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INDLEDNING

1

Dette kapitel vil indeholde en introduktion til opgaven 
og min motivation for at skrive den. Jeg vil komme ind på 
den problemformulering, som opgaven forsøger at besva-
re og opgavens struktur.
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1.1 BAGGRUND OG MOTIVATION 
I mit arbejde som rådgiver møder jeg ofte kunder, som har svært ved at se, at en pensionsordning 
er en nødvendighed. Mange kunder har svært ved at forholde sig til, hvordan deres økonomi skal 
se ud, når de går på pension, eller har måske en formodning om, at de ikke kommer til at leve så 
længe. Andre kunder mener, at deres bolig er deres pensionsopsparing og vil hellere bruge deres 
penge på at betale af på deres lån frem for at spare op til pensionen. Dette er også en holdning 
der støttes af Kim Juhlin, der er formand i foreningen Boligejerne. Han vil sætte pensionsmidlerne 
fri og lade boligejerne betale af på deres bolig i stedet. ”Det virker jo helt tosset at betale høje 
omkostninger på sit boliglån, samtidig med at man har penge i banken” (Byens Ejendom 2017). 
Han lægger op til, at man skal beholde forsikringer mod sygdom, uarbejdsdygtighed og dødsfald, 
men at resten skal kunne benyttes til gældsafvikling og hans retorik er klar ”der er jo ingen grund 
til at have dyre omkostninger til boliglån, samtidig med at man sparer op på en anden konto – det 
er jo ligefrem tudetosset” (Byens Ejendom 2017) 

Vi kan også læse overskrifter som ”For fire ud af ti danskere kan pensionsopsparing ikke betale 
sig” (BT 2017) og ”Din pensionsopsparing bliver stadig skambeskattet” (Jyllandsposten 2018). 
Dette er med til at forstærke følelsen hos danskerne, og dermed mine kunder om, at 
pensionsopsparing ikke er noget der giver mening. 

En opsparing i frie midler, vil givetvis for nogle grupper være mere fordelagtigt. Men det jeg 
oplever er dog, at mange kunder ikke har en tilstrækkelig pensionsopsparing og at den manglende 
opsparing ikke opvejes af en gældfri bolig eller opsparing på en konto i banken.  

Jeg kan se, at kunder meget hurtigt glemmer, hvor meget deres ejerbolig kan falde i pris, når de 
tænker deres bolig ind som en pensionsopsparing. Jeg ønsker at kvalificere min rådgivning, ved at 
undersøge min hypotese om, at pensionsmidler generelt set vil være en bedre investering end 
bolig. 

Mange af mine kunder ser ejerbolig som en sikker investering. Boligpriserne har (især i 
København, hvor jeg har min kundebase) været støt stigende siden 2012 og jeg fornemmer en tro 
på, at det bliver ved sådan fremadrettet. Det lader til, at folk har glemt, hvor meget boligpriserne 
faldt i finanskrisen og at de faktisk, med undtagelse af nogle små positive tendenser, var i frit fald 
frem til 2012, altså næsen 5 år. 

Jeg bliver nysgerrig på flere ting ved denne situation. Dels får jeg lyst til, at undersøge hvad der er 
med til at drive boligpriserne. Kan de virkelig blive ved med at stige? Og dels får jeg lyst til at 
dykke ned i, hvilke faktorer der dikterer boligejernes adfærd, hvor tidligere tiders ulykke er lykkelig 
glemt. 

Jeg finder det interessant at undersøge problemet nærmere ved at beregne, hvad der er mest 
fordelagtigt; køb af ejerbolig eller indbetaling på en pensionsordning. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Jeg ønsker at undersøge, om det økonomisk er mest fornuftigt at bo i ejerbolig og bruge den som 
opsparing eller bo til leje og anvende huslejebesparelsen til at indbetale på en pensionsordning.  

Jeg arbejder med modelfamilier for at undersøge, om der er forskel på resultatet, afhængig af 
indtægt og bopæl. 
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Jeg ønsker at besvare følgende problemformulering 

Er investering i bolig mere fordelagtigt end indbetaling på en pensionsordning?  

Til at svare på dette må jeg undersøge følgende: 

- Hvad styrer prisen på boligmarkedet? 
- Hvad styrer udviklingen på aktiemarkedet? 
- Hvad har forskellen historisk været på de to investeringsformer, set over en periode fra 

2001 til 2016? 
o Påvirker indtægt, bopæl eller civilstand hvad der er mest fordelagtigt? 

- Kan man bruge historiske data til at sige noget om fremtiden? 
- Hvilke hindringer kan der være, for at tage det økonomisk mest fornuftige valg? 

1.3 AFGRÆNSNING 
Jeg beskæftiger mig alene med ejerboliger, som et alternativ til pensionsopsparing. Dette er valgt, 
da andelsboliger dels udgør en meget lille procentdel af vores samlede boligmasse (omkring 6-
7%) og da data på andelsboliger ikke er lige så let tilgængeligt. Samtidig er der store forskelle på 
de enkelte foreningers prisstigninger over tid, afhængig af om der er valgt en valuarvurdering eller 
ej. Samtidig kan værdiansættelsen være meget forskellig fra valuar til valuar, hvilket yderligere 
komplicerer en sammenligning. Det ville derfor kræve, dels et meget stort researcharbejde, dels 
en redegørelse om andelsboligmarkedet, hvis omfang ikke ville kunne rummes i denne opgave. 

Opgaven er begrænset til kun at omfatte ejerlejligheder. Hvis også huse inddrages er der risiko 
for, at det skævvrider resultatet. Dette skyldes, at der i et hus er tilhørende have, at du i 
udgangspunktet ikke har vægge der støder op til dine naboer mv. At fortælle en kunde der bor i 
eget hus, at det ville være en god idé at leje en lejlighed og spare op til pension, er lige så fjollet 
som at fortælle en kunde der har købt en Jaguar, at en VW Up! er en rigtig dejlig bil, som han 
burde overveje at skifte til. Det er vigtigt for mig, at det alternativ jeg opstiller reelt er et alternativ 
og selvom der er begrænsninger når man bor i lejeboliger, som der ikke er når man bor i en 
ejerlejlighed, synes jeg trods alt, at de to ting er relativt substituerbare. 

Jeg har valgt at familierne ikke omlægger lån i perioden. At omlægge fordelagtigt kræver at man 
har en heldig op- og nedkonverting af lån. Med heldig menes, at en sådan konvertering kræver at 
renten efter en stigning igen vil falde relativt hurtigt igen. Ellers vil man typisk sidde for en højere 
ydelse og dermed ikke have opnået en besparelse. Det ville kræve, at der blev lavet en hel del 
forudsætninger for, hvornår der blev omlagt og hvorfor. Jeg vurderer at alle disse subjektive valg, 
vil kunne slå tvivl om resultatets gyldighed, hvorfor det er fravalgt. Det er klart, at en prisstigning 
vil betyde, at familierne kunne omlægge en del af deres boliglån til realkreditlån. Jeg har valgt, at 
der ses bort fra denne mulighed, idet det komplicerer beregningerne og kræver mange antagelser 
om omlægningen - hvornår det sker, hvilke gebyrer der er til banken mv. 

Jeg har i min analyse alene valgt at kigge på investering i aktier, handlet på et reguleret marked. 
Investeringen af pensionsmidlerne ville være i det der kategoriseres høj risiko, grundet familiernes 
alder. I høj risiko indgår der aktier og andre aktivtyper som for eksempel kapitalfonde, mens 
obligationer ikke indgår. Jeg medtager ikke investeringer, der ikke handles på et reguleret marked. 
Hvis jeg skulle inddrage for eksempel kapitalfonde eller andre alternative investeringer, ville alene 
analysen af dette fylde hovedparten af min opgave. Da det ikke ville hjælpe med besvarelsen af 
min problemformulering, har jeg valgt at afgrænse mig herfra. 
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Jeg har afgrænset mig fra, selv at placere familiernes midler, men henholder mig til de tal som 
sektorens brancheforening Forsikring og Pension opgiver. En uddybning af årsagen til dette 
fremgår af kapitel 5. 

Jeg har afgrænset mig fra, at kigge på boligkøb fra et erhvervsmæssigt perspektiv. Dette er et 
interessant emne og man kunne her ligeledes kigge på om bolig eller investering i aktier var mest 
fordelagtigt. Reglerne for erhvervsdrivende er dog så forskellige fra private boligkøbere, at 
omfanget af denne opgave ikke tillader at både private og erhvervsmæssige investorer. 

Idet familierne på tidspunktet for opgørelsen af pensionsordningen ikke har nået pensionsalderen, 
er samspilsproblematikker ikke belyst. 

1.4 OPGAVENS STRUKTUR 
Denne opgave er struktureret i syv kapitler og adskillelige afsnit herunder, som vist i Figur 1. 

Første kapitel indeholder en introduktion til problemstillingen, min motivation for at skrive 
opgaven, samt min afgrænsning. Det andet kapitel vil beskrive de metodiske overvejelser og 
tilgangen til opgaveløsningen. I det tredje kapitel vil jeg forsøge at analysere mig frem til, hvilke 
ting der driver priserne på boligmarkedet. I det fjerde kapitel vil jeg analysere hvad der driver 
aktiemarkedet. I det femte kapitel vil jeg ud fra forskellige cases, benævnt modelfamilier, 
undersøge hvilken investering der historisk har været mest fordelagtig. I det sjette kapitel vil jeg 
diskutere pålideligheden af mine resultater og om de kan bruges til at sige noget om hvad der 
fremadrettet vil være mest fordelagtigt. I det syvende kapitel vil jeg konkludere på opgavens 
problemformulering og lave en perspektivering. 

Figur 1: Opgavens struktur 

 

 

 

Indledning

Metode

Analyse af prisudvikling 
på boligmarkedet

Analyse af prisudvikling 
på aktiemarkedet

Analyse af optimalt 
valg

Diskussion 

Konklusion



METODE

2

Kapitlet omhandler de metodiske overvejelser omkring 
opgaven. Kapitlet går i dybden med hvilke overvejelser 
der er gjort vedrørende udvælgelsen af cases og hvilke 
ulemper der er i måden hvorpå problemformuleringen er 
søgt besvaret.
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2.1 METODISKE OVERVEJELSER 
Når man skriver en akademisk opgave som denne, er der nogle metodiske overvejelser, der er 
vigtige at gøre sig. Dels er det vigtigt at overveje, hvilket verdenssyn man har, kaldet paradigme, 
da det vil påvirke den måde, man anskuer både løsningen af opgaven og fortolkningen af 
resultatet. Det er også vigtigt at finde ud af, på hvilken måde man vil løse opgaven. Sidst, men 
ikke mindst vigtigt, skal man forholde sig til, hvor pålidelige de resultater man finder er. 

Overvejelserne omkring dette gennemgås i de følgende afsnit. 

2.1.1 Paradigme 
På trods af, at et paradigme er en grundsubstans i en videnskabelig opgave, er der ingen entydig 
definition. Selv “paradigmets fader” Thomas Kyhn anvender begrebet paradigme på 21 forskellige 
måder. (Guba 1990) 

Da Gubas paradigmer er valgt som udgangspunkt for udvælgelsen af opgavens paradigme, er 
også hans definition valgt til at uddybe hvad et paradigme er. Guba definerer et paradigme som 
”... a basis set of beliefs that guides actions, whether of the everyday garden variety or action 
taken in connection with a disciplined inquiry.” (Guba, 1990, s. 17). Altså siger Guba, at de 
grundlæggende overbevisninger vi har, vil styre vores handlinger, uanset om det er 
hverdagsaktiviteter eller i forbindelse med disciplinerede undersøgelser, som er tilfældet med en 
opgave som denne. 

Det ontologiske spørgsmål handler om, hvad virkeligheden er. Det epistemologiske spørgsmål 
handler om forholdet mellem den der undersøger og det der undersøges og det metodologiske 
spørgsmål handler om, hvordan man skal foretage sin undersøgelse. (Guba 1990) 

Guba definerer 4 generelle paradigmer (Guba, 1990) 

• Positivisme 
• Post-positivisme 
• Kritisk tænkning 
• Konstruktivisme 

 
Svarene på de tre spørgsmål vil føre til valget af paradigme. Nedenfor redegør jeg for mine 
overvejelser og syn på verden og dermed mit valg af paradigme. 

Valg af paradigme 
Det paradigme der arbejdes med i denne opgave er post-positivisme. 

Post-positivisme er som navnet antyder en udvikling af positivisme, hvor man i stedet for at være 
rendyrket realist er kritisk realist (Guba 1990).  

Som kritisk realist anerkender man at der én reel virkelighed, som kan måles, men at man ikke 
forventer at kunne afdække hele virkeligheden igennem en undersøgelse (modsat rendyrket 
realisme, hvor man mener at virkeligheden kan afdækkes til bunds). Der er faktorer der påvirker 
priser på boliger og aktier som nok ikke vil kunne afdækkes. Det vurderes at der et optimalt valg 
mellem boligkøb og investering, men som det beskrives i problemformulering, er det også 
relevant at se på om folk rent faktisk følger dette optimale valg i praksis.  
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Med dette i mente, er det relevant at se på den faktiske opførsel blandt mennesker, hvilket 
stemmer overens med måden man anskuer sandheden på i postpositivsmen. Anvendte man i 
stedet  positivismen ville man mene at hele sandheden kunne gives igennem kvantitative 
analyser. 

Det metodologiske spørgsmål, omhandlende hvordan man vil udføre sin undersøgelse, vil i post-
positivismen handle om, at være opmærksom på den subjektivitet som ikke kan undgås jf. det de 
ovenstående spørgsmål og hvordan man skal forsøge at opveje det. Jeg vil i min undersøgelse 
forsøge at være så objektiv, som det er muligt. Jeg indhenter data fra officielle kilder og hvor det 
er muligt indhenter jeg de samme data fra flere kilder. Da det er umuligt ikke at komme til at 
påvirke resultatet, vil jeg være ekstra kritisk overfor mine resultater. 

For at få en mere afdækket opgave ville det også være oplagt at foretage observationer eller 
interviewe forbrugere så de psykologiske faktorer også kunne inddrages, men dette er grundet 
opgavens omfang ikke taget med. 

3.1.2 Fremgangsmåde 
Når man taler om, hvordan man griber en opgave an, deler man ofte metoden op i to muligheder: 

Deduktion, hvor man indledningsvist opstiller en række hypoteser, som man herefter afprøver. 

Induktion, hvor man ud fra en masse analyser opstiller en eller flere hypoteser.  

Begge metoder er relativt strikse i deres måde at udføre analysen på, hvorfor man ligeledes taler 
om den abduktive metode, hvor man dels opstiller hypoteser indledningsvist men også løbende 
kan opstille og revidere hypoteser efterhånden som man kommer dybere ned i materialet 
(Bryman, 2012). Min tilgang minder mest om sidstnævnte. 

Jeg anvender kvantitative data til mine analyser og i den forbindelse er det vigtigt at forholde sig til 
pålidelighed og validitet, som jeg vil forklare herunder. 

3.1.3 Pålidelighed 
Når man vurderer pålideligheden skal man kigge på om resultatet er stabilt over tid. Et eksempel 
er engelsk politiker, som hævdede at kriminaliteten var faldet i partiets valgperiode, men hvor 
grunden til, at det så ud som om, at der var et fald var, at man havde ændret definitionerne og 
opgørelsesmetoderne i perioden (Bryman, 2012) 

3.1.4 Muligheden for at gentage studiet 
Det er også vigtigt, at kigge på om undersøgelsen kan gentages. Man ser tit, at studier gentages 
af andre forskere. Dette skyldes oftest, at resultaterne ikke stemmer overens med tidligere 
resultater og man derfor vil kontrollere, om der er sket fejl. I den forbindelse er det vigtigt, at 
måden studiet er foretaget på er veldokumenteret, da det ellers vil være umuligt (Bryman, 2012) 

3.1.5 Validitet 
Validitet er måske det mest centrale målekriterie. Det handler om integriteten af de konklusioner 
der drages ud fra undersøgelsen. Bryman (2012) deler validiteten op i følgende kategorier: 
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Målingsvaliditet 
Dette handler om, om vi egentlig måler det, vi gerne vil. For eksempel kan man diskutere, om man 
måler det, man gerne vil, hvis man alene bruger IQ tests til at måle variationen i befolkningens 
intelligens. Hvis man ikke måler korrekt, vil konklusionerne man drager være tvivlsomme. 
Validiteten i målinger fører også tilbage til pålidelighed - hvis det man måler konstant ændrer sig og 
dermed ikke er pålideligt, kan man ikke bruge det til at drage konklusioner fra. 

