvaliteten af byggeri 

- Vejret 

Et eksempel på dette er, hvis der opstår en naturkatastrofe, hvoraf en del skader opstår på eksisterende 

boliger på markedet, hvilket medfører, at tilpasningskurven rykker mod højre, da nedslidningen grundet 

skaderne resulterer i en mindre boligbeholdning. Dette medfører, at ligevægtshusleje bliver større grundet 

det mindre udbud. Grundet det mindre udbud vil prisen på tilbageværende boliger på markedet, alt andet 

lige, blive højere. En højere pris på eksisterende boliger gør det derfor mere attraktiv, at lave nybyggeri. 

Nybyggeriet vil efter noget tid resultere i en forhøjet boligbeholdning. Tilpasningen af boligbeholdningen 

kan ses på nedenstående figur: 

Figur 10 – Ændring i 4. kvadrat efter skader fra naturkatastrofe 

 

Kilde: Jørgensen (2010a), Karsten Jørgensen: Bolig økonomisk kompendium s. 25 og egen tilvirkning 

Tobins q: 

Tobins q er en formel, der tager udgangspunkt i prisen på eksisterende bolig sat overfor 

byggeomkostningerne ved nybyggeri. Resultatet af denne formel viser incitamentet for at opføre nybyggeri 

i stedet for at købe eksisterende bolig i samme kvalitet. Formlen for Tobins q er følgende: 

q = Pmaked / Pbyggeomkostninger 
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Dermed betyder det, at såfremt q < 1, vil det være bedst at købe eksisterende bolig, da bygge-

omkostningerne samlet set vil overstige prisen for eksisterende bolig i samme kvalitet. Omvendt vil q > 1 

betyde, at det vil være billigere at opføre nybyggeri frem for at købe en eksisterende bolig i samme kvalitet. 

Dog skal man være opmærksom på, at der er tale om en teori, der har sine svagheder, hvorfor det kan være 

svært at måle, hvor godt teorien passer på virkeligheden. De svagheder modellen har, er følgende: 

- Der bruges ofte indekstal, når man udregner Tobins q, hvilket typisk er et gennemsnit over alle 

regioner, byer osv. Dette kan derfor gøre Tobins q misvisende, da der kan være regionale forskelle i 

byggeomkostningerne forskellige steder i Danmark 

- Boligerne kan være opført med offentlig støtte, hvilket alligevel gør projekterne profitable 

- Knaphed på byggegrunde og arbejdskraft jf. 3. kvadrat i den boligøkonomiske grundmodel. F.eks. er 

der i København allerede bygget meget, hvorfor udbuddet af byggegrunde er mindre end, hvis man 

ser på byerne udenfor København 

- Den/dem der gerne vil eje bolig, kan have visse præferencer til boligen, der ikke findes i 

eksisterende boliger på markedet, der gør at der stadig nybygges 

Tobins q foreskriver, at der kun nybygges såfremt, at q > 1 og at nybyggeriet stopper, hvis q < 1. Dette er 

dog ikke virkeligheden, især grundet ovenstående punkter. Hvis teorien var korrekt, betyder det en 

uendelig høj udbudselasticitet på boligmarkedet. Dette medfører at byggeriet skulle stige uendeligt meget, 

hvis markedspriserne er højere end byggeomkostningerne, hvorved der vil blive skabt et overudbud på 

boligmarkedet, som vil få boligpriserne til at falde indtil de er lig med byggeomkostningerne igen. I 

omvendte tilfælde, ville det resultere i at byggeriet falder til 0, hvis byggeomkostningerne er større end 

prisen på markedet. På længere sigt, vil nedslidningen og forældelsen af boligerne på markedet betyde et 

mindre udbud, som vil få priserne til at stige (Jørgensen 2010a). På langt sigt må det antages at ligevægten 

for Tobins q er lig 1 med henvisning til den boligøkonomiske grundmodel. Dette skyldtes at der i perioder, 

hvor det er billigere at lave nybyggeri, vil blive bygget ekstra, så tilpasningen på nye boliger, sker hurtigere. 

Omvendt i perioder, hvor det er billigere at købe eksisterende boliger på markedet end nybyggeri, vil 

nedslidningen af eksisterende boliger gå hurtigere end nybyggeriet kan følge med. Dog er det svært rent 

praktisk at konkludere, hvornår Tobins q ligger på 1 eller omkring 1, da tallene der bruges, som nævnt 

tidligere baserer sig på gennemsnitstal, og dermed er et estimat. 
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2.2 Delkonklusion 

Efter gennemgang af den boligøkonomiske grundmodel, har denne givet et overblik over de variabler, der 

kan have en påvirkning på boligpriserne. De variabler der vurderes at have den største påvirkning, og 

dermed som minimum medtages i den multiple regressionsanalyse, udgør følgende: 

- Den lange og korte rente 

- Løn 

- Disponibel indkomst 

- Diverse indkomstskatter 

- Ledigheden 

- Byggeomkostninger 

- Efterspørgslen og udbuddet i form af følgende: Befolkningstilvæksten, levetiden og boligudbuddet 
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3.0 Beskrivelse af data (fundamentals) til regressionsanalyse 

Som tidligere beskrevet ud fra den boligøkonomiske grundmodel, bestemmer udbud og efterspørgslen 

priserne på boligmarkedet. Derfor undersøges hvilke faktorer, der styrer priserne på boligmarkedet ud fra 

en multipel regressionsanalyse.  

Fundamentals kan til dels forklare, hvordan forskellige faktorer påvirker hinanden og dermed prisen på 

ejerboliger. Derfor undersøges, om disse økonomiske teorier passer, når man ser på prisudviklingen over 

tid. På baggrund af de historiske priser udarbejdes et konfidensinterval med 95 % sandsynlighed, der 

forudsiger priserne 5 kvartaler frem fra 2017K3 til 2018K4. Ydermere tilføres flere variabler, for at 

undersøge om der er andre uafhængige variabler, der påvirker priserne i København.  

I regressionsanalysen er Y-variablen prisen på ejerlejligheder i København pr. kvm. Valget af X-variabler til 

analysen fremgår nedenunder, hvor de vil blive beskrevet: 

Den lange rente, den korte rente, befolkningstilvæksten, levetiden, byggeomkostninger, disponibel 

indkomst, ledigheden, marginale skattesatser, boligudbuddet, husholdningsforbruget, tvangsauktioner, 

kronekursen i Danmark, ejendomsforbrydelser (indbrud), lønnen, nyregistrerede personbiler i Danmark, 

BNP og konkurser14. 

I denne opgave er der valgt 17 variabler til at forklare prisen pr. kvm. I København fra 1992K2 til 2017K3. 

Disse variabler er valgt, da de formodes at have en indvirkning på prisudviklingen på ejerlejligheder 

igennem tiden i København. Dette undersøges via en multipel regressionsanalyse. Inden 

regressionsanalysen vil udvalgte variabler blive beskrevet: 

Den korte og lange rente 

Renten har en stor betydning for alle i hele verden, især for dem som har gæld. Renten er afgørende for, 

hvor meget ens lån i sidste ende koster15. Renten betyder meget, især for lån med en længere løbetid, som 

f.eks. et realkreditlån, som bruges i forbindelse med finansiering af boligkøb i Danmark. Jo højere renten er, 

desto mindre kan man købe bolig for, da gælden dermed bliver "dyrere" at servicere, hvilket medfører et 

lavere rådighedsbeløb. Mange vil derfor formodentligt vente med et boligkøb eller vil byde mindre på 

boliger.  Det er derfor valgt at medtage renten i analysen, da renten antages at have en sammenhæng med 

prisen pr. kvm. 

 
                                                           
14

 Bilag 3 
15

 Moneybanker - Rentens betydning 
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Befolkningstilvækst 

Tilbage i 2016, fremlagde Københavns Kommune en befolkningsprognose frem mod 2027, som konkluderer 

at befolkningstilvæksten i København vil stige med 100.00016. Dette svarer til, at hele Aalborg Kommune 

flytter til København frem mod 2027.  Stigningen skyldtes primært, at der bliver født flere og en længere 

levetid. Den øgede population formodes at have en indflydelse på priserne i København, da efterspørgslen 

på boliger vil stige samt vil udbuddet have svært ved at matche efterspørgslen. 

Det har desværre ikke været muligt at finde repræsentativt data for denne variabel, hvorfor denne variabel 

er udeladt i regressionsanalysen. 

Levetiden 

Nedenstående figur viser, at danskerne bliver ældre, hvorfor der over tid vil blive flere ældre boligkøbere, 

samt vil en længere ejerperiode betyde et mindre udbud af boliger. Dette antages at have en påvirkning på 

boligpriserne, hvorfor det ønskes at medtage denne variabel i regressionsanalysen. Udviklingen i 

middellevetiden kan ses på nedenstående figur, der har og stadig er svagt stigende. 

Figur 11 – Middellevetid for 0-årige efter køn og tid i Danmark 

 

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, HISB7,08.04.2017 og egen tilvirkning 

Det har desværre ikke været muligt at finde repræsentativt data for denne variabel, hvorfor denne variabel 

er udeladt i regressionsanalysen. 

                                                           
16

 Berlingske Business - København mangler 45.000 boliger 
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Byggeomkostninger 

Som tidligere beskrevet, når priserne stiger, kommer der et tidspunkt, hvor det bedre kan betale sig at 

bygge nyt frem for at købe eksisterende.  Desto højere priserne er på boliger og desto lavere priserne er på 

byggeomkostninger, må det formodes, at der på et tidspunkt vil blive bygget mere, som udligner priserne. 

Som tidligere beskrevet fortæller Tobins q, at hvis Tobins q er større end 1, vil en bolig kunne sælges for 

mere end hvad det koster at bygge en ny tilsvarende bolig. I denne situation vil der derfor blive bygget 

mere og boligmængden vil derfor stige.  Det omvendte er gældende, hvis Tobins q er under 1, vil man 

hellere købe en eksisterende bolig. 

Disponibel indkomst 

Lige i øjeblikket er renten historisk lav og grundet lav inflation og lønstigninger er den disponible indkomst 

steget siden 201317. Ydermere har den historiske lave rente gjort det muligt for boligkøberne at købe bolig 

for et større beløb, hvilket formentlig har medvirket til, at priserne er steget endnu mere. Hvis den 

disponible indkomst falder, vil boligkøberne have mindre til rådighed til køb af bolig. Det antages derfor, at 

den disponible indkomst er vigtig at undersøge i forhold til, hvorvidt der er sammenhæng mellem den 

disponible indkomst og prisudviklingen på boliger i København. 

Det har desværre ikke været muligt at finde repræsentativt data for denne variabel, hvorfor denne variabel 

er udeladt i regressionsanalysen. Det har dog været muligt at finde repræsentativt data for lønindeks i 

industrien, hvilket kan sammenlignes med den disponible indkomst, hvorfor denne bruges i 

regressionsanalysen. 

Ledigheden 

Umiddelbart er der en sammenhæng mellem beskæftigelsen og udviklingen i boligpriserne. 

Boligmarkedsanalytiker hos Nykredit, Jacob Isaksen, udtaler til Finans.dk "En cocktail af stigende 

beskæftigelse og lave renter får fortsat boligpriserne til at stige. Fremgangen på arbejdsmarkedet ventes at 

fortsætte. Dermed har danskere i hele landet udsigt til voksende lønningsposer i år, og det gavner 

efterspørgslen på boligmarkedet"18. Jacob Isaksen mener derfor, at stigningen i beskæftigelsen forventeligt 

vil påvirke priserne i en positiv retning, da efterspørgslen efter boliger fremover vil stige. Det antages derfor 

at denne variabel er vigtig at medtage i regressionsanalysen. 
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 Finans - Familien Danmark har aldrig haft flere penge 
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 Finans - Så meget stiger dit hus de næste 3 år 
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Marginale skattesatser 

Skattesatser har ofte en påvirkning på forbrugsmønstre, da man ved en højere marginalskat, får mindre i 

disponibel indkomst. Jf. tidligere afsnit om den boligøkonomiske grundmodel, har skatten en effekt på 

priserne. 

Det har desværre ikke været muligt at finde repræsentativt data for denne variabel, hvorfor denne variabel 

er udeladt i regressionsanalysen. 

Boligudbuddet 

Som tidligere beskrevet under ”Befolkningstilvækst”, vil boligudbuddet have svært ved at matche 

efterspørgslen.  Dette mismatch, kan resultere i stigende boligpriser. Cheføkonom fra Nykredit, Tore 

Stramer, udtaler ligeledes til Berlingske Business "Priserne fortsætter ufortrødent opad, især på grund af 

mangel på lejligheder under 75 kvm." 19. Grundet ovenstående vurderes det, at denne variabel er vigtig at 

medtage i regressionsanalysen, da der antages at være en sammenhæng mellem udbuddet af boliger og 

prisen på disse. 

Det har ikke været mulig at finde repræsentativt data for denne variabel, hvorfor den udelades fra 

analysen. 

Husholdningsforbruget 

Det antages, at der er en sammenhæng mellem pris. pr. kvm. i København og husholdningsforbruget. Når 

forbruget stiger, antages det, at priserne ligeledes vil stige, da et højere forbrug typisk vil afspejle, at 

forbrugeren har flere penge til forbrugsgoder. Det vurderes derfor, at husholdningsforbruget er en variabel 

der er vigtig at medtage i regressionsanalysen. 

På baggrund af ovenstående gennemgang af nogle af de uafhængige variabler har vi følgende 12 variabler 

tilbage til den multiple regressionsanalyse: 

Den lange rente, den korte rente, byggeomkostninger, ledigheden, husholdningsforbruget, 

tvangsauktioner, kronekursen i Danmark, lønnen, nyregistrerede personbiler i Danmark, BNP, konkurser og 

solgte ejerlejligheder i København20. 
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 Berlingske Business - København mangler små lejligheder 
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 Bilag 1 og 2 
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3.1 Multipel regressionsanalyse 

I regressionsanalysen bruges kvadratmeter priserne for ejerlejligheder i København som Y-variabel fra 

1992K2 til 2017K3. X-variablerne, er de tidligere beskrevne ovenfor. 

3.1.1 Forudsætninger for regressionsanalysen 

Der er taget udgangspunkt i følgende multiple regressionsmodel: 

Y = A + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7 X7 + B8 X8 + B9X9 + B10X10 +B11X11 + B12X12 + e 

Hvor Y er den metriske afhængige variabel og X1, X2 osv. er metriske uafhængige variabler. E´et er residualet 

(forskellen mellem den forudsagte og den observerede pris), A, B1, B2 osv. er de estimerede koefficienter 

for konstantleddet og hældningen på de uafhængige variabler (Stubager & Sønderskov, 2011). Modellen 

har følgende forudsætninger: 

 Skal indeholde relevante uafhængige variabler 

 Fravær af endogenitet (Y må ikke påvirke X) 

 Linearitet - Der skal være en lineær sammenhæng mellem Y og X 

 Fravær af indflydelsesrige observationer 

 Multikollinaritet - De uafhængige variabler må ikke påvirke hinanden 

 Autokorrelation - residualerne må ikke være stærkt korrelerede 

 Fejlledene skal være normalfordelte 

 Homoskedasticitet - fejlledene skal have samme varians 

 Datasættets karakter (Stubager & Sønderskov, 2011) 

Hvis man bryder ovenstående forudsætninger, kan dette skabe bias, hvilket betyder, at man ikke kan stole 

på de koefficienter man ender med eller kan skabe usikkerhed omkring p-værdien. Det er nærmere reglen 

end undtagelsen, at forudsætningerne bliver brudt - det er et spørgsmål om hvor meget de evt. bliver brudt 

med og hvad man så skal gøre derfra. Stærk multikollinearitet betyder, at to eller flere uafhængige 

variabler har indflydelse på hinanden, som kan betyde biaes koefficienter, som enten bliver for store eller 

for små eller med forkerte fortegn. Estimationsmodellen har svært ved at skelne deres unikke effekter fra 

hinanden, som i sidste ende går ud over koefficienten. Måden hvorpå multikollinearitet kan konstateres, er 

f.eks., hvis koefficienterne ændrer sig voldsomst når man tager uafhængige variabler ud af analysen. 

Ydermere kan man lave en Variance Inflation Factor (VIF)-test, for at undersøge om der er multikollinaritet. 

Variablernes VIF skal være under 10, da det ellers kan være skadeligt for analysen (Bowerman, O´Connell & 

Koehler, 2005, s. 224). Desuden skal korrelationen imellem variablerne være under 0,9 numerisk, da det 

ellers kan have indflydelse på resultatet (Bowerman, O´Connell & Koehler, 2005, s. 224). For at vurdere, 
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hvor stor korrelation der er mellem de uafhængige variabler, udarbejdes et korelationsmatrixdiagram. 

Multikollinaritet kan være svært at komme af med, så muligheden her er at fravælge de variabler som 

påvirker negativt (Stubager & Sønderskov, 2011). 

I forhold til autokorrelation, som man typisk oplever, når man har med tidsserier at gøre, skal man være 

opmærksom på nogle faktorer. Effekten af autokorrelation er, at p-værdierne, R2 ofte er fejlagtige, hvilket 

blev konstateret i den første regressionsanalyse, hvor der ikke blev taget hensyn til, at det var en 

tidsserie21. Autokorrelation opstår, når observationerne ikke er uafhængige af hinanden, da de enten bliver 

påvirket af samme bagvedliggende faktor eller en observation påvirker andre. Autokorrelation i forbindelse 

med tidsserier kaldes, seriel autokorrelation (Stubager & Sønderskov, 2011), en anden form for 

autokorrelation er spatial autokorrelation. Med tidsseriedata, hvor observationer ikke er tilfældigt udvalgt, 

vil man næsten altid opleve seriel autokorrelation (Stubager & Sønderskov, 2011). Måden hvorpå man 

konstaterer om der er seriel autokorrelation er ved hjælp af, Durbin-Watson-testen, hvor man finder en 

værdi mellem 0 og 4. Værdier tæt på 0 indikerer en høj positiv autokorrelation, mens tal tæt på 2 indikerer, 

at der ingen autokorrelation er og tal tæt på 4 indikerer negativ autokorrelation (Stubager & Sønderskov, 

2011). Hvis denne test ligger under, hvad der accepteres i forhold til de uafhængige variabler, laves en 

ARIMA (Transfer function) model, hvor der i denne skal være "hvid støj" imellem residualerne, før man kan 

arbejde videre med denne model. Med "hvid støj" menes, at residualerne er tilfældige. Efter dette er gjort, 

kan man begynde at fjerne de mindst signifikante uafhængige variabler fra analysen med en p-værdi over 

de tilladte 0,05. Derefter når man har de variabler tilbage, som er signifikante med en p-værdi under de 

tilladte 0,05 kan der laves et forecast. Et forecast er, når man forudsiger på baggrund af de observerede 

værdier og de tilbageværende signifikante værdier. Der vil efter analysen blive lave et forecast med et 

konfidensinterval på 95 % sandsynlighed som strækker sig 5 kvartaler frem fra 2017K3 til 2018K4. 
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3.1.2 Gennemgang af forudsætninger 

Skal indeholde relevante uafhængige variabler 

I regressionsanalysen, er der valgt forskellige uafhængige variabler, som antages at påvirke Y-variablen. Her 

skal man være opmærksom på, at man kan få et misvisende resultat, hvis man ikke tager alle relevante 

variabler med. F.eks. er der ikke medtaget levetiden, befolkningstilvækst, boligudbuddet og marginalskatter 

i analysen, da det ikke har være muligt at fremskaffe repræsentativt data for disse. Dog vurderes det, at 

datasættet er retvisende i forhold til ønsket belysning af prisudviklingen på ejerlejligheder i København fra 

1992K2 til 2017K3. Begrundelsen for de valgte variabler, er på baggrund af den tidligere analyse 

omhandlende den boligøkonomiske grundmodel, hvorefter der er tilføjet ekstra variabler jf. tidligere 

gennemgang. 

Fravær af endogenitet (Y må ikke påvirke X) 

Denne forudsætning er, at Y ikke må påvirke de uafhængige variabler og ikke omvendt (Stubager & 

Sønderskov, 2011).  Datasættet kan have en grad af endogenitet, da priserne pr. kvm. kan påvirke nogle af 

de uafhængige variabler såsom biler, forbruget og solgte lejligheder, der dog ikke udtages fra analysen. 

Man kunne forestille sig, hvis prisen på ens bolig steg, ville man have en større friværdi at belåne. Denne 

friværdi og billige lånemulighed kunne derfor være med til, at finansiere et evt. køb af ny personbil eller 

øget forbrug. 

Linearitet - Der skal være en lineær sammenhæng mellem Y og X 

Denne forudsætning kræver, at der skal være linearitet mellem de uafhængige variabler og Y-variablen. For 

at undersøge denne forudsætning er der ved hjælp af et Scatterplot Matrix i JMP, udarbejdet 

nedenstående grafer, hvor der er indlagt en tendenslinje i hver enkelt variabel. Som det ses på 

nedenstående figur, er der ikke umiddelbart en lineær sammenhæng mellem de enkelte uafhængige 

variabler og Y-variablen. 
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Figur 12 – Scatterplot matrix på de udvalgte variabler i %-vis stigning fra kvartal til kvartal 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Grunden til, at der ikke umiddelbart kan ses lineær sammenhæng skyldtes, at der bruges den %-vise 

ændring fra kvartal til kvartal, hvorfor den svinger tæt på middelværdien og det dermed er svært at 

konkludere om der er en lineær sammenhæng. Hvis tallene derimod omregnes til indekstal, er det 

nemmere at se den lineære sammenhæng, hvilket ses på nedenstående figur. 

Figur 13 – Scatterplot matrix på de udvalgte variabler i indekstal fra kvartal til kvartal 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 1 

Ud fra ovenstående figur, ses der ikke en lineær sammenhæng mellem Y-variablen og kronekursen, solgte 

ejerlejligheder, biler og konkurser, hvorfor der er brud på denne forudsætning og disse tages ud af 
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analysen, så der nu er 8 uafhængige variabler tilbage (Stubager & Sønderskov, 2011). Man kunne 

argumentere for at udtage ledigheden og tvangsauktioner, men disse vælges dog at beholdes til den videre 

analyse. 

Fravær af indflydelsesrige observationer 

Med denne forudsætning menes, om der er en observation i de uafhængige variabler, som kan have 

indflydelse på denne og evt. have en indflydelse på koefficienten, da disse i givet fald så vil være drevet af 

få observationer (Stubager & Sønderskov, 2011). Ofte vil man støde på dette problem, hvis man ikke har 

mange observationer i sine uafhængige variabler. I analysen vurderes det, at denne forudsætning ikke vil 

have en indflydelse på resultatet og at koefficienterne bliver biased på baggrund af dette, da analysen har 

102 observationer for hver af variablerne. 

Multikollinearitet - De uafhængige variabler må ikke påvirke hinanden 

Dette er når der er tale om, at 2 eller flere af de uafhængige variabler påvirker hinanden. Hvor de tidligere 

beskrevne forudsætninger resulterer i biased koefficienter, som er for store elle små, gør multikollinearitet 

koefficienterne usikre og bliver dermed dårlige bud på en koefficient.  Dette er fordi analysen har svært ved 

at skelne deres unikke effekter fra hinanden og dermed give en korrekt koefficient (Stubager & Sønderskov, 

2011). Ydermere vil det resultere i høje standardafvigelser samt høje konfidensintervaller. En typisk 

indikation på multikollinearitet er, hvis koefficienterne ændrer sig voldsomt, når der tages uafhængige 

variabler ud af analysen. En anden mulighed for at løse dette er ved at medtage flere uafhængige variabler i 

analysen for på den baggrund at skelne deres unikke effekt fra hinanden. En tredje mulighed er at lave en 

Variance Inflation Factor (VIF) analyse for at belyse om der er multikollinearitet. Dette tal må ikke ende ud 

med at være over 10 på de enkelte uafhængige variabler, da der derved er skadelig multikollinearitet. 