Intern validitet 
Dette handler om, om der er en årsagssammenhæng mellem udsving i variable. Et godt eksempel 
er mine regressionsanalyser, hvor det er vigtigt at holde sig for øje om de variable, jeg anvender, 
korrelerer med andre faktorer. Hvis det er tilfældet vil jeg kunne komme til at konkludere en 
sammenhæng mellem en af mine fundamentals og boligpriserne, selvom det i virkeligheden er en 
bagvedliggende faktor, der påvirker boligpriserne men som også påvirker min fundamental. Jeg 
har forklaret yderligere om risiciene ved regressionsanalyser i det følgende afsnit. 

Ekstern validitet 
Dette handler om, om man kan bruge resultaterne til at sige noget om ”resten af verden”. Hvis 
man ønsker at undersøge danskernes politiske holdninger og udvælger en stikprøve i den danske 
befolkning, kan man så bruge resultaterne til at sige noget om danskernes holdninger samlet set? 
Det kommer an på, om man har udvalgt stikprøven, så den repræsenterer en bred del af 
befolkningen. Både alder og beskæftigelse spiller ind, ligesom bopæl, hvilket er tydeligt når de 
forskellige optællinger kommer ind på en valgaften. 

Da mine cases/modelfamilier ikke er udvalgt for at være repræsentative, er den eksterne validitet 
noget jeg skal være særligt opmærksom på. Senere i dette kapitel vil jeg forklare 
udvælgelsesmetoden og begrundelsen herfor. 

Målingsvaliditet 
Dette handler om, om det vi konkluderer reelt er noget der kan bruges ”i den virkelige verden”. 
Nogle gange vil forskere kunne konkludere ting, som reelt ikke hænger sammen eller kan lade sig 
gøre i den virkelig verden. For at undgå dette er det vigtigt at man er så tæt på virkeligheden som 
muligt og for eksempel har interviews i folks hjem fremfor i et sterilt mødelokale. 

Mine cases er konstruerede og behandles ved en kvantitativ undersøgelse, hvorfor analysen ikke 
bliver forurenet af at folk fremstiller sig på en måde der ikke hænger sammen med virkeligheden. 
Til gengæld er det vigtigt at forholde sig til, om resultatet overhovedet kan bruges til at danne 
baggrund for rådgivning. Derfor er kapitel 6 dedikeret til en diskussion heraf. 

2.2 ANVENDTE METODER 

2.2.1 Regressionsanalyse 
Jeg ønsker at undersøge, om der kan beregnes en sammenhæng mellem udvikling i boligpriserne 
og fundamentals. Begrebet fundamentals forklares i afsnit 3.3 i det følgende kapitel, men kan kort 
beskrives som faktorer der er med til at påvirke priserne på boligmarkedet. Opgaven omhandler 
historiske data og dets konklusioner vil være bagud skuende.  



 

13/109  

Grundet opgavens omfang har det ikke været muligt at medtage alle fundamentals som kunne 
tænkes at have en påvirkning på boligpriserne. Jeg har derfor valgt at fokusere på de 
fundamentals som jeg har en hypotese om er med til at påvirke priserne. 

Da mine modelfamilier kun bor i lejligheder, har jeg valgt at mine regressionsanalyser også laves 
på lejligheder, for at sikre en sammenhæng. Jeg har ikke mulighed for at sortere mine øvrige data 
(for eksempel indkomst og arbejdsløshed) på om folk har ejerbolig eller ej. Dette er naturligvis en 
svaghed i modellen. 

Da nogle af de fundamentals jeg anvender kun oplyses på årlig basis, har jeg været nødt til, at lave 
regressionsanalysen med årlige tal. Da der ikke er data på alle input før 1995 betyder det, at jeg 
kun kan lave regressionsanalysen på årene 1995-2016.  

Bryman (2012) beskriver at man ved en regressionsanalyse, skal svare på følgende 3 spørgsmål. 

1. Kan sammenhængen være spuriøs? 
At en sammenhæng er spuriøs betyder, at det i analysen fremstår som om, at der er en 
sammenhæng mellem en af de forklarende variabler og vores afhængige variabel, her 
boligpriserne, men at sammenhængen i virkeligheden opstår på baggrund af sammenhængen 
med en anden variabel. Et eksempel fra virkeligheden er et svensk forsøg, hvor forskere fandt, at 
der var en sammenhæng mellem mænds barbering og risikoen for hjerteanfald. Den sande grund 
var selvfølgelig ikke, at barbering har en påvirkning på ens hjertes sundhedstilstand, men at der er 
en sammenhæng mellem livsstil og hormonelle faktorer og skægvækst (og lyst til at fjerne det) og 
at der ligeledes er en sammenhæng mellem livsstil, hormonelle faktorer og risikoen for at få 
hjerteanfald. (Bryman, 2012) Det er altså vigtigt at overveje, om der er bagvedliggende variable, 
som påvirker en af mine udvalgte variable og som kan tænkes at være den sande årsag til 
prisudviklingen. 

2. Hvad er forholdet mellem input og output? 
Hvis man finder, at sammenhængen ikke er spuriøs, må man spørge sig selv, hvorfor 
sammenhængen opstår - hvad er forholdet mellem input og output? Et eksempel kunne være, at 
man fandt, at øget BNP var med til at drive priserne opad. Men er det BNP der påvirker priserne? 
Eller påvirker BNP folks tro på fremtiden og på fortsatte prisstigninger og er det derfor folks 
indstilling der ændrer sig, så påvirkningen i stedet hedder 

BNP stiger à tiltro til fremtiden stiger à boligpriser stiger 

i stedet for, hvad modellen udtrykker, nemlig  

BNP stiger à boligpriser stiger 

3. Kan der være en tredje variabel, som modererer påvirkningen? 
Nogle gange vil man se, at signifikansen (altså sikkerheden for at den medtagne faktor rent faktisk 
påvirker priserne) vil ændres, når man tilføjer flere variable til en regressionsanalyse. Det kan dels 
skyldes at flere variable gør at det bliver mere tydeligt, hvilken variabel der har hvilken påvirkning. 
Men det kan også skyldes, at en ny variabel deler påvirkningen af en eksisterende variabels 
påvirkning op i et eller flere forskelligrettede resultater. For eksempel, kunne man i dette tilfælde 
have kigget på, om der var forskel regionerne imellem og måske set, at nogle regioner var mere 
påvirket af stigningen i antallet af husstande, fordi folk hellere ville bo disse steder. 
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Statistik signifikans 
Når man sætter sit signifikansniveau, vil man typisk sætte det til 95% (Bryman, 2012) som 
betyder, at der i et givent resultat, vil være 95% sikkerhed om resultatets pålidelighed. Principielt 
kunne signifikansniveauet sættes til 99% for at mindske sandsynligheden for ”forkerte” 
resultater, hvilket man i sjældne tilfælde også gør. Man skal dog holde sig de to fejltyper for øje 
ved valg af signifikationsniveau. 

Fejltyper 
I en regressionsanlyse kan der opstå to typer af fejl, kaldet type 1 fejl og type 2 fejl.  

- Type 1 fejl sker, når man forkaster hypotesen (sammenhængen mellem en variabel og 
boligpriserne) som egentlig skulle have været bekræftet. 

- Type 2 fejl, som sker ved, at man bekræfter hypotesen (sammenhængen mellem en 
variabel og boligpriserne) som egentlig skulle have været forkastet. 

Ved at sætte et signifikansniveau på for eksempel 99%, vil man have en lavere risiko for at 
komme til at afvise en sammenhæng der reelt er der. Men udfordringen er, at man så har en 
højere risiko for, at komme til at bekræfte en sammenhæng, som ikke eksisterer. (Bryman, 2012) 

Begge fejl er problematiske og man kan desværre ikke udelukke dem begge. Jeg vælger at 
anvende et signifikationsniveau på 95 %, som er det alment mest accepterede og anvendte 
niveau. Det betyder praktisk, at der ønskes en p-værdi på under 0,05 i regressionsanalysen. 

2.2.2 Cases 
Jeg har valgt at arbejde med cases til besvarelse af mit hovedspørgsmål; om det økonomisk er 
bedst at anvende penge på boligkøb eller om de tilsvarende penge er givet bedre ud, ved at bo i 
en lejebolig og anvende det resterende beløb på en pensionsordning. 

Cases er valgt, idet jeg af praktiske årsager ikke har haft adgang til at få økonomisk indsigt i det 
antal ”familier” med de givne udvælgelseskriterier jeg har ønsket. At anvende cases har både 
fordele og ulemper og sidstnævnte vil jeg komme ind på under mit diskussionsafsnit sidst i 
kapitlet. 

Jeg har valgt at anvende en informationsorienteret udvælgelse, som i følge Flyvbjerg anvendes til 
”at maksimere nytteværdien af information fra små stikprøver og enkeltstående cases. Cases 
vælges ud fra forventning om deres informationsindhold” (Flyvbjerg, 2010 s.475) 

Jeg bruger en blanding af det, man kalder ”kritiske cases”, som betyder, at de er udvalgt, for at de 
med deres resultater kan sige noget om resten, og ”ekstreme/atypiske cases”, som betyder at 
jeg har valgt de cases, som jeg tror kan give det bedste resultat. Altså jeg har valgt at nogle af 
mine casepersoner betaler topskat, idet jeg har en formodning om at resultatet for disse personer, 
vil adskille sig fra den anden ekstrem, nemlig de med en lav indkomst. (Flyvbjerg, 2010) 

Udvælgelsen af cases 
Ved udvælgelsen af ”familier” har jeg gjort mig en del overvejelser. Jeg vil gerne have, at mine 
resultater kan anvendes til at tale mere generelt om, hvilken investering man bør vælge, og derfor 
vil jeg gerne have, at mine familier afspejler så stor en del af den virkelige befolkning som muligt. 
Jeg har derfor haft tanker om, at anvende 25% fraktilen og 75% fraktilen. At anvende 25% 
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fraktilen, ville betyde at 25% af befolkningen var indeholdt i dette. Altså at 25% af befolkningen 
har en indtægt under dette beløb. 75% fraktilen indeholder 75% af befolkningen og man kan 
dermed også sige, at 25% af befolkningen har en indtægt over dette beløb. 

Men da jeg også har en formodning om, at der er forskel hvis man tjener væsentligt mere end 
topskattegrænsen og at 75% fraktilen ligger omkring de 400.000 kr. har jeg været nødt til at 
revurdere denne tilgang til udvælgelsen af mine familier.  

Jeg overvejet, om jeg skulle indhente data baseret på køn. Mellem køn er der en væsentlig forskel 
på lønnen og der er også forskel på, om man har børn eller ej. For eksempel tjener enlige mænd, 
uden børn, en del mindre end de mænd der har børn og markant mindre end de mænd med både 
børn og partner (Danmarks statistik) 

Da min ”modelfamilie”, skal baseres på, hvad jeg mener bringer mest værdi til opgaven, har jeg 
valgt ikke at gøre udvælgelsen yderligere kompliceret. Der tages derfor ikke hensyn til køn og 
børn.   

Jeg vælger ikke at medtage selvstændige, hvilket skyldes de væsentlig mere komplicerede 
pensionsregler end for privatpersoner.  

Aldersaspektet for mine ”familier” har givet mig en del overvejelser. Én overvejelse er gået på, at 
udvælge familier i start 50’erne. Denne aldersgruppe blandt mine kunder finder pension mere 
interessant, fremfor de yngre kunder, hvor det af og til tydeligvis er mig som rådgiver der synes 
det er mest relevant og interessant. Mange i denne aldersgruppe, er kommet sent i gang med 
deres arbejdsmarkedspensioner, da det ikke altid har været en del af overenskomsterne og 
pensionsplanlægning er derfor yderst relevant, idet de fortsat kan nå at gøre noget ved problemet. 

Det, der er udfordringen ved denne aldersgruppe er, at de grundet tidshorisonten ikke kan tåle en 
særlig høj risiko (i hvert fald ikke i de sidste år) og det betyde, at der sker en skævvridning i forhold 
til ejerboliger, som har en konstant (og høj) risiko. Jeg ville gerne undersøge både folk i 50’erne og 
folk i 30’erne, men grundet omfanget af en sådan undersøgelse har det ikke været muligt. Jeg har 
derfor valgt at undersøge folk, der køber bolig når de er i 30’erne, idet de vil kunne tåle høj risiko i 
hele perioden.  

Øvrige metodiske overvejelser vedrørende mine modelfamilier 
Jeg har i forbindelse med min udvælgelse af familier gjort mig mange tanker. De tanker der 
omhandler lønninger og øvrige faktorer i user cost er indeholdt i kapitel 5, hvor casene og user 
cost beregnes. Dette har jeg gjort, da jeg synes det virker mere naturligt at præsentere mine 
overvejelser om konkrete tal og mine beregninger i umiddelbar forlængelse af hinanden. 

Inflation 
Jeg benytter Danmarks statistiks forbrugerprisindex til at regulere for inflation. For at gøre tallene 
nemmere at sammenligne er alle beregninger foretaget i 2016-tal.  

I min regressionsanalyse er der dog ikke korrigeret for inflation, men da ingen af faktorerne er 
korrigerede, har det ikke betydning for resultatet. 
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PRISUDVIKLING PÅ 
BOLIGMARKEDET

3

I dette kapitel undersøges det, hvad der styrer priserne på 
boligmarkedet. For at undersøge dette, foretages der en 
regressionsanalyse med udvalgte faktorer, kaldet funda-
mentals. Derudover gennemgås en række psykologiske 
faktorer, som også kan påvirke priserne.
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3.1 BOLIGMARKEDET 
Boligmarkedet har i Danmark en stor betydning, idet danskerne bruger en stor del af deres 
disponible indkomst på at bo.  

Formålet med dette kapitel er, at analysere hvilke faktorer, der er med til at styre prisudviklingen på 
boligmarkedet. Generelt er priserne på kort tid styret af forventninger og autoregressivitet, hvilket 
betyder at hvis prisen på boliger steg i går, gør den det nok også i morgen. På mellemlang sigt, ser 
man at en række eksogene faktorer påvirker priserne. På lang sigt er der ikke noget der tyder på, at 
priserne stiger meget mere end inflationen. Eichholtz (1996) finder at boligpriserne på meget lang 
sigt er steget 0,2 % i reale priser (Jørgensen, 2010). 

Den boligøkonomiske grundmodel introduceres indledningsvist, da den giver et godt billede af 
prisdannelsen på ejendomsmarkedet.  

Efter gennemgangen af den boligøkonomiske grundmodel foretages en regressionsanalyse. Målet 
er, at undersøge hvilke eksogene faktorer, benævnt fundamentals, som er med til at påvirke 
priserne. Sidst i kapitlet vil det blive diskuteret om psykologiske faktorer også er med til at påvirke 
priserne og der vil afslutningsvist blive konkluderet på kapitlets analyse. 

Analysen af prisudviklingen på boligmarkedet skal sammen med analysen af prisudviklingen på 
aktiemarkedet som foretages i kapitel 4, benyttes til en diskussion af, om de resultater vedrørende 
det optimale investeringsvalg jeg finder i kapitel 5 kan bruges til at sige noget om, hvad der vil være 
det bedste valg i fremtiden. 

3.2 DEN BOLIGØKONOMISKE GRUNDMODEL 
Den boligøkonomiske grundmodel er udarbejdet af Denise DiPasquale og William C. Whaton. 
Modellen beskriver sammenhængen mellem boligtjenestemarkedet, ejendomsmarkedet og 
byggemarkedet. Der sker en prisdannelse på to af markederne. På markedet for boligtjenester 
bestemmes ligevægtshuslejen. Den findes ud fra lejernes efterspørgsel og de tilgængelige 
boligtjenester. Boligtjenester kan defineres som nytteværdien af boligens kvalitet og størrelse. 
Lejeren skal forstås i bred forstand og kan både være virksomheder og privatpersoner. Det gælder 
også boligejere, som betaler huslejen ”til sig selv”. På kort sigt, er udbuddet af boligtjenester fast, 
idet det tager tid at opføre nye boliger. Den anden prisdannelse sker på ejendomsmarkedet. Her vil 
boligkøberen give nøjagtig den pris, der svarer til den fremtidige huslejeindtjening (uagtet at han 
selv vil bo i boligen) og ligevægten i modellen sikrer, at boligen altid handles til netop denne pris 
(Jørgensen, 2010). 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at denne model ligesom øvrige modeller er et forsøg på at forenkle 
virkeligheden. For at gøre dette, må man gøre brug af en række antagelser. Antagelserne i denne 
model er f.eks. at alle boliger bliver benyttet og at ingen familier har et udækket behov for 
boligtjenester, altså flere kvadratmeter eller højere kvalitet. Dette må siges at være forenklet og ikke 
i overensstemmelse med virkeligheden. Derudover antages perfekte kapitalmarkeder og at 
nedslidningen på ejendomme er konstant. 

Modellen er opdelt i 4 kvadranter, som det ses i Figur 2. De enkelte kvadranter gennemgås enkeltvis 
med udgangspunkt i Jørgensen (2010). 
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Figur 2: Den boligøkonomiske grundmodel 

 
Model: Egen tilvirkning på baggrund af modellen udarbejdet af Denise DiPasquale og William C. Whaton 

Kilde: Jørgensen (2010) 

Første kvadrant 
I første kvadrant bestemmes huslejen på boligtjenestemarkedet. Udbuddet af boliger er fast på kort 
sigt og kunne indtegnes som en lodret streg. Af denne årsag, er det efterspørgslen der bestemmer 
ligevægtshuslejen. 

Efterspørgselskurven er indtegnet med en negativ hældning. Dette skyldes at et fald i udbuddet vil 
føre til en højere husleje. Kurven er tegnet lineær, men kan sagtens have en anden form, uden at 
dette ændrer på modellens grundlæggende resultater. 

Modellen antager at der findes én husleje som giver ligevægt, hvilket vil sige, at alle boliger benyttes 
og at der hverken er familier der efterspørger flere boligtjenester eller boliger der står tomme.  

Andet kvadrant 
Prisdannelsen på ejendomsmarkedet illustreres i andet kvadrant. Prisen fastsættes ud fra 
ligevægtshuslejen fastsat i første kvadrant, ved hjælp af investeringsrenten. Investeringsrenten er 
den risikojusterede kalkulationsrente, altså den rente investor kræver for at investere i fast ejendom 
og den afgør hældningen på den linje der er afbilledet i figuren. 

Investeringsrenten fastsættes således at den svarer til samme afkast som markedsporteføjlen plus 
et tillæg, kaldet risikopræmien, svarende til den ekstra risiko der er ved investering i fast ejendom, 
kontra at investere i markedsporteføjlen. Renten bestemmes altså ikke i modellen, men antages at 
være givet af markedsøkonomien. 
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Tredje kvadrant 
I denne kvadrant inddrages byggemarkedet. På figuren ses omkostningskurven for byggeriet 
indtegnet. Årsagen til, at den ikke er lineær, skyldes de flaskehalse der vil opstå ved en stor stigning 
i byggeriet. Der er en naturlig begrænsning på, hvor meget det er muligt at bygge, afgjort af blandt 
andet antallet af håndværkere og byggegrunde. Det ses også, at der skal en vis pris til, før byggeriet 
påbegyndes, da det ellers ikke kan betale sig. 

Ligevægten mellem byggeriet og ejendomspriserne findes ved at trække en lodret linje fra prisen til 
omkostningskurven. Derefter tegnes en vandret linje mod højre, for at finde mængden af nybyggeri. 
Mængden af byggeriet skal forstås som opførsel af nye bygninger, men også forbedringer, 
renovering og vedligeholdelse af eksisterende bygninger. 

I ligevægt vil den pris, man kan handle en nyopført ejendom til, være svarende til hvad det koster at 
opføre den. Det betyder, at investor får samme afkast uanset om de køber en nyopført eller en 
ældre ejendom i samme kvalitet. Hvis dette ikke var gældende ville der være arbitragemuligheder. 
Langtidsligevægten nævnes Tobins Q og beregnes ved at dividere prisen en bolig kan sælges med 
prisen for at opføre den. Teorien siger, at Tobins Q = 1 i langtidsligevægten. Dette skyldes, at hvis 
markedsprisen på en bolig er højere end man kan sælge boligen for, vil byggemarkedet boome. 
Dette vil øge udbuddet af boliger og sænke prisen. Det er dog en teoretisk betragtning og blandt 
andet Jørgensen (2010) har vist at den i perioder har ligget relativt højt. 

Fjerde kvadrant 
Fjerde kvadrant viser tilpasningen af boligbeholdningen. Linjen viser nedslidningen af boligerne 
inklusiv forbedringer. Alle boliger nedslides over tid og der skal derfor en vis mængde nybyggeri (der 
som nævnt både omfatter decideret nyopførsel, men også renovering og vedligeholdelse) til, for at 
boligmassen er konstant. I ligevægt vil dette være gældende. 

Beholdningen af boliger og dermed udbuddet af boligtjenester bestemmes ud fra aktiviteten på 
byggemarkedet. Hvis der bygges mere end der nedslides, vil ligevægten forskydes, idet 
boligmassen stiger.  

Opsummering 
Den boligøkonomiske grundmodel er en forsimpling af virkeligheden, men giver dog et godt billede 
af prisdannelsen på boligmarkedet. Den viser, at det grundlæggende er huslejen der sammen med 
investeringsrenten bestemmer boligpriserne. Den viser også, at boligbeholdningen bestemmes af 
nybyggeri og nedslidning og at boligens markedsværdi er lig prisen for at opføre den. En række 
eksogene faktorer er med til at bestemme efterspørgslen og dermed ligevægtshuslejen. Disse 
faktorer benævnes fundamentals.  

3.3 FUNDAMENTALS 
Det fremgår af den boligøkonomiske grundmodel, at en boligs fundamentale værdi er uafhængig af 
markedsværdien og beregnes ved at tilbagediskontere de forventede fremtidige huslejer eventuelt 
tillagt en terminalværdi. I praksis er det dog svært at beregne denne værdi, da det kræver at man 
finder den husleje der sikrer at markedet er i ligevægt (det vil sige at ingen boliger er tomme og at 
ingen ønsker sig flere boligtjenester end de har) 
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Boliger er meget forskellige og dermed en heterogen vare. Selv i nybyggede lejlighedskomplekser 
vil der være forskelle på indretning og størrelse og om ikke andet på beliggenheden. Derudover er 
mennesker forskellige og har forskellige præferencer og derfor vil ligevægtshuslejen og dermed 
fundamentalværdien også være forskellig (Jørgensen, 2010) 

Det er derfor i praksis ikke muligt at estimere en boligs ”sande” fundamentalværdi og man beregner 
i stedet markedsværdien ud fra en række økonomiske faktorer. Disse faktorer benævnes 
fundamentals og har været undersøgt adskillige gange, blandt andet af OECD (Jørgensen, 2010)  

Det er analyse af disse faktorer der foretages i dette kapitel. Valget af fundamentals forklares 
herunder. 

3.3.1 Den lange rente 
Renten på realkreditlån har stor betydning for dels de nuværende boligejere og dels dem der gerne 
vil ind på boligmarkedet. Hvis renten stiger, vil det for nye boligejere betyde at deres månedlige 
husleje vil stige. Det vil have den betydning, at folk kan købe for et lavere beløb. Det vil ikke 
nødvendigvis påvirke den generelle efterspørgsel negativt, men efterspørgslen vil være på billigere 
boliger end tidligere, hvilket formentlig på sigt vil føre til et prisfald. 

3.3.2 Antallet af arbejdsløse 
Når man er arbejdsløs vil man formentlig udskyde boligkøb, idet der vil være en usikkerhed om, om 
man kan betale, hvis man køber på baggrund af en forventet indtægt og derefter har svært ved at 
finde job. Et køb på baggrund af dagpenge, vil betyde en mindre/dårligere bolig end hvis man var i 
job og derfor vil de fleste vente. Dertil skal lægges, at mange banker vil være enormt påpasselige 
med at yde lån til bolig til folk der er uden for arbejdsmarkedet. 

3.3.3 Den disponible indkomst 
Den disponible indkomst er styrende for dels privatforbruget, men også for, hvor mange penge der 
er til boligudgifter. Hvis ens disponible indkomst stiger, vil man have råd til at betale mere for en 
bolig, givet at renteniveau, skatter mv. er på et konstant niveau. 

Hvis den disponible indkomst omvendt falder, vil man ligesom ved en stigning i den lange rente, 
kunne købe for et mindre beløb. Igen er det ikke sikkert at efterspørgslen falder, men når der bliver 
efterspurgt i et lavere prisniveau, vil det blive svært at få solgt de større/dyrere ejendomme, hvilket 
vil få priserne på dem til at falde. Hvis de falder i pris, vil folk hellere købe dem, end de 
mindre/dårligere ejendomme og det vil betyde prisfald på dén type ejendom og dermed er priserne 
faldet over hele linjen. 

3.3.4 Antallet af tvangsauktioner 
Hvis antallet af tvangsauktioner stiger, kan det gøre folk nervøse for at købe bolig, fordi de er bange 
for at de ikke vil kunne sælge den igen. Op til en tvangsauktion er der typisk et langt forløb, hvor 
man forsøger et salg i fri handel, men når det ikke lykkes og man ikke kan betale udgifterne er 
tvangsauktion sidste udvej. Denne effekt er primært psykologisk. Efter min regressionsanalyse vil 
jeg komme ind på andre psykologiske effekter, der kan påvirke priserne. 
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3.3.5 Antallet af husstande 
Jo flere husstande der er, jo flere boliger vil der blive efterspurgt. Boliger kan både være ejer- og 
lejeboliger samt andelsboliger, hvorfor en øget efterspørgsel efter boliger ikke behøver at betyde 
prisstigninger på ejerboliger. 

3.4 REGRESSIONSANALYSE 
En regressionsanalyse kan påvise afhængighed mellem variable. På den måde, er det et rigtig godt 
redskab til at undersøge, om der er sammenhæng mellem boligpriser og udvalgte fundamentals. 

Jeg har udvalgt den lange rente, antal arbejdsløse, den gennemsnitlige disponible indkomst, antallet 
af tvangsauktioner og antallet af husstande. Idet jeg ikke har udvalgt alle mulige fundamentals, er 
der en risiko for, at min model kommer til at tillægge betydning af ikke-medtagne fundamentals 
(eller øvrige variable) til de medtagne variable og det kan betyde, at variable fremstår signifikante, 
uden at være det, kaldet spuriøs sammenhæng. Det kan også ske, at der er variable der fremstår 
insignifikante, uden at være det. Sidstnævnte kaldes undertrykt sammenhæng og betyder, som 
navnet antyder, at en sammenhæng kan være undertrykt og først fremstår, når der tilføjes yderligere 
variable. 

Jeg har ikke umiddelbart kunne identificere bagvedliggende faktorer, med korrelation til mine 
variable, som kan være med til at forklare udviklingen i boligpriser. Det betyder dog ikke, at de ikke 
findes, hvilket skal medtages når validiteten af modellen vurderes. 

Data anvendt til analysen fremgår af bilag A, B, C, D, E og F 

Indledningsvist har jeg lavet en korrelationsanalyse i Tabel 1. 

Tabel 1: Korrelationsanalyse, bolig 

  
Boligpriser 
indexerede Lang rente Arbejdsløse 

Disponibel 
indkomst Tvangsauktioner Husstande 

Boligpriser 
indexerede 1           

Lang rente -0,86385 1         

Arbejdsløse -0,89853 0,76302 1       

Disponibel indkomst 0,91735 -0,93157 -0,86027 1     

Tvangsauktioner -0,08601 -0,09596 0,01769 0,25014 1   

Husstande 0,91564 -0,91703 -0,88242 0,99548 0,24068 1 
Kilde: egen tilvirkning ved hjælp af Excel. Datainputtet er fra Danmarks statistik og fremgår af bilag A, B, C, D, E og F. 

Man kan se, at alle de forklarende variable korrelerer med priserne. Dette betyder, at der er en 
sammenhæng mellem de enkelte variable og priserne, hvilket er en forudsætning for, at de enkelte 
fundamentals medtages i analysen. 

Vi kan dog også se, at en del af vores fundamentals korrelerer med hinanden. Dette er ikke 
umiddelbart anderledes end forventet, da vi har at gøre med parametre som svinger med 
samfundsøkonomien og dermed vil der helt naturligt være en korrelation.  

Det vigtige er også, når man kigger på sammenhænge mellem de enkelte elementer, om vores 
afhængige variabel, boligpriserne, påvirker nogle af vores forklarende variable, altså vores 
fundamentals. Hvis boligpriserne var med til for eksempel at forklare antallet af arbejdsløse, ville 
arbejdsløse fejlagtigt blive betragtet som en forklarende faktor, grundet sammenhængen mellem 
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dén og boligpriserne, mens sammenhængen reelt var omvendt. Det kan ikke definitivt afvises at 
der er sådan en sammenhæng. Umiddelbart vurderer jeg dog ikke, at nogle af mine forklarende 
variable er styret af boligpriserne, hvorfor de alle inkluderes i min regressionsanalyse. 

Output fra den første analyse ses i Tabel 2.  

 
Tabel 2: Regressionsanalyse 1, bolig 

SUMMARY OUTPUT           

Regression Statistics             

Multiple R 0,98193           

R Square 0,96419           

Adjusted R Square 0,95300           

Standard Error 5,6160           

Observations 22           

ANOVA   

  df SS MS F 
Significance 

F   

Regression 5 13587,3493 2717,4699 86,1613 5,45E-11   

Residual 16 504,6293 31,5393       

Total 21 14091,9786         

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 455,8452 398,3557 1,1443 0,26932 -388,6312 1300,3215 

Antal arbejdsløse -3,12E-05 3,19E-05 -0,97710 0,34306 -9,88E-05 3,65E-05 

Lang rente 469,31 233,281977 2,0118 0,06140 -25,2228 963,8486 

Husstande -0,00024 0,00018 -1,3426 0,19813 -0,0006 0,0001 

Tvangsauktioner -0,00785 0,00148 -5,3047 7,12E-05 -0,0110 -0,0047 

Disponibel indkomst 0,00148 0,00045 3,2658 0,00486 0,0005 0,0024 

 Kilde: egen tilvirkning ved hjælp af Excel. Datainputtet er fra Danmarks statistik og fremgår af bilag 
 

Som det fremgår ovenfor er R Square på 96,2% hvilket betyder, at modellen forklarer 96,2 % af 
udsvingene på boligmarkedet. Modellen er signifikant idet modellens P-værdi, kaldet Significance F 
er under 5%. Dog kan vi samtidigt se, at det ikke er alle de variable som har en p-værdi under 5%, 
hvorfor de ikke bør indgå i modellen. 