Såfremt der ved udregning af VIF, er uafhængige variabler med en VIF større end 10, udtages variablen med 

den højeste værdi fra analysen, og dette fortsættes indtil at alle variabler har en VIF under 10 (Bowerman, 

O´Connell & Koehler, 2005, s. 224). En sidste metode, som kan belyse multikollinearitet, er at sætte alle de 

uafhængige og Y-variablen overfor hinanden for derved at analysere, hvordan de indbyrdes korrelerer og i 

hvor høj grad de påvirker hinanden. En numerisk værdi over 0,9 vil have en direkte påvirkning af de andre 

uafhængige variabler i analysen (Bowerman, O´Connell & Koehler, 2005, s. 223). 
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Figur 14 – Multivariate på korrelationen mellem pris pr. kvm. og X-variabler 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Som det ses på ovenstående figur, er der ikke en numerisk værdi over 0,9 mellem Y-variablen og de 

uafhængige variabler, hvorfor alle de uafhængige variabler beholdes på baggrund af deres indbyrdes 

påvirkning af hinanden. Det ses, at den højeste korrelation ud fra ovenstående figur er mellem 

forbruget/BNP med en korrelation på 0,5667. Dette tal kan have en påvirkning på den fremadrettede 

analyse. Dette accepteres dog, da forudsætningen, før skadelig indvirkning på analysen, er grænsen på den 

numeriske værdi 0,9. 

Dernæst laves en VIF-test med de tilbageværende uafhængige variabler, hvilket ses på nedenstående figur. 

Figur 15 – VIF test på X-variabler 

 

Kilde: Egen illustration, Bilag 2 

Ud fra ovenstående figur ses det, at der ikke er nogle af de uafhængige variabler, som har en VIF over 10, 

hvorfor ingen udtages af analysen. Hvis VIF er tæt på 1, er der ikke en påvirkning imellem de uafhængige 

variabler. Som det ses på ovenstående figur, har de uafhængige variabler alle en VIF lige over 1, hvilket 

betyder at der er en mindre påvirkning mellem variablerne, hvilket dog accepteres og analysen fortsætter 

med de tilbageværende uafhængige variabler. Det ses ligeledes, at BNP har den højeste VIF med 1,619 og 
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som tidligere illustreret på korrelationsmatrixet, figur 14, havde BNP også den største korrelation overfor 

forbruget. Man kan derfor mistænke BNP´en for at påvirke analysen negativt, men da den opfylder 

forudsætningerne, beholdes den. 

Autokorrelation - residualerne må ikke være stærkt korrelerede 

Autokorrelation vil man typisk opleve når man har med tidsserier at gøre, hvilket er tilfældet i analysen, 

hvor datasættet er fra 1992K2 til 2017K3. Konsekvensen af autokorrelation vil typisk være, at man oplever 

forkerte p-værdier, som vil være for lave (Stubager & Sønderskov, 2011). I dette tilfælde, kan man derfor 

tillægge koefficienterne en signifikans, som de ikke burde have, hvilket også vil være tilfældet med 

forklaringsgraden af analysen. Autokorrelation opstår typisk, da ens observationer ikke er uafhængige af 

hinanden og forrige observation påvirker den næste. Når man har med økonomiske nøgletal at gøre, vil 

man opleve positiv autokorrelation, da forrige observation påvirker kommende observation. For at 

undersøge, om der er positiv autokorrelation, foretages en Durbin-Watson test, udviklet i 1951, som anses 

for den mest gængse test for autokorrelation. Durbin-Watson udregnes i JMP og formlen bag er denne: 

22 

Tallet man får, er mellem 0 og 4. En lille Durbin-Watson værdi indikerer, at residualerne i gennemsnit ligger 

tæt på hinanden og at der positiv autokorrelation. En stor Durbin-Watson værdi indikerer at residualere 

ligger langt fra hinanden og der dermed er negativ autokorrelation. Hvis tallet er omkring 2 er der ingen 

autokorrelation (Stubager & Sønderskov, 2011). Intervallerne imellem 0 til 4 afhænger af, hvor mange 

uafhængige variabler og observationer der indgår i ens tidsserie før man kan konkludere hvorvidt der er 

tale om autokorrelation. 

 I analysen med de uafhængige variabler udregnes Durbin-Watson til 1,3169116. Dette tal skal aflæses i 

Durbin-Watsen´s table23, hvorfor det kan konkluderes at der er positiv autokorrelation, da tallet er under 

grænsen for positiv autokorrelation på 1,53403 (DL). Dette kan ligeledes aflæses på nedenstående figur, 

hvor tallene for de forskellige scenarier er indsat: 

  

                                                           
22

 (Sandfeld, 2012) 
23

 Minitab  - Test for autocorrelation by using the Durbin-Watson table 
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Figur 16 – Durbin-Watson ved 102 observationer og 8 variabler 

 

Kilde: (Sandfeld, 2012) og Minitab
24

 samt egen tilvirkning 

Da der er positiv autokorrelation, er der et fejlled, hvorfor der laves en Autoregressive Moving Average 

(ARIMA-model), af de tilbageværende uafhængige variabler som er byggeomkostninger, lang rente, 

ledigheden, tvangsauktioner, løn, BNP, forbruget og den korte rente. 

En ARIMA-model er en slags repræsentation af ens uafhængige variabel på baggrund af dennes 

observationer. Når denne model er fundet, har man derfor den model, som beskriver denne variabel bedst 

på baggrund af dennes fortid. Ydermere kan man bruge denne ARIMA-model til at lave et forecast, hvilket 

undersøges senere i opgaven.  ARIMA-modellen, udarbejdet i JMP, er som følger:  

ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)L 

ARIMA (1,0,0) (0,1,1)4
25 

Her er der først differensdannet tallene, for at gøre tidsrækken stationær. Efterfølgende er der foretaget 

AR(1), for ikke-sæson grundet faldende sinus kurve og 1 lag i PACF plottet, hvilket ses på nedenstående 

figur. På sæson-delen er der valgt MA(1), for at vurdere om dette er tilstrækkeligt til at reducere 

residualerne til "hvid støj". 

  

                                                           
24

 Minitab - Test for autocorrelation by using the Durbin-Watson table 
25

 Denne model er fundet ved at teste forskellige ARIMA-model sammensætninger. Det vælgels ikke at vise alle steps i 
opgaven. 
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Figur 17 – Resultat af ARIMA (1,0,0) (0,1,1)4 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Når den endelige model er fremfundet, kontrolleres denne for "hvid støj". Jf. nedenstående figur ses det, at 

residualerne er tilfældige, hvorfor resultaterne kan bruges til den videre analyse og dermed kan det 

konkluderes at den fremkomne ARIMA-model er anvendelig. 

Figur 18 – Resultat ”hvid støj” på ARIMA (1,0,0) (0,1,1) 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 
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Fejlled skal være normalfordelt 

Jf. ovenstående figur konstateres "hvid støj" og derfor skal der kontrolleres om residualerne er 

normalfordelte. Dette gøres i JMP, hvor der laves en graf ud fra residualernes pris. pr. kvm. og får følgende 

output, der ses i nedenstående figur: 

Figur 19 – Test i JMP for normalfordeling på residualerne 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Ud fra ovenstående figur vurderes det, at residualerne er normalfordelte. Der er dog visse "outliers", men 

disse vurderes ikke skadelige for analysen. Ydermere ses der på normalfraktildiagrammet ligeledes en 

lineær sammenhæng, hvor de fleste punkter ligger tæt på den rette linje. Dette bekræfter derfor 

forudsætningen om normalfordelte residualer. Der ses en tendens til, at den er lidt højre skæv, men 

overordnet set opfylder modellen kriterierne for denne forudsætning.  

Homoskedasticitet – fejlled skal have samme varians 

Denne forudsætning er, at der skal være samme spredning i fejleddende i alle de uafhængige variabler. Hvis 

denne forudsætning ikke bliver opfyldt, vil beregningen af p-værdierne blive forkert i det der er forskel på 

spredningen (Stubager & Sønderskov, 2011). 
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For at kunne identificere om der er homoskedasticitet bruges fordelingen af residualerne igen ligesom det 

blev gjort under forudsætning om normalfordeling af fejlled. Der skal her undersøges to spørgsmål, hvilket 

er følgende: 

1) Hvorvidt residualernes varians vokser med den forudsagte værdi på Y-variablen 

2) Hvorvidt residualernes varians ændrer sig med værdierne på de uafhængige variabler 

For at undersøge det første spørgsmål stilles residualerne overfor estimerede priser jf. nedenstående figur. 

Figur 20 – Bivariate test for spørgsmål 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

På baggrund af ovenstående figur konkluderes det, at spørgsmål 1 er opfyldt, da observationerne ligger tæt 

omkring fit-linjen. Spørgsmål 2 bør som udgangspunkt undersøges, men da observationerne ligger tæt på 

fit-linjen samt at der kun observeres 1 stor outliner i ovenstående figur, accepteres antagelsen om 

homoskedasticitet, hvorfor forudsætningen vurderes at være opfyldt. 

Datasættets karakter 

Den sidste forudsætning kræver, at observationerne er udvalgt tilfældigt for at konkludere, at der er tale 

om valid inferens. I analysen, er observationerne som bekendt ikke tilfældigt udvalgt, hvorfor det ikke er 

relevant at kommentere på inferens problematikken med datasættet (Stubager & Sønderskov, 2011). 
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3.1.3 Iterations-proces 

Alle forudsætningerne for den multiple regressionsanalyse er gennemgået, hvor det vurderes at samtlige 

forudsætninger er opfyldt. 

Næste skridt i analysen er at tage den uafhængige variabel som er mindst signifikant væk, indtil der kun er 

signifikante uafhængige variabler tilbage. Når denne proces er overstået, vil man have en model 

indeholdende de tilbageværende signifikante uafhængige variabler med en p-værdi under 0,05. 

Følgende uafhængige variabler er tilbage:  

Byggeomkostninger, løn, kort rente, lang rente, ledigheden, BNP, tvangsauktioner og forbruget. 

Figur 21 - Analyse 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Som det ses på ovenstående figur, er der en forklaringsgrad på 50,27 %, hvilket vurderes til at være en 

sandsynlig forklaringsgrad ud fra antallet af variabler. Ydermere ses det, at den uafhængige variabel, som er 

mindst signifikant, er den korte rente med en p-værdi på 0,9911, hvorfor denne fjernes og der foretages en 

ny analyse uden denne. 
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Figur 22 - Analyse 2 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Ud fra ovenstående figur ses der nu en forklaringsgrad på 48,78 %. Den variabel som har den højeste p-

værdi, er nu BNP med en p-værdi på 0,9372, hvorfor denne tages ud og der laves en ny analyse. 

Figur 23 - Analyse 3 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Ud fra ovenstående figur ses det at forklaringsgraden igen er steget til 49,39 %, hvilket er en stigning på 

0,61 %-point i forhold til analyse 2, hvilket tyder på at der fortsat er multikollinearitet. Ligeledes observeres 

det, at forbruget nu har den højeste p-værdi på 0,887, hvorfor denne fjernes og der laves en ny analyse. 
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Figur 24 - Analyse 4 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Ud fra ovenstående figur ses det at forklaringsgraden igen er steget til 49,96 %, hvilket er en stigning på 

0,57 %-point i forhold til analyse 3, hvilket tyder på at der fortsat er multikollinearitet. Ligeledes observeres 

det, at lønnen nu har den højeste p-værdi på 0,7693, hvorfor denne fjernes og der laves en ny analyse. 

Figur 25 - Analyse 5 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Det ses på ovenstående figur, at der er 4 uafhængige variabler tilbage til at forklare udviklingen på pris pr. 

kvm. i København. Ud af disse er tvangsauktioner nu den med den højeste p-værdi på 0,5987, hvorfor 
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denne fjernes og der foretages en ny analyse indeholdende byggeomkostninger, den lange rente og 

ledigheden. 

Figur 26 - Analyse 6 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Ud fra ovenstående figur ses det at forklaringsgraden igen er steget til 51,12 %. Ligeledes ses det, at 

ledigheden nu har den højeste p-værdi på 0,3904, hvorfor denne fjernes og der laves en ny analyse. 

Figur 27 - Analyse 7 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 
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Ud fra ovenstående figur ses det at forklaringsgraden nu ligger på 50,91 %. Ligeledes ses det, at der nu er 2 

tilbageværende uafhængige variabler. Byggeomkostninger er stadig ikke signifikant med en p-værdi på 

0,1341, hvorfor denne fjernes og der laves en ny analyse. 

Figur 28 - Analyse 8 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Ud fra ovenstående figur, kan det konkluderes at den tilbageværende uafhængige variabel har en værdi 

under 0,05, hvorfor dette er den endelige model. Det observeres, ud fra figur 28, at når renten stiger med 

1% falder prisen pr. kvm. med 0,0901282 % hvilket giver god mening, da en stigning i renten vil betyde en 

dyrere lånefinansiering. En dyrere lånefinansiering vil medføre, at boligkøberne vil have råd til mindre, 

hvorfor efterspørgslen falder, hvilket får priserne til at falde. Koefficienten forklarer kontantprisafkastet og 

skal tolkes som, effekten af, eller følsomheden overfor en stigning i denne variabel. Modellen og den 

tilbageværende signifikante uafhængige variabel, kan nødvendigvis ikke sammenlignes med de egentlige 

priser pr. kvm. i København. Modellen estimerer ændringerne fra kvartal til kvartal, og kan altså forklare 

afkastet på priserne pr. kvm. pr. kvartal og ikke de egentlige prisstigninger eller prisfald (Wooldridge, 2006, 

s. 649). Dette er svagheden ved at foretage testen i differenser, men er en nødvendighed for at løse 

problematikken med autokorrelation. For at illustrere forskellen mellem indekstal på prisen og modellen, 

indeholdende stationaritet, kan man på nedenstående figur se forskellen på de to: 
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Figur 29 – Prisudvikling i indekstal overfor %-vis ændring 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 1 og Bilag 2 

På ovenstående figur ses, hvor stor forskel det gør for ens data at have en indeks pris pr. kvm., som udvikler 

sig svagt lineært i den observerede periode sat overfor vores data i procentvis ændring, der konstant 

svinger op og ned omkring middelværdien. Det ses, at ud fra vores valgte metode er svært at konkludere på 

hvilket niveau prisen pr. kvm. er og hvordan denne udvikler sig over tid i modsætning til indekstallene. 

Ligeledes ses det, at forklaringsgraden for modellen er på 49,3 %, hvilket vurderes til at være 

tilfredsstillende og intuitiv giver god mening, da der er mange faktorer som spiller ind på udvikling i prisen. 

Ydermere var det ikke muligt at finde repræsentativt data for nogle af de valgte variabler, som beskrevet 

tidligere, som evt. ville være med til at give modellen en højere forklaringsgrad end de opnåede 49,3 %. Det 

er ikke muligt at foretage en ny Durbin-Watson test på baggrund af den nye model, da denne indeholder 

laggede variabler. Modellen er dog stadig valid i forhold til autokorrelation, hvilken kan ses på 

nedenstående figur, hvor det kan konstateres at der fortsat er "hvid støj", hvilket betyder at residualerne er 

tilfældige: 
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Figur 30 – Test for “hvid støj” efter Iterations-proces 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

For at give en illustration af vores model, baseret på de historiske priser pr. kvm. er der herunder 

udarbejdet en graf, hvor de estimerede priser sammenlignes med de observerede priser pr. kvm.: 

Figur 31 – Observerede priser sat overfor estimerede priser jf. endelig model 

 

Kilde: Danmarks Statistik, www.dst.dk og egen tilvirkning og Bilag 2 

Det ses på ovenstående figur, at de observerede priser pr. kvm. steg mest fra 2004K1 til 2006K1, hvor det 

ligeledes ses, at jf. de estimerede priser pr. kvm. burde have steget væsentligt mindre. Ligeledes ses det fra 

2006K3 til 2009K1 at priserne pr. kvm. er faldet mere end de estimerede priser ud fra vores model. Dette 
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viser ligeledes, at der ligger andre faktorer til grund for prisudviklingen, hvilket undersøges senere i 

opgaven. 

På baggrund af den estimerede model, kunne det være interessant at undersøge, hvordan priserne udvikler 

sig i fremtiden, hvilken kan gøres via "forecasting" i JMP. Modellen skal estimere priserne frem til 2018K4, 

hvilket er en periode på 5 kvartaler ud over de observerede priser som går til og med 2017K3.   

Figur 32 – Forecating til og med 2018K4 på ejerlejligheder i København 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 2 

Som det ses på ovenstående figur, kan det med 95 % sandsynlighed konkluderes, at prisen pr. kvm. i 

København i 2017K4 vil falde med -0,0375 % eller stige med 0,0875 %, hvorfor sandsynligheden for en 

prisstigning er større end fald. I næste Kvartal 2018K1, ses der ligeledes en tendens til, at der kommer en %-

vis stigning i dette interval mellem -0,04 % og 0,1 % med 95 % sandsynlighed. Der observeres derfor en 

tendens til, at København går imod stigende priser jf. vores model. Det er muligt at medtage flere perioder i 

vores model fremadrettet, men grunden til at dette er fravalgt skyldtes, at standardafvigelsen vil stige jo 

længere ud i fremtiden man bevæger sig. Dette vil resultere i, at usikkerheden for hvordan priserne vil 

udvikle sig fremadrettet vil blive større, hvilket er argumentet for at lave vores et forecast til 2018K4. De blå 

linjer i ovenstående model er konfidensintervallet med 95 % sandsynlighed, det er dette "gab", som vil blive 

større desto længere ud i fremtiden man kommer. 
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3.2 Delkonklusion 

I den multiple regressionsanalyse var meningen at finde så mange uafhængige variabler som muligt til, at 

forklare prisen pr. kvm. i København fra 1992K2 til 2017K3. Analysen startede ud med 17 variabler, men 

pga. manglende repræsentativt data blev 5 variabler frasorteret, så der var 12 variabler tilbage. 

Efterfølgende blev forudsætningerne for den multiple regressionsanalyse gennemgået med de 

tilbageværende 12 variabler. Dette resulterede I, at yderligere 4 blev frasorteret, så der var 8 variabler 

tilbage til iterations-processen. Samtidig blev der konstateret positiv autokorrelation, testet via Durbin-

Watson, hvorfor der blev udarbejdet en ARIMA-model, så residualerne var tilfældige og der dermed var 

"hvid støj" i modellen. Herefter blev iterations-processen foretaget, som resulterede i, at den 

tilbageværende uafhængige variabel var den lange rente til forklaring af priserne pr. kvm. i København. 

Forklaringsgraden mellem Y-variablen og den lange rente endte på 49,3 %.  

Ydermere blev der udregnet et forecast på den endelige model for at estimere fremtidige priser i 

København frem til 2018K4, hvilket altså er 5 kvartaler frem. Her blev konklusionen, at der ses en tendens 

til stigende priser på ejerlejligheder for denne periode i København. 
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4.0 Andre påvirkende faktorer på boligpriserne 

I regressionsanalysen endte modellen med en forklaringsgrad på 49,3 %. Dette afsnit belyser, hvilke andre 

faktorer der kan have påvirkning på boligpriserne udover variablerne. Deres betydning på boligpriserne vil 

blive beskrevet, samt vil der blive inkorporeret diverse statistikker for at illustrere ændringen i boligprisen 

ved historiske hændelser. De faktorer der vil blive berørt, er politiske beslutninger, historiske reguleringer, 

skattereformer og rationaliteten på boligmarkedet, hvorunder vil Behavioral Economics og Case & Shillers 7 

boligboble kriterier blive undersøgt (Case & Shiller, 2004). 

4.1 Politiske beslutninger 

Med den position de danske politikere har i Danmark, har de en stor betydning for boligpriserne i Danmark. 

De har mulighed for at ændre lovgivning eller lave tiltag, så boligpriserne påvirkes både national og 

regionalt samt direkte eller indirekte.  

Politikken i Danmark har stor betydning for, hvordan boligpriserne har ændret sig historisk. Politikerne har 

mulighed for at fremføre lovforslag eller indføre ny lovgivning så boligpriserne direkte eller indirekte 

rammes af disse. Eksempler på dette: 

- Ændring i skatteværdien af fradrag ved f.eks. at nedsætte fradragssatsen, så danskerne får mindre 

udnyttelse af rentefradrag 

- Ændrer på grundskylden eller ejendomsværdiskatten, så det enten bliver dyrere eller billigere, at 

eje en bolig. Der er i maj 2017 vedtaget en boligskatteaftale, der vil påvirke disse26 

- At der bevilliges et større beløb til byfornyelse. Hvis der ses på København alene, er 

byfornyelsesbudgettet gået fra ca. 53,6 mio. i 2007 til 273,6 mio. i 201727 

Grundet politikkernes rolle, er det derfor vigtigt at de er yderst opmærksomme på de konsekvenser en 

ændring kan have for boligpriserne, og derved danskernes økonomi. 

4.1.1 Historiske reguleringer, låneændringer og skattereformer 

Dette hænger sammen med ovenstående afsnit omkring politiske beslutninger, da det er politikkerne, der 

vedtager reformer og love med henblik på at påvirke økonomien i en bestemt retning. 

I dag kan låntagere via realkreditmarkedet overordnet vælge mellem tre typer af realkreditlån. Der findes 

både fastforrentet lån, hvor den lange obligationsrente ligger bagved.  Ydermere findes der 

variabelforrentede lån, hvis økonomien tillader det, samt variable lån med renteloft. Ligeledes kan der i 
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visse tilfælde ydes afdragsfrihed på hele eller dele af lånene. Dette gives typisk i tilfælde, hvor låntagerne 

har fokus på afvikling af dyrere gæld i boligen eller hvis ældre gerne vil have nedsparringslån i deres bolig 

for at give frirum til at blive boende. Dette gives dog kun i situationer, hvor risikoen er den samme eller 

mindre. Eksempler på dette, er match mellem perioden med afdragsfrihed og afviklingsperioden på dyrere 

lån eller ved at boligen er belånt lavere end 60 %, så risikoen for långiver er mindre ved at yde 

afdragsfriheden. Når låntagerne skal godkendes til finansiering af et boligkøb, skal låntagerne grundet 

lovgivning, god skik bekendtgørelsen, kreditvurderes på baggrund af den lange obligationsrente. Såfremt 

låntagerne ønsker at få variabel rente, skal der kreditvurderes med stresstest. Denne stresstest indebærer, 

at renten på lånet omregnes til den lange obligationsrente med afdrag tillagt 2 %, dog minimum 4 % i rente 

for derved at teste om låntagernes økonomi kan holde til en evt. fremtidig rentestigning28. 

Både realkredit- og ejendomsmarkedet har gennem tiden være bestand for meget regulering, både direkte 

og indirekte, hvilket har påvirket priserne på boligerne. Derfor er det interessant at undersøge forskellige 

reguleringer gennem tiden for derved, at analysere påvirkningerne disse har haft på boligpriserne. 

Perioden, der fokuseres på, er fra 1985 til 2017. Herefter fokuseres der på udviklingen i boligpriserne ved 

indførelsen og efter indførelsen for at vurdere om der er en sammenhæng. 