Vi starter med at fjerne den variable med den højeste p-værdi, nemlig antallet af arbejdsløse. Vi får 
nu en ny model, som ses i Tabel 3. 
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Tabel 3: Regressionsanalyse 2, bolig 

SUMMARY OUTPUT           

Regression Statistics           

Multiple R 0,98084           

R Square 0,96205           

Adjusted R Square 0,95312           

Standard Error 5,6085           

Observations 22           

ANOVA   

  df SS MS F Significance F   

Regression 4 13557,2379 3389,3095 107,7499 7,68E-12   

Residual 17 534,7408 31,4553 
  

  

Total 21 14091,9786 
   

  

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 229,2832 323,4863 0,7088 0,48806 -453,2133 911,7797 

Lang rente 551,0403 217,4812 2,5337 0,02141 92,1951 1009,8856 

Husstande -0,00016 0,00016 -0,99933 0,33165 -0,00049 0,00018 

Tvangsauktioner -0,00871 0,00119 -7,29073 1,26E-06 -0,01123 -0,00619 

Disponibel indkomst 0,00140 0,00045 3,1478 0,00587 0,00046 0,00234 

 Kilde: egen tilvirkning ved hjælp af Excel. Datainputtet er fra Danmarks statistik og fremgår af bilag 

 

Vi kan se, at selvom vi har fjernet en variabel har vi fortsat en forklaringsgrad på 96,2%. Modellen 
er overordnet signifikant, men husstande er dog ikke en signifikant variabel, hvorfor denne fjernes 
og regressionsanalysen foretages på ny i Tabel 4. 
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Tabel 4: Regressionsanalyse 3, bolig 

SUMMARY OUTPUT           

Regression Statistics             

Multiple R 0,979706279           

R Square 0,959824394           

Adjusted R Square 0,953128459           

Standard Error 5,6083           

Observations 22           

ANOVA   

  df SS MS F 
Significance 

F   

Regression 3 13525,8248 4508,6083 143,3444 9,43E-13   

Residual 18 566,1538 31,4530       

Total 21 14091,9786         

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept -92,8236 27,4006 -3,3877 0,00328 -150,3901 -35,2571 

Lang rente 471,8534 202,5241 2,3299 0,03165 46,3661 897,3407 

Tvangsauktioner -0,00843 0,00116 -7,2598 9,49E-07 -0,01086 -0,00599 

Disponibel indkomst 0,00097 0,00011 9,0992 3,73E-08 0,00075 0,00119 

Kilde: egen tilvirkning ved hjælp af Excel. Datainputtet er fra Danmarks statistik og fremgår af bilag 

Vi har nu en model, der dels er overordnet signifikant og hvor de variable også er signifikante. Vores 
model forklarer 95,98 % af udsvingene i boligpriserne. Dog giver koefficienterne ikke særlig god 
intuitiv mening. Det ses, at når renten stiger, stiger boligpriserne. Dette hænger dårligt sammen 
med hvad vi så i den boligøkonomiske grundmodel. Når renten stiger, vil det påvirke 
diskonteringsrenten. Det betyder, at boligpriserne teoretisk bør falde når renten stiger. En årsag til 
dette kan være, at renten typisk stiger når der er gang i økonomien og at dette kan påvirke folks tro 
på fremtiden. En anden årsag kan være, at der mangler fundamentals i analysen. 

I Figur 3 ses sammenhængen mellem den estimerede udvikling i boligpriser og den faktiske. 

Man kan se, at modellen har en tendens til at overvurdere boligpriserne ind til 2001, hvor efter den 
undervurder dem indtil priserne har toppet. I perioden med prisfald efter finanskrisen ligger min 
models estimater meget tæt på de reelle priser, hvilket er anderledes end øvrige analyser beskrevet 
af Jens Lunde (Lunde, 2007). I perioden efter, hvor priserne begynder at stige igen, ligger min model 
generelt tættere på de faktiske tal end i perioden før finanskrisen. Det kan tyde på, at der er faktorer 
der har påvirket priserne forskelligt i de forskellige perioder og det kunne være interessant at bruge 
mere tid på at dykke ned i de enkelte perioder og fundamentals. 
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Figur 3: Sammenhæng mellem estimerede og faktiske priser 

 

Figur: egen tilvirkning. Data: Indexerede boligpriser er fra Danmarks Statistik mens de estimerede priser er beregnet på 
baggrund af regresionsanalysen. 

3.5 PSYKOLOGISKE FAKTORER  
Da regressionsanalysen ikke forklarer det fulde udsving i boligpriserne, vil der i dette afsnit blive 
diskuteret om psykologiske faktorer, kan være en del af forklaringen. Disse faktorer er ikke alene 
faktorer der kan påvirke boligpriserne, men kan også være med til at påvirke priserne på aktier. De 
psykologiske faktorer der synes særlig relevante for aktier, er dog forklaret i næste kapitel, hvor 
aktiepriserne analyseres. 

3.5.1 Det økonomiske menneske 
Traditionelt har økonomer set mennesker som økonomisk velovervejede individer. Denne arketype 
kaldes ”homunculus” eller på dansk ”det økonomiske menneske” 

Når man taler om det økonomiske menneske, forudsættes det: 

- at han har kendskab til alle mulige alternativer 

- at han kan beregne konsekvenserne af disse alternativer og tillægge dem nytteværdier 

- at han har fuld viden om sine nutidige og fremtidige nytteværdier og at han kan opveje fremtidige 
muligheder i forhold til hinanden 

- at han altid vælger det alternativ der maksimerer hans nytteværdi 

Det vil altså sige, at personen skal have information om alle muligheder og beregne alle alternativer 
og derefter vælge det, der giver ham størst nytte, altså det der giver ham størst værdi (Knudsen, 
2011). 
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3.5.2 Teorier der modsiger rationalet i ”det økonomiske menneske” 
Opfattelsen af, at mennesket kunne opfattes som ”det økonomiske menneske”, blev fastholdt indtil 
i løbet af 1980’erne. I løbet af 1970’erne var der dog tendenser til at forskere ønskede at efterprøve 
denne ”sandhed”. Daniel Kahneman og Amos Tversky, der begge er psykologer, publiserede i 1974 
en artikel om heuristikker, som er en slags tillærte tommelfingerregler for at træffe beslutninger. De 
beskrev også de biases, eller fejl, der er forbundet med disse heuristikker.  I deres artikel fra 1979, 
”Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk” hævder de, at have falsificeret  teorien om 
nyttemaksimering ved hjælp af en række emperiske studier. Artiklen blev modtaget med begrænset 
begejstring, fordi den gjorde op med økonomernes velkendte verdensbillede. Den blev derfor først 
rigtig anerkendt i løbet af 1980’erne. Paradoksalt nok, er artiklen i dag, en af de mest citerede 
indenfor økonomisk teori (Knudsen, 2011). 

3.5.3 Tverskys og Kahnemans teorier om heuristikker og biases 
En af årsagerne til, at Tversky og Kahnemans teorier trods alt fik anerkendelse, efter årtiers tro på 
”økonomiske menneske”, skal findes i deres ”dual process-teori”, som kort beskrives herunder. 
Med denne teori fik økonomerne legitimeret det økonomiske menneske som en delmængde af det 
hele menneske (Knudsen, 2011). 

Dual process-teorien 
Teorien handler om hvordan vores hjerne fungerer i forbindelse med beslutningstagen og hvilke 
dele af den, der aktiveres i forskellige typer af beslutninger. 

Teorien er, at vi har to forskellige systemer, som kaldes system 1 og system 2. System 1 er intuitivt 
og reagerer på mavefornemmelser og disse ting sker helt automatisk. System 2 er rationelt og 
reflekterende og tager beslutninger på baggrund af ræsonnementer.  De beskrives som i Tabel 5: 
Dual-proces-teorien: system 1 og 2: 

Tabel 5: Dual-proces-teorien: system 1 og 2 

System 1 System 2 

- Evolutionært system, der er fælles med dyr 
- Ubevidst 
- Automatisk/hurtigt 
- Kræver ingen indsats fra vores side  
- Simultant/parallelt kørende 
- Kontekstafhængigt 
- Pragmatisk 

- Evolutionært nyere system, unikt for 
mennesker 

- Bevidst 
- Kontrolleret/langsomt 
- Kræver stor indsats fra vores side   
- Sekventielt 
- Abstrakt 
- Logisk 

Kilde: Knudsen, 2011, figur 1.1 

Fordelen ved system 1 er, at det ikke kræver den store indsats fra vores side. Det kører automatisk 
og ubesværet og kaster nogen en bold imod os, vil system 1 gøre, at vi griber ud efter den. System 
1 er også smart, idet man kan bruge det til løsning af flere forskellige udfordringer samtidigt. Her er 
system 2 det vi kalder sekventielt. System 2 bruges for eksempel ved løsning af matematiske 
udfordringer og her er det umuligt at regne ud hvad 27 x 49 er, samtidig med, at man regner ud 
hvad 53 x 31 er. (Knudsen, 2011) 
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Mens system 2 arbejder case baseret og løser hver udfordring der kommer som på ny, bygger 
system 1 langt mere på tommelfingerregler, opbevaret i vores langtidshukommelse. Det er disse 
regler der kaldes heuristikker og som ikke nødvendigvis sikrer, at vi tager den løsning der rationelt 
set er den mest rigtige. Hvis man ikke er opmærksom på, at man anvender disse heuristikker vil det 
medføre en række fejl, eller biases (Knudsen, 2011). 

De fejlkilder der vurderes at have størst påvirkning på udviklingen af boligpriserne gennemgås 
herunder. 

Genfremkaldelsesheuristikken 
Denne heuristik, som Kahneman og Tversky kalder ”availability heuristics” handler om vores måde 
at vurdere risiko på. Måden dette sker på er ved, at vi læner os op ad, hvad vi kan genfremkalde fra 
vores hukommelse. Hvis det er lang tid siden vi har oplevet en given situation, vil vi undervurdere 
sandsynligheden for at den kan se igen, modsat hvis vi lige har oplevet situationen. Et sted man kan 
se, at dette er tilfældet i forbindelse med køb af forsikringer mod naturkatastrofer. I 1989 efter Loma 
Prieta-jordskælvet i Californien steg antallet af jordskælvsforsikringer drastisk. I årene efter er det 
faldet igen, efterhånden som oplevelsen er gledet længere tilbage i folks hukommelse og at 
sandsynligheden derfor vurderes at være mindre (Knudsen, 2011). 

Denne heuristik vurderes at være meget aktuel i forbindelse med udviklingen i boligpriser. Fordi 
krisen i 2008 med tilhørende kraftige fald i boligpriserne er gledet langt tilbage i folks hukommelse 
og de seneste år derudover har været præget af kraftige prisstigninger, undervurderer folk 
sandsynligheden for, at priserne kan falde på samme måde som tidligere. Derfor er folk mere 
tilbøjelige til at købe til høje priser, fordi de forventer at priserne fortsat vil stige. Dette ses også som 
autoregression (Jørgensen, 2010) hvor priserne stiger efter perioder med prisstigninger og falder 
efter perioder med prisfald. 

I Nationalbankens undersøgelse af sammenhængen mellem forventninger til boligpriser og de 
faktiske priser ses det også tydeligt, at prisfald efterfølges af forventninger om prisfald og at der er 
en relativt lang periode i bunden, inden priserne betyder at stige igen. Det samme ses i den 
modsatte retning, hvor der er forsinkelse på forventningerne - folk skal lige se at priserne rent faktisk 
stiger efter lang tid med prisfald. Men når først den nye virkelighed er opfattet, glider tankerne om 
prisfald hurtigt i baggrunden og både forventningerne og priserne begynder igen at stige 
(Nationalbanken, 2015) 

At forventningerne følger priserne i så stor grad og således kan være med til at forklare prisstigninger 
er ikke så underligt som det måske kan virke. Når folk forventer, at priserne stiger i fremtiden, vil de 
have en tendens til at ville nå med på ”toget”, inden at det bliver for dyrt at købe. Dette får 
efterspørgslen til at stige. Ejendomsmæglerne mærker øget efterspørgsel og forsøger at få en lidt 
større gevinst til deres kunder ved at hæve priserne. Fordi at boligkøberne har en forestilling om, at 
priserne kun kan blive ved med at stige, er de mindre kritiske med, hvad de betaler nu - den 
eventuelle overpris er jo udlignet om få måneder. Dette er selvfølgelig med til at drive priserne i 
vejret og det er en af årsagerne til, at det nogle gange kan gå rigtig stærkt. Dette er også en del af 
psykologien når man taler om overdreven optimisme, som kort forklares herunder. 
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Overdreven optimisme bias 
Mennesker har en evne til at overvurdere egne evner og er altså hvad man kalder overdrevent 
optimistiske. I en undersøgelse fra 1981, svarende 80 % af bilister, at de var blandt de 30% bedste. 
Hvis man ser bort fra den statiske sandsynlighed for, at man i sin undersøgelse ikke har ramt 
repræsentativt og derfor ramt alle de dygtige bilister med sit spørgsmål, er det en statistik 
umulighed. Det er altså et udtryk for, at vi har en overdreven tro på egne evner. Det samme gælder 
når man spørger nygifte ægtepar om hvad de tror sandsynligheden er for, at netop de bliver skilt. 
Her viste en undersøgelse fra 2009, at resultatet var tæt på 0%, hvilket ikke stemmer overens med 
virkeligheden, hvor sandsynligheden ligger omkring 50% (Knudsen, 2011) 

Denne mekanisme er som nævnt ovenfor også i spil når vi taler om udviklingen i boligpriser, idet 
folk tror at priserne bliver ved med at stige og hvis de skulle falde, vil det ikke ramme deres hus, 
fordi det er helt specielt, har den rigtige beliggenhed osv. 

3.5.4 Kahneman og Tverskys Prospektteori 
Kahneman og Tverskys artikel ”Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk” er skrevet på 
baggrund af en række eksperimenter, hvor man ønskede at undersøge om folk altid tog det mest 
rationelle valg. Som tidligere nævnt, vil det økonomiske menneske altid træffe de beslutninger der 
giver ham mest nytte.  

Hvis det økonomiske menneske får valget mellem  

a) at vinde 4.000kr. med 80% sandsynlighed 

b) at være sikker på at få 3.000kr. 

vil han vælge a), da den statistisk giver størst nytte (idet 80% gange 4.000kr. er lig 3.200kr.) Men i 
virkeligheden viste det sig i eksperimenterne, at 80 ud af 100 valgte valgmulighed b). Dette 
benævnes certanty effect bias. Der er altså en tendens til, at folk overvægter sikre gevinster.  

Det samme resultat så man, da man gav folk valget mellem 

a) 50 % sandsynlighed for en tre-ugers ferie til England, Frankrig og Italien 

b) at være sikret en uges ferie i England 

Her valgte 78% mulighed b). Der er altså en tendens til at vælge “det sikre valg” hvilket ikke er givet 
i en normal nyttefunktion og billedet af det økonomiske menneske (Kahneman, D. & Tversky, A., 
1979). 

Man så, at hvis sandsynlighederne blev sænket til det minimale, dog ikke umulige, blev folk mere 
risikovillige. Således valgte 73% mulighed a) i nedenstående eksperiment (hvor udfaldene i øvrigt 
har samme nytteværdi, hvilket i tilfælde med højere sandsynligheder har givet det modsatte resultat) 

a) 0,01% sandsynlighed for at vinde 6.000 

b) 0,02% sandsynlighed for at vinde 3.000 

Igen var der noget her, som en normal nyttefunktion ikke viste.  

Det samme gjaldt når folk skulle vælge mellem negative udfald. Her var resultaterne heller ikke som 
forventet i antagelserne om det økonomiske menneske. I vores første eksempel valgte 80% det 
sikre valg, at få 3.000kr. Men når udfaldet er negativt, vælger 92% mulighed a) af de to muligheder 

a) 80% chance for at tabe 4.000kr. 



 

30/111     

b) tab på 3.000kr. 

Eksperimenterne viste også at samme udfald præsenteret på forskellige måder, gjorde at folk 
svarede forskelligt. Dette kaldes framing-effekten (Kahneman, D. & Tversky, A., 1979).  

I forhold til boligkøb kan framing-effekten betyde, at man føler sig nødsaget til at ”hoppe med på 
”toget” hvis boligmarkedet præsenteres som meget gevinstgivende, hvilket ofte er tilfældet i 
perioder med prisstigninger. Det er ofte medierne som bringer artikler om, hvor gunstigt 
boligmarkedet har været og hvor mange penge folk har tjent. Dette påvirker også 
genfremkaldelsesheuristikken, idet man så vil have endnu lettere ved at genfremkalde at 
boligmarkedet er gunstigt og dermed vil man også have en tro på at det vil fortsætte sådan 
fremadrettet. 

En af de centrale optagelser var som Kahneman og Tversky gjorde var at folk opfattede tab 
anderledes end gevinst. Et tab på 1.000kr. gjorde altså mere ondt end en gevinst på 1.000kr. gav 
glæde (Kahneman, D. & Tversky, A., 1979). 

Dette kan vises på nyttefunktionen i  
Figur 4, hvor samme gevinst/tab giver forskellig følelse af nytte. 
 
Figur 4: Nyttefunktion ud fra prospektteorien 

 
Kilde: egen tilvirkning med udgangspunkt i Kahneman, D. & Tversky, A. (1979) 

Skift i referencepunkt 
Tab/gevinst opgøres ud fra et referencepunkt. Hvis dette referencepunkt skifter - for eksempel hvis 
man allerede har tabt, vil man være mere risikovillig, for at indhente det tabte. Det er denne 
mekanisme, der er på spil i ludomani og også kan føre til spekulationer på aktiemarkedet. Mere om 
dette i afsnittet om prisudvikling på aktiemarkedet. 
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3.5.5 Øvrige biases 

Gruppetænkning/Flokmentalitet 
Gruppetænkning har været undersøgt adskillige gange, startende efter 2. verdenskrig, da den 
amerikanske psykolog Salomon Asch ønskede at undersøge, hvad der havde ført til at nazisterne 
kunne udrydde jøder i massevis under krigen, mens majoriteten af tyskerne enten hjalp aktivt eller 
medvirkede i form af deres passivitet. Ved at instruere en række skuespillere om, at give det forkerte 
svar på en helt simpel opgave, beviste han, at man kunne få folk til at give et svar der var åbenlyst 
forkert, alene fordi at alle andre har sagt det (Knudsen, 2011) 

Mennesker har grundlæggende et ønske om at passe ind i gruppen og ”høre til”, hvilket kan påvirke 
deres holdninger. Det er gældende, hvis det bliver populært at købe ejerbolig. Så vil flokmentaliteten 
gøre, at folk der ikke tidligere havde planer om at skulle have ejerbolig pludselig finder det attraktivt. 
Det kan også være, at man kan se, at ens venner har købt en ejerbolig og tjent en masse penge, 
alene på at eje boligen og man godt kunne tænke sig det samme. Det samme gælder, når man kan 
se, at de boliger man kigger på bliver solgt for næsen af en. Her kan man konkludere at prisen må 
vurderes som værende rigtig, måske endda billig, for dem som har købt boligen. Dette vil være med 
til at påvirke ens eget syn på priserne og hvis man synes at de var for høje, vil denne holdning hurtigt 
træde i baggrunden. 

3.6 ØVRIGE TING DER KAN PÅVIRKE BOLIGPRISERNE 
Udover de nævnte fundamentals og de psykologiske faktorer, kan også andre ting påvirke priserne. 
I 2018 er der indført regler for at muligheden for afdragsfrihed og variabel rente afhænger af, hvor 
stor en gæld man har i forhold til ens indtægt. Dette gør finansieringen dyrere for mange boligejere 
hvilket kan påvirke priserne. En ophævelse af det nuværende skattestop på ejendomsværdiskatten, 
vil også hæve udgifterne og kan dermed også påvirke boligpriserne. Politiske beslutninger som 
påvirker udgifterne ved at eje en bolig, vil uden tvivl påvirke priserne. Men andre beslutninger kan 
også påvirke priserne. Hvis der gives mindre støtte til lejeboliger, så de bliver dyrere, vil flere måske 
tage springet til ejerboligerne. 

3.7 DELKONKLUSION - BOLIGPRISER 
Ud fra en regressionsanalyse kunne det påvises at boligpriserne med meget stor sandsynlighed 
afhænger af den lange rente, den disponible indkomst og antallet af tvangsauktioner. 

Forklaringsgraden er på 95,98% og der er således 4,02 % der ikke kan forklares ved hjælp af de 
givne fundamentals. Det har ikke været muligt at tage alle tænkelige fundamentals med i analysen. 
Det kan derfor tænkes, at modellen kunne have været endnu bedre, hvis man medtog flere faktorer. 

Renten påvirker boligpriserne positivt hvilket umiddelbart ikke stemmer overens med den 
boligøkonomiske grundmodels forudsætninger. Det kan betyde, at der mangler fundamentals i 
beregningen og at det fører til at fortegnet på rentens påvirkning bliver forkert. Det kan også skyldes, 
at renten er et tegn på en positiv udvikling i samfundsøkonomien og at det reelt er denne der påvirker 
priserne i opadgående retning. 

Der er en del psykologiske faktorer der kan være med til at forklare udviklingen i boligpriserne. 

Det gælder for eksempel genfremkaldelsesheuristikken som betyder, at man overvurderer 
sandsynligheden for, at det man husker bedst sker fremadrettet. Det kan være med til at drive 
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priserne op i perioder med prisstigninger, fordi man forventer at det også vil ske fremadrettet. 
Gruppetænkning eller flokmentalitet er også en medvirkende årsag til at drive priserne op, idet at 
mennesket ønsker at være en del af gruppen. Det betyder, at hvis det at have en ejerbolig bliver 
populært, vil de som ikke tidligere havde et ønske om at bo i ejerbolig, nu få lyst til dette. 
Gruppetænkning kan også spille ind på vurderingen af priserne. Hvis man synes at priserne er steget 
meget og man overvejer at vente med at købe bolig, kan dét at boligerne bliver revet væk, gøre at 
man alligevel køber nu. For hvis alle andre bliver ved med at købe boliger, selvom priserne er steget, 
er det så mig der er noget galt med?  

Framing-effekten, som har vist at forskellige måder at fremstille samme valgmuligheder fører til folk 
vælger forskelligt, spiller også ind på boligpriserne. Når medierne fortæller om store prisstigninger 
på boligmarkedet, kan framing-effekten altså føre til, at flere vælger at blive boligejere. Desuden 
forstærker mediedækningen genfremkaldelsesheuristikken, da man vil opleve at prisstigninger på 
boligmarkedet er endnu lettere at genfremkalde og dermed vil forventningen om at det sker 
fremadrettet også stige. 

Der er altså ingen tvivl om, at psykologiske faktorer har en påvirkning på folks lyst til at købe/sælge 
bolig og prisen de vil købe/sælge til. Dermed kan vi konkludere at psykologiske faktorer er med til 
at påvirke boligpriserne. Det er dog ikke muligt at definere hvor meget. 

Udover psykologiske faktorer, har også politiske indgreb betydning for boligpriserne. 

  



PRISUDVIKLING PÅ 
AKTIEMARKEDET

4

I dette kapitel vil det blive undersøgt hvad der driver pris-
udviklingen på aktiemarkedet. Dette gøres ved hjælp af 
en regressionsanalyse og gennemgang af andre faktorer 
der kan påvirke priserne.
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4.1 PRISSÆTNING AF AKTIER 
Når man taler om hvad der påvirker prisen på en aktie, taler man om forventninger til fremtiden. I 
en DCF (discounted cash flow) analyse vil man beregne det forventede fremtidige afkast og 
tilbagediskontere det med ens afkastkrav. På den måde ved man hvad man vil betale for aktien i 
dag. Betaler man mere, vil man, hvis forventningerne bliver opfyldt, få et lavere afkast end ønsket. 
Forventer man, at en virksomheds indtjening vil stige, vil det derfor påvirke aktiepriserne. Det er for 
eksempel det der sker, når Novo Nordisk får godkendt en medicin man forventer vil blive solgt i 
stort omfang. 

En anden måde at se på prissætning og ændringen af prisen på en aktie er at se på, hvor meget den 
enkelte aktie svinger ved svingninger i markedet. Hvis man har en aktieporteføjle der er 
veldiversificeret, hvilket betyder at man har aktier i virksomheder i forskellige lande og brancher, vil 
man kunne eliminere det man kalder den usystematiske risiko. Den usystematiske risiko er den 
risiko der er aktiespecifik. For eksempel kan man opleve et kraftigt fald i sine Novo Nordisk aktier, 
hvis der pålægges medicinalbranchen en ny skat eller nye (omkostningsfulde) miljøkrav. Hvis man 
kun har Novo Nordisk aktier, kan man tabe mange penge på noget sådant. Men hvis man har aktier 
i mange forskellige virksomheder, vil andre virksomheder måske stige. Hvis man for eksempel har 
aktier i en virksomhed der hjælper andre virksomheder med at leve op til nye miljøkrav, vil denne 
virksomheds aktier formentlig stige, fordi der nu pludselig kommer stor efterspørgsel på dette. Det 
samme gælder advokater der beskæftiger sig med konkurser. Deres indtjening vil stige, når andre 
virksomheder må dreje nøglen om. Ved at undgå at have én branche eller ét land undgår man altså 
de ændringer der rammer specifikt. Til gengæld kan man ikke undgå at generelle fald på 
aktiemarkedet vil ramme en, uanset hvor god man har været til at sprede risikoen. Denne risiko 
kaldes den systematiske risiko. Man kan benytte data om hvor meget en aktie svinger, når markedet 
som helhed svinger, til at vurdere dens risiko og dermed pris.  

Men når aktiemarkedet skal vurderes som helhed, er disse metoder ikke brugbare. Det ønskes 
undersøgt hvilke faktorer der påvirker priserne på aktiemarkedet generelt og ikke på enkeltaktiver. 
Dette gøres med en regressionsanalyse ligesom i analysen af hvad der påvirker boligpriserne i 
foregående afsnit. Indledningsvist vil det aktieindex der skal anvendes i analysen blive udvalgt. 
Herefter vil der blive udvalgt en række faktorer, der kunne tænkes at påvirke aktiepriserne. Disse 
faktorer indsættes i regressionsanalysen og der beregnes og konkluderes herpå. Afslutningsvist vil 
andre faktorer der kan være med til at påvirke priserne på aktier blive inddraget. Dette skal bidrage 
til en diskussion af, om den historiske udvikling kan hjælpe os med at forudsige hvad der sker i 
fremtiden. Denne diskussion tages i kapitel 6. 

4.2 REGRESSIONSANALYSE AF AKTIEPRISUDVIKLING 
I regressionsanalysen benyttes data for årene 1995-2016. Data er indsamlet for Euro Stoxx 50, S&P 
og Dow Jones for at vurdere om disse index følges ad eller bevæger sig forskelligt. Fordi deres 
nominelle værdier ligger langt fra hinanden, er de svære at sammenligne visuelt. Derfor er der 
beregnet indextal for de tre index med 1995 = 100. Da det er udviklingen i indexet der ønskes belyst 
i regressionsanalysen og ikke den løbende nominelle værdi er indexering oplagt. 

I Figur 5 ses de tre index efter indexeringen. 
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Figur 5: Udvikling i Euro Stoxx 50, S&P og Dow Jones i år 1995-2016 

 
Kilde: statista.com, se bilag M 

 

Som det ses af ovenstående følges de to amerikanske index ret godt ad, mens det europæiske 
index ligger meget tæt på de amerikanske i perioden mellem 1995 og 1997 og igen fra 2002 til 2009, 
men i perioden mellem 1997 og 2002 ligger det væsentligt højere og i perioden efter finanskrisen 
har det ligget markant lavere. Udsvingene følges dog overordnet set rimeligt meget ad. 

S&P 500 vælges som index til regressionsanalysen, idet data på de faktorer der skal bruges i 
regressionsanalysen er tilgængelige fra USA i modsætning til data for Euro Stoxx’s område. 
Muligheden for at tilgå data er en forudsætning for at kunne lave analysen, hvorfor USA er valgt. 
S&P dækker langt flere aktier end Dow Jones, hvorfor dette er valgt ud af de to. 

Man kunne også sagtens have valgt det danske C20-index. Udfordringen med C20 er dog, at vi har 
en stor andel medicinalvirksomheder i dette index og det skævvrider resultatet i forhold til hvordan 
udviklingen er på aktiemarkedet mere generelt. Da det er aktiemarkedet generelt der ønskes en 
analyse af og ikke specifikt det danske aktiemarked vurderes S&P 500 at være et bedre valg. 

4.2.1. Valg af faktorer 
De faktorer der er udvalgt til analysen, er de faktorer der vurderes at have en påvirkning på 
aktiepriserne. De gennemgås kort herunder. 

Medianindkomst 
Medianindkomsten er et begreb der viser hvordan amerikanernes indkomst har udviklet sig. 
Medianen er den midterste observation i en population. Det betyder, at den ikke ændres af 
enkeltstående meget høje eller lave observationer sådan som et gennemsnit gør. Den er altså et 
godt udtryk for, hvad den almene amerikaner tjener og hvordan dette tal har udviklet sig. Årsagen 
til, at denne er valgt er en formodning om, at jo flere penge folk tjener, jo mere attraktivt vil 
aktieinvestering vurderes at være. 
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Inflation 
Inflationen er valgt idet det ønskes undersøgt om inflationen kan forklare en del af prisudviklingen. 
Inflationen i et land påvirker hele landet - priser på varer, lønninger mv. og det er interessant at 
undersøge om dette også slår igennem på aktiepriserne og hvilket effekt det har på den. 

GDP 
Gross domestic product, eller GDP svarer til det vi i Danmark benævner BNP. Det er et udtryk for 
USA's samlede produktion og kan ofte bruges til at sige noget om den økonomiske udvikling i et 
land. Af denne grund er det interessant at se, om dette også afspejles i aktiepriserne og om GDP 
dermed kan være med til at forklare udviklingerne heri. 

U.S. Federal funds interest rate 
Renten svarer til Danmarks Nationalbanks rente og er den rente banker kan låne til. Den er altså 
styrende for, hvor meget det koster at låne penge i banken. Dermed kan den være med til at styre 
udviklingen i virksomheder, idet den hvis den sænkes gør det billigere for virksomheder at låne 
penge. Derfor er det interessant at undersøge sammenhængen mellem denne og aktiepriserne. 

4.2.2 Korrelation 
Indledningsvist beregnes korrelationen mellem faktorerne og aktiepriserne. Hvis korrelationen er lig 
0 er der ingen sammenhæng og den givne faktor kan derfor udelukkes af analysen. Som nævnt er 
korrelationen mellem de enkelte faktorer også et opmærksomhedspunkt. 

Tabel 6: Korrelationsanalyse, aktiemarkedet 

  S&P 500 Medianindkomst Inflation GDP 
U.S Federal 

rente 
S&P 500 1         
Medianindkomst 0,34310 1       
Inflation -0,42967 -0,01775 1     
GDP 0,77739 0,00064 -0,38106 1   
U.S Federal rente -0,45427 0,30903 0,49626 -0,80422 1 

Kilde: egen tilvirkning ved hjælp af Excel. Datainputtet er fra Statista og Federal reserve bank of St. Louis og fremgår af 
bilag P 

Som det ses er der korrelation imellem alle faktorer og aktieindexet hvorfor de alle medtages i 
analysen. Der ses også korrelation imellem de enkelte faktorer, hvor især korrelationen imellem 
renten og GDP er meget høj. Dette er måske ikke så overraskende, når man tænker på, hvordan 
renten anvendes som styreværktøj for økonomien. 
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4.2.4 Regressionsanalyse: indkomst, inflation, GDP og rente 
Nedenfor ses første regressionsanalyse. Det ses at modellen overordet er signifikant og 
forklaringsgraden er på 78,2 %.  

 

Tabel 7: Regressionsanalyse 1, aktiemarkedet 

SUMMARY OUTPUT           
Regression Statistics 

           

Multiple R 0,88444           

R Square 0,78223           
Adjusted R 
Square 0,73100           

Standard Error 218,5029           

Observations 22           

ANOVA    

 df SS MS F 
Significance 

F   

Regression 4 2915488,0840 728872,0210 15,2664 1,8051E-05   

Residual 17 811639,6360 47743,5080       

Total 21 3727127,7200         

 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept -3030,7852 1668,2451 -1,8168 0,0869 -6550,4746 488,9043 

Medianindkomst 0,04760 0,03234 1,47221 0,15924 -0,02062 0,11583 

Inflation -99,9316 53,8131 -1,8570 0,08072 -213,4673 13,6041 

GDP 0,13004 0,02688 4,83785 0,00015 0,07333 0,18676 
U.S Federal 
rente 71,5640 39,7518 1,8003 0,08959 -12,3049 155,4330 

Kilde: egen tilvirkning ved hjælp af Excel. Datainputtet er fra Statista og Federal reserve bank of St. Louis og fremgår af 
bilag P 

 

Det ses, at medianindkomsten har den højeste p-værdi, over grænsen på de 5 %. Denne faktor 
udelades derfor, og der beregnes en ny regressionsanalyse. 
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4.2.5 Regressionsanalyse: inflation, GDP og rente 
Vi har nu en model med en lidt lavere forklaringsgrad. Denne er nu på 75,4%. Til gængæld har vi nu 
en model der er overordnet signifikant og hvor alle faktorer ligeledes er signifikante. 