1987-skattereform (kartoffelkuren i 1986)29 

1987-reformen havde til formål, at få danskerne til at opspare mere ved at sænke marginalskatten og 

samtidig forbruge mindre ved at gøre det dyrere at låne til forbrug (kartoffelkur i 1986), hvilket var ønsket 

grundet et større underskud på betalingsbalancen. Inden 1987-skattereformen var skattesystemet 

indrettet sådan, at skatteyderne kunne skattespekulere grundet høj skatteværdi af rentefradraget samt lavt 

beskattede eller skattefri indkomstformer, så som positiv kapitalindkomst. For at modvirke dette, blev der i 

skattereformen lavet følgende ændringer: 

- Separat beskatning af personlig indkomst og kapitalindkomst 

- Nedsættelse af den højeste marginalskat for personlig indkomst blev nedsat fra 73 % til 68 % 

- Skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssigt fradrag blev nedsat fra 73 % til 

50 % 

- Indførelse af virksomhedsskatteordning, hvilket blev gjort for at bibeholde den skattemæssige 

værdi på erhvervsmæssige renteudgifter 

- I virksomhedsskatteordningen blev indlagt en konjunkturligningsordning, der gav de selvstændige 

muligheden for at opspare løbende overskud i virksomheden 
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- Tidligere ikke beskattede finansielle institutioner fik samme beskatningsregler, som aktieselskaber 

med en skattesats på 50 % 

- Begrænsning på diverse fradrag til virksomheder, så som repræsentationsudgifter, 

forskningsfradrag og lønmodtagerudgifter 

- Fjernelse af dobbelt beskatning på aktieudbytte 

- Indførelse af skattefri indkomstbestemt børnefamilieydelse 

Det har ikke været muligt at finde prisindeks for boligpriserne via Danmarks Statistik, Nationalbanken, 

Finansdanmark eller Realkreditrådet, fra tidligere end 1992, hvorfor der ved denne skattereform er brugt 

prisindeks lavet af Bolius30, hvilket ses på nedenstående figur: 

Figur 33 – Prisindeks for et gennemsnitligt parcelhus siden 1965 til 2015 i løbende priser (1965=100) 

 

Kilde: Bolius, www.bolius.dk 

Som det ses på ovenstående figur, er prisindekset 137,1 i 1986, hvor kartoffelkuren blev indført. Efter 

indførelsen ses et fald i prisindekset fra 137,1 til 95,2 i 1993, hvilket er et betydeligt fald, da det svarer til et 

procentfald på: ((95,2 / 137,1) – 1) * 100 = 30,56 %, hvilket set på perioden, svarer til et geometrisk 

gennemsnitligt fald på 5,07 % pr. år. I samme periode blev der i 1986 ændret på belåningsgrænsen i 

realkreditlån fra 70 % til 80 % samt blev løbetiden i 1991 forlænget fra 20 år til 30 år. Ydermere blev 

mixlånene, som var en blanding af annuitetslån og serielån, i 1993 afskaffet, hvilket ellers havde været den 

eneste lånemulighed31.  

Hvis man ser på ledigheden i samme periode, steg procentdelen af ledige fra 7,5 % i 1986 til 11,8 % i 1994, 

hvilket svarer til en stigning på 4,3 %-point. Udviklingen kan ses på nedenstående figur: 
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Figur 34 – Antal ledige i procent i Danmark 

 

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, AULAAR, 08.04.2018 og egen tilvirkning 

Dette viser umiddelbart også den sekundære effekt af kartoffelkuren og 1987-skattereformen, da et typisk 

resultat ved mindre forbrug og mere opsparing betyder mindre vækst for virksomheder, hvilket i sidste 

ende vil betyde flere afskedigelser i virksomhederne og derved flere ledige. 

Det kan dog ikke konkluderes om faldet i prisindekset alene skyldtes indførelsen af kartoffelkuren og 1987-

skattereformen, men det ses tydeligt, at priserne falder fra indførelsen indtil den næste ændring i form af 

1994-skatteomlægningen. Det skal ligeledes nævnes, at Bolius har taget udgangspunkt i et gennemsnitligt 

parcelhus i Danmark, hvorfor det ikke er fuldt retvisende for ændringerne i boligpriserne på det 

københavnske marked. I de efterfølgende afsnit vil der blive taget udgangspunkt i prisen pr. kvm. på 

ejerlejligheder i København fra 1992K2 til 2017K3 renset for inflation. 

1994-skatteomlægningen (kick-start af økonomien)32 

Meningen med skatteomlægningen i 1994 var overordnet at få kickstartet den danske økonomi efter en 

periode med stagnerende økonomi, hvor flere blev ledige og boligpriserne faldt. For at få kickstartet 

økonomien gik den daværende regering ind og sænkede marginalskatten yderligere i perioden 1994 til 

1998. Desuden blev der indført en bundskat på 14,5 % faldende mod 8 % i 1998 til erstatning for tidligere 

22 % på samme grundlag. Ændring i prisen pr. kvm. for København i denne periode kan ses på 

nedenstående figur: 
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Figur 35 – Prisindeks pris pr. kvm. i København for ejerlejligheder fra 1994K1 til 1998K4 (1992K2=100) 

 

Kilde: Finansdanmark, www.finansdanmark.dk, BM010, 02.03.2018 og egen tilvirkning 

Som det ses på ovenstående figur, er der i perioden en generel stigende trend i prisindekset, hvor indekset 

går fra 91,58 på ejerlejligheder til 159,65. Dette svarer til en %-vis stigning på: ((159,65 / 91,58) - 1) * 100 = 

74,33 %. Set på perioden, er det en geometrisk gennemsnitlig stigning på 12,41 % pr. år. Hvis man ligeledes 

ser på afkastet i samme periode på Jyske Invest Danske Aktier, hvilket er en aktiebaseret 

investeringsforening fra JyskeInvest med fokus på Danske aktier33, har afkastet samlet set været 50,14 %, 

hvilket svarer til et geometrisk gennemsnitligt afkast på 8,47 % pr. år. Derfor ville det i denne periode have 

været en bedre investering, hvis ens opsparing blev placeret i bolig set i forhold til netop denne 

investeringsforening. 

1996 - Indførelse af rentetilpasningslån34 

I slutningen af 1996, blev de første rentetilpasningslån introduceret, hvor det blev muligt for boligkøberne 

at optage lån, hvor renten var fastsat i en kortere periode ad gangen. Ved udløbet af perioden skulle renten 

refinansieres til den nye markedsrente, hvilket kunne betyde både en stigning eller et fald i den månedlige 

ydelse. Udviklingen i udbredelsen af rentetilpasningslån i perioden 1995K1 til 2017K4 kan ses på 

nedenstående figur: 
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Figur 36 – %-vis fordeling af brutto nyudlån på låntyper i perioden 1995K1 til 2017K4 

 

Kilde: Finansdanmark, www.finansdanmark.dk, boligstatistik, 12.03.2018 og egen tilvirkning
35

 

Som det ses på ovenstående figur, er andelen af variable brutto nyudlån ikke eksisterende de første 3 år 

efter lanceringen i slutningen af 1996, men tager til fra medio 1999. Derefter begynder det at stige indtil 

andelen af variable brutto nyudlån når sit maksimum i primo 2009 med omkring 90 %. 

Det ses ligeledes på nedenstående figur, at det samlede udlån af rentetilpasningslån stiger fra 9,1 % i 2000 

til 64,6 % i 2009, hvilket svarer til en stigning på 55,5 %-point. Der ses derfor en stor tendens til, at 

danskerne foretrækker lån med variabel rente i denne periode. Rentetilpasningslånet er dog blevet 

kritiseret af Nationalbanken, som vurderer, at det øger usikkerheden på boligmarkedet36.   

Figur 37 - Andel af rentetilpasningslån i realkreditinstitutternes samlede udlån fra 2000 til 2009 

 

Kilde: (Finanstilsynet, 2009) 

Hvis man ser på perioden fra slutningen af 1996 og indtil nuværende renteniveau, så har det dog været 

mere fordelagtigt for boligejerne at have variabel rente. Forskellen kan ses på nedenstående figur: 
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Figur 38 – Renteudviklingen på lang rente overfor kort rente i perioden 1996K4 til 2017K3 

 

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, DNRENTM, 13.03.2018 og Finansdanmark, 

www.finansdanmark.dk, obligationsrenter, 13.03.2018 samt egen tilvirkning 

Som det ses på ovenstående figur, har den korte rente generelt i hele perioden været under den lange 

rente.  Derfor har en boligejer, der i hele perioden har haft et rentetilpasningslån, sparet en del 

renteudgifter.  

Udviklingen i prisindekset for perioden fra indførelsen af rentetilpasningslån til næste regulering i form af 

skattestoppet og skatteloftet i 2002, kan ses på nedenstående figur: 

Figur 39 – Prisindeks pris pr. kvm. i København for ejerlejligheder fra 1996K4 til 2001K4 (1992K2=100) 

 

Kilde: Finansdanmark, www.finansdanmark.dk, BM010, 02.03.2018 og egen tilvirkning 
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Som det ses på ovenstående figur, er der ligeledes i denne periode en generel stigende trend i prisindekset, 

hvor indekset går fra 106,71 på ejerlejligheder til 257,02. Dette er en stigning på: ((257,02 / 106,71) - 1) * 

100 = 140,86 %. Set på perioden, er det en geometrisk gennemsnitlig stigning på 19,22 % pr. år. Dette er 

ligesom perioden før et pænt afkast, og bekræfter også den udvikling, som det københavnske marked har 

haft, hvor priserne generelt kun er steget. Derudover tyder dette på, at muligheden for rentetilpasningslån 

har haft en positiv indvirkning på boligpriserne. 

I samme periode i 1999 blev der ligeledes lavet en skattejustering, der til daglig kaldes ”pinsepakken”, 

hvilket skulle skabe bedre balance i det økonomiske opsving37. 

Skattestoppet på ejendomsværdiskatten og skatteloftet på grundskylden i 200238 

Overordnet blev ovenstående indført for at begrænse stigningen i den skat, som boligejerne skulle betale. 

Dette var i sammenhæng med, at ingen andre skatter eller afgifter skulle medføre en højere skat eller afgift 

for den enkelte borger, da regeringen ved en forhøjelse af en anden skat, ville medføre, at merprovenuet 

ubeskåret blev brugt til at sænke en anden skat eller afgift39. Udviklingen i prisindekset for perioden fra 

indførelse af skattestoppet og skatteloftet indtil næste regulering i form af indførelse af afdragsfrie lån i 

2003K4, kan ses på nedenstående figur: 

Figur 40 – Prisindeks pris pr. kvm. i København for ejerlejligheder fra 2002K1 til 2003K3 (1992K2=100) 

 

Kilde: Finansdanmark, www.finansdanmark.dk, BM010, 02.03.2018 og egen tilvirkning 
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Som det ses på ovenstående figur, er der, som i de foregående perioder en generel stigende trend i 

prisindekset, hvor indekset går fra 268,49 på ejerlejligheder til 295,82. Dette er en stigning på: ((295,82 / 

268,49) - 1) * 100 = 10,18 %. Set på perioden, er det en geometrisk gennemsnitlig stigning på 6,68 % pr. år. 

Ændringen er derfor i denne periode ikke ligeså markant, som de foregående perioder, hvorfor at 

indførelsen af skattestoppet og skatteloftet ikke vurderes, at have haft en større påvirkning på 

boligpriserne. 

Indførelse af afdragsfrie lån40 

Den 1. oktober 2003 blev de første afdragsfrie lån udbetalt, der gjorde det muligt for boligkøberne at låne 

til boligkøb uden, at skulle afdrage på gælden i en periode. Produktet var i starten tiltænkt unge og ældre, 

som et fleksibelt produkt i forbindelse med barsel eller ved pension41. Dog blev produktet hurtigt populært. 

Udviklingen af afdragsfrie lån kan ses på nedenstående figur42: 

Figur 41 – Samlet realkreditudlån fordelt på låntyper med og uden afdrag fra 2003 til 2014 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank, www.nationalbanken.dk, opgørelse over andelen af afdragsfrie lån fordelt på låntype 

fra 2003 til 2014, 15.03.2018 

Som det ses på ovenstående figur, er andelen af afdragsfrie lån siden indførelsen i 2003 steget indtil toppen 

nås i efteråret 2013 med en andel på 56 %43. Siden er andelen af afdragsfrie lån, stagneret til 49,5 % i 
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2017K2, hvilket i forhold til samme periode året før, er faldet fra 51,4 %, svarende til et fald på 1,9 %-

point44. Det interessante ved ovenstående figur er, at udviklingen af afdragsfrie variable lån, der efter 

finanskrisen i 2008 er indtruffet stiger fra ca. 27 % til ca. 45 % i slutningen af 2011. Dette virker 

bemærkelsesværdigt i forhold til, at långiverne burde være mere tilbageholdende med de afdragsfrie lån, 

da disse var en medvirkende årsag til finanskrisen (Rangvid, 2014, s. 21). En forklaring hertil kan være, at 

boligejerne, var nødt til at få afdragsfrie lån for at kunne overholde forpligtigelser overfor långiverne. 

Udviklingen i prisindekset for perioden fra indførelsen af afdragsfrie lån i 2003K3 til priserne når toppen i 

2006K3 kan ses på nedenstående figur: 

Figur 42 – Prisindeks pris pr. kvm. i København for ejerlejligheder fra 2003K3 til 2006K3 (1992K2=100) 

 

Kilde: Finansdanmark, www.finansdanmark.dk, BM010, 02.03.2018 og egen tilvirkning 

Som det ses på ovenstående figur, er der i perioden 2003K3 til 2006K3 en markant stigning i prisindekset. 

Indekset går fra 295,82 på ejerlejligheder til 529,57. Dette er en stigning på: ((529,57 / 295,82) - 1) * 100 = 

79,02 %. Set på perioden, er det en geometrisk gennemsnitlig stigning på 21,42 % pr. år. Som tidligere 

nævnt sker der ved indførelsen af rentetilpasningslån i 1996K4, også en stor stigning. Dette viser hvor stor 

betydning både indførelsen af rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har haft for boligpriserne. 

Der er kun medtaget perioden 2003K3 til 2006K3, da stigningen i boligpriserne i 2006K2 stopper, og 

begynder i 2006K3, at stagnere. 
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I samme periode blev der lavet to tiltag af den danske regering, der overordnet havde til hensigt at sænke 

skatten på arbejdsindkomst, så man opnåede en større gevinst ved at tage et arbejde. Den første blev 

vedtaget 4. juni 2003, hvor man i perioden fra 2004 til 2007 ville indføre lavere skat via forhøjelse af 

mellemskattegrænsen samt indføre et beskæftigelsesfradrag45. Da man i begyndelsen af 2004 kunne 

konstatere, at et økonomisk opsving var undervejs, besluttede man i foråret 2004, at fremrykke de 

planlagte lavere skatter allerede i 2004. Dette blev foretaget for at supplere opsvinget og derved opnå en 

højere beskæftigelse og lavere ledighed. Tiltaget kaldes også forårspakken 1.046. 

Skattereformer og skatteomlægninger fra 2006K3 til 2017K347 

Der vil i dette afsnit blive fokuseret på ovenstående periode for at undersøge, hvordan prisen har udviklet 

sig siden priserne, toppede i slut 2006. I denne periode blev der lavet diverse skattereformer og ændringer 

på skattesystemet, blandt andet som konsekvensen af den globale finanskrise, der startede i efteråret 2008 

(Larsen, E. & Mjølhus, J. 2009)48. De reformer og ændringer der blev lavet, er følgende: 

- 3. september 2007 blev den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti enige om at sænke 

skatten i 2008 og 2009 for at understøtte væksten og fremgangen i arbejdsudbuddet 

- 28. maj 2009 blev 2009-skattereformen, også kaldet forårspakken 2.0 vedtaget af VK-regeringen og 

Dansk Folkeparti. Denne skulle sænke skatten på arbejde yderligere for at fremme vækst, og 

samtidig få privatpersoner og virksomheder til at blive mere miljørigtige og energibesparende. Heri 

lå fjernelsen af mellemskatten, der gennem tiden havde gjort det svært at gennemskue 

skattesystemet 

- I juni 2010 blev genopretningspakken-2010 vedtaget af daværende VK-regering og Dansk 

Folkeparti, der skulle mindske et større underskud i de offentlige finanser. Denne blev indført, da 

Danmark ikke levede op til EU’s konvergens krav om et maksimumsunderskud på 3 % af BNP 

- I maj 2012 gennemførte den daværende SRSF-regering skattereform-2012, der ligesom de tidligere 

reformer havde til hensigt at sænke skatten på arbejde med 14 mia. mod 2022. Denne reform blev 

indført for at få gang i økonomien efter år med lav vækst 

- 18. november 2016 blev folketinget enige om at indføre et nyt ejendomsvurderingssystem til 

erstatning af det eksisterende, hvilket skulle give mere korrekte vurderinger. Det nye 

vurderingssystem vil først få virkning fra 2019 
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I samme periode faldt både den lange og korte rente fra henholdsvis 5,3 % og 3,51 % til henholdsvis 2,3 % 

og negativ 0,58 %, hvilket evt. har haft en effekt på udviklingen i boligpriserne i denne periode grundet den 

billigere finansieringsmulighed. 

Udviklingen i prisindekset for ovenstående periode kan ses på nedenstående figur: 

Figur 43 – Prisindeks pris pr. kvm. i København for ejerlejligheder fra 2006K3 til 2017K3 (1992K2=100) 

 

Kilde: Finansdanmark, www.finansdanmark.dk, BM010, 02.03.2018 og egen tilvirkning 

Som det ses på ovenstående figur, er der et fald i prisindekset fra 2006K3 indtil prisindekset rammer 

bunden i 2009K1. Prisindekset går fra 529,57 på ejerlejligheder til 337,49. Dette er et fald på: ((337,49 / 

529,57) -1) * 100 = 36,27 %, hvilket svarer til et geometrisk gennemsnitligt fald på 16,49 % pr. år. Efter 

denne periode observeres en generel stigende trend i boligpriserne indtil 2017K3 med undtagelse af 

perioden 2011K2 indtil ultimo2011/primo 2012, hvor den Europæiske gældskrise for alvor tog til rundt i 

Europa49. 

I perioden fra 2009K1 til 2017K3 stiger prisindekset fra 339,49 på ejerlejligheder til 657,41. Dette er en 

stigning på: ((657,41 / 339,49) -1) * 100 = 93,65 %, hvilket svarer til en geometrisk gennemsnitlig stigning på 

8,09 % pr. år. 

4.2 Delkonklusion 

Efter gennemgang af historiske reguleringer, låneændringer og diverse skattereformer i ovenstående afsnit 

vurderes det, at disse har haft en effekt på boligpriserne. Især indførelsen af rentetilpasningslån samt 
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muligheden for afdragsfrihed vurderes, at have haft den største effekt, hvilket ses ved de gennemsnitlige 

prisstigninger pr. år. På ejerlejligheder steg priserne i perioderne 1996K4 til 2001K4 og 2003K3 til 2006K3 

geometrisk gennemsnitligt henholdsvis 19,22 % og 21,42 % pr. år. Dette alene stiller spørgsmålstegn ved, 

om det er naturligt med sådanne prisstigninger, eller om der er tale om andre faktorer, når forbrugeren 

køber bolig. I regressionsanalysen, så man at 49,3 % af boligprisernes udvikling kan forklares ud fra den 

lange rente. I det efterfølgende afsnit vil der blive undersøgt, hvad der muligvis kan forklare nogle af de 

resterende 50,7 % af boligprisudviklingen. 

4.3 Irrationelle boligkøbere (Behavioral Economics og Case & Shiller 7 boligboble kriterier) 

4.3.1 Behavioral Economics  

(Damgaard, Koch, Nafziger 2013), (Altman, 2012). 

Den klassiske økonomiske teori har en antagelse om, at forbrugeren træffer det valg, som økonomisk set er 

bedst for forbrugeren selv, hvorfor den enkelte forbruger ud fra den klassiske økonomiske teori anses som 

værende den rationelle økonomiske forbruger. Dette forudsætter, at forbrugeren er bevidst om dennes 

egne ønsker og behov, samt er i stand til at opveje omkostninger og gevinster ved de forskellige 

valgmuligheder via den information der er tilgængelig. Såfremt alt information ikke er tilgængelig, vil den 

rationelle forbruger vælge at se bort fra informationen og formå, at tage en rationel beslutning ud fra 

informationen der er tilbage. 

Dog er det gennem tiden set, at forbrugeren ikke altid træffer rationelle valg, men ofte lade sig styre af 

tommelfingerregler og følelser samt at denne irrationalitet ofte kan forudsiges. Denne irrationalitet søger 

Behavioral Economics at beskrive. Behavioral Economics er gennem tiden blevet brugt og undersøgt af 

mange anerkendte akademikere, så som Vernon Smith, Daniel Kahneman og Amos Tversky, der i 2002 

modtog nobelprisen i økonomi for anerkendelse af deres arbejde med Behavioral Economics. Behavioral 

Economics kan sidestilles med Behavioral Finance, hvilket er den psykologiske side af investeringsmarkedet, 

hvor man ser på, hvilke biases, der kan påvirke investorerne (Byrne, 2015). 

Behavioral Economics bruges ikke alene til økonomiske problemstillinger, men bruges som supplement til 

den klassiske økonomiske teori, da grundtanken ved Behavioral Economics er, at forbrugerens adfærd i 

mange tilfælde systematisk afviger fra den klassiske økonomiske tankegang. Behavioral Economics 

supplerer derfor antagelserne i den klassiske økonomi, så det bedre passer med det der observeres. 

Ydermere bruges det mest til at vurdere og regulere forbrugeren og virksomhedernes systematiske 

forbrugsmønstre og ageren (Damgaard, Koch, Nafziger 2013). 
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For at anskueliggøre Behavioral Economics i forhold til boligpriserne og boligmarkedet, vil der blive taget 

udgangspunkt baggrundsnotatet (Damgaard, Koch, Nafziger 2013), hvor en del af teorien bag Behavioral 

Economics forsøges systematiseret, for at forklare forbrugerens adfærdsmønstre og tendenser. Da 

boligkøbere anses som værende forbrugere, vurderes det, at modellen kan bruges til belysning af 

boligkøbernes adfærd og tendenser på boligmarkedet. Modellen indeholder ikke en komplet liste, men 

fokuserer på de mest relevante adfærdsmønstre. Modellen fra baggrundsnotatet kan ses på nedenstående 

figur: 

Figur 44 – Oversigt over de mest relevante adfærdsmønstre i Behavioral Economics 

 

Kilde: (Damgaard, Koch, Nafziger 2013) 

Herunder vil de adfærdsmønstre, der intuitivt giver mening, under de ovenstående tre overskrifter blive 

opstillet og forklaret i forhold til det danske ejerboligmarked for at skabe en forståelse for, at forbrugeren 

ofte tænker irrationelt, når det kommer til beslutninger indenfor boligmarkedet. 

4.3.2 Ikke-klassiske præferencer 

Nutidsfokusering (Present Biasedness / Hyperbolic Discounting) 

Dette adfærdsmønster handler overordnet om tidspunktet for en forbrugsbeslutning, hvor forbrugeren 

hellere vil forbruge i dag end vente, og få en gevinst. Et eksempel kan være et køb af en mobiltelefon eller 

en computer, hvor forbrugeren i stedet for at spare op i en periode og købe kontant, vælger at få en 

mobilrabat på et vist beløb mod, at der tegnes et mobilabonnement hos udbyderen. Dette resulterer typisk 

i, at telefonen i sidste ende bliver dyre. Nutidsfokuseringen ligger i, at forbrugeren får telefonen i dag frem 

for at vente til denne har sparet op til kontantkøb.  