Tabel 8: Regressionsanalyse 2, aktiemarkedet 

SUMMARY OUTPUT           

Regression Statistics           

Multiple R 0,86860           

R Square 0,75447           
Adjusted R 
Square 0,71355           

Standard Error 225,4772           

Observations 22           

ANOVA   

  df SS MS F 
Significance 

F   

Regression 3 2812008,3402 937336,1134 18,4370 
1,00854E-

05   

Residual 18 915119,3798 50839,9655       

Total 21 3727127,7200         

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept -644,4783 407,2224 -1,5826 0,13092 -1500,0209 211,0643 

Inflation -119,5960 53,7929 -2,2233 0,03924 -232,6107 -6,5812 

GDP 0,14818 0,02465 6,0104 0,00001 0,09638 0,19998 
U.S Federal 
rente 104,4582 33,9277 3,0788 0,00647 33,1788 175,7376 

Kilde: egen tilvirkning ved hjælp af Excel. Datainputtet er fra Statista og Federal reserve bank of St. Louis og fremgår af 
bilag P 

4.2.6 Estimeret prisudvikling i forhold til faktisk prisudvikling 
Som det ses af figur 9 er der store afvigelser mellem den estimerede værdi af S&P og den faktiske 
udvikling. Dette er ikke overraskende da forklaringsgraden kun er 75,4%. Der er ikke noget tydeligt 
mønster i, hvornår modellen henholdsvis over- og undervurderer udviklingen og det er derfor svært 
at gisne om hvad der præcist udgør forskellen. 

I de kommende afsnit vil der dog blive diskuteret hvilke øvrige faktorer der kan være med til at 
påvirke priserne på aktiemarkedet. 
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Figur 9: Den estimerede prisudvikling sammenlignet med den faktiske prisudvikling på S&P 500

 

Figur 9: Egen tilvirkning ved brug af Excel. Kilde: Data fra regressionsanalyse 

4.3 ØVRIGE FAKTORER DER PÅVIRKER AKTIEMARKEDET 
Ligesom på boligmarkedet er der psykologiske faktorer der påvirker prisudviklingen på 
aktiemarkedet. Der findes en del forskellige teorier herom indenfor feltet Behavioral Finance og 
nedenfor er et udvalg af disse faktorer, kaldet biases. Efter gennemgangen af de udvalgte biases vil 
der kort blive diskuteret hvilke øvrige faktorer der påvirker aktiemarkedet. 

4.3.1 Loss Aversion bias 
Loss aversion bias eller tabsaversion er udviklet af Kahneman og Tversky i forbindelse med deres 
prospekt teori som gennemgået i kapital 3. Det man fandt ud af var at tab gjorde mere ondt end 
gevinster gjorde godt. (Kahneman og Tversky, 1979). 

Dette kan i investeringsøjemed bevirke, at investor ikke sælger en investering han har tabt på, 
selvom der ikke er udsigt til at den skal stige. Dette hænger sammen med anchoring, som forklares 
nedenfor. 

Det kan også betyde, at en investor meget hurtigt realiserer en gevinst for at være sikker på at 
markedet ikke vender igen - som beskrevet i afsnittet om prospektteorien er der en tendens til at 
sikkerhed vægter tungere end potentialet for en større gevinst. 

4.3.5 Anchoring and adjustment bias 
Som beskrevet i kapitel 3 er ens opfattelse af gevinst/tab givet ud fra et referencepunkt. Dette 
kaldes også et anker - fra det engelske anchoring.  Dette kommer i spil i forhold til aktier på den 
måde, at når man har købt til én pris så holder man fast i denne som en reference for, hvad prisen 
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bør være. Man kan altså have en holdning til, at man ikke vil sælge aktien før den ramme denne kurs 
og det kan få én til at holde fast i dårlige investeringer, fordi man ikke ønsker at tage tabet. Det kan 
også være, at prisen i løbet af den periode man har ejet den har været på x kr. og at man holder fast 
i aktien og kun vil sælge når den opnår denne kurs igen, selvom der ikke er tegn i markedet til at det 
er realistisk at få denne pris indenfor den nærmeste fremtid. Samtidig kan dette anker også betyde, 
at man har en tendens til at undervurdere udsvingene i markedet, fordi man forestiller sig, at prisen 
vil svinge omkring (og tæt ved) dette anker (Pompain, 2012). 

Dette kan føre til at der kommer mindre udbud af de aktier hvor investor har et anker, der gør at de 
afventer salg. Et mindre udbud kan være med til at drive priserne op. Dette udlignes dog hvis de der 
ønsker at købe aktierne ligeledes har et anker, som er lavere end den nuværende værdi. Det er 
derfor svært at sige hvad det betyder på markedsbasis. 

4.3.2 Overconfidence bias 
Overconfidence kan oversættes til overdreven tro på egne evner og kan føre til at man tror at man 
er klogere og har mere information end man egentlig har. Det kan få en til at hoppe på ”hotte tips” 
man hører eller læser, fordi man tror at man er klogere end de andre og dermed kan spotte gode 
tips fra dårlige. Man vil ofte handle meget (og dermed have mange omkostninger) og have en 
tendens til at have en portefølje der ikke er diversificeret nok, fordi man har en tro på, at netop de 
aktier man har valgt kun kan stige. Man vil ofte også undervurdere tabsrisikoen, igen fordi man jo 
har fundet guldæggene og dette kan føre til at man kommer til at tabe rigtig mange penge (Pompain, 
2012). 

Dette kan betyde at aktiepriser stiger mere end hvad data om virksomheden tilsiger. Om dette 
påvirker et aktieindex som helhed kan dog være svært at sige. 

4.3.4 Regret aversion bias 
Denne bias handler om, at man gerne vil undgå at ærgre sig over eller fortryde hvad man har gjort 
eller ikke har gjort. Det kan betyde, at man ikke sælger de aktier man har, der er steget meget, fordi 
man frygter at man vil komme til at ærgre sig hvis de stiger yderligere. Hvis markedet er faldet 
meget er man påpasselig med at købe op, hvilket ellers historisk set har vist sig at være en god idé, 
idet man er nervøs for at kurserne vil falde yderligere og at man så vil fortryde købene. Regret 
aversion har nogle sammenhænge med Prospekt teori som er beskrevet i kapitel 3, idet man har 
vist at investorer ikke kun har en forventet nytteværdi men også en forventet værdi af ærgrelse og 
at sidstnævnte er højere pr. krone ligesom i prospektteorien (Pompain, 2012). 

Frygten for at ærgre sig kan betyde at man bliver paralyseret efter prisfald og er bange for at ærgre 
sig, enten fordi man har handlet eller fordi man ikke har handlet. Ligesom i prospektteorien føles 
det værre at have købt en aktie som efterfølgende falder yderligere end at have undladt at købe en 
aktie som så efterfølgende stiger. Dette kan være en af årsagerne til, at vi nogle gange ser 
markederne gå i panik ved politiske udmeldinger, renteændringer eller lignende og tabe mere end 
man kunne forvente. Man vil ikke være ham der køber før bunden er nået og dermed både taber 
penge og ærgrer sig. Så hellere vente og se tiden an. 
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4.3.3 Endownment bias 
Denne bias handler om, at ejerskab af en aktie påvirker den pris man mener er rigtig. Det vil ofte 
betyde, at den pris man minimum vil have ikke svarer til hvad en investor, der ikke ejer aktien i 
forvejen vil betale for den. Man har lavet flere undersøgelser af denne bias og fundet beviser for 
dens eksistens. Et eksempel er et forsøg fra 1989, hvor 76 personer deltog. Man gav dem alle et 
kaffekrus og bad dem udfylde et spørgeskema. Derefter bad man dem vælge om de ville bytte deres 
kaffekrus med et par chokoladebarer.  Inden de fik krusene havde man afgjort, at cirka halvdelen af 
deltagere ville vælge kruset, hvis de kunne vælge og at den anden halvdel ville vælge chokoladen. 
Men efter at kaffekruset var blevet deres, ville kun 11% bytte til chokoladebarerne. Man lavede 
forsøget igen, nu med 89 forsøgspersoner. Også her var gruppen delt med cirka halvdelen der 
foretrak kruset og halvdelen der foretrak chokoladebarerne. Her gjorde man det dog anderledes idet 
man gav alle deltagere chokoladebarer for derefter at tilbyde dem at bytte til et kaffekrus. Resultatet 
var meget lig det foregående. Kun 10% af deltagerne ville bytte. Hvilket tydeligt viser, at det vi har 
i vores besiddelse er mere værd end det vi ikke har, selvom de to ting burde være ens (Pompain, 
2012). 

Som med anchoring kan denne bias trække i begge retninger og derfor er det svært at sige i hvilket 
omfang den påvirker markedet. 

4.3.7 Øvrige faktorer der påvirker aktiemarkedet 
Også politik kan påvirke aktiemarkedet. I Figur 6 udarbejdet af Statista, kan man se udviklingen efter 
valget af præsident Trump og efter hans tiltræden. 

Figur 6: Udviklingen i Dow Jones i forbindelse med valget af Trump 

 
Kilde: Statista.com, udarbejdet på baggrund af data fra Federel Reserve Bank of St. Louis (FRED) 
 

Det ser ud til, at markedet har haft en tro på, at valget af Trump ville være positivt for aktiemarkedet. 
Da aktiekurser er styret af forventninger til fremtiden, er det indlysende at valg og politiske 
udmeldinger påvirker aktiemarkedet. Når Trump vil indføre told på stål, betyder det at amerikansk 
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stål bliver mere attraktivt og at de virksomheder der producerer og sælger stål må forventes at få 
en fremgang i deres omsætning. Ligeledes får toldmure opstillet af EU betydning for de 
virksomheder der eksporterer produkter der pålægges ekstra told. 

En anden faktor der kan spille ind er krig eller frygt for en forestående krig, og det samme gælder 
alvorlige terrorangreb. 

I Figur 7 over udviklingen i S&P i år 2001, kan man se at terrorangrebet 11. september 2001 har 
været med til at give markedet et ordentligt hak nedad.  

Figur 7: S&P 500, år 2001 

 
Kilde: ycharts.com 

Terrorangrebet står for både amerikanere og europæere klart i hukommelsen, selv her næsten 17 
år efter. Der er meget få mennesker der ikke kan huske hvad de lavede, da de fandt ud af, at der 
var to fly, der var fløjet ind i Twin Towers. Det var første gang vi oplevede så alvorlig terror i den 
vestlige verden og der var snak om en 3. verdenskrig. På grafen illustrerer den lodrette linje 10. 
september, altså dagen inden angrebet. Efter at være faldet i et par uger, stiger markedet en smule 
fra 1. september til 10. september, hvorefter det over de næste 10 dage falder meget kraftigt og 
først ved nytår er tilbage til niveauet før angrebet. Da regressionsanalysen er foretaget på årsbasis 
er det ikke muligt at undersøge om dette kan forklare udsvingene i det faktiske marked set i forhold 
til det som modellen estimerer. Det ses dog på figur 3, at modellen estimerer at markedet skal 
opleve en lille stigning, mens der reelt sker et fald og markedet er lavere end modellen estimerer i 
årene efter angrebet, hvilket kan være et tegn på at markedet er blevet forskrækket. 

Aktiemarkedet adskiller sig fra boligmarkedet på den måde at delelementerne er meget forskellige 
på aktiemarkedet i forhold på boligmarkedet. Derfor vil ting som rammer virksomheds- eller 
branchespecifikt naturligvis også have en indflydelse på aktiemarkedets udvikling, uden at det 
nødvendigvis kan sættes på formel. 
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4.4 DELKONKLUSION - AKTIEPRISER 
Ved hjælp af en regressionsanalyse er det vist, at inflationen, GDP og renten tilsammen kan forklare 
75,4% af udsvingene på aktiemarkedet. Modellen er overordnet signifikant og det samme gælder 
for de enkelte faktorer. Modellens validitet kan diskuteres, idet det er muligt at der er en forklarende 
faktor som ikke er medtaget. Hvis det er tilfældet kan det betyde at de valgte faktorer enten påvirker 
aktiepriserne anderledes eller at de slet ikke påvirker priserne og dermed ikke skulle have været 
med i modellen. Dog giver de faktorer der er med i modellen intuitivt mening. Inflationen er med til 
at påvirke den diskonteringsfaktor man bruger til at tilbageregne fremtidige afkast og en højere 
diskonteringsfaktor betyder en lavere nutidsværdi. Renten og GDP er udtryk for, hvordan 
samfundsøkonomien udvikler sig og en bedring i den generelle samfundsøkonomi fører til øget køb 
af varer og øget lyst til at handle aktier. Begge dele er noget der er med til at drive priserne i vejret. 
Så selvom modellen kan kritiseres, vurderes de nævnte faktorer som værende med til at påvirke 
priserne. 

Andre ting der kan påvirke priserne er folks indbyggede biases, som kan føre til overdreven tro på 
egne evner, kaldet overconfidence bias, eller deres aversion mod at tabe penge, kaldet loss aversion 
bias. Hvor overconfidence bias kan føre til, at en aktie stiger meget mere end den ”burde”, vil loss 
aversion bias både kunne føre til, at en investor meget hurtigt realiserer end gevinst, eller holder på 
en dårlig investering, for ikke at skulle realisere et tab. 

Regret aversion bias kan i krisetider få handlerne på markedet til at gå i stå, fordi en investor vil 
ærgre sig mere over at have købt en aktie, som så falder yderligere, end at have afstået fra at købe 
en aktie som så stiger. 

Disse kan være med til at påvirke priserne på aktiemarkedet, men det er svært at kvalificere hvornår 
det præcist sker og hvor meget det påvirker priserne. 
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ANALYSE AF 
INVESTERINGSVALG

5

I dette kapitel vil det blive undersøgt, om bolig- eller pen-
sionsopsparing er mest fordelagtigt. Dette gøres ud fra en 
række modelfamilier og beregninger af, hvad der er det 
optimale for den enkelte familie.
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5.1 INTRODUKTION TIL ANALYSEN 
For at svare på problemformuleringen skal der foretages en beregning af, hvad der er mest 
fordelagtigt - opsparing i form af køb af ejerbolig, eller i form af indbetaling på en pensionsordning. 
Der sammenlignes i en årrække fra 2001 til 2016, hvor der enten indledningsvist købes en ejerbolig, 
som ejes i hele perioden, eller løbende foretages indbetalinger på en pensionsordning. Til denne 
analyse har jeg udvalgt en række cases, nævnt modelfamilier. Disse er som nævnt i kapitel 2, 
såkaldte ”kritiske cases” med henblik på at vise, om indtægt, bopæl og civilstand gør en forskel for 
hvilket valg der er mest optimalt.  

Boligpriserne har i perioden udviklet sig ret forskelligt i forskellige dele af landet. Derfor er der 
udvalgt tre regioner til brug for beregningerne. Baggrunden for udvælgelsen gennemgås senere i 
dette kapitel. For at undersøge, om forskellig værdi af skattefradrag for pensionsindbetaling kan gøre 
en forskel er der valgt modelfamilier med forskellige indtægter. 

En ejerbolig er et såkaldt ”dualt gode” (Lunde, 2013) da man, udover muligheden for at tjene penge 
på boligen også får en anden værdi, nemlig rammen for et hjem for en selv og måske et 
barndomshjem for ens børn. For at kunne sammenligne investering i bolig med indbetaling på 
pensionsordning, er man nødt til at tage højde for dette. Dette gøres ved, at opstille et alternativ til 
ejerbolig, nemlig en lejebolig og at den indbetaling der kan foretages på pensionsordningen, svarer 
til det beløb der spares ved at vælge den billigere lejebolig. 

Kapitlet er struktureret på den måde, at jeg indledningsvist redegør for user cost, som er 
omdrejningspunktet i min analyse. Derefter definerer jeg de enkelte elementer i user cost og 
baggrunden for den værdi, disse har i min beregning. Dernæst præsenteres de 12 cases, benævnt 
modelfamilier, der indgår i min analyse. Når dette er på plads, beregnes user cost for de enkelte 
familier. Der indføres et begreb kaldet ”husleje ejerbolig” som er user cost beregnet uden 
prisstigning + afdrag på gæld. Dette tal er altså likviditetsbelastningen for de familier der køber 
ejerbolig. For at finde indbetalingen på pensionsordningen må huslejen på en tilsvarende lejebolig 
defineres, idet forudsætningen for analysen er, at likviditetsbelastningen skal være ens, uanset om 
familierne bor i ejer- eller lejebolig. For at finde de løbende indbetalinger på pensionen, fratrækkes 
huslejen på lejeboligen fra huslejen på ejerboligen. Den samlede sum indbetalt i perioden kan 
derefter findes. Summen fratrækkes skat og sammenlignes så afslutningsvist med den 
formueforøgelse der er sket ved at eje en ejerbolig i samme periode. 

5.2 USER COST 
User cost er et forsøg på, at give et samlet billede af omkostningerne ved at bo. Det gælder 
ejerboliger, men også andelsboliger og lejeboliger. Således bliver disse også sammenlignelige på 
tværs, da der er mange omkostninger der glemmes, når der alene fokuseres på den månedlige 
husleje. (Lunde 2013) 

For eksempel lægges der i en ejerbolig en udbetaling på mindst 5 %. Dette vil for mange mennesker 
være et stort beløb, men de glemmer dog ofte, at de penge alternativt kunne have været investeret 
på anden måde, for eksempel ved at investere i aktier. Derfor er user cost især interessant i en 
opgave som denne, hvor jeg ønsker at vurdere fordelagtigheden af, at investere pengene i en 
pensionsordning frem for i en bolig. 
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User cost kan altså siges at være ”den totale omkostning ved at bo” idet den også tager højde for 
løbende vedligeholdelse og nedslidning af boligen. User cost medtager også den værdistigning der 
opnås på boligen og derfor har man i perioder med kraftig vækst set, at user cost var negativ. Det 
vil sige, at folk faktisk tjente så mange penge på at eje en bolig, at denne værdistigning dækkede 
alle omkostninger på boligen, altså renter og afdrag på lån, ejendomsskatter, forsikringer og 
vedligehold. 

Man kan enten beregne user cost ex post eller ex ante. Ex post, betyder at man beregner på 
baggrund af faktiske tal. Det vil sige, at user cost beregnes bagudrettet, på baggrund af realiserede 
tal. Modsat vil en beregning ex ante være på baggrund af forventninger til, hvordan de enkelte 
elementer i user cost bliver i fremtiden. Denne opgave og analysen er designet til faktiske 
(realiserede) tal og beregningerne foretages derfor ex post. 

User cost kan beregnes både i procent eller i kroner. Da forskellen i formueforøgelse på henholdsvis 
investering i ejerbolig og indbetaling på en pensionsordning opgøres i kroner, regnes user cost 
ligeledes i kroner. 

Elementerne defineres indledningsvist herunder, for at give en forståelse af, hvad formlen betyder. 

Herefter introduceres formlen. Hvilke værdier de enkelte elementer har, gennemgås i de 

efterfølgende afsnit. 

Et   = egenkapitalen i boligen, primo  

iE,t   = afkastkravet på egenkapitalen  

TE,t  = skattesatsen på afkastet fra egenkapitalen (svarende til ejerens 

skattesats for positiv kapitalindkomst) 

Ft  = fremmedkapitalen i boligen 

iF,t   = renten på fremmedkapitalen  

TF,t  = skattesatsen på renteudgifterne (svarende til ejerens skattesats for 

negativ kapitalindkomst) 

Kt  = boligens gennemsnitlige markedsværdi 

dt   = drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger udregnet som en 

procentsats af boligens værdi 

qt   = ejendommens afskrivningstakt 
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a  = den offentlige grundværdis andel af markedsværdien på boligen 

gTt   = grundskyldspromillen 

et   = ejendomsværdiskattesatsen 

Pej,t  = prisstigningstakten for ejendomme ved fastholdt kvalitet 

Pt   = inflationstakten 

(Pej,t – Pt) = viser den reale kapitalgevinst pr. krone af boligens pris 

Formlen herunder, viser user cost (UC) for ejerboliger til perioden t: 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + Ft · iF,t · (1-TF,t) + Kt · (dt + qt + a · gTt + et – Pt – (Pej,t - Pt)) 

Perioden t er i analysen defineret som et gennemsnitligt år i perioden 2001-2016. 

Når user cost indledningsvist er defineret som indeholdende alle omkostninger ved at eje boligen, 

vil man måske undres over, at der ikke er omkostninger til køb og salg. Dette er udeladt, da dette 

ville kræve, at modellen indeholdt en antagelse om hvor mange år, man ville bo i boligen. 

Sandsynligheden for at lave en korrekt antagelse om dette gør, at beregningen ville blive upræcis. 

Når jeg afslutningsvist skal sammenligne værdiforøgelsen på henholdsvis ejerboligkøb og 

indbetaling på pensionsordning, vil jeg dog medtage denne post, idet det giver det mest reelle 

billede. Omkostningen sættes til 10% af gennemsnittet af købs- og salgspris, da ”forskellige 

beregninger har nået frem til den nogenlunde samme konklusion, at transaktionsomkostninger ved 

salg af en bolig og køb af en anden (til samme pris) andrager omkring 10 pct. af boligens pris.” 

(Lunde 2013 s.10) 

Mange beregninger af user cost kigger på fremmedkapitalen under ét og sætter egenkapitalen til 

20% (Lunde 2013) Jeg vil imidlertid gerne kigge på en finansiering med 95% fremmedkapital. Da 

priserne er forskellige for realkreditlån og banklån, deles Ft · iF,t i to, nemlig Ft,RK · iF,t,RK og Ft,BL · iF,t,BL 

hvor RK står for realkreditlån og BL står for boliglån. Det samlede udtryk bliver således: 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + qt + a · gTt + et – Pt – (Pej,t - Pt)) 

5.3 DEFINITION AF POSTER I USER COST 

5.3.1 Boligens værdi 
Da jeg ikke har valgt konkrete familier, har jeg ikke fået givet hvad prisen er på deres bolig. Jeg har 
derfor brugt mit kendskab til kreditvurdering til at vurdere, hvad en gennemsnitsfamilie med de 
givne lønninger ville kunne købe til. Som tidligere nævnt, giver dette nogle usikkerheder, da det er 
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et subjektivt valg. Erhvervs og vækstmisteriet har udstukket nogle grænser for gældssætningen, 
kaldet gældsfaktor, i deres retningslinjer for klassifikation af kunder. Her fremgår det, at kunder med 
ejerbolig maksimalt må have en gældsfaktor på 3,5. Erhvervs- og Vækstministeriet (2016). En 
gældsfaktor på 3,5 betyder at man ganger indtægten før skat med 3,5 og at dette tal er den 
maksimale gæld man må have. 

Da opgaven er bagud skuende og modelfamilierne køber bolig i 2001, kan reglerne for 2016 ikke 
blot overføres direkte. Jeg var ikke ansat i den finansielle sektor på daværende tidspunkt og kan 
derfor ikke henholde mig til mit kendskab til kreditvurderingen på daværende tidspunkt. Jeg 
forholder mig derfor til de vurderinger af svage kunder jeg har lavet i mit tidligere job. Her har jeg 
set kreditgrundlaget for kreditbevilling tilbage til ca. 2000. Gældsfaktoren lå her i omegnen af 3,5 
som i dag. Efterfølgende har der været nogle år med højere gældsfaktor som følge af faldende renter 
og indførslen af afdragsfrihed, som gav plads i budgettet til højere gældssætning. Disse ting var ikke 
i spil i 2001, hvorfor der, selvom der formentlig ikke var samme grænser for gældsfaktor som i dag, 
ikke har været plads i økonomien til en meget højere gældssætning. De 3,5 vurderes derfor som 
værende en passende faktor. Dog bruges denne faktor alene på par, da min erfaring i mit daglige 
arbejde, viser at par kan have en højere gældssætning end enlige. Dette skyldes at der hos par er to 
lønninger til at betale de faste boligudgifter udover gælden - ejerforening, forbrugsudgifter mv. Dertil 
kommer, at det generelt er dyrere at leve som enlig. Derfor defineres gældsfaktoren for enlige til 3. 

Boligens pris benyttes afslutningsvist til at finde forskellen mellem prisen ved købet, i 2001 og prisen 
på opgørelsestidspunktet i 2016. I user cost bruges prisen til at beregne blandt andet 
driftsomkostninger og skatter.   

Som nævnt anvendes 2016-priser. Det betyder, at boligens gennemsnitlige pris, er i 2016-priser og 
ikke i faktiske priser. Gælden er optaget i 2001 og derfor er gælden ikke helholdsvis 80% og 15% 
af prisen i 2016-priser, men i 2001-priser. Derfor er den gæld der forrentes i beregningen af user 
cost fastsat ud fra 2001-priserne, da det således svarer til virkeligheden. 

Årsagen til, at der indføres en gennemsnitlig pris i på boligen i skemaet i næste afsnit (tabel 9 og 
10) er, at der ønskes at finde en gennemsnitlige husleje for årrækken 2001-2016. Da prisen på 
boligen er styrende for størrelsen af ejendomsskatten, ejendomsværdiskatten og vedligeholdelsen, 
på grund af den måde user cost er opbygget på, rent beregningsteknisk, er det nødvendigt at indføre 
en gennemsnitlig pris. Det er denne pris der benyttes til beregning af user cost, mens prisen i 
henholdsvis 2001 og 2016 benyttes til at finde formueforøgelsen. Købsprisen opgjort i 2001-tal 
benyttes som nævnt til beregning af gældens størrelse. 

5.3.2 Prisudvikling på boligerne 
De officielle statistikker anvender kvadratmeterpriser hvilket giver nogle udfordringer, da disse ikke 
tager højde for forskel i kvalitet på boligerne og boligens beliggenhed. Selv inden for samme 
postnummer  er nogle områder givetvis mere populære end andre og dermed vil boliger her have 
en højere pris. Når der arbejdes på regionsniveau er der yderligere en risiko, idet der uden tvivl er 
postnumre der er mere populære end andre. 

Alternativet ville være, at vælge en specifik bolig og se hvad den er handlet til i 2001 og 2016. Ud 
over, at det ville være et meget stort arbejde at finde disse boliger og at der ikke ville være garanti 
for, at kunne finde dem, indenfor de prisrammer og krav om område der sættes op, vurderes det 
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også misvisende, idet man ikke ud fra salgspriser på boligen kan vide, hvad ejerne har gjort ved 
huset i perioden. Har vedligeholdelsen været mangelfuld vil prisen på boligen være en del lavere 
end hvis den var vedligeholdt tilstrækkeligt.  

Jeg har derfor valgt at bruge kvadratmeterpriserne og forsøgt at komme udenom områdespecifikke 
biases, som meget nybyggeri, få solgte boliger eller lignende, upopulære postnumre mv. ved at 
anvende tallene på regionsbasis. At gøre dette, indeholder dog også nogle ulemper, nemlig at 
udviklingen efter finanskrisen har været, at de større byer er steget relativt meget mens 
landområderne ikke er fulgt så godt med.  

Nogle områder har flere store byer end andre og derfor er der på regionsbasis også stor forskel på 
priserne og på udviklingen af disse i perioden. 

For at belyse hvilken forskel dette gør, er der valgt tre regioner, som har forskellige karakteristika. 
Der er valgt ud fra følgende kriterier: 

1) laveste kvadratmeterpriser samt laveste prisstigninger i perioden, hvilket er Region Syddanmark, 
2) højeste kvadratmeterpriser og højeste prisstigninger, som man finder i Region Hovedstaden og 
3) mest gennemsnitlige priser (i forhold til Danmark som helhed) som er Region Sjælland.  
Udviklingen i de forskellige regioner ses grafisk på Figur 8. 

Figur 8: Realiserede handelspriser på ejerlejligheder 

 
Kilde: Danmarks statistik, BM010. Grafisk fremstilling: Egen tilvirkning 

5.3.3 Rente på fremmedkapitalen 
Fremmedkapitalen består som nævnt af realkreditlån og banklån, med henholdsvis 80% og 15% af 
handelsprisen. Som rente på realkreditdelen anvender jeg den gennemsnitlige rente i perioden 
2001-2016, som er 5,58%, plus 1% svarende til bidrag. Der er ikke nogen officielle tal for renten på 
banklån, som afhænger af både forretningsomfang og kreditrisiko. Min egen erfaring er, at der er en 
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forskel mellem renten på et fastforrentet realkreditlån og et banklån på 3% til en fornuftig kunde, 
hvilket jeg forudsætter, at alle mine familier er. Renten på banklånet er derfor sat til 8,58% 

5.3.5 Udbetaling på boligen 
Udbetalingen på boligen er sat til 5% grundet familiernes alder, midt i 30’erne. I den aldersgruppe 
vil mange have en større opsparing, mens nogle ingen opsparing har, afhængig af dels hvor 
økonomisk bevidst man har været og dels hvornår man er blevet færdig med sin uddannelse mv. 
5% er i dag et lovkrav, med få undtagelser, som ikke vil blive gennemgået her (Erhvervs og 
vækstministeriet 2015). Selvom det ikke var et lovkrav i 2001, har det været kutyme i de fleste 
banker, at kræve en udbetaling på 5% også inden finanskrisen. Jeg vurderer derfor at dette er 
passende i mine cases. 

5.3.6 Rente på egenkapitalen 
Udbetalingen, i user cost benævnt egenkapitalen, skal forrentes med den rente, man ville kræve af 
en tilsvarende investering. Idet alle beregninger foretages i 2016-tal er udbetalingen også i 2016-tal.  

Lunde (2012) definerer at en tilsvarende investering ville forventes at give et afkast på pålydende 
rente på realkreditlånet + et risikotillæg på 3%. Jeg vurderer at dette er en fornuftig rente, også 
henset til den rente jeg anvender på boliglånet.  

For at beregne afkastkravet til egenkapitalen, skal man benytte formlen for beregning af WACC som 
er betyder weigthed average cost of capital, altså de gennemsnitlige kapitalomkostninger. Det vil 
altså sige, at vores WACC er lig de 8,58% som vi definerede at en alternativ investering skulle give 
i afkast. 

WACC beregnes således: WACC = wD*rD + wE*rE 

W = weight = vægt  

D = cost of Debt = rente på gæld 

E = eqity = egenkapital 

Da jeg har to gældstyper får jeg 

8,58% = 0,8 * 6,58% + 0,15 * 8,58% + 0,05 * rE 

8,58% = 5,264%+ 1,287% + 0,05 * rE 

rE = 40,58 % 

Dette er et MEGET højt afkastkrav på en egenkapital, men der er tale om en investering der er 
gearet 19 gange, hvilket i investeringsøjemed altså må defineres som meget høj risiko. 

5.3.7 Størrelse på gælden 
I mange user cost beregninger regnes på ét år og som det ses af formlen er gældsafvikling ikke en 
del af beregningen. Men da jeg regner over en forholdsvis lang tidshorisont vil der ske en betydelig 
ændring i gælden og dermed renteudgiften. Derfor beregnes en gennemsnitlig restgæld. 
Realkreditlånet er forudsat afviklet over 30 år, med kvartårlige ydelser, mens boliglånet afvikles over 
25 år med månedlige ydelser.  
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Gældsafviklingen er en opsparing til ejerne, hvilket der tages højde for, når den samlede 
formueforøgelse beregnes. Ligeledes er de månedlige afdrag en likviditetsbelastning, hvilket 
medtages når der indføres ”husleje ejerbolig” senere i kapitlet. 

5.3.7 Skattesatser 

Skat på kapitalindkomst 
Skat på positiv kapitalindkomst er sat til 15,1% idet det forudsættes at den alternative investering 
er en pensionsordning. 15,1% er det vægtede gennemsnit for perioden 2001-2016 (se bilag N)  

Skat på negativ kapitalindkomst er beregnet som et gennemsnit for perioden, fordelt således at den 
højeste sats anvendes til de højtlønnede, idet hovedparten af deres renteudgifter er over grænsen 
på 50.000 kr. pr. person. (Se bilag O) Hos de lavtlønnede er den lave sats anvendt. Den korrekte 
måde ville være at opdele den negative kapitalindkomst i hvad der lå over/under 50.000 kr. og bruge 
den tilsvarende skattesats, samt beregne hver enkelt persons sats på positiv kapitalindkomst. Dette 
ville dog dels kræve et stort arbejde, som der tidsmæssigt ikke ville kunne indeholdes i omfanget af 
denne opgave. Det er heller ikke min vurdering, at det ville ændre resultatet i væsentlig grad, idet 
en mindre ændring i skatten ikke ville have en stor effekt på den samlede user cost. 