I forhold til boligmarkedet kan man sidestille det med beslutningen om låntype ved et boligkøb. Her vægter 

boligkøberen ofte besparelsen ved variabelt forrentet lån lige nu og her i forhold til et fastforrentet lån.  
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Dette skyldtes især, at det er nemmere for boligkøberen at forholde sig til ydelsen på et lån i stedet for, at 

medtage andre elementer i beslutningsprocessen, så som ønsker til ens forbrugsmønster fremadrettet, 

tidshorisont i boligen eller ens reelle forventning til udvikling i renteniveauet. Den klassiske økonomi, vil så 

vidt det er muligt medtage alle fordele og ulemper ved de enkelte låntyper for derved at træffe den 

beslutning, der giver den største nytte på langt sigt. Ved at nutiden vægter mere end fremtiden kan 

konsekvensen for boligkøberen blive, at denne tidsdiskonterer forkert, og derved vælger det forkerte lån, 

hvilket på sigt kan komme til at koste flere penge ved stigende renter. Ovenstående er det der kaldes 

Hyperbolic Discounting (Damgaard, Koch, Nafziger 2013). 

Referencepunkter (Reference Points & Loss Aversion / Prospect Theory) 

Indenfor Behavioral Economics er det kendt, at forbrugerens adfærd ofte påvirkes af referencepunkter 

(Reference Points) (Tversky, Kahneman, 1992), som forbrugeren kender fra sin hverdag. Forbrugeren er 

som udgangspunkt risikoavers, hvilket betyder at forbrugeren ikke vil påtage sig unødig risiko medmindre 

denne bliver kompenseret i form af et større forventet afkast. 

Indenfor boligmarkedet kan referencepunkter ses både i forbindelse med et boligkøb og salg af 

eksisterende bolig. Ved boligkøb ses det ofte ved, at boligkøberne vurderer prisen på en potentiel bolig ud 

fra historiske priser indenfor en kortere periode. Dette kan f.eks. være det seneste år eller de seneste 6 

måneder, hvorfor forbrugerne i et marked med stigende priser, kommer til at byde for høje priser, hvilket 

især kan være et problem i de større byer, hvor priserne allerede er høje. 

I forhold til boligsalg ses det ofte ved, at sælgerne bruger referencepunkter i form af den pris de købte til 

eller ved at de undersøger salgs/udbudsprisen på naboens bolig. Da sælgerne typisk ikke ønsker at sælge 

med et tab, bruger de ofte referencepunkter for at retfærdiggøre udbudsprisen ved et salg (Loss Aversion) 

(Genesove, Mayer, 2001). Loss Aversion ses især i krisetider med faldende boligpriser, hvor et studie lavet 

af Amos Tversky og Daniel Kahneman (Prospect Theory), viser at forbrugeren bliver tabsavers i krisetider. 

Dette studie viser, at tab i forhold til referencepunktet vægter dobbelt så meget som gevinster af samme 

størrelse (Tversky, Kahneman, 1992), hvilket ses på nedenstående figur: 
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Figur 45 – Psykisk effekt ved henholdsvis gevinst og tab 

 

Kilde: (Tversky, Kahneman, 1992), 17.03.2018 og egen tilvirkning 

 

Det som ovenstående figur viser, er et eksempel med henholdsvis en gevinst på 100 kr. i forhold til et tab 

på 100 kr. Her kan det ses at tabet på 100 kr. betyder mere end gevinsten på 100 kr., hvilket bekræfter 

Prospect Theory. 

Ligeledes har (Genesove, Mayer, 2001) i deres studie undersøgt diverse amerikanske byer, hvor de har set 

på udbudspriser på boliger i et marked med faldende priser. Her konkluderer de, at udbudsprisen i et 

faldende marked ligger ca. 35 % over den reelle forventede pris. Dette kan medføre en ond spiral, hvor 

boligerne ikke kan sælges grundet for høj udbudspris i forhold til det, som køberne er villige til at give. Når 

forskellen i forventet handelspris er for stor, vil det kunne medføre yderligere prisfald. 

Sociale præferencer (Social Preferences) 

Mennesker er sociale flokdyr, der gerne vil accepteres socialt og opnå status fra deres familie, venner og 

bekendte. Da det at eje en bolig giver en vis status, idet det er den mest attraktive bolig med næsten 

halvdelen af den samlede boligmasse. Siden 2010 er antallet af boligejere i Danmark steget med 4,5 % jf. 

artikel lavet af Boligsiden.dk50. Når den generelle holdning i markedet, er at boligpriserne stiger, kan det 

være svært ikke at komme med på ”bølgen”. Man kan derfor komme til at afvige The Economic Man ved at 

man føler sig presset til at købe bolig grundet den generelle holdning. Indenfor Behavioral Economics 

kalder man dette for Herd Behaviour (Banerjee, 1992). 
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4.3.3 Kognitive begrænsninger 

Begrænset opmærksomhed (limited attention) 

Boligmarkedet består af mange komplekse informationer og muligheder, hvorfor det for en forbruger kan 

være svært at adskille og overskue dette. Tid er en knap ressource, hvorfor forbrugeren vil have tendens til 

at fokusere på de elementer der er synlige i forbindelse med et boligkøb. Her tænkes især på 

kompleksiteten ved at gennemskue alle bagvedliggende betingelser på et realkreditlån samtidig med de 

forskellige låntyper. Her vil der være en tendens til, at der fokuseres mest på prisen på lånet og 

oprettelsesgebyret, og ikke så meget på de bagvedliggende betingelser omkring opsigelses- og 

indfrielsesmuligheder samt risiko. 

Den manglende opmærksomhed på alle elementer vil få den konsekvens, at den forkerte bolig eller lån 

vælges, og man derfor på langt sigt ikke har optimeret sin økonomi maksimalt efter de ønsker og behov 

man som forbruger har. 

Overflod af valgmuligheder og information (Choice And Information Overload) 

Ifølge den klassiske økonomi vil mere information og udvidelse af valgmuligheder resultere i, at 

forbrugeren vil få nemmere ved at træffe en beslutning. Dog som nævnt i adfærdsmønsteret "begrænset 

opmærksomhed”, kan det i praksis være svært for forbrugeren at overskue alt information og alle 

valgmuligheder på markedet. For meget information og for mange valgmuligheder, vil i yderste konsekvens 

betyde, at forbrugeren ikke vil være i stand til at træffe en endelig beslutning. 

En undersøgelse konkluderer, at det er mere sandsynligt, at en forbruger tager imod et lånetilbud såfremt 

de modtager tilbudsmateriale med 1 låneeksempel end et med 4 låneeksempler (Bertrand, Karlan, 

Mullainathan, Shafir, Zinman, 2010). 

Sårbarhed overfor rammesætning (Framing) 

Dette adfærdsmønster dækker over den måde information præsenteres på overfor forbrugeren. Især 

mediernes omtale af de stigende boligpriser, og de historiske lave renter gennem tiden kan få mange til at 

tro, at boligmarkedet kun kan stige fremadrettet. Siden bunden i boligpriserne i 2009, har medierne med 

opbakning fra diverse økonomer fra henholdsvis Nationalbanken og bankerne ofte fortalt om de stigende 

priser på boliger samt de lave renter der kan finansiere et køb billigt. Selv den danske regering har så sent 

som i december 2017 udtalt, at de tror at boligpriserne vil stige i både 2018 og 201951. Dette kan være med 
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til at påvirke forbrugerens adfærd, når der skal afgives bud på en bolig, hvoraf en konsekvens kan blive 

højere priser ligesom man har set det i nabolande, så som Norge og Sverige52. 

4.3.4 Informationsbehandling 

Regelbaseret tænkning (Heuristics) 

Med dette menes, at forbrugeren søger at finde tommelfingerregler. Indenfor boligmarkedet kan det være 

tommelfingerregler baseret på historik, så som at hvert 7. år vender konjunkturen. Forbrugeren tror derfor, 

at de kan forudse, hvornår de skal købe eller sælge, samt hvilket lån de skal optage til købet. Virkeligheden 

er dog, at man ikke kan bero sig på historik og tommelfingerregler. Et andet eksempel kan være, at man 

som forbruger anser sin rådgiver i banken, som værende en rådgiver ”der ved bedst”, hvorfor forbrugeren 

vælger et lån, som banken tjener flest penge på fremfor det lån der passer bedst til forbrugerens ønsker og 

behov. 

Ubegrundet selvsikkerhed (Overconfidence) 

Med Overconfidence menes, at forbrugeren, grundet prisstigninger siden 2009, glemmer at priserne kan 

falde igen og dermed bliver selvsikker på et forkert grundlag. En undersøgelse lavet af Boligøkonomisk 

Videncenter i samarbejde med Danmarks Statistik for 2017K353,54, viser at størstedelen af de 984 

forbrugere, som har gennemført spørgeskemaet, tror på prisstigninger på både en 6 måneders, 1 års og 5 

års periode. Resultatet af undersøgelsen kan ses på nedenstående figur: 

Figur 46 – Forventningsundersøgelse 2017K3 på boligpriserne på 6 mdrs., 1 års og 5 års horisont  

 

Kilde: Boligøkonomisk Videncenter, www.bvc.dk, forventningsundersøgelse 2017K3, 07.04.2018 
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Dette kan være et resultat af Overconfidence, da næsten ingen forbrugere tror på faldende priser på 

hverken en 6 måneders, 1 års eller 5 års periode. Jens Lunde (2007) konkluderer, at der mod slutningen af 

2006, hvor boligpriserne begynder at falde, her var troen på prisfald næsten ikke tilstede. Dette er 

interessant eftersom, at forventningsundersøgelsen i 2017K3, lavet af Boligøkonomisk Videncenter, viser en 

manglende tro på prisfald. Hvis man ligeledes ser på Boligøkonomisk Videncenters 

forventningsundersøgelse fra februar 201055, viser denne, at flere tror på enten uændrede eller faldende 

boligpriser på 1 års og 5 års horisont, hvilket ses på nedenstående figur: 

Figur 47 – Forventningsundersøgelse 2010K1 på boligpriserne på 1 års og 5 års horisont 

 

Kilde: Boligøkonomisk Videncenter, www.bvc.dk, forventningsundersøgelse 2010K1, 07.04.2018 

Dermed er danskernes tro på prisfald større efter en krise, men ser ud til at aftage desto længere tid der 

går. Ligeledes ses en tendens mod samme situation, som Jens Lunde (2007) konkluderer, hvor troen på 

prisfald næsten ikke er tilstede. Det er derfor interessant at se om boligpriserne indenfor en kortere 

tidshorisont begynder at stagnere. 

Statistiske fejlslutninger (Biased Probability Judgments) 

The Economic Man vil indhente alle de statistiske tal der er mulige for derved at træffe den mest optimale 

beslutning. Som nævnt I de tidligere adfærdsmønstre kan forbrugeren dog have svært ved at overskue og 

håndtere alle informationer og valgmuligheder på markedet, selvom der findes statistisk information om alt 

fra renteudvikling, prisudvikling og andet. Forbrugeren har en tendens til at overvurdere sandsynligheden 

for relativt usandsynlige hændelser (at boligpriserne blot fortsætter op i en uendelighed), samt 

undervurdere sandsynligheden for relativt sandsynlige hændelser (at markedet på et tidspunkt vender). 

                                                           
55

 Der er blevet sendt 2.481 breve ud, hvoraf 1.588 har svaret, hvilket er en svarprocent på 64 % 



63 
 

Derfor vil forbrugeren træffe statistiske forkerte beslutninger ved, at der tages udgangspunkt i de ”lette og 

nemme” statistiske informationer, der er tilgængelige via medierne56 57.  

Det er nemmere for forbrugeren at læse eksperters vurderinger af boligpriserne end selv bruge tid på, at 

finde andre relevante informationer. I forventningsundersøgelsen for 2017K3, lavet af Boligøkonomisk 

Videncenter, har de ligeledes undersøgt årsagen til respondenternes prisforventninger, hvilket ses på 

nedenstående figur: 

Figur 48 – Årsager til respondenternes prisforventninger 

 

Kilde: Boligøkonomisk Videncenter, www.bvc.dk, forventningsundersøgelse 2017K3, 07.04.2018 

På ovenstående figur ses det, at størstedelen af respondenterne svarer, at årsagen til deres prisforventning 

skyldtes økonomiske eksperter og familie og venner. Dermed bekræfter dette, at mange kan have en 

tendens til at basere deres beslutning om køb af bolig på, hvad de læser på medier og hører fra venner og 

familie. 

4.4 Delkonklusion 

Jf. resultatet af den multiple regressionsanalyse, kunne den lange rente forklare 49,3 % af udviklingen i 

boligpriserne. Efter gennemgang af de forskellige adfærds mønstre, er det tydeligt at disse også kan have 

haft en påvirkning på boligpriserne, da en forbruger har svært ved at styre sin ubevidste adfærd. Især 

adfærdsmønstrene under ”ikke klassiske præferencer” samt adfærdsmønstrene regelbaseret tænkning og 

ubegrundet selvsikkerhed under ”informationsbehandling, er nogle af de adfærd, der slår igennem ubevidst 

hos forbrugeren. Forbrugeren kan godt huske krisen, men får med tiden, hvor boligpriserne stiger mere 

mod på at købe bolig og glemmer at de kan falde. Derudover kan forbrugeren grundet Herd Behavioral 
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under sociale præferencer, føle sig presset til at købe bolig. Dette bliver ligeledes bekræftet via 

Boligøkonomisk Videncenters forventningsundersøgelse for 2017K3, der blev gennemgået under 

”Statistiske fejlslutninger”. Her svarer størstedelen, at økonomiske eksperter samt familie og venner, er den 

primære årsag til deres prisforventninger.  

Under regressionsanalysen, blev de observerede priser sat op mod de estimerede priser jf. den endelige 

model, hvilket ses på nedenstående figur: 

Figur 49 – Observerede priser sat overfor estimerede priser jf. endelig model 

 

Kilde: Danmarks Statistik, www.dst.dk, 07.03.2018 og egen tilvirkning 

 

Som det ses på ovenstående figur, er den observerede pris fra 2004K1 til 2006K1 steget mere end den 

estimerede pris. Ligeledes ses det at den observerede pris fra 2006K3 til 2009K1 falder mere end den 

estimerede pris. I figuren kan man derfor konkludere, at forbrugeren byder højere priser end denne burde i 

opgangstider og underbyder de reelle markedspriser i nedgangstider. 

Det vurderes derfor, at nogle af de resterende 50,7 %, der mangler at blive forklaret i boligprisudviklingen 

kan skyldes forbrugerens ubevidste adfærdsmønstre jf. Behavioral Economics. 

For at komme frem til en endelig konklusion omkring en forestående boligboble i København, vil der i 

næste afsnit blive gennemgået Case & Shillers 7 boligboble kriterier for at undersøge om alle boble 

kriterierne er opfyldt. 

4.5 Case & Shillers boligboble kriterier  

(Case & Shiller, 2004) 

En af de værktøjer, man kan bruge til at vurdere om en boligboble er forestående, er de 7 boligboble 

kriterier udformet af økonomerne Karl E. Case og Robert J. Shiller. Dette værktøj består af 7 spørgsmål 

omhandlende forskellige områder, især omkring forbrugernes holdning og forståelse af boligmarkedet. De 

7 boligboble kriterier er følgende: 
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1) Udbredte forventninger om store merprisstigninger 

2) Dominerende motiv til investering => at få kapitalgevinst ved salg 

3) Boligpris/indkomst-ratio vokser 

4) Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og privat 

5) Pres mod at blive boligejer 

6) Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet 

7) Svag forståelse for risici 

De 7 boligboble kriterier, vil herunder blive opstillet på det nuværende københavnske boligmarked for 

derved at analysere om alle kriterierne er opfyldt eller blot nogle af dem. 

Udbredte forventninger om store merprisstigninger 

Siden priserne nåede bunden i 2009K1, er priserne i København kun steget, hvilket er gennemgået i 

tidligere afsnit. Dette får ofte forbrugeren til at tænke irrationelt i forhold til boligprisernes udvikling. En 

måde, hvorpå man kan se om dette kriterium er opfyldt, er ved at medtage huspristillidsindekset udformet 

af Nykredit A/S. Dette huspristillidsindeks er lavet i samarbejde med Danmarks Statistik, der i forbindelse 

med deres månedlige undersøgelse af forbrugertilliden, stiller 1.500 danskere følgende spørgsmål ” Hvor 

tror du, at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år sammenlignet med i dag? ”. 

Herefter udregnes et indeks på baggrund af svarene, der er blevet afgivet58. Set på undersøgelsen lavet i 

august 2017, så er indekset faldet fra 28,7 til 28,3 fra måneden før. Derudover er der 62 % af de adspurgte, 

der forventer højere boligpriser, hvilket er en stigning på 6 %-point i forhold til samme periode året før. 

Undersøgelsen viser ligeledes, at det kun er 3 % af de adspurgte, som tror på faldende priser. 

Undersøgelsen for januar måned 2018 viser, at indekset er 28,8, hvilket er 0,5 højere end august 2017. 

Ligeledes viser undersøgelsen, at 58,4 % af de adspurgte forventer prisstigninger, hvilket er 3,9 %-point 

højere end året før. Derudover er der kun 5,3 % af de adspurgte, som tror på fald i boligpriserne59. Hvis man 

læser undersøgelsen lavet af Boligøkonomisk Videncenter i samarbejde med Danmarks Statistik, bekræfter 

denne det samme som undersøgelsen lavet af Nykredit.60  
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Figur 50 – Forventningsundersøgelse 2017K3 på boligpriserne på 6 mdrs., 1 års og 5 års horisont  

 

Kilde: Boligøkonomisk Videncenter, www.bvc.dk, forventningsundersøgelse 2017K3 

 

Ud fra den betragtning, at begge undersøgelser viser samme billede, hvor størstedelen af danskerne tror på 

prisstigninger samt en mindre andel som tror på prisfald anses dette kriterium som værende opfyldt. 

Dominerende motiv til investering => at få kapitalgevinst ved salg 

Dette kriterium handler grundlæggende om, at forbrugeren køber bolig med henblik på at opnå en gevinst 

indenfor den tidsperiode de vil beholde boligen. Et eksempel kan være et ungt par, der køber en 

ejerlejlighed i København med henblik på at sælge den igen efter 3 år, hvor kapitalgevinsten skal bruges til 

udbetaling på et rækkehus eller parcelhus. Det unge par ser derved ejerlejligheden som et 

investeringsobjekt, da de regner med at den stiger i værdi. Denne merværdi vil de så bruge, når de skal 

flytte fra boligen som indskud til en ny bolig. 

En undersøgelse, lavet af Boligsiden 6. oktober 2015, hvor 1.404 af deres brugere har svaret på følgende 

spørgsmål ”da du købte din nuværende bolig, tænkte du så også på det som en investering, der skal give 

overskud senere?”, viser at ca. 5 % har svaret ”ved ikke / andet”, ca.  44 % har svaret ”nej” og 51 % har 

svaret ja61. Et lignende spørgeskema udformet af Case og Shiller i 1988 (Case & Shiller, 2004, s. 314), hvor 

2.000 husstande fik stillet diverse spørgsmål bekræfter det samme som ovenstående, hvor boligkøb blev 

foretaget ud fra følelser, efter anbefaling af venner og familie samt som investeringsmotiv med 

forventninger om fremtidige prisstigninger.  
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Hvis man ligeledes ser på udviklingen i antallet af solgte boliger, observeres en tendens i forhold til dette 

kriterium. Udviklingen kan ses på nedenstående figur62: 

Figur 51 – Udvikling i antal solgte ejerlejligheder i København for perioden 1992 til 2016 

 

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, EJEN88, 15.03.2018 og egen tilvirkning 

Som det ses på ovenstående figur, er der en tendens til en progressiv stigning i antallet af solgte 

ejerlejligheder efter visse begivenheder er indtruffet, så som kriser, reguleringer og andre påvirkende 

elementer. De begivenheder der har været i ovenstående periode 1992 til 2016, er følgende: 

- Kartoffelkuren i 1986, hvor boligpriserne faldt indtil 1993 

- IT-boblen i 2000 

- Terror angrebet på World Trade centeret i 2001 

- Finanskrisen i 2008 

Stigningen i antal solgte ejerlejligheder kan skyldes, at boligkøberne efter en periode med faldende priser, 

ser mulighed for en kapitalgevinst ved at købe bolig for derefter, at sælge denne efter en kort til 

mellemkort periode.  

Derudover er der en tendens til at ca. 3 til 4 år efter det største antal solgte ejerlejligheder er nået 

indtræffer en krise. Såfremt dette er tilfældet, burde der umiddelbart forekomme en ny krise enten i 2018 

eller 2019, da det største antal solgte ejerlejligheder efter finanskrisen, var i 2015 med 8.472 stk.63. 

Dette kriterium anses opfyldt, da markedet viser tegn på, at boliger købes med henblik på kapitalgevinst. 
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Boligpris/indkomst-ratio vokser64 

For at udregne pris/indkomst-ratio, herefter kaldet ”PIR” er følgende gjort. Der er taget prisen pr. kvm. for 

København i perioden 1992K1 til 2017K3, hvor 1992K1 er sat som indeks 100. Derudover er lønindekset for 

industrien taget for samme periode, hvor 1. kvartals indeks er blevet omregnet til indeks 100. Herefter er 

PIR udregnet ved at tage indekset på pris pr. kvm. og divideret dette med lønindeks for industrien.  

Hvis man anskuer hele perioden, går PIR fra 1 til 1,62, hvilket svarer til en stigning på 62 %. Hvis man 

ligeledes ser på perioden 2006K2 til 2009K1, som er en periode, hvor boligpriserne flader ud og falder fra 

toppen i 2006K2, falder PIR fra 3,24 til 1,64, hvilket svarer til et fald på 49,38 %. Den sidste og vigtigste 

periode til dette kriterium, 2011K4 til 2017K3, stiger PIR fra 1,21 til 1,62, som svarer til en stigning på 33,88 

%. Derfor anses dette kriterium som opfyldt. 

Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier / Pres mod at blive boligejer 

Som nævnt i indledningen har boligpriserne siden finanskrisen i 2008, været under stor fokus. Især  

boligerne i de større byer, så som København og Aarhus, er siden finanskrisen blevet omtalt en del i 

medierne65,66. I forventningsundersøgelsen for 2017K3, lavet af Boligøkonomisk Videncenter, har de 

ligeledes undersøgt, hvilke faktorer respondenterne tillægger mest værdi i deres svar om prisforventninger, 

hvilket ses på nedenstående figur: 

Figur 52 – Faktorer respondenterne tillægger mest værdi i forhold til prisforventninger 

 

Kilde: Boligøkonomisk Videncenter, www.bvc.dk, forventningsundersøgelse 2017K3 
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På ovenstående figur ses det, at respondenterne siden medio 2012, har tillagt den historiske prisudvikling 

mere værdi, hvor det især siden 2017K1 til 2017K3, er steget fra 79 % til 84 %. Det bemærkelsesværdige 

ved resultatet, er udviklingen i de to andre faktorer, ”Danmarks økonomi” og ”Renteudviklingen”, hvor 

”Danmarks økonomi” siden 2011K2 til 2017K3, er faldet fra omkring 80 % til 57 %. Derved tillægges 

udviklingen i den danske økonomi en del mindre end i 2011K2, hvilket bekræfter følgende adfærdsmønstre 

i Behavioral Economics: 

- ”Nutidsfokusering” – fokusering på priserne nu og udviklingen den seneste tid 

- ”Begrænset opmærksomhed” – begrænset opmærksomhed på andre faktorer end prisudviklingen 

- ”Statistiske fejlbeslutninger” – beslutning om boligkøb træffes ud fra få faktorer 

Derudover er renteudviklingen fra 2014K3 til 2017K3 faldet fra 62 % til 46 %. Dette er til trods for det lave 

renteniveau samt, at renterne generelt har haft en faldende tendens. Dog ligger niveauet over 2015K1, der 

dog ikke ændrer på, at udviklingen findes bemærkelsesværdig. 

Som nævnt i kriteriet om dominerende motiv for investering viste undersøgelsen lavet af Boligsiden, at 51 

% af respondenterne købte deres bolig med henblik på at opnå kapitalgevinst på et senere tidspunkt. 

Stigningen i boligpriserne siden finanskrisen, kan medføre at mange opfatter investering i ejerbolig som en 

god investering. Når familie, venner og bekendte gladeligt fortæller om den værdistigning de har haft, kan 

dette presse forbrugeren mod at blive boligejer, da man som irrationel forbruger ønsker at få del i 

prisstigningerne. Især førstegangskøberne kan have en større tendens til at føle sig presset mod, at blive 

boligejer, da de ikke selv har oplevet kriser og de derved tror at de kan ”tjene flere penge ved at eje bolig 

end ved at arbejde”. Hvis man ser på forventningsundersøgelse lavet af Boligøkonomisk Videncenter, 

2017K3, som viste at størstedelen af respondenterne tror på stigende priser på både 6 mdrs., 1 års og 5 års 

horisont. En generel tro på prisstigninger fremadrettet kan i sig selv være med til at forstærke presset om at 

blive boligejer og dermed priserne. 

Disse kriterier anses for at være opfyldt, da det vurderes, at opmærksomheden fra medierne er vokset, især 

den seneste tid. Derudover vurderes det at presset mod at blive boligejer, er blevet større eftersom 

forbrugernes forventninger til stigning i boligpriserne, er på sit højeste siden finanskrisen. 

Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet 

Som nævnt i afsnittet Behavioral Economics, har forbrugeren i praksis svært ved at tage stilling til alt den 

information der findes på boligmarkedet. Derfor har forbrugeren tendens til at ty til tommelfingerregler, 

der forsimpler deres beslutninger og forståelse.  
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Case og Shiller udformede et spørgeskema, hvor respondenterne blev stillet 5 spørgsmål omkring deres 

forståelse af boligmarkedet (Case & Shiller, 2004). Størstedelen af respondenterne svarede at grunden til 

husprisstigningerne i de større byer skyldtes, at mange ønsker at bo der. Disse respondenter skeler derfor 

mindre til de økonomiske faktorer bagved boligpriserne, hvilket kan henføres til et Behavioral Economics 

perspektiv med især regelbaseret tænkning (tommelfingerregler) og Statistiske fejlslutninger (Biased 

Probability Judgments). 

Svag forståelse for risici 

Ved køb af bolig, er der mange som ikke tager stilling til de risici der er ved at eje bolig. Den største risiko er 

potentielle prisfald, men der er også risikoen for rentestigninger på lånet, der kan resultere i en for dyr 

samlet husleje. Dog er der nu lavet lovgivning, der stresstester forbrugerens økonomi ved rentestigning, 

hvilket dog ikke tager højde for den individuelles ønskede levestandard, som forbrugeren ønsker at have. 

Jens Lunde skrev i 2007 en rapport, hvori han skriver, at tiden op mod toppen af boligpriserne i 2006K2, var 

forbrugerens tro på at boligpriserne kunne falde næsten ikke til stede (Lunde, 2007). Hvis man ser på 

tidligere undersøgelse, lavet af Boligøkonomisk Videncenter, kan det til dels ligne, at man er på vej mod 

samme scenarie som i 2006. Det ses på forventningsundersøgelserne fra tidligere kvartaler, at andelen af 

de forbrugere der tror på prisstigninger på længere sigt er stigende. 

4.6 Delkonklusion 

Efter gennemgang af de syv boligboble kriterier vurderes det at alle kriterierne er opfyldt. Der er fundet 

statistisk materiale, der underbygger dette, samt er der draget en parallel mellem enkelte af de syv kriterier 

til Behavioral Economics. Hvis man derfor skal give et svar om en forestående boligboble i København ud 

fra Case og Shillers 7 boligboble kriterier, er svaret ja. Dog er der flere faktorer der skal medtages i 

vurderingen, hvilket vil blive opsamlet under den endelige konklusion. 
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5.0 Konklusion 

Formålet med opgaven var at undersøge, hvorvidt prisstigninger historisk set i København fra 1992K2 til 

2017K3 kan beskrives ud fra udvalgte uafhængige variabler. På baggrund af denne analyse udarbejdes et 

forecast for at undersøge, hvordan fremtiden vil se ud med et konfidensinterval med 95 % sandsynlighed. 

Dette sammenholdes med relevante teorier indenfor Behavioral Economics og Case & Shillers 7 kriterier for 

en boligboble, for på den måde at konkludere om København er på vej imod en foranstående boligboble. 

I starten af opgaven, tages der udgangspunkt i den boligøkonomiske grundmodel, som er en 

ligevægtsmodel. Her foretages flere eksogene chok i diverse scenarier, for at illustrere, hvad der sker i disse 

tilfælde. F.eks. undersøges et scenarie, hvor marginalskatten sænkes, hvorfor den disponible indkomst, alt 

andet lige, vil stige, hvilket jf. den boligøkonomiske grundmodel i sidste ende betyder at boligpriserne vil 

stige. De fundamentals, der vurderes at have den største påvirkning, ud fra den boligøkonomiske 

grundmodel, er: den korte og lange rente, løn, skat, ledighed og byggeomkostninger. Alle disse medtages 

derfor til den multiple regressionsanalyse, hvor der argumenteres for, valget af de uafhængige variabler. 

Priserne pr. kvm. på ejerlejligheder i København fra 1992K2 til 2017K3 blev undersøgt og der blev fundet 17 

uafhængige variabler. Det var dog ikke muligt at finde repræsentativt data for alle variablerne, hvorfor der 

var 12 tilbage til den multiple regressionsanalyse. Forudsætningerne blev gennemgået og på baggrund af 

disse blev yderligere 4 variabler fjernet, da disse ikke opfyldte forudsætningerne. Datasættet indeholdte 

økonomiske nøgletal over en periode, hvorfor positiv autokorrelation var forventet. Durbin-Watson testen 

bekræftede positiv autokorrelation, hvorfor der blev udarbejdet en ARIMA-model. 

Efterfølgende blev iterations-processen påbegyndt, hvor den mindst signifikante uafhængige variabel blev 

taget ud, da denne havde en p-værdi over det tilladte 0,05. Til sidst endte modellen med den lange rente til 

at forklare prisudviklingen fra 1992K2 til 2017K3. Forklaringsgraden for modellen endte på 49,3 %.  

Til denne forklaringsgrad manglede ligeledes data på nogle variabler så som, befolkningstilvækst, levetiden, 

marginale skatter og boligudbuddet. Hvis det havde været muligt at fremskaffe data på disse, kunne 

modellen have givet et anderledes resultat. 

I forlængelse af analysen blev der foretaget et forecast til 2018K4, hvilket er 5 kvartaler frem, hvor det blev 

undersøgt, hvordan modellen estimerede priserne. Her konkluderes det, at der ses en tendens til, at 

priserne på ejerlejligheder kommer til at stige for denne periode. 

Efter den multiple regressionsanalyse, som endte med en forklaringsgrad på 49,3 % blev det undersøgt, 

hvilke andre faktorer som ellers kan påvirke priserne i København. Politiske reguleringer har haft en 
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indvirkning på priserne, bl.a. ses det, at indførslen af Kartoffelkuren i 1987 havde en negativ effekt på 

boligpriserne. Ydermere ses det, at indførslen af henholdsvis rentetilpasningslån og muligheden for 

afdragsfrihed, har haft en positiv effekt på priserne. Priserne på ejerlejligheder steg henholdsvis 19,22 % pr. 

år over en periode på 5 år ved indførslen af rentetilpasningslån, og 21,42 % pr. år over en periode på tre år 

ved indførslen af afdragsfriheden. Historisk set, er gennemsnitlige prisstigninger på 19,22 % og 21,42 % pr. 

år ikke naturligt og kan ikke alene udelades af indførelsen af rentetilpasningslån og muligheden for 

afdragsfrihed.  

Der må derfor være andre parametre som gjorde, at priserne steg så meget, hvorfor boligkøbernes 

forventninger til prisudviklingen blev udforsket. Begrebet Behavioral Economics og Case & Shillers 7 

boligboble kriterier blev analyseret. Den klassiske økonomiske teori har en antagelse om, at forbrugeren 

altid træffer det rationelle valg, hvilket igennem årerne dog er modbevidst, da forbrugeren lader sig 

forstyrre af sine følelser. Det er denne irrationalitet, som Behavioral Economics søger at afdække. Nogle 

eksempler på irrationelle beslutninger, som kan have en indvirkning på prisdannelsen er, at forbrugeren 

ikke tænker langsigtet i sin ageren på boligmarkedet. Forbrugeren vil hellere have en gevinst nu og her end 

at vente. En anden tendens til irrationalitet hos forbrugeren ses ved begrebet Loss Aversion, hvor tab 

vægter tungere end gevinst. Denne teori viser sig ofte i krisetider, hvor forbrugeren alt for langsomt sætter 

prisen på boligen ned og derfor til sidst står med et større tab. En tredje tendens er, at forbrugeren, kan 

lide af Overconfidence, hvilket betyder, at de er så sikre på prisstigninger, at de glemmer at boligpriserne 

også kan falde. Dette kan medføre yderligere prisstigninger, da man må formode, at de fleste forbrugere 

ikke kan forestille sig, at deres bolig ikke vil stige. En undersøgelse, foretaget af Boligøkonomisk 

Videncenter i 2017K3, bekræfter ligeledes, at under 6 % af de adspurgte tror på faldende priser 

fremadrettet. Hvis man drager en parallel mellem en lignende undersøgelse foretaget af Jens Lunde (Lunde, 

2007) inden finanskrisen i 2007 viser denne undersøgelse et lignende resultat. Denne viser, at danskernes 

tro på prisfald nærmest ikke var tilstede, hvilket rent intuitivt, er med til at påvirke prisen opad. 

Respondenterne har primært fået deres mening om prisen fra økonomiske eksperter, familie og venner. 

Denne teori bliver ligeledes bekræftet af de estimerede priser, fra regressionsanalysen, overfor faktiske 

priser som viser, at en stigning burde have været mindre og at et fald burde have været mindre. Dette 

tyder på, at det typisk er forventninger, følelser og pres som til dels også presser priserne i København. 

I forhold til, at undersøge om der er tale om en kommende boligboble i København blev Case og Shillers 7 

kriterier for en boligboble undersøgt. Det kriterium, som nok er det væsentligste, er forventninger fra 

forbrugeren. Forventningen om prisfald, er via Nykredits undersøgelse fra 2017K3 kun på 3 % af de 

adspurgte. Ydermere, når forbrugeren har denne naive indstilling til, at markedet kun kan stige, er dette en 
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direkte medvirkende årsag til stigende priser. En anden undersøgelse lavet af Boligsiden i 2015K3, viser at 

51 % af de adspurgte købte bolig for at opnå kapitalgevinst.  

Prisen pr. kvm. er steget lige siden finanskrisen og det store spørgsmål er derfor: Kan priserne blive ved 

med at stige eller om der snart indtræffer en ny krise. I gennemgangen af de 7 boligboble kriterier anses 

alle som værende opfyldt. 

Vores holdning er derfor, at priserne kan fortsætte med at stige, men om vi står over for en boligboble, er 

svært at konkludere. Man kan ikke entydigt konkludere om en boligboble er tilstede, før priserne 

efterfølgende er faldet, da dette er et bevis på, at der netop har været en boligboble.  

Politikkerne mener at vi er på vej imod en boligboble, hvorfor de netop har indført nye reguleringer for at 

undgå, at priserne skal stige unødigt meget. Det er svært på nuværende tidspunkt at vurdere om disse nye 

tiltag får den ønskede effekt.  

Jf. vores forecast-analyse, fandt vi ud af, at der er en tendens, til at prisen ikke har nået sit maksimum 

endnu og at der fortsat vil være en tendens til stigende priser frem mod 2018K4. Samtidig viste vores 

undersøgelse mht. antal solgte ejerlejligheder, at der ses en tendens til en krise 3-4 år efter toppen af antal 

solgte ejerlejligheder er nået. Hvis denne "opfundne" teori holder stik, så kan krisen og evt. priserne falde 

omkring ultimo 2018 / primo 2019. Så det er kun tiden, som kan vise om København er på vej imod en 

boligboble, da vores forecast-analyse og Case & Shillers 7 boligboble kriterier modsiger hinanden. 
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og-solvensbehov-for-kreditinstitutter.pdf?la=da 

Finanstilsynet - Vejledning om forsigtighed i kreditvurdering og belåning: 

https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/Pressemedddelelse-

Vejledning-om-forsigtighed-i-kreditvudering-ved-belaaning-010216 

Folketinget 2010 - Boligmarkedet og boligejernes økonomi: 

http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/eru/bilag/180/832616.pdf 

Tv2 - Økonomer advarer: frygt for boligboble i København: 

https://www.tv2lorry.dk/artikel/oekonomer-advarer-frygt-boligboble-i-koebenhavn 

Tv2 - Nationalbanken advarer om boligboble: situationen er tæt på uholdbar: 

http://finansdanmark.dk/toerre-tal/boligstatistik/obligationsrenter/
http://rkr.statistikbank.dk/201
https://www.dr.dk/nyheder/penge/boligboble-mursten-har-aldrig-vaeret-mere-vaerd
http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-09-14-nationalbanken-advarer-om-boligboble-situationen-er-taet-paa-uholdbar
http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-09-14-nationalbanken-advarer-om-boligboble-situationen-er-taet-paa-uholdbar
https://www.business.dk/bolig/det-taler-imod-en-boligboble-i-koebenhavn%23
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2016/Vejledning-om-tilstraekkeligt-kapitalgrundlag-og-solvensbehov-for-kreditinstitutter.pdf?la=da
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2016/Vejledning-om-tilstraekkeligt-kapitalgrundlag-og-solvensbehov-for-kreditinstitutter.pdf?la=da
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
http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/eru/bilag/180/832616.pdf
https://www.tv2lorry.dk/artikel/oekonomer-advarer-frygt-boligboble-i-koebenhavn
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 http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-09-14-nationalbanken-advarer-om-boligboble-situationen-er-taet-

paa-uholdbar 

Danmarks Statistik - Sådan brugte vi 1000 kr. i 2016: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=23733 

Finans.dk - Nu koster en kvadratmeterpris i København mere end 40.000 kr.: 

https://finans.dk/privatokonomi/ECE9788119/nu-koster-en-kvadratmeter-i-koebenhavn-mere-end-40000-

kr/?ctxref=ext 

Magasinet Penge - Fra 1. juli bliver dit sommerhus-lån billigere: 

 https://penge.dk/bolig/regeringen-fra-1-juli-bliver-dit-sommerhus-lan-billigere 

Moneybanker - Rentens betydning: 

https://moneybanker.dk/privatlaan/rentens-betydning-for-privatlaan/ 

Berlingske Business - København mangler 45.000 boliger: 

https://www.business.dk/bolig/koebenhavn-mangler-45.000-boliger 

Finans - Familien Danmark har aldrig haft flere penge: 

https://finans.dk/finans2/ECE9631245/familien-danmark-har-aldrig-haft-flere-penge-mellem-

haenderne/?ctxref=ext 

Finans - Så meget stiger dit hus de næste 3 år: 

https://finans.dk/privatokonomi/ECE9597576/ny-prognose-saa-meget-stiger-dit-hus-i-pris-de-naeste-tre-

aar/?ctxref=ext 

Berlingske Business - København mangler små lejligheder: 

https://www.business.dk/bolig/koebenhavn-mangler-smaa-lejligheder 

Minitab - Test for autocorrelation by using the Durbin-Watson: 

https://support.minitab.com/en-us/minitab/18/help-and-how-to/modeling-

statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/test-for-autocorrelation-by-using-the-durbin-

watson-statistic/ 

Skatteministeriet - Forstå de nye boligskatter: 

http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-09-14-nationalbanken-advarer-om-boligboble-situationen-er-taet-paa-uholdbar
http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-09-14-nationalbanken-advarer-om-boligboble-situationen-er-taet-paa-uholdbar
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=23733
https://finans.dk/privatokonomi/ECE9788119/nu-koster-en-kvadratmeter-i-koebenhavn-mere-end-40000-kr/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE9788119/nu-koster-en-kvadratmeter-i-koebenhavn-mere-end-40000-kr/?ctxref=ext
https://penge.dk/bolig/regeringen-fra-1-juli-bliver-dit-sommerhus-lan-billigere
https://moneybanker.dk/privatlaan/rentens-betydning-for-privatlaan/
https://www.business.dk/bolig/koebenhavn-mangler-45.000-boliger
https://finans.dk/finans2/ECE9631245/familien-danmark-har-aldrig-haft-flere-penge-mellem-haenderne/?ctxref=ext
https://finans.dk/finans2/ECE9631245/familien-danmark-har-aldrig-haft-flere-penge-mellem-haenderne/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE9597576/ny-prognose-saa-meget-stiger-dit-hus-i-pris-de-naeste-tre-aar/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE9597576/ny-prognose-saa-meget-stiger-dit-hus-i-pris-de-naeste-tre-aar/?ctxref=ext
https://www.business.dk/bolig/koebenhavn-mangler-smaa-lejligheder
https://support.minitab.com/en-us/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/test-for-autocorrelation-by-using-the-durbin-watson-statistic/
https://support.minitab.com/en-us/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/test-for-autocorrelation-by-using-the-durbin-watson-statistic/
https://support.minitab.com/en-us/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/test-for-autocorrelation-by-using-the-durbin-watson-statistic/
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 http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2017/maj/forstaa-de-nye-boligskatter-paa-10-minutter 

Kenddinkommune - Udgifter København: 

http://kenddinkommune.dk/tabel.php?kid=101&postid=0.25&type=ud 

Politikken - Skaber Apple et mirakel på en mark ved Viborg?: 

https://politiken.dk/indland/art5765405/Skaber-Apple-et-mirakel-p%C3%A5-en-mark-ved-Viborg 

Finanstilsynet - Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder: 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2016/Vejledning-om-tilstraekkeligt-kapitalgrundlag-

og-solvensbehov-for-kreditinstitutter.pdf?la=da 

Skatteministeriet - Skatteministeriets forklaring af baggrunden af skattereformen: 

 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen 

Bolius - Så meget er huspriserne steget siden 1965: 

https://www.bolius.dk/saa-meget-er-huspriserne-steget-siden-1965-40843/ 

Berlingske Business - De afdragsfrie lån fylder ti år: 

https://www.business.dk/bolig/de-afdragsfrie-laan-fylder-ti-aar 

Skatteministeriet - Skatteministeriets forklaring af baggrunden for skatteomlægningen: 

 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1994-skatteomlaegningen 

Jyskeinvest - Jyske Invest Danske Aktier: 

https://jyskeinvest.dk/afdelingerogkurser/afdelingoverblik/afdelinghistoriskeafkast?portfolioId=8C. 

Skatteministeriet - Skatteministeriets beskrivelse af skattestoppet og skatteloftet: 

http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger/skattestop-og-

skatteloft 

Skat - Artikel om regeringens skattestop i 2002: 

http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/ska%CF%84/2002/august/ska%CF%84-august-

2002/skattestop 

Skatteministeriet - 1999-skattejusteringen (pinsepakken): 

http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2017/maj/forstaa-de-nye-boligskatter-paa-10-minutter
http://kenddinkommune.dk/tabel.php?kid=101&postid=0.25&type=ud
https://politiken.dk/indland/art5765405/Skaber-Apple-et-mirakel-p%C3%A5-en-mark-ved-Viborg
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2016/Vejledning-om-tilstraekkeligt-kapitalgrundlag-og-solvensbehov-for-kreditinstitutter.pdf?la=da
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2016/Vejledning-om-tilstraekkeligt-kapitalgrundlag-og-solvensbehov-for-kreditinstitutter.pdf?la=da
http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen
https://www.bolius.dk/saa-meget-er-huspriserne-steget-siden-1965-40843/
https://www.business.dk/bolig/de-afdragsfrie-laan-fylder-ti-aar
http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1994-skatteomlaegningen
https://jyskeinvest.dk/afdelingerogkurser/afdelingoverblik/afdelinghistoriskeafkast?portfolioId=8C
http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger/skattestop-og-skatteloft
http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger/skattestop-og-skatteloft
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/ska%CF%84/2002/august/ska%CF%84-august-2002/skattestop
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/ska%CF%84/2002/august/ska%CF%84-august-2002/skattestop
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http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1999-skattejusteringen-pinsepakken 

Nationalbanken - Andelen af afdragsfrie realkreditlån er faldet svagt: 

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/nyeste/Sider/Andelen-af-afdragsfrie-realkreditl%C3%A5n-er-

faldet-svagt.aspx 

Finansdanmark - Realkreditudlånet 2. kvartal 2017: 

https://finansdanmark.dk/media/17417/udlaansstatistikken-2-kvartal-2017.pdf 

Skatteministeriet - Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007:  

http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/lavere-skat-paa-arbejdsindkomst-2004-2007 

Skatteministeriet - Forårspakken – fremrykning af lavere skat på arbejdsindkomst i 2004: 

http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakken 

Skatteministeriet - Skattereformer og skatteomlægninger siden 1987: 

http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereformer-og-skatteomlaegninger-siden-1987 

Gyldendal, Den store danske - Finanskrisen: 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8konomiske_forhol

d/Finanskrisen 

Berlingske Business - Den europæiske gældskrise:  

https://www.business.dk/global/den-europaeiske-gaeldskrise 

Boligsiden - Antallet af danske boligejere stiger:  

https://bolignyheder.boligsiden.dk/2017/12/antallet-af-danske-boligejere-stiger/ 

Berlingske Business - De danske boligpriser fortsætter med at stige:  

https://www.business.dk/bolig/de-danske-boligpriser-fortsaetter-med-at-stige 

Boligøkonomisk Videncenter - Boligmarkedet – DANSKERNES FORVENTNINGER, 3. KVARTAL 2017: 

http://www.bvc.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/Danskernes%20forv%203kvartal2017.pdf 

Dagbladet Børsen - Rohde til husejerne: I bliver 239.000 kr. rigere i snit over 4 år:  

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/359883/rohde_til_husejerne_i_bliver_239000_kr_rigere_i_

snit_over_fire_aar.html?hl=YToyOntpOjA7czoxNDoiTmF0aW9uYWxiYW5rZW4iO2k6MTk7czoyOToiTmF0a

W9uYWxiYW5rZW4gTmF0aW9uYWxiYW5rZW4iO30 

Finans - Så meget stiger dit hus de næste tre år: 

http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1999-skattejusteringen-pinsepakken
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/nyeste/Sider/Andelen-af-afdragsfrie-realkreditl%C3%A5n-er-faldet-svagt.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/nyeste/Sider/Andelen-af-afdragsfrie-realkreditl%C3%A5n-er-faldet-svagt.aspx
https://finansdanmark.dk/media/17417/udlaansstatistikken-2-kvartal-2017.pdf
http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/lavere-skat-paa-arbejdsindkomst-2004-2007
http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakken
http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereformer-og-skatteomlaegninger-siden-1987
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8konomiske_forhold/Finanskrisen
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8konomiske_forhold/Finanskrisen
https://www.business.dk/global/den-europaeiske-gaeldskrise
https://bolignyheder.boligsiden.dk/2017/12/antallet-af-danske-boligejere-stiger/
https://www.business.dk/bolig/de-danske-boligpriser-fortsaetter-med-at-stige
http://www.bvc.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/Danskernes%20forv%203kvartal2017.pdf
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/359883/rohde_til_husejerne_i_bliver_239000_kr_rigere_i_snit_over_fire_aar.html?hl=YToyOntpOjA7czoxNDoiTmF0aW9uYWxiYW5rZW4iO2k6MTk7czoyOToiTmF0aW9uYWxiYW5rZW4gTmF0aW9uYWxiYW5rZW4iO30
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/359883/rohde_til_husejerne_i_bliver_239000_kr_rigere_i_snit_over_fire_aar.html?hl=YToyOntpOjA7czoxNDoiTmF0aW9uYWxiYW5rZW4iO2k6MTk7czoyOToiTmF0aW9uYWxiYW5rZW4gTmF0aW9uYWxiYW5rZW4iO30
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/359883/rohde_til_husejerne_i_bliver_239000_kr_rigere_i_snit_over_fire_aar.html?hl=YToyOntpOjA7czoxNDoiTmF0aW9uYWxiYW5rZW4iO2k6MTk7czoyOToiTmF0aW9uYWxiYW5rZW4gTmF0aW9uYWxiYW5rZW4iO30
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https://finans.dk/privatokonomi/ECE9597576/ny-prognose-saa-meget-stiger-dit-hus-i-pris-de-naeste-tre-

aar/?ctxref=ext 

Nykredit - Danskerne er boligoptimister: 

 https://www.nykredit.dk/dit-liv/nyheder-om-bolig-og-privatoekonomi/danskerne-er-boligoptimister 

Finans - Danskerne tror på højere boligpriser, men prisfald i Sverige spøger: 

 https://finans.dk/privatokonomi/ECE10255620/danskerne-tror-paa-hoejere-boligpriser-men-prisfald-i-

sverige-spoeger/?ctxref=ext 

Boligsiden - Boligen er også en investering: 

 https://bolignyheder.boligsiden.dk/2015/10/boligen-er-ogsaa-en-investering/ 

Nykredit - Boligpriserne fortsætter op: 

 https://www.nykredit.dk/prognose-boligpriser-fortsaetter-op 

Dagbladet Børsen - Cheføkonom kalder norske boligpriser en påmindelse: "Ting der stiger hurtigt i pris kan 

også falde meget hurtigt". 

http://penge.borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/359379/chefoekonom_kalder_norske_boligpris

er_en_paamindelse_ting_der_stiger_hurtigt_i_pris_kan_ogsaa_falde_meget_hurtigt.html?hl=YTozOntpOjA

7czoxMToiYm9saWdwcmlzZXIiO2k6MTtzOjU6Ik5vcmdlIjtpOjg7czoxMToiQm9saWdwcmlzZXIiO30 

Fyens Stiftstidende - Boligindgreb er hverken for skrapt eller slapt: 

https://www.fyens.dk/erhverv/Rangvid-Boligindgreb-er-hverken-for-skrapt-eller-slapt/artikel/2569235 

Statistiske hjemmesider: 

www.dst.dk – tal brugt til regressionsanalyse og diverse tal brugt til forklaring i visse afsnit 

www.statisstikbanken.dk – diverse tal til brug for illustration af visse forklarende elementer 

www.finansdanmark.dk – diverse boligstatistikker 

www.nationalbanken.dk – statistik over fordelingen af låntyper med og uden afdrag 

www.stats.oecd.org – Danskernes boliggæld i millioner kroner 

  

https://finans.dk/privatokonomi/ECE9597576/ny-prognose-saa-meget-stiger-dit-hus-i-pris-de-naeste-tre-aar/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE9597576/ny-prognose-saa-meget-stiger-dit-hus-i-pris-de-naeste-tre-aar/?ctxref=ext
https://www.nykredit.dk/dit-liv/nyheder-om-bolig-og-privatoekonomi/danskerne-er-boligoptimister
https://finans.dk/privatokonomi/ECE10255620/danskerne-tror-paa-hoejere-boligpriser-men-prisfald-i-sverige-spoeger/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE10255620/danskerne-tror-paa-hoejere-boligpriser-men-prisfald-i-sverige-spoeger/?ctxref=ext
https://bolignyheder.boligsiden.dk/2015/10/boligen-er-ogsaa-en-investering/
https://www.nykredit.dk/prognose-boligpriser-fortsaetter-op
http://penge.borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/359379/chefoekonom_kalder_norske_boligpriser_en_paamindelse_ting_der_stiger_hurtigt_i_pris_kan_ogsaa_falde_meget_hurtigt.html?hl=YTozOntpOjA7czoxMToiYm9saWdwcmlzZXIiO2k6MTtzOjU6Ik5vcmdlIjtpOjg7czoxMToiQm9saWdwcmlzZXIiO30
http://penge.borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/359379/chefoekonom_kalder_norske_boligpriser_en_paamindelse_ting_der_stiger_hurtigt_i_pris_kan_ogsaa_falde_meget_hurtigt.html?hl=YTozOntpOjA7czoxMToiYm9saWdwcmlzZXIiO2k6MTtzOjU6Ik5vcmdlIjtpOjg7czoxMToiQm9saWdwcmlzZXIiO30
http://penge.borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/359379/chefoekonom_kalder_norske_boligpriser_en_paamindelse_ting_der_stiger_hurtigt_i_pris_kan_ogsaa_falde_meget_hurtigt.html?hl=YTozOntpOjA7czoxMToiYm9saWdwcmlzZXIiO2k6MTtzOjU6Ik5vcmdlIjtpOjg7czoxMToiQm9saWdwcmlzZXIiO30
https://www.fyens.dk/erhverv/Rangvid-Boligindgreb-er-hverken-for-skrapt-eller-slapt/artikel/2569235
http://www.dst.dk/
http://www.statisstikbanken.dk/
http://www.finansdanmark.dk/
http://www.nationalbanken.dk/
http://www.stats.oecd.org/
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7.0 Bilag: 

Bilag 1 - Originale nøgletal til brug for regressionsanalysen: 

 

pris pr. kvm Byggeomk. Lang rente Ledighed Tvangsaukt. Kronekurser Løn Biler BNP Konkurser Forbrug Solgte ejerlej. Kort rente

1992K1 5625,40 74,60 10,17 11,10 1477,00 94,74 199,40 8119,33 228,70 216,67 113021,00 1191,00 10,17

1992K2 5733,80 74,80 10,32 11,20 1555,00 95,00 206,10 8690,67 229,00 221,33 113659,00 1081,00 10,32

1992K3 5503,60 75,10 11,19 11,37 1412,00 97,39 203,80 6689,33 232,30 270,00 114151,00 1095,00 11,19

1992K4 5415,00 75,30 12,79 11,73 1570,00 100,21 206,00 4673,33 233,00 257,33 113824,00 965,00 12,79

1993K1 5003,60 75,90 13,38 12,07 1601,00 102,30 205,10 6112,00 230,10 266,67 112347,00 895,00 13,38

1993K2 4996,20 75,70 8,84 12,40 1272,00 101,53 210,10 7848,33 229,50 281,67 111446,00 1033,00 8,84

1993K3 5200,60 75,80 9,41 12,50 1257,00 97,28 208,60 6694,00 233,20 292,33 113611,00 1345,00 9,41

1993K4 4889,80 76,30 7,65 12,73 1209,00 98,72 211,10 6707,00 235,60 328,67 116441,00 1509,00 7,65

1994K1 5091,40 77,30 6,09 12,80 1111,00 98,92 211,20 10620,67 242,90 274,67 121057,00 1304,00 6,09

1994K2 4944,40 77,60 6,15 12,70 801,00 99,26 213,20 14088,00 247,10 236,00 123359,00 1505,00 6,15

1994K3 5014,80 77,90 6,92 12,13 734,00 100,49 215,00 11146,33 248,70 220,67 125257,00 1423,00 6,92

1994K4 4855,80 78,90 6,74 11,50 680,00 100,79 216,90 10476,33 254,70 235,33 125867,00 1488,00 6,74

1995K1 5151,20 80,50 6,82 11,07 534,00 101,83 218,90 12619,67 257,40 206,00 126625,00 1403,00 6,82

1995K2 5020,80 81,00 6,91 10,53 443,00 104,60 221,20 12968,00 258,00 175,67 128028,00 1493,00 6,91

1995K3 5362,60 81,40 6,18 10,27 399,00 104,56 223,20 9911,00 258,60 188,00 128775,00 1662,00 6,18

1995K4 5250,00 81,80 5,42 9,73 381,00 104,67 225,30 9738,67 262,40 183,67 129086,00 1677,00 5,42

1996K1 5477,60 82,40 4,51 9,17 376,00 104,06 227,60 12074,00 264,50 148,33 131636,00 1609,00 4,51

1996K2 5885,40 83,00 3,99 9,07 309,00 102,47 229,60 14377,33 271,80 156,00 132990,00 1751,00 3,99

1996K3 5961,60 83,30 4,01 8,83 281,00 102,79 231,60 10423,67 275,50 140,33 134018,00 2056,00 4,01

1996K4 5982,00 84,00 3,74 8,50 314,00 102,11 233,60 10433,67 276,10 142,67 134503,00 1988,00 3,74

1997K1 6419,60 84,60 3,72 8,20 245,00 101,01 235,70 13099,67 281,50 147,00 136627,00 1804,00 3,72

1997K2 6730,80 85,30 3,75 8,13 209,00 100,39 238,40 17756,67 285,90 156,00 139791,00 2176,00 3,75

1997K3 7074,20 85,70 3,80 7,80 227,00 98,61 240,60 9330,00 287,50 142,67 138403,00 2398,00 3,80

1997K4 7337,60 86,30 4,17 7,50 237,00 99,95 242,60 10682,67 291,20 140,67 142552,00 2036,00 4,17

1998K1 7648,40 86,80 4,17 7,10 230,00 99,97 245,40 13846,00 293,40 145,33 142319,00 2141,00 4,17

1998K2 8225,20 87,60 4,36 6,70 167,00 100,45 249,00 16631,67 292,40 140,00 143279,00 2179,00 4,36

1998K3 8796,60 88,80 4,37 6,43 158,00 101,73 251,60 12081,67 299,20 135,33 145549,00 2339,00 4,37

1998K4 9154,80 89,30 4,38 6,03 162,00 102,91 253,80 11520,00 300,90 130,00 146526,00 1907,00 4,38

1999K1 9823,40 91,00 3,64 5,97 166,00 101,29 257,50 13169,00 304,00 139,00 145760,00 1935,00 3,64

1999K2 10385,60 91,10 3,32 5,80 158,00 99,93 258,90 13628,00 307,10 126,67 145107,00 2127,00 3,32

1999K3 10958,60 91,60 3,71 5,57 136,00 99,12 260,70 10458,00 311,80 143,67 147858,00 2159,00 3,71

1999K4 10934,80 90,70 4,25 5,43 175,00 98,18 263,60 10822,33 318,70 135,67 150077,00 1665,00 4,25

2000K1 11324,80 91,30 4,63 5,57 140,00 96,80 266,70 10441,33 324,20 147,33 151042,00 1771,00 4,63

2000K2 11950,40 93,10 5,42 5,53 154,00 95,51 267,60 11004,33 329,70 126,67 151552,00 1913,00 5,42

2000K3 12156,00 93,90 6,22 5,67 157,00 95,15 270,60 8295,33 332,40 155,33 152707,00 2063,00 6,22

2000K4 12700,20 95,10 5,72 5,70 144,00 94,83 273,00 8136,67 340,60 161,33 153017,00 1771,00 5,72

2001K1 13283,00 95,90 5,11 5,47 153,00 97,01 276,10 7554,00 337,50 167,00 154047,00 1762,00 5,11

2001K2 14157,60 96,40 5,06 5,13 127,00 96,14 280,20 9741,00 341,40 182,00 156813,00 1829,00 5,06

2001K3 15107,80 96,60 4,71 5,10 123,00 97,00 282,50 7229,33 345,10 199,33 157193,00 1763,00 4,71

2001K4 15304,00 97,00 3,84 5,03 150,00 97,21 285,10 7513,67 347,50 227,67 156693,00 1426,00 3,84

2002K1 15599,00 98,00 3,99 5,30 123,00 96,90 288,10 8466,00 349,70 221,00 159791,00 1487,00 3,99

2002K2 16035,00 98,50 4,06 5,57 128,00 97,27 290,60 11060,67 350,90 211,33 160187,00 1667,00 4,06

2002K3 16382,20 98,70 3,75 5,77 135,00 98,24 293,40 8928,00 354,60 214,00 161918,00 1661,00 3,75

2002K4 16168,00 99,30 3,32 6,00 149,00 98,49 297,30 8744,67 355,10 180,33 163380,00 1391,00 3,32

2003K1 16912,00 100,00 2,74 6,27 121,00 100,04 300,90 7182,67 357,10 216,67 163202,00 1618,00 2,74

2003K2 17056,60 101,20 2,36 6,57 126,00 101,62 302,30 8614,33 355,20 195,33 163565,00 1621,00 2,36

2003K3 17091,00 101,20 2,23 6,63 141,00 101,50 305,80 7735,67 358,90 215,33 165325,00 1762,00 2,23

2003K4 17321,80 101,30 2,51 7,00 155,00 101,72 309,30 8634,33 365,50 205,00 168332,00 1760,00 2,51

2004K1 18053,60 101,50 2,27 7,03 142,00 102,40 311,30 8573,67 371,40 222,33 170835,00 2041,00 2,27

2004K2 18912,20 102,40 2,32 6,83 141,00 101,66 312,50 11114,00 373,20 220,00 172150,00 2186,00 2,32

2004K3 20013,80 103,30 2,36 6,73 129,00 101,95 315,20 9653,33 377,20 212,67 175886,00 1943,00 2,36

2004K4 20736,40 104,30 2,41 6,60 123,00 102,78 317,50 11506,67 384,30 210,00 181421,00 1809,00 2,41

2005K1 21982,80 104,20 2,36 6,30 106,00 102,66 320,10 10751,00 387,50 184,33 179077,00 2166,00 2,36

2005K2 24395,60 104,90 2,22 6,27 88,00 101,78 320,30 14108,67 395,20 215,00 184192,00 2399,00 2,22

2005K3 27234,00 105,90 2,23 6,10 87,00 101,12 323,70 12143,33 399,60 213,67 187639,00 1973,00 2,23

2005K4 29128,60 106,40 2,66 5,90 91,00 100,78 326,50 12523,00 403,70 216,67 189254,00 1570,00 2,66

2006K1 29279,20 107,60 3,01 5,67 58,00 100,87 329,40 12114,67 412,10 170,67 192654,00 1968,00 3,01

2006K2 30717,60 109,70 3,33 5,33 61,00 101,66 330,60 15432,67 425,00 160,67 196124,00 1600,00 3,33

2006K3 30480,20 111,20 3,51 5,43 35,00 101,93 333,70 11974,33 424,40 156,67 194420,00 1124,00 3,51

2006K4 28734,00 112,50 3,94 5,43 49,00 102,00 337,00 12718,00 420,80 175,00 195809,00 994,00 3,94

2007K1 27487,40 114,70 4,17 5,53 55,00 102,39 340,70 12312,33 429,60 205,67 197391,00 1542,00 4,17

2007K2 26538,60 117,00 4,38 5,40 60,00 103,07 343,60 13932,33 429,20 187,00 199103,00 1548,00 4,38

2007K3 26001,00 118,60 4,51 4,90 71,00 103,26 347,70 13413,67 434,60 197,00 201612,00 1527,00 4,51

2007K4 25343,80 118,90 4,53 4,37 69,00 104,23 351,60 14502,00 445,40 209,33 206332,00 1345,00 4,53

2008K1 24220,00 119,50 4,30 4,34 109,00 105,36 355,50 13328,00 450,70 230,33 208186,00 1302,00 4,30

2008K2 23575,80 120,50 4,93 4,33 156,00 106,47 359,20 15357,67 450,00 260,67 209973,00 1359,00 4,93

2008K3 22711,20 121,40 5,15 4,33 228,00 105,94 375,00 12114,00 455,80 322,00 208847,00 952,00 5,15

2008K4 20246,60 121,20 5,09 4,70 307,00 105,44 393,38 9421,33 445,00 411,00 202143,00 721,00 5,09

2009K1 19091,20 120,20 3,65 5,40 223,00 107,37 413,44 8345,00 433,50 449,33 198782,00 835,00 3,65

2009K2 19779,20 120,50 2,67 6,23 223,00 107,64 439,49 9881,00 423,80 489,00 201225,00 1085,00 2,67

2009K3 20044,40 120,10 2,13 6,70 301,00 107,77 464,54 8916,33 430,50 477,67 202535,00 1135,00 2,13

2009K4 20562,80 120,20 1,78 7,20 360,00 108,35 493,34 10274,00 434,30 488,00 202539,00 1289,00 1,78

2010K1 21690,20 120,50 1,46 7,47 402,00 106,00 513,08 11061,67 444,20 539,67 207247,00 1121,00 1,46

2010K2 22336,00 121,20 1,08 7,60 298,00 103,32 538,73 13488,67 449,80 558,33 206158,00 1269,00 1,08

2010K3 22345,60 121,90 1,23 7,67 284,00 102,84 564,05 12319,67 457,40 560,33 208815,00 1281,00 1,23

2010K4 22377,00 122,80 1,40 7,77 288,00 103,66 577,59 14334,67 459,50 498,00 210437,00 1199,00 1,40

2011K1 22452,80 123,90 1,44 7,53 293,00 103,06 592,60 13563,00 461,50 464,00 211421,00 1145,00 1,44

2011K2 22387,80 126,00 1,75 7,57 238,00 104,45 600,31 15671,33 462,60 466,33 214330,00 1127,00 1,75

2011K3 20962,00 126,90 1,38 7,57 279,00 103,89 606,91 13115,67 458,90 452,67 214578,00 1089,00 1,38

2011K4 20772,00 127,10 1,14 7,47 287,00 103,08 608,12 14248,00 463,90 430,67 215796,00 1131,00 1,14

2012K1 20899,60 128,10 0,80 7,47 311,00 101,68 608,12 13572,00 468,60 453,00 218568,00 1209,00 0,80

2012K2 21208,00 129,20 0,56 7,77 233,00 101,09 609,95 14239,33 473,50 425,67 219995,00 1393,00 0,56

2012K3 21934,00 129,50 0,22 7,73 233,00 99,33 620,93 14553,33 476,50 470,67 219988,00 1498,00 0,22

2012K4 23026,40 130,20 0,28 7,70 230,00 100,30 633,97 13947,33 476,40 494,33 221087,00 1375,00 0,28

2013K1 23053,60 129,70 0,28 7,47 234,00 101,64 656,79 13925,67 478,60 438,00 222669,00 1231,00 0,28

2013K2 24446,80 131,20 0,18 7,50 211,00 101,90 671,24 16524,67 479,60 396,33 222541,00 1422,00 0,18

2013K3 24796,40 131,70 0,23 7,33 170,00 102,57 673,25 14198,33 484,30 420,00 223378,00 1549,00 0,23

2013K4 25232,40 131,80 0,23 7,20 164,00 103,40 675,27 15565,67 487,20 399,67 224480,00 1486,00 0,23

2014K1 25934,00 132,20 0,20 6,57 136,00 103,74 669,87 15911,67 489,60 326,33 224594,00 1520,00 0,20

2014K2 26503,80 132,90 0,22 6,40 145,00 103,83 672,55 16936,67 491,10 300,00 226316,00 1777,00 0,22

2014K3 27217,00 133,60 0,16 6,30 121,00 103,10 680,62 14382,00 496,70 320,33 227770,00 1892,00 0,16

2014K4 27279,00 134,10 0,17 6,20 157,00 102,41 690,83 15572,67 503,80 375,67 229485,00 2075,00 0,17

2015K1 28982,20 133,80 -0,16 5,97 140,00 99,58 696,36 16351,00 506,00 355,00 229558,00 2274,00 -0,16

2015K2 31249,60 136,10 -0,21 5,77 101,00 98,40 711,68 18414,67 507,10 350,00 231756,00 2315,00 -0,21

2015K3 31550,40 136,10 -0,17 5,37 108,00 99,47 721,64 16684,33 507,30 286,33 234223,00 2096,00 -0,17

2015K4 31963,40 137,00 -0,09 5,20 140,00 99,28 734,63 17434,00 506,70 340,67 235184,00 1787,00 -0,09

2016K1 32417,40 137,41 -0,09 5,03 113,00 100,22 753,00 17373,33 510,80 669,33 236432,00 1911,00 -0,09

2016K2 34121,40 138,09 -0,28 5,07 83,00 100,81 764,29 21534,67 513,40 549,33 238593,00 2115,00 -0,28

2016k3 34632,40 137,95 -0,43 5,10 79,00 101,10 780,34 17152,00 516,60 476,00 239840,00 1968,00 -0,43

2016k4 35188,80 138,63 -0,38 5,10 98,00 101,04 792,83 18098,00 525,30 499,00 242524,00 1724,00 -0,38

2017k1 36120,00 138,90 -0,51 5,10 107,00 100,52 806,30 19888,67 535,70 448,00 244135,00 2017,00 -0,51

2017k2 37824,20 138,90 -0,54 5,10 75,00 101,58 824,04 21311,67 536,50 441,33 245859,00 2029,00 -0,54

2017k3 38685,20 139,04 -0,58 5,13 62,00 103,08 845,47 14951,33 532,30 460,00 245451,00 1914,00 -0,58
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Bilag 2 - Originale nøgletal brugt til regressionsanalysen omregnet til %-vis ændring fra kvartal til kvartal: 

 

pris pr. kvm byggeomk Lang rente ledighed tvangsauk.kronekurs løn biler BNP konkurser forbrug solgte ejerlej. korte rente

0,01              -0,01            0,02            0,01         0,05          0,00           0,02   0,07   0,00    0,02            0,01      -0,09                 0,02              

-0,04            0,00             0,04            0,01         -0,09        0,03           -0,01 -0,23  0,01    0,22            0,00      0,01                   0,08              

-0,01            0,00             -0,01          0,03         0,11          0,03           0,01   -0,30  0,00    -0,05          -0,00     -0,12                 0,14              

-0,06            0,01             -0,08          0,03         0,02          0,02           -0,00 0,31   -0,01   0,04            -0,01     -0,07                 0,05              

-0,01            -0,01            -0,13          0,03         -0,21        -0,01         0,02   0,28   -0,00   0,06            -0,01     0,15                   -0,34            

0,04              -0,00            -0,10          0,01         -0,01        -0,04         -0,01 -0,15  0,02    0,04            0,02      0,30                   0,06              

-0,02            0,00             0,00            0,02         -0,04        0,01           0,01   0,00   0,01    0,12            0,02      0,12                   -0,19            

-0,00            0,01             -0,02          0,01         -0,08        0,00           -0,00 0,58   0,03    -0,16          0,04      -0,14                 -0,20            

-0,04            -0,00            0,16            -0,01        -0,28        0,00           0,00   0,33   0,02    -0,14          0,02      0,15                   0,01              

-0,01            0,00             0,11            -0,04        -0,08        0,01           0,00   -0,21  0,01    -0,06          0,02      -0,05                 0,13              

-0,01            0,01             0,01            -0,05        -0,07        0,00           0,00   -0,06  0,02    0,07            0,00      0,05                   -0,03            

0,02              0,02             0,06            -0,04        -0,21        0,01           0,00   0,20   0,01    -0,12          0,01      -0,06                 0,01              

0,00              -0,00            -0,04          -0,05        -0,17        0,03           0,00   0,03   0,00    -0,15          0,01      0,06                   0,01              

0,06              0,01             -0,04          -0,03        -0,10        -0,00         0,01   -0,24  0,00    0,07            0,01      0,11                   -0,10            

-0,02            -0,00            -0,05          -0,05        -0,05        0,00           0,00   -0,02  0,01    -0,02          0,00      0,01                   -0,12            

0,04              0,00             -0,02          -0,06        -0,01        -0,01         0,01   0,24   0,01    -0,19          0,02      -0,04                 -0,17            

0,07              -0,00            0,01            -0,01        -0,18        -0,02         -0,00 0,19   0,03    0,05            0,01      0,09                   -0,11            

-0,02            0,00             -0,01          -0,03        -0,09        0,00           0,01   -0,27  0,01    -0,10          0,01      0,17                   0,00              

-0,00            0,00             -0,06          -0,04        0,12          -0,01         0,00   0,00   0,00    0,02            0,00      -0,03                 -0,07            

0,07              0,00             -0,03          -0,04        -0,22        -0,01         0,01   0,26   0,02    0,03            0,02      -0,09                 -0,00            

0,05              -0,00            -0,00          -0,01        -0,15        -0,01         0,00   0,36   0,02    0,06            0,02      0,21                   0,01              

0,03              -0,00            -0,03          -0,04        0,09          -0,02         0,00   -0,47  0,01    -0,09          -0,01     0,10                   0,01              

0,04              0,00             -0,01          -0,04        0,04          0,01           0,00   0,14   0,01    -0,01          0,03      -0,15                 0,10              

0,05              0,00             -0,09          -0,05        -0,03        0,00           0,01   0,30   0,01    0,03            -0,00     0,05                   0,00              

0,05              0,00             -0,04          -0,06        -0,27        0,00           0,01   0,20   -0,00   -0,04          0,01      0,02                   0,05              

0,06              0,01             -0,02          -0,04        -0,05        0,01           0,01   -0,27  0,02    -0,03          0,02      0,07                   0,00              

0,04              0,00             0,03            -0,06        0,03          0,01           0,00   -0,05  0,01    -0,04          0,01      -0,18                 0,00              

0,08              0,01             -0,06          -0,01        0,02          -0,02         0,01   0,14   0,01    0,07            -0,01     0,01                   -0,17            

0,03              -0,01            0,03            -0,03        -0,05        -0,01         -0,01 0,03   0,01    -0,09          -0,00     0,10                   -0,09            

0,04              0,00             0,23            -0,04        -0,14        -0,01         0,00   -0,23  0,02    0,13            0,02      0,02                   0,12              

-0,01            -0,02            -0,01          -0,02        0,29          -0,01         0,00   0,03   0,02    -0,06          0,02      -0,23                 0,15              

0,04              -0,00            -0,02          0,02         -0,20        -0,01         0,01   -0,04  0,02    0,09            0,01      0,06                   0,09              

0,05              0,01             0,00            -0,01        0,10          -0,01         -0,01 0,05   0,02    -0,14          0,00      0,08                   0,17              

0,02              0,01             0,08            0,02         0,02          -0,00         0,01   -0,25  0,01    0,23            0,01      0,08                   0,15              

0,03              0,01             -0,06          0,01         -0,08        -0,00         0,00   -0,02  0,02    0,04            0,00      -0,14                 -0,08            

0,04              0,00             -0,06          -0,04        0,06          0,02           0,01   -0,07  -0,01   0,04            0,01      -0,01                 -0,11            

0,05              -0,01            -0,01          -0,06        -0,17        -0,01         0,00   0,29   0,01    0,09            0,02      0,04                   -0,01            

0,06              0,00             -0,02          -0,01        -0,03        0,01           0,01   -0,26  0,01    0,10            0,00      -0,04                 -0,07            

-0,01            0,00             -0,09          -0,01        0,22          0,00           0,01   0,04   0,01    0,14            -0,00     -0,19                 -0,19            

0,03              0,00             0,04            0,05         -0,18        -0,00         0,00   0,13   0,01    -0,03          0,02      0,04                   0,04              

0,01              -0,01            0,01            0,05         0,04          0,00           -0,00 0,31   0,00    -0,04          0,00      0,12                   0,02              

0,02              0,00             -0,06          0,04         0,05          0,01           0,01   -0,19  0,01    0,01            0,01      -0,00                 -0,08            

-0,02            -0,00            -0,03          0,04         0,10          0,00           0,01   -0,02  0,00    -0,16          0,01      -0,16                 -0,11            

0,06              -0,00            -0,09          0,04         -0,19        0,02           0,00   -0,18  0,01    0,20            -0,00     0,16                   -0,17            

-0,01            0,01             -0,02          0,05         0,04          0,02           -0,00 0,20   -0,01   -0,10          0,00      0,00                   -0,14            

0,00              0,00             0,03            0,01         0,12          -0,00         0,02   -0,10  0,01    0,10            0,01      0,09                   -0,05            

0,00              -0,00            0,01            0,06         0,10          0,00           0,01   0,12   0,02    -0,05          0,02      -0,00                 0,12              

0,04              -0,00            -0,05          0,00         -0,08        0,01           0,00   -0,01  0,02    0,08            0,01      0,16                   -0,10            

0,03              0,00             0,03            -0,03        -0,01        -0,01         -0,00 0,30   0,00    -0,01          0,01      0,07                   0,02              

0,06              0,01             -0,01          -0,01        -0,09        0,00           0,01   -0,13  0,01    -0,03          0,02      -0,11                 0,02              

0,04              0,01             -0,04          -0,02        -0,05        0,01           0,00   0,19   0,02    -0,01          0,03      -0,07                 0,02              

0,06              -0,00            -0,13          -0,05        -0,14        -0,00         0,00   -0,07  0,01    -0,12          -0,01     0,20                   -0,02            

0,08              -0,01            -0,05          -0,01        -0,17        -0,01         -0,01 0,31   0,02    0,17            0,03      0,11                   -0,06            

0,11              0,01             -0,01          -0,03        -0,01        -0,01         0,01   -0,14  0,01    -0,01          0,02      -0,18                 0,01              

0,07              0,00             0,05            -0,03        0,05          -0,00         0,01   0,03   0,01    0,01            0,01      -0,20                 0,19              

0,02              0,01             0,04            -0,04        -0,36        0,00           0,01   -0,03  0,02    -0,21          0,02      0,25                   0,13              

0,05              0,01             0,15            -0,06        0,05          0,01           -0,01 0,27   0,03    -0,06          0,02      -0,19                 0,10              

-0,01            0,01             -0,00          0,02         -0,43        0,00           0,01   -0,22  -0,00   -0,02          -0,01     -0,30                 0,06              

-0,07            0,01             -0,02          -           0,40          0,00           0,01   0,06   -0,01   0,12            0,01      -0,12                 0,12              

-0,06            0,01             0,01            0,02         0,12          0,00           0,01   -0,03  0,02    0,18            0,01      0,55                   0,06              

-0,03            0,01             0,05            -0,02        0,09          0,01           -0,00 0,13   -0,00   -0,09          0,01      0,00                   0,05              

-0,01            0,02             0,12            -0,09        0,18          0,00           0,02   -0,04  0,01    0,05            0,01      -0,01                 0,03              

-0,05            -0,01            -0,05          -0,11        -0,03        0,01           0,00   0,08   0,02    0,06            0,02      -0,12                 0,00              

-0,05            -0,01            -0,01          -0,01        0,58          0,01           -0,00 -0,08  0,01    0,10            0,01      -0,03                 -0,05            

-0,03            -0,01            0,09            -0,00        0,43          0,01           -0,00 0,15   -0,00   0,13            0,01      0,04                   0,15              

-0,05            0,00             0,09            -           0,46          -0,00         0,04   -0,21  0,01    0,24            -0,01     -0,30                 0,04              

-0,09            -0,00            0,02            0,08         0,35          -0,00         0,05   -0,22  -0,02   0,28            -0,03     -0,24                 -0,01            

-0,06            -0,01            -0,13          0,15         -0,27        0,02           0,05   -0,11  -0,03   0,09            -0,02     0,16                   -0,28            

0,01              -0,01            -0,10          0,15         -            0,00           0,05   0,18   -0,02   0,09            0,01      0,30                   -0,27            

0,00              -0,00            -0,04          0,07         0,35          0,00           0,06   -0,10  0,02    -0,02          0,01      0,05                   -0,20            

0,04              -0,00            -0,01          0,07         0,20          0,01           0,06   0,15   0,01    0,02            0,00      0,14                   -0,16            

0,03              -0,01            -0,05          0,04         0,12          -0,02         0,03   0,08   0,02    0,11            0,02      -0,13                 -0,18            

0,04              -0,00            -0,09          0,02         -0,26        -0,03         0,04   0,22   0,01    0,03            -0,01     0,13                   -0,26            

-0,01            0,00             -0,06          0,01         -0,05        -0,00         0,04   -0,09  0,02    0,00            0,01      0,01                   0,14              

0,00              0,00             0,03            0,01         0,01          0,01           0,02   0,16   0,00    -0,11          0,01      -0,06                 0,14              

0,00              -0,00            0,10            -0,03        0,02          -0,01         0,01   -0,05  0,00    -0,07          0,00      -0,05                 0,03              

-0,02            0,00             0,06            0,00         -0,19        0,01           0,00   0,16   0,00    0,01            0,01      -0,02                 0,21              

-0,06            0,01             -0,08          -           0,17          -0,01         0,01   -0,16  -0,01   -0,03          0,00      -0,03                 -0,21            

0,01              -0,00            -0,10          -0,01        0,03          -0,01         -0,00 0,09   0,01    -0,05          0,01      0,04                   -0,18            

-0,02            -0,01            -0,07          -           0,08          -0,01         -0,01 -0,05  0,01    0,05            0,01      0,07                   -0,30            

-0,00            0,00             -0,06          0,04         -0,25        -0,01         -0,00 0,05   0,01    -0,06          0,01      0,15                   -0,30            

0,03              0,00             -0,05          -0,00        -            -0,02         0,02   0,02   0,01    0,11            -0,00     0,08                   -0,60            

0,03              0,01             -0,02          -0,00        -0,01        0,01           0,02   -0,04  -0,00   0,05            0,00      -0,08                 0,25              

0,04              -0,01            -0,01          -0,03        0,02          0,01           0,03   -0,00  0,00    -0,11          0,01      -0,10                 0,01              

0,05              0,01             -0,05          0,00         -0,10        0,00           0,02   0,19   0,00    -0,10          -0,00     0,16                   -0,34            

0,00              0,01             0,13            -0,02        -0,19        0,01           0,00   -0,14  0,01    0,06            0,00      0,09                   0,24              

0,02              -0,00            -0,01          -0,02        -0,04        0,01           0,00   0,10   0,01    -0,05          0,00      -0,04                 0,00              

0,00              0,00             -0,04          -0,09        -0,17        0,00           -0,01 0,02   0,00    -0,18          0,00      0,02                   -0,15            

0,03              0,00             -0,09          -0,03        0,07          0,00           -0,00 0,06   0,00    -0,08          0,01      0,17                   0,14              

0,02              0,01             -0,06          -0,02        -0,17        -0,01         0,01   -0,15  0,01    0,07            0,01      0,06                   -0,28            

-0,00            0,00             -0,08          -0,02        0,30          -0,01         0,01   0,08   0,01    0,17            0,01      0,10                   0,04              

0,05              -0,00            -0,14          -0,04        -0,11        -0,03         0,01   0,05   0,00    -0,06          0,00      0,10                   -1,95            

0,06              0,01             0,13            -0,03        -0,28        -0,01         0,01   0,13   0,00    -0,01          0,01      0,02                   0,31              

0,01              0,00             0,19            -0,07        0,07          0,01           0,02   -0,09  0,00    -0,18          0,01      -0,09                 -0,16            

0,01              0,01             -0,06          -0,03        0,30          -0,00         0,02   0,04   -0,00   0,19            0,00      -0,15                 -0,51            

0,02              0,00             -0,03          -0,03        -0,19        0,01           0,03   -0,00  0,01    0,96            0,01      0,07                   0,01              

0,05              -0,00            -0,07          0,01         -0,27        0,01           0,01   0,24   0,01    -0,18          0,01      0,11                   2,21              

0,02              0,00             -0,12          0,01         -0,05        0,00           0,02   -0,20  0,01    -0,13          0,01      -0,07                 0,56              

0,02              0,00             0,02            -           0,24          -0,00         0,02   0,06   0,02    0,05            0,01      -0,12                 -0,13            

0,03              -0,00            -0,00          -           0,09          -0,01         0,01   0,10   0,02    -0,10          0,01      0,17                   0,36              

0,03              -0,00            -0,03          -           -0,30        0,01           0,02   0,07   0,00    -0,01          0,01      0,01                   0,04              

0,03              -0,00            -0,03          0,01         -0,17        0,01           0,02   -0,30  -0,01   0,04            -0,00     -0,06                 0,08              
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Bilag 3 - 16 uafhængige variabler og pris. Pr. kvm: 

 

pris pr. kvm Byggeomk. Lang rente Ledighed Tvangsaukt. Kronekurser Løn Biler BNP Konkurser Forbrug Solgte ejerlej. Kort rente Boligudbud Laveste skat Højeste skat Indbrud

1992K1 5625,40 74,60 10,17 11,10 1477,00 94,74 199,40 8119,33 228,70 216,67 113021,00 1191,00 10,17

1992K2 5733,80 74,80 10,32 11,20 1555,00 95,00 206,10 8690,67 229,00 221,33 113659,00 1081,00 10,32

1992K3 5503,60 75,10 11,19 11,37 1412,00 97,39 203,80 6689,33 232,30 270,00 114151,00 1095,00 11,19

1992K4 5415,00 75,30 12,79 11,73 1570,00 100,21 206,00 4673,33 233,00 257,33 113824,00 965,00 12,79

1993K1 5003,60 75,90 13,38 12,07 1601,00 102,30 205,10 6112,00 230,10 266,67 112347,00 895,00 13,38 50,6 68,7

1993K2 4996,20 75,70 8,84 12,40 1272,00 101,53 210,10 7848,33 229,50 281,67 111446,00 1033,00 8,84 50,6 68,7

1993K3 5200,60 75,80 9,41 12,50 1257,00 97,28 208,60 6694,00 233,20 292,33 113611,00 1345,00 9,41 50,6 68,7

1993K4 4889,80 76,30 7,65 12,73 1209,00 98,72 211,10 6707,00 235,60 328,67 116441,00 1509,00 7,65 50,6 68,7

1994K1 5091,40 77,30 6,09 12,80 1111,00 98,92 211,20 10620,67 242,90 274,67 121057,00 1304,00 6,09 50,6 68,7

1994K2 4944,40 77,60 6,15 12,70 801,00 99,26 213,20 14088,00 247,10 236,00 123359,00 1505,00 6,15 50,6 68,7

1994K3 5014,80 77,90 6,92 12,13 734,00 100,49 215,00 11146,33 248,70 220,67 125257,00 1423,00 6,92 50,6 68,7

1994K4 4855,80 78,90 6,74 11,50 680,00 100,79 216,90 10476,33 254,70 235,33 125867,00 1488,00 6,74 50,6 68,7

1995K1 5151,20 80,50 6,82 11,07 534,00 101,83 218,90 12619,67 257,40 206,00 126625,00 1403,00 6,82 50,6 68,7 132889

1995K2 5020,80 81,00 6,91 10,53 443,00 104,60 221,20 12968,00 258,00 175,67 128028,00 1493,00 6,91 50,6 68,7 130024

1995K3 5362,60 81,40 6,18 10,27 399,00 104,56 223,20 9911,00 258,60 188,00 128775,00 1662,00 6,18 50,6 68,7 125630

1995K4 5250,00 81,80 5,42 9,73 381,00 104,67 225,30 9738,67 262,40 183,67 129086,00 1677,00 5,42 50,6 68,7 123241

1996K1 5477,60 82,40 4,51 9,17 376,00 104,06 227,60 12074,00 264,50 148,33 131636,00 1609,00 4,51 50,6 68,7 123294

1996K2 5885,40 83,00 3,99 9,07 309,00 102,47 229,60 14377,33 271,80 156,00 132990,00 1751,00 3,99 50,6 68,7 124697

1996K3 5961,60 83,30 4,01 8,83 281,00 102,79 231,60 10423,67 275,50 140,33 134018,00 2056,00 4,01 50,6 68,7 127725

1996K4 5982,00 84,00 3,74 8,50 314,00 102,11 233,60 10433,67 276,10 142,67 134503,00 1988,00 3,74 50,6 68,7 127027

1997K1 6419,60 84,60 3,72 8,20 245,00 101,01 235,70 13099,67 281,50 147,00 136627,00 1804,00 3,72 50,6 68,7 126653

1997K2 6730,80 85,30 3,75 8,13 209,00 100,39 238,40 17756,67 285,90 156,00 139791,00 2176,00 3,75 50,6 68,7 127658

1997K3 7074,20 85,70 3,80 7,80 227,00 98,61 240,60 9330,00 287,50 142,67 138403,00 2398,00 3,80 50,6 68,7 126555

1997K4 7337,60 86,30 4,17 7,50 237,00 99,95 242,60 10682,67 291,20 140,67 142552,00 2036,00 4,17 50,6 68,7 126844

1998K1 7648,40 86,80 4,17 7,10 230,00 99,97 245,40 13846,00 293,40 145,33 142319,00 2141,00 4,17 45,2 62 123508

1998K2 8225,20 87,60 4,36 6,70 167,00 100,45 249,00 16631,67 292,40 140,00 143279,00 2179,00 4,36 45,2 62 118407

1998K3 8796,60 88,80 4,37 6,43 158,00 101,73 251,60 12081,67 299,20 135,33 145549,00 2339,00 4,37 45,2 62 120403

1998K4 9154,80 89,30 4,38 6,03 162,00 102,91 253,80 11520,00 300,90 130,00 146526,00 1907,00 4,38 45,2 62 113445

1999K1 9823,40 91,00 3,64 5,97 166,00 101,29 257,50 13169,00 304,00 139,00 145760,00 1935,00 3,64 45,5 63,3 115550

1999K2 10385,60 91,10 3,32 5,80 158,00 99,93 258,90 13628,00 307,10 126,67 145107,00 2127,00 3,32 45,5 63,3 116426

1999K3 10958,60 91,60 3,71 5,57 136,00 99,12 260,70 10458,00 311,80 143,67 147858,00 2159,00 3,71 45,5 63,3 117890

1999K4 10934,80 90,70 4,25 5,43 175,00 98,18 263,60 10822,33 318,70 135,67 150077,00 1665,00 4,25 45,5 63,3 120237

2000K1 11324,80 91,30 4,63 5,57 140,00 96,80 266,70 10441,33 324,20 147,33 151042,00 1771,00 4,63 45,5 63,3 122960

2000K2 11950,40 93,10 5,42 5,53 154,00 95,51 267,60 11004,33 329,70 126,67 151552,00 1913,00 5,42 45,5 63,3 120602

2000K3 12156,00 93,90 6,22 5,67 157,00 95,15 270,60 8295,33 332,40 155,33 152707,00 2063,00 6,22 45,5 63,3 118487

2000K4 12700,20 95,10 5,72 5,70 144,00 94,83 273,00 8136,67 340,60 161,33 153017,00 1771,00 5,72 45,5 63,3 117308

2001K1 13283,00 95,90 5,11 5,47 153,00 97,01 276,10 7554,00 337,50 167,00 154047,00 1762,00 5,11 44,9 63,4 108290

2001K2 14157,60 96,40 5,06 5,13 127,00 96,14 280,20 9741,00 341,40 182,00 156813,00 1829,00 5,06 44,9 63,4 112901

2001K3 15107,80 96,60 4,71 5,10 123,00 97,00 282,50 7229,33 345,10 199,33 157193,00 1763,00 4,71 44,9 63,4 112307

2001K4 15304,00 97,00 3,84 5,03 150,00 97,21 285,10 7513,67 347,50 227,67 156693,00 1426,00 3,84 44,9 63,4 112688

2002K1 15599,00 98,00 3,99 5,30 123,00 96,90 288,10 8466,00 349,70 221,00 159791,00 1487,00 3,99 43,7 63 116925

2002K2 16035,00 98,50 4,06 5,57 128,00 97,27 290,60 11060,67 350,90 211,33 160187,00 1667,00 4,06 43,7 63 115079

2002K3 16382,20 98,70 3,75 5,77 135,00 98,24 293,40 8928,00 354,60 214,00 161918,00 1661,00 3,75 43,7 63 116077

2002K4 16168,00 99,30 3,32 6,00 149,00 98,49 297,30 8744,67 355,10 180,33 163380,00 1391,00 3,32 43,7 63 113927

2003K1 16912,00 100,00 2,74 6,27 121,00 100,04 300,90 7182,67 357,10 216,67 163202,00 1618,00 2,74 43,7 63 112632

2003K2 17056,60 101,20 2,36 6,57 126,00 101,62 302,30 8614,33 355,20 195,33 163565,00 1621,00 2,36 43,7 63 114219

2003K3 17091,00 101,20 2,23 6,63 141,00 101,50 305,80 7735,67 358,90 215,33 165325,00 1762,00 2,23 43,7 63 111989

2003K4 17321,80 101,30 2,51 7,00 155,00 101,72 309,30 8634,33 365,50 205,00 168332,00 1760,00 2,51 43,7 63 112965

2004K1 18053,60 101,50 2,27 7,03 142,00 102,40 311,30 8573,67 371,40 222,33 170835,00 2041,00 2,27 3798 42,9 63 114848

2004K2 18912,20 102,40 2,32 6,83 141,00 101,66 312,50 11114,00 373,20 220,00 172150,00 2186,00 2,32 4386 42,9 63 110109

2004K3 20013,80 103,30 2,36 6,73 129,00 101,95 315,20 9653,33 377,20 212,67 175886,00 1943,00 2,36 4981 42,9 63 109049

2004K4 20736,40 104,30 2,41 6,60 123,00 102,78 317,50 11506,67 384,30 210,00 181421,00 1809,00 2,41 4135 42,9 63 106906

2005K1 21982,80 104,20 2,36 6,30 106,00 102,66 320,10 10751,00 387,50 184,33 179077,00 2166,00 2,36 3115 42,9 63 100990

2005K2 24395,60 104,90 2,22 6,27 88,00 101,78 320,30 14108,67 395,20 215,00 184192,00 2399,00 2,22 2799 42,9 63 100807

2005K3 27234,00 105,90 2,23 6,10 87,00 101,12 323,70 12143,33 399,60 213,67 187639,00 1973,00 2,23 3956 42,9 63 100638

2005K4 29128,60 106,40 2,66 5,90 91,00 100,78 326,50 12523,00 403,70 216,67 189254,00 1570,00 2,66 5560 42,9 63 97290

2006K1 29279,20 107,60 3,01 5,67 58,00 100,87 329,40 12114,67 412,10 170,67 192654,00 1968,00 3,01 7153 42,9 63 94261

2006K2 30717,60 109,70 3,33 5,33 61,00 101,66 330,60 15432,67 425,00 160,67 196124,00 1600,00 3,33 10979 42,9 63 99319

2006K3 30480,20 111,20 3,51 5,43 35,00 101,93 333,70 11974,33 424,40 156,67 194420,00 1124,00 3,51 14120 42,9 63 98343

2006K4 28734,00 112,50 3,94 5,43 49,00 102,00 337,00 12718,00 420,80 175,00 195809,00 994,00 3,94 13964 42,9 63 101751

2007K1 27487,40 114,70 4,17 5,53 55,00 102,39 340,70 12312,33 429,60 205,67 197391,00 1542,00 4,17 14501 42,9 63 103961

2007K2 26538,60 117,00 4,38 5,40 60,00 103,07 343,60 13932,33 429,20 187,00 199103,00 1548,00 4,38 13783 42,9 63 105412

2007K3 26001,00 118,60 4,51 4,90 71,00 103,26 347,70 13413,67 434,60 197,00 201612,00 1527,00 4,51 12214 42,9 63 100426

2007K4 25343,80 118,90 4,53 4,37 69,00 104,23 351,60 14502,00 445,40 209,33 206332,00 1345,00 4,53 11540 42,9 63 103285

2008K1 24220,00 119,50 4,30 4,34 109,00 105,36 355,50 13328,00 450,70 230,33 208186,00 1302,00 4,30 9630 42,6 63 110506

2008K2 23575,80 120,50 4,93 4,33 156,00 106,47 359,20 15357,67 450,00 260,67 209973,00 1359,00 4,93 10384 42,6 63 107556

2008K3 22711,20 121,40 5,15 4,33 228,00 105,94 375,00 12114,00 455,80 322,00 208847,00 952,00 5,15 10477 42,6 63 112266

2008K4 20246,60 121,20 5,09 4,70 307,00 105,44 393,38 9421,33 445,00 411,00 202143,00 721,00 5,09 8831 42,6 63 114024

2009K1 19091,20 120,20 3,65 5,40 223,00 107,37 413,44 8345,00 433,50 449,33 198782,00 835,00 3,65 7264 42,1 62,8 114097

2009K2 19779,20 120,50 2,67 6,23 223,00 107,64 439,49 9881,00 423,80 489,00 201225,00 1085,00 2,67 6325 42,1 62,8 114049

2009K3 20044,40 120,10 2,13 6,70 301,00 107,77 464,54 8916,33 430,50 477,67 202535,00 1135,00 2,13 5356 42,1 62,8 118180

2009K4 20562,80 120,20 1,78 7,20 360,00 108,35 493,34 10274,00 434,30 488,00 202539,00 1289,00 1,78 4927 42,1 62,8 115301

2010K1 21690,20 120,50 1,46 7,47 402,00 106,00 513,08 11061,67 444,20 539,67 207247,00 1121,00 1,46 5475 40,9 56,1 106906

2010K2 22336,00 121,20 1,08 7,60 298,00 103,32 538,73 13488,67 449,80 558,33 206158,00 1269,00 1,08 6394 40,9 56,1 111490

2010K3 22345,60 121,90 1,23 7,67 284,00 102,84 564,05 12319,67 457,40 560,33 208815,00 1281,00 1,23 6822 40,9 56,1 111632

2010K4 22377,00 122,80 1,40 7,77 288,00 103,66 577,59 14334,67 459,50 498,00 210437,00 1199,00 1,40 6553 40,9 56,1 106628

2011K1 22452,80 123,90 1,44 7,53 293,00 103,06 592,60 13563,00 461,50 464,00 211421,00 1145,00 1,44 7452 40,9 56,1 108341

2011K2 22387,80 126,00 1,75 7,57 238,00 104,45 600,31 15671,33 462,60 466,33 214330,00 1127,00 1,75 9226 40,9 56,1 106830

2011K3 20962,00 126,90 1,38 7,57 279,00 103,89 606,91 13115,67 458,90 452,67 214578,00 1089,00 1,38 8613 40,9 56,1 105103

2011K4 20772,00 127,10 1,14 7,47 287,00 103,08 608,12 14248,00 463,90 430,67 215796,00 1131,00 1,14 6766 40,9 56,1 110865

2012K1 20899,60 128,10 0,80 7,47 311,00 101,68 608,12 13572,00 468,60 453,00 218568,00 1209,00 0,80 5596 40,9 56,1 108370

2012K2 21208,00 129,20 0,56 7,77 233,00 101,09 609,95 14239,33 473,50 425,67 219995,00 1393,00 0,56 5250 40,9 56,1 102354

2012K3 21934,00 129,50 0,22 7,73 233,00 99,33 620,93 14553,33 476,50 470,67 219988,00 1498,00 0,22 4201 40,9 56,1 100958

2012K4 23026,40 130,20 0,28 7,70 230,00 100,30 633,97 13947,33 476,40 494,33 221087,00 1375,00 0,28 3677 40,9 56,1 97135

2013K1 23053,60 129,70 0,28 7,47 234,00 101,64 656,79 13925,67 478,60 438,00 222669,00 1231,00 0,28 3872 40,3 56,2 96673

2013K2 24446,80 131,20 0,18 7,50 211,00 101,90 671,24 16524,67 479,60 396,33 222541,00 1422,00 0,18 4227 40,3 56,2 101761

2013K3 24796,40 131,70 0,23 7,33 170,00 102,57 673,25 14198,33 484,30 420,00 223378,00 1549,00 0,23 4821 40,3 56,2 100948

2013K4 25232,40 131,80 0,23 7,20 164,00 103,40 675,27 15565,67 487,20 399,67 224480,00 1486,00 0,23 4449 40,3 56,2 95504

2014K1 25934,00 132,20 0,20 6,57 136,00 103,74 669,87 15911,67 489,60 326,33 224594,00 1520,00 0,20 5030 40,1 56,2 95448

2014K2 26503,80 132,90 0,22 6,40 145,00 103,83 672,55 16936,67 491,10 300,00 226316,00 1777,00 0,22 5783 40,1 56,2 92381

2014K3 27217,00 133,60 0,16 6,30 121,00 103,10 680,62 14382,00 496,70 320,33 227770,00 1892,00 0,16 4698 40,1 56,2 90437

2014K4 27279,00 134,10 0,17 6,20 157,00 102,41 690,83 15572,67 503,80 375,67 229485,00 2075,00 0,17 4100 40,1 56,2 90026

2015K1 28982,20 133,80 -0,16 5,97 140,00 99,58 696,36 16351,00 506,00 355,00 229558,00 2274,00 -0,16 3106 40,1 56,2 86987

2015K2 31249,60 136,10 -0,21 5,77 101,00 98,40 711,68 18414,67 507,10 350,00 231756,00 2315,00 -0,21 4795 40,1 56,2 86202

2015K3 31550,40 136,10 -0,17 5,37 108,00 99,47 721,64 16684,33 507,30 286,33 234223,00 2096,00 -0,17 5669 40,1 56,2 85484

2015K4 31963,40 137,00 -0,09 5,20 140,00 99,28 734,63 17434,00 506,70 340,67 235184,00 1787,00 -0,09 5334 40,1 56,2 88404

2016K1 32417,40 137,41 -0,09 5,03 113,00 100,22 753,00 17373,33 510,80 669,33 236432,00 1911,00 -0,09 4915 40,3 56,4 88236

2016K2 34121,40 138,09 -0,28 5,07 83,00 100,81 764,29 21534,67 513,40 549,33 238593,00 2115,00 -0,28 4975 40,3 56,4 87362

2016k3 34632,40 137,95 -0,43 5,10 79,00 101,10 780,34 17152,00 516,60 476,00 239840,00 1968,00 -0,43 4966 40,3 56,4 88083

2016k4 35188,80 138,63 -0,38 5,10 98,00 101,04 792,83 18098,00 525,30 499,00 242524,00 1724,00 -0,38 4403 40,3 56,4 87125

2017k1 36120,00 138,90 -0,51 5,10 107,00 100,52 806,30 19888,67 535,70 448,00 244135,00 2017,00 -0,51 4085 40,3 56,4 87109

2017k2 37824,20 138,90 -0,54 5,10 75,00 101,58 824,04 21311,67 536,50 441,33 245859,00 2029,00 -0,54 4198 40,3 56,4 85838

2017k3 38685,20 139,04 -0,58 5,13 62,00 103,08 845,47 14951,33 532,30 460,00 245451,00 1914,00 -0,58 4431 40,3 56,4 82801
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Bilag 4 – Danskernes gæld i million kr. til bolig for perioden 2013K1 til 2017K3. Kilde: www.stats.oecd.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæld til bolig i million kr.

2013K1 2094920

2013K2 2098460

2013K3 2094900

2013K4 2100217,94

2014K1 2105631,35

2014K2 2112414,58

2014K3 2115632,46

2014K4 2120208,88

2015K1 2124928,06

2015K2 2101139,27

2015K3 2105225,3

2015K4 2110777,41

2016K1 2121216,12

2016K2 2126446,01

2016k3 2155339,25

2016k4 2157796,92

2017k1 2164560,95

2017k2 2174644,38

2017k3 2193074,13



84 
 

Bilag 5 – Fordeling af låntyper fra 1995K3 til 2017K4. Kilde: Finansdanmark (boligstatistik)  

 

Andel samlet udlån i mia. kr. Fastforrentede lån, DKK Rentetilpasninglån, DKK Variabelt forrentede lån med renteloft Samlet

1995K1 16,6 0 0 16,6

1995K2 18 0 0 18

1995K3 19,2 0 0 19,2

1995K4 29,9 0 0 29,9

1996K1 35,1 0 0 35,1

1996K2 25,7 0 0 25,7

1996K3 31,3 0 0 31,3

1996K4 23,2 0 0 23,2

1997K1 28,3 0 0 28,3

1997K2 35,8 0 0 35,8

1997K3 44,5 0 0 44,5

1997K4 37 0 0 37

1998K1 66,1 0 0 66,1

1998K2 59,8 0 0 59,8

1998K3 59,2 0 0 59,2

1998K4 35,2 0 0 35,2

1999K1 68,5 0 0 68,5

1999K2 48 0 0 48

1999K3 45,9 0 0 45,9

1999K4 25,5 0 0 25,5

2000K1 17,6 7,4 0 25

2000K2 22,7 3,6 0 26,3

2000K3 29,5 2,9 0 32,4

2000K4 22,2 3,1 0 25,3

2001K1 24,8 8,7 0 33,5

2001K2 27,4 11,7 0 39,1

2001K3 22,6 16,6 0 39,2

2001K4 42 46,3 0 88,3

2002K1 23,1 24,3 0 47,4

2002K2 23,4 16,9 0 40,3

2002K3 46,8 14,8 0 61,6

2002K4 32,6 25,8 0 58,4

2003K1 121,9 49,7 0 171,6

2003K2 60,1 20,9 0 81

2003K3 80 38,2 0 118,2

2003K4 19,3 57,9 0 77,2

2004K1 23 53,5 0 76,5

2004K2 36,6 45,8 0 82,4

2004K3 26,2 29,8 0 56

2004K4 33,4 49,5 0 82,9

2005K1 42,4 79,6 0 122

2005K2 74,4 47,8 0 122,2

2005K3 86 40,1 0 126,1

2005K4 54,1 69,8 0 123,9

2006K1 32,6 43 0 75,6

2006K2 42 37 0 79

2006K3 38,1 31,8 0 69,9

2006K4 48,8 39,6 0 88,4

2007K1 34,6 8,5 14,2 57,3

2007K2 44,8 6,5 14,5 65,8

2007K3 51,4 7,8 15,5 74,7

2007K4 39,6 13,5 14,5 67,6

2008K1 25,4 14,3 8,5 48,2

2008K2 34,3 20 8,6 62,9

2008K3 35,6 16 7,1 58,7

2008K4 26,3 33,1 3,1 62,5

2009K1 10,4 47,3 0 57,7

2009K2 10,2 89,5 0,2 99,9

2009K3 15,9 62,1 0,1 78,1

2009K4 16,5 68 3,1 87,6

2010K1 10,9 59,1 6,7 76,7

2010K2 15 39 7,2 61,2

2010K3 48,3 33,8 5,3 87,4

2010K4 37,8 37,5 4,5 79,8

2011K1 11,5 21,8 3,4 36,7

2011K2 12,1 16,2 3,9 32,2

2011K3 15 20,7 3,4 39,1

2011K4 15,7 49,6 5,9 71,2

2012K1 44,1 52,4 3,8 100,3

2012K2 39,5 33,8 2,3 75,6

2012K3 48,3 23,2 1,2 72,7

2012K4 39,5 32,1 1 72,6

2013K1 28,2 17,8 0,7 46,7

2013K2 28 17,1 0,9 46

2013K3 22,1 18,2 1,1 41,4

2013K4 17,6 31,4 1 50

2014K1 13,2 20,1 0,8 34,1

2014K2 24 16,4 0,6 41

2014K3 52 23,6 0,5 76,1

2014K4 75,4 35,9 0,4 111,7

2015K1 120,7 20,8 0,3 141,8

2015K2 82,6 19,5 0,6 102,7

2015K3 36,2 28,2 0,9 65,3

2015K4 27,4 39,3 1,6 68,3

2016K1 20,7 26,7 0,5 47,9

2016K2 30,2 32,6 0,3 63,1

2016K3 62 35,6 0,2 97,8

2016K4 54,4 38,4 0,2 93

2017K1 38,1 31,2 0,2 69,5

2017K2 37,8 27,1 0,2 65,1

2017K3 45,3 34,7 0,2 80,2

2017K4 45,7 41,9 0,4 88
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Egen udregning af andel: 

 

Andel samlet udlån+G14:K22 i procentFastforrentede lån, DKK Rentetilpasningslån, DKK Variabelt forrentede lån med renteloft

1995K1 100,00% 0,00% 0,00%

1995K2 100,00% 0,00% 0,00%

1995K3 100,00% 0,00% 0,00%

1995K4 100,00% 0,00% 0,00%

1996K1 100,00% 0,00% 0,00%

1996K2 100,00% 0,00% 0,00%

1996K3 100,00% 0,00% 0,00%

1996K4 100,00% 0,00% 0,00%

1997K1 100,00% 0,00% 0,00%

1997K2 100,00% 0,00% 0,00%

1997K3 100,00% 0,00% 0,00%

1997K4 100,00% 0,00% 0,00%

1998K1 100,00% 0,00% 0,00%

1998K2 100,00% 0,00% 0,00%

1998K3 100,00% 0,00% 0,00%

1998K4 100,00% 0,00% 0,00%

1999K1 100,00% 0,00% 0,00%

1999K2 100,00% 0,00% 0,00%

1999K3 100,00% 0,00% 0,00%

1999K4 100,00% 0,00% 0,00%

2000K1 70,40% 29,60% 0,00%

2000K2 86,31% 13,69% 0,00%

2000K3 91,05% 8,95% 0,00%

2000K4 87,75% 12,25% 0,00%

2001K1 74,03% 25,97% 0,00%

2001K2 70,08% 29,92% 0,00%

2001K3 57,65% 42,35% 0,00%

2001K4 47,57% 52,43% 0,00%

2002K1 48,73% 51,27% 0,00%

2002K2 58,06% 41,94% 0,00%

2002K3 75,97% 24,03% 0,00%

2002K4 55,82% 44,18% 0,00%

2003K1 71,04% 28,96% 0,00%

2003K2 74,20% 25,80% 0,00%

2003K3 67,68% 32,32% 0,00%

2003K4 25,00% 75,00% 0,00%

2004K1 30,07% 69,93% 0,00%

2004K2 44,42% 55,58% 0,00%

2004K3 46,79% 53,21% 0,00%

2004K4 40,29% 59,71% 0,00%

2005K1 34,75% 65,25% 0,00%

2005K2 60,88% 39,12% 0,00%

2005K3 68,20% 31,80% 0,00%

2005K4 43,66% 56,34% 0,00%

2006K1 43,12% 56,88% 0,00%

2006K2 53,16% 46,84% 0,00%

2006K3 54,51% 45,49% 0,00%

2006K4 55,20% 44,80% 0,00%

2007K1 60,38% 14,83% 24,78%

2007K2 68,09% 9,88% 22,04%

2007K3 68,81% 10,44% 20,75%

2007K4 58,58% 19,97% 21,45%

2008K1 52,70% 29,67% 17,63%

2008K2 54,53% 31,80% 13,67%

2008K3 60,65% 27,26% 12,10%

2008K4 42,08% 52,96% 4,96%

2009K1 18,02% 81,98% 0,00%

2009K2 10,21% 89,59% 0,20%

2009K3 20,36% 79,51% 0,13%

2009K4 18,84% 77,63% 3,54%

2010K1 14,21% 77,05% 8,74%

2010K2 24,51% 63,73% 11,76%

2010K3 55,26% 38,67% 6,06%

2010K4 47,37% 46,99% 5,64%

2011K1 31,34% 59,40% 9,26%

2011K2 37,58% 50,31% 12,11%

2011K3 38,36% 52,94% 8,70%

2011K4 22,05% 69,66% 8,29%

2012K1 43,97% 52,24% 3,79%

2012K2 52,25% 44,71% 3,04%

2012K3 66,44% 31,91% 1,65%

2012K4 54,41% 44,21% 1,38%

2013K1 60,39% 38,12% 1,50%

2013K2 60,87% 37,17% 1,96%

2013K3 53,38% 43,96% 2,66%

2013K4 35,20% 62,80% 2,00%

2014K1 38,71% 58,94% 2,35%

2014K2 58,54% 40,00% 1,46%

2014K3 68,33% 31,01% 0,66%

2014K4 67,50% 32,14% 0,36%

2015K1 85,12% 14,67% 0,21%

2015K2 80,43% 18,99% 0,58%

2015K3 55,44% 43,19% 1,38%

2015K4 40,12% 57,54% 2,34%

2016K1 43,22% 55,74% 1,04%

2016K2 47,86% 51,66% 0,48%

2016K3 63,39% 36,40% 0,20%

2016K4 58,49% 41,29% 0,22%

2017K1 54,82% 44,89% 0,29%

2017K2 58,06% 41,63% 0,31%

2017K3 56,48% 43,27% 0,25%

2017K4 51,93% 47,61% 0,45%
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Bilag 6 – Beregnet antal boligsalg. Kilde: Danmarks Statistik 

 

  

Beregnet antal salg Ejerlejligheder, i alt

1992 4332

1993 4782

1994 5720

1995 6235

1996 7404

1997 8414

1998 8566

1999 7886

2000 7518

2001 6780

2002 6206

2003 6761

2004 7979

2005 8108

2006 5686

2007 5962

2008 4334

2009 4344

2010 4870

2011 4492

2012 5480

2013 5694

2014 7264

2015 8472

2016 7718



87 
 

Bilag 7 – udregning af pris/indkomst-ratio til Case og Shillers 7 boligboble kriterier. Kilde www.dst.dk  

 

Indeks for pris pr. kvm. Indekstal for løn Price/income ratio

100,000 100,000 1,000

101,927 103,360 0,986

97,835 102,207 0,957

96,260 103,310 0,932

88,947 102,859 0,865

88,815 105,366 0,843

92,449 104,614 0,884

86,924 105,868 0,821

90,507 105,918 0,855

87,894 106,921 0,822

89,146 107,823 0,827

86,319 108,776 0,794

91,570 109,779 0,834

89,252 110,933 0,805

95,328 111,936 0,852

93,327 112,989 0,826

97,373 114,142 0,853

104,622 115,145 0,909

105,976 116,148 0,912

106,339 117,151 0,908

114,118 118,205 0,965

119,650 119,559 1,001

125,755 120,662 1,042

130,437 121,665 1,072

135,962 123,069 1,105

146,215 124,875 1,171

156,373 126,179 1,239

162,740 127,282 1,279

174,626 129,137 1,352

184,620 129,840 1,422

194,806 130,742 1,490

194,383 132,197 1,470

201,315 133,751 1,505

212,436 134,203 1,583

216,091 135,707 1,592

225,765 136,911 1,649

236,125 138,465 1,705

251,673 140,522 1,791

268,564 141,675 1,896

272,052 142,979 1,903

277,296 144,483 1,919

285,046 145,737 1,956

291,218 147,141 1,979

287,411 149,097 1,928

300,636 150,903 1,992

303,207 151,605 2,000

303,818 153,360 1,981

307,921 155,115 1,985

320,930 156,118 2,056

336,193 156,720 2,145

355,776 158,074 2,251

368,621 159,228 2,315

390,778 160,532 2,434

433,669 160,632 2,700

484,126 162,337 2,982

517,805 163,741 3,162

520,482 165,196 3,151

546,052 165,797 3,293

541,832 167,352 3,238

510,790 169,007 3,022

488,630 170,863 2,860

471,764 172,317 2,738

462,207 174,373 2,651

450,524 176,329 2,555

430,547 178,285 2,415

419,096 180,140 2,326

403,726 188,067 2,147

359,914 197,282 1,824

339,375 207,343 1,637

351,605 220,406 1,595

356,320 232,969 1,529

365,535 247,413 1,477

385,576 257,310 1,498

397,056 270,175 1,470

397,227 282,873 1,404

397,785 289,662 1,373

399,133 297,193 1,343

397,977 301,057 1,322

372,631 304,369 1,224

369,254 304,977 1,211

371,522 304,977 1,218

377,004 305,892 1,232

389,910 311,398 1,252

409,329 317,938 1,287

409,813 329,383 1,244

434,579 336,630 1,291

440,794 337,640 1,306

448,544 338,653 1,324

461,016 335,944 1,372

471,145 337,287 1,397

483,823 341,335 1,417

484,926 346,455 1,400

515,202 349,226 1,475

555,509 356,909 1,556

560,856 361,906 1,550

568,198 368,420 1,542

576,268 377,631 1,526

606,560 383,295 1,582

615,643 391,345 1,573

625,534 397,606 1,573

642,088 404,365 1,588

672,382 413,261 1,627

687,688 424,006 1,622

http://www.dst.dk/
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Bilag 8 - Første regressionsanalyse uden hensynstagen til autokorrelation: 

 

HOVEDTAL FRA REGRESSIONSANALYSEN

(Resultaterne er angivet med en præcision på 6 decimaler- værdier under decimalgrænsen angives med ~ 0)

Responsvariabel: Pris pr kvm

R-kvadreret 0,963722 (Determinationskoefficient)

Justeret R-kvadreret 0,95883

Standardafvigelse 32,697353 Varians = 1069,116914

Observationer 102

KVADRATSUMMER OG F-TEST

Frihedsgrader Kvadratsum F-værdi p-værdi(ss)

Regression 12 2527655,241 197,020489      ~ 0

Residual 89 95151,4053

I alt (SAKy) 101 2622806,646

KOEFFICIENTER OG KONFIDENSINTERVALLER

    95%-konfidensintervaller

Koefficienter Standardafv. n. grænse ø. grænse

Skæring 88,1529 183,50502 -276,467657 452,773457

kort rente 1,496503 0,461198 0,580112 2,412894

lang rente -2,056969 0,490838 -3,032254 -1,081685

byggeomk. -13,503118 1,931618 -17,341202 -9,665033

ledighed -0,154979 0,50729 -1,162953 0,852995

tvangsauk 0,425081 0,531066 -0,630136 1,480297

kronekurs 0,176788 1,745272 -3,29103 3,644607

løn 0,236666 0,210544 -0,18168 0,655013

bil -0,012434 0,177441 -0,365006 0,340138

forbrug 6,103031 2,386496 1,361115 10,844948

BNP 7,366359 2,035735 3,321398 11,411321

solgte ejerlejligheder 0,074667 0,188132 -0,299146 0,448481

konkurser -0,272043 0,131416 -0,533164 -0,010922

KOEFFICIENTTESTS

p-værdi(ss) p-værdi(ss) H1 H1

Koefficienter t-stat tosidet ensidet tosidet ensidet

Skæring 88,1529 0,480384 0,632133 0,316066 b0 ≠ 0 b0 > 0

kort rente 1,496503 3,244815 0,001656 0,000828 b1 ≠ 0 b1 > 0

lang rente -2,056969 -4,19073 0,000065 0,000033 b2 ≠ 0 b2 < 0

byggeomk. -13,503118 -6,990572 ~ 0 ~ 0 b3 ≠ 0 b3 < 0

ledighed -0,154979 -0,305504 0,760696 0,380348 b4 ≠ 0 b4 < 0

tvangsauk 0,425081 0,800429 0,425594 0,212797 b5 ≠ 0 b5 > 0

kronekurs 0,176788 0,101296 0,919544 0,459772 b6 ≠ 0 b6 > 0

løn 0,236666 1,12407 0,264006 0,132003 b7 ≠ 0 b7 > 0

bil -0,012434 -0,070075 0,944291 0,472146 b8 ≠ 0 b8 < 0

forbrug 6,103031 2,557319 0,012241 0,006121 b9 ≠ 0 b9 > 0

BNP 7,366359 3,618526 0,000491 0,000246 b10 ≠ 0 b10 > 0

solgte ejerlejligheder 0,074667 0,396889 0,6924 0,3462 b11 ≠ 0 b11 > 0

konkurser -0,272043 -2,070088 0,041342 0,020671 b12 ≠ 0 b12 < 0