Ejendomsværdiskat 
User cost beregnes som et gennemsnit for perioden 2001-2016, hvorfor der skal bruges et 
gennemsnit af skatterne i denne årrække. Ejendomsværdiskatten er fastlåst på 1% af 2001-
ejendomsværdien + 5% for hovedparten af boligerne. Men da prisen på boligerne har svinget i 
perioden og da user cost er opbygget på den måde, at ejendomsværdiskatten beregnes af den 
aktuelle værdi, kan man ikke blot bruge denne sats. Gjorde man det, ville resultatet blive, at 
ejendomsværdiskatten blev sat alt for højt. Der er derfor foretaget en beregning af, hvad 
ejendomsværdiskatten på baggrund af 2001-tal svarer til i procent af den faktiske værdi. Det har ikke 
været muligt at finde data på, om den offentlige vurdering i 2001 svarede til den faktiske værdi af 
boligen og derfor har jeg været nødt til at antage at dette er gældende. Der er foretaget beregninger 
af, hvad 2001-værdien er af årets værdi for de tre regioner. Disse fremgår af bilag G og H. Derudover 
er der, som en ekstra kontrol, taget 30 stikprøver per region på boliger handlet i 2016 (bilag I, J og 
K). På disse boliger er det beregnet hvad ejendomsværdiskatten svarer til i procent af handelsprisen. 
Disse tal stemmer godt overens med beregningerne på regionsplan, hvorfor jeg sætter min lid til, 
at de er korrekte. 

Derfor anvendes satsen 0,75% for Region Sjælland, 0,67 % for Region Hovedstaden og 0,76 % for 
Region Syddanmark. 

Grundskyldspromillen 
Grundskyldspromillen er ikke låst fast ligesom ejendomsværdiskatten og den svinger i 2018 fra 16 
promille i den billigste kommune, Gentofte, til 34 promille som det dyreste i 8 kommuner, herunder 
Københavns kommune (Skatteministeriet 2017) 

Ud fra den viden, virker de 22 promille som anvendes af Lunde (Lunde 2013), som et meget 
realistisk gennemsnit. Hvis man skulle være mere eksakt skulle man beregne grundskylden i de 
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enkelte regioner, men det har ikke været muligt at skaffe data til dette, hvorfor det ikke har kunnet 
lade sig gøre. 

Lunde anvender en grundværdi på 25% af ejendommens værdi. Men da der er tale om 
ejerlejligheder, hvor grunden er delt af alle lejlighederne, vurderes dette at være for højt. Det støttes 
af artiklen ”Stor skattefordel ved at vælge en lejlighed frem for et hus”, skrevet af Nordea Kredits 
boligøkonom Lise Nytoft Bergmann. Ud fra de tal hun oplyser og et skøn, sættes grundværdien til 
10% af ejendommens værdi (Nytoft Bergmann, 2016) 

Jørgensen (2010) indsætter en ekstra faktor vedrørende den offentlige vurdering i forhold til den 
reelle ejendomsværdi på 0,9. Ud fra min erfaring, virker dette rimeligt og jeg anvender ligeledes 
denne faktor. 

5.3.8 Drift-, administrations- og vedligeholdelsesudgifter 
Disse udgifter er for eksempel ejendomsforsikring, renovation, grundejerforsikring og udgifter til 
vedligeholdelse. Denne post er der ikke noget offentligt data på og en af årsagerne kan være, at det 
er enormt svært at estimere den. En del af vedligeholdelsen på bolig sker som ”gør-det-selv”-
arbejde, som er svært at prisfastsætte. Denne post vil derfor altid indeholde et betydeligt element 
af skøn (Lunde 2013) 

Marc Lund Andersen, ansat ved Boligøkonomisk Videnscenter, har i 2013 lavet en undersøgelse af 
omkostningerne til denne post. Han sammenligner forskellige undersøgelser og beregninger 
foretaget af andre og på trods af, at han heller ikke kan give et definitivt svar, konkluderer han, at en 
sats på omkring 2,25 % af ejendomsværdien, må vurderes passende. (Lund Andersen, 2013) Jeg 
anvender derfor denne sats, da det ikke har været muligt at finde tungtvejende argumenter for, at 
satsen skulle være anderledes. 

5.3.9 Afskrivningstaksten 
Denne post skal modsvare det værditab der sker i form af at boligen nedslides og forældes. Det er 
altså meget afhængigt af boligen og boligens ejer. 

Der vil altid være en grad af skøn i denne post og normalt vil man, når man regner på en konkret 
bolig indregne afskrivningstasten som en del af prisstigningen (Lunde 2013) Dette skyldes, at der jo 
i den ændrede pris er indregnet den ændrede kvalitet. Selvom der ikke regnes på en konkret bolig, 
benyttes denne metode, idet kvadratmeterpriserne jo er et udtryk for den gennemsnitlige 
prisstigning inklusiv kvalitetsforbedringer eller -forringelser. 

5.3.10 Prisstigning 
Idet det er formueforøgelsen der ønsket belyst, er prisstigningen et vigtigt element. Der anvendes 
den faktiske prisstigning i perioden, beregnet ud fra kvadratmeterpriserne, der som nævnt i 
metodeafsnittet har visse udfordringer, idet de ikke tager højde for kvalitetsforbedringer mv.  

Da der skal findes et tal som kan sammenlignes med den alternative løsning, lejebolig og indbetaling 
på pension, udelades prisstigningen i user cost beregningen, idet den jo, selvom den nedbringer 
user cost ikke er en ”rabat” man kan hæve, før man sælger boligen. Hvis den blev taget med, ville 
den få huslejen på ejerbolig til at se kunstig billig ud og dermed vil sammenligningen blive forkert.  
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5.4 FAMILIERNE 
Som beskrevet i afsnittet ovenfor, er det valgt at familierne bor i henholdsvis Region Sjælland, 
Region Hovedstaden og Region Syddanmark. 

På Bilag L ses en sumkurve over de gennemsnitlige indkomster i Danmark. Da jeg har en hypotese 
om, at der er forskel på resultatet alt afhængig af lønniveau er der valgt at lade den ene del af 
familierne have en høj indkomst, mens den anden har en relativt lav indkomst. 

Når man ser sumkurven, vil man måske undre sig over de relativt mange lave tal. Årsagen er, at de 
data der danner baggrund for kurven er indkomster på hele befolkningen. Det vil sige inklusiv SU-
modtagere, pensionister osv. Danmarks Statistik som opgør indtægter på forskellige grupper, hvor 
man således kan fravælge folk på overførselsindkomst mv. har ikke tal i intervaller, men alene 
gennemsnitstal, som ikke kan bruges til at lave en sumkurve, hvorfor deres data ikke har kunnet 
anvendes. Der er i stedet anvendt data fra Skatteministeriet, som ikke foretager en sådan opdeling. 

Da der anvendes kritiske cases, altså cases der ikke nødvendigvis siger noget om den brede 
befolkning men noget om grænsetilfældene, er dette ikke noget der har betydning for resultatet. 
Indkomsterne er udvalgt ud fra ønsket om at have halvdelen med en høj indtægt og den anden 
halvdel med en lav indtægt. 

De højtlønnede  
Indkomsten er valgt ud fra 95% kvartilen, afrundet til nærmede hele 5.000 kr. hvilket er 685.000 kr. 
Ved par har begge parter samme indtægt. 

De lavtlønnede 
Indkomsten er valgt ud til at være lig medianen, afrundet til nærmede hele 5.000 kr. hvilket er 
265.000 kr. Ved par har begge parter samme indtægt. 

Der kigges på både enlige og par og kriterierne giver følgende 12 familier (jeg anvender begrebet 
familier om både par og enlige for at lette forståelsen) 

Der er lavet en grafisk oversigt i Figur 9 og Figur 10. 

De tal der anvendes til beregningerne er oplistet for den enkelte familie i det næste afsnit. 
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Figur 9: Højtlønnede familier 

 
Figur 10: Lavtlønnede familier 

 

5.4.2 Familiernes tal 
Værdierne for de enkelte poster er defineret i de foregående afsnit og er opsummeret i Tabel 9 og 
Tabel 10, for at vise de tal der arbejdes videre med i de kommende beregninger. 

Boligens pris er som forklaret beregnet ud fra 3,5 gange indtægt for par og 3 gange indtægt for 
enlige. Dette er som alle øvrige tal regnet i 2016-priser. Men idet gælden er optaget ved købet, skal 
gælden beregnes ud fra købsprisen i 2001, da gælden ellers vil være fejlagtig høj. Værdien i 2001 er 
fundet ved at tilbagediskontere boligens pris i 2016-tal til 2001, ved hjælp af forbrugerprisindexet. 
Prisen i 2001 er indført i tabellerne herunder, til brug for udregning af gældens størrelse. 

  

Højtlønnede

Par

Familie 1 -
Region 

Sjælland

Familie 2 -
Region 

Hovedstaden

Familie 3 -
Region 

Syddanmark

Enlig

Familie 4 -
Region 

Sjælland

Familie 5 -
Region 

Hovedstaden

Familie 6 -
Region 

Syddanmark

Lavtlønnede

Par

Familie 7 -
Region 

Sjælland

Familie 8 -
Region 

Hovedstaden

Familie 9 -
Region 

Syddanmark

Enlig

Familie 10 -
Region 

Sjælland

Familie 11 -
Region 

Hovedstaden

Familie 12 -
Region 

Syddanmark
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Tabel 9: Oversigt over tal for højtlønnede 

HØJTLØNNEDE 
 

Par Enlig 
 

Familie 1 - 
Region 

Sjælland 

Familie 2 - 
Region 

Hovedstaden 

Familie 3 - 
Region 

Syddanmark 

Familie 4 
- Region 
Sjælland 

Familie 5 - 
Region 

Hovedstaden 

Familie 6 - 
Region 

Syddanmark 

Løn i alt 1.370.000 1.370.000 1.370.000 685.000 685.000 685.000 

Boligens købspris 4.795.000 4.795.000 4.795.000 2.055.000 2.055.000 2.055.000 

Boligens købspris i 2001-
priser 

3.740.100 3.740.100 3.740.100 1.602.900 1.602.900 1.602.900 

Gennemsnitlig pris i 
perioden 

6.853.746 7.923.306 6.851.707 2.937.320 3.395.702 2.936.446 

Udbetaling 239.750 239.750 239.750 102.750 102.750 102.750 

Afkastkrav egenkapital 40,58% 40,58% 40,58% 40,58% 40,58% 40,58% 

Skattesats, positiv 
kapitalindkomst 

15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 

Fremmedkapital, realkredit 2.992.080 2.992.080 2.992.080 1.282.320 1.282.320 1.282.320 

Gennemsnitlig restgæld, 
realkredit 

2.655.929 2.655.929 2.655.929 1.138.255 1.138.255 1.138.255 

Renten på realkreditlånet 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 

Fremmedkapital, bank 561.015 561.015 561.015 240.435 240.435 240.435 

Gennemsnitlig restgæld, 
banklån 

484.156 484.156 484.156 207.495 207.495 207.495 

Renten på banklånet 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 

Skattesats, negativ 
kapitalindkomst 

32,64% 32,64% 32,64% 32,64% 32,64% 32,64% 

Drift-, administrations- og 
vedligeholdelsesudgifter 

2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 

Ejendommens 
afskrivningstakst 

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Grundværdiens andel af 
markedsværdien  

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Grundskyld 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 

Ejendomsværdiskattesatsen 0,75% 0,67% 0,76% 0,75% 0,67% 0,76% 
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Tabel 10: Oversigt over tal for lavtlønnede 

LAVTLØNNEDE 
 

Par Enlig 
 

Familie 7 - 
Region 

Sjælland 

Familie 8 - 
Region 

Hovedstaden 

Familie 9 - 
Region 

Syddanmark 

Familie 
10 - 

Region 
Sjælland 

Familie 11 - 
Region 

Hovedstaden 

Familie 12 - 
Region 

Syddanmark 

Løn i alt 530.000 530.000 530.000 265.000 265.000 265.000 

Boligens købspris 1.855.000 1.855.000 1.855.000 795.000 795.000 795.000 

Boligens købspris i 2001-
priser 

1.446.900 1.446.900 1.446.900 620.100 620.100 620.100 

Gennemsnitlig pris i 
perioden 

2.408.413 2.805.840 2.417.524 1.032.177 1.202.503 1.036.082 

Udbetaling 92.750 92.750 92.750 39.750 39.750 39.750 

Afkastkrav egenkapital 40,58% 40,58% 40,58% 40,58% 40,58% 40,58% 

Skattesats, positiv 
kapitalindkomst 

15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 

Fremmedkapital, realkredit 1.157.520 1.157.520 1.157.520 496.080 496.080 496.080 

Gennemsnitlig restgæld, 
realkredit 

1.027.476 1.027.476 1.027.476 440.347 440.347 440.347 

Renten på realkreditlånet 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 

Fremmedkapital, bank 217.035 217.035 217.035 93.015 93.015 93.015 

Gennemsnitlig restgæld, 
banklån 

187.301 187.301 187.301 80.272 80.272 80.272 

Renten på banklånet 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 

Skattesats, negativ 
kapitalindkomst 

33,45% 33,45% 33,45% 33,45% 33,45% 33,45% 

Drift-, administrations- og 
vedligeholdelsesudgifter 

2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 

Ejendommens 
afskrivningstakst 

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Grundværdiens andel af 
markedsværdien  

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Grundskyld 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 

Ejendomsværdiskattesatsen 0,75% 0,67% 0,76% 0,75% 0,67% 0,76% 

 

5.5 BEREGNING AF USER COST 
Beregningerne af user cost foretages enkeltvis, for hver familie, herunder. I beregningen af user 
cost udelades ejendommens prisstigning, som tidligere nævnt. User cost benyttes i sin oprindelige 
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form til at finde den samlede omkostning ved at bo. Men her benyttes den, som en del af det der 
vil blive defineret som ”husleje ejerbolig” i det følgende afsnit. 

Medtog man prisstigninger, ville en stigning føre til et fald i user cost. Dette ville give et 
uhensigtsmæssigt sammenligningsgrundlag. 

Prisstigningen har betydning for formueforøgelsen og den er derfor med i slutningen af dette kapitel, 
hvor forskellen i formuen mellem ejerboligejerne og dem der har indbetalt på en pensionsordning 
opgøres. 

5.5.1 Familie 1 - Højtlønnet par, Region Sjælland 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 239.750 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (2.655.929 · 0,0658 + 484.156 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

6.853.746 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,0075)  

= 447.488 kr. svarende til 37.291kr./md. 

5.5.2 Familie 2 - Højtlønnet par, Region Hovedstaden 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 239.750 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (2.655.929 · 0,0658 + 484.156 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

7.923.306 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,0067)  

= 475.354 kr. svarende til 39.613 kr./md. 

5.5.3 Familie 3 - Højtlønnet par, Region Syddanmark 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 239.750 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (2.655.929 · 0,0658 + 484.156 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

6.851.707 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,0076)  

= 448.865 kr. svarende til 37.342 kr./md. 

5.5.4 Familie 4 - Højtlønnet enlig, Region Sjælland 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 119.875 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (1.138.255 · 0,0658 + 207.495 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

2.937.320 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,00075)  

= 191.781 kr. svarende til 15.982 kr./md. 

5.5.5 Familie 5 - Højtlønnet enlig, Region Hovedstaden 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 102.750 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (1.138.255 · 0,0658 + 207.495 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  
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3.395.702 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,00067)  

= 203.723 kr. svarende til 16.977 kr./md. 

5.5.6 Familie 6 - Højtlønnet enlig, Region Syddanmark 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 119.875 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (1.138.255 · 0,0658 + 207.495 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

2.936.446 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,00076)  

= 192.046 kr. svarende til 16.004 kr./md. 

5.5.7 Familie 7 - Lavtlønnet par, Region Sjælland 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 92.750 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (1.027.476 · 0,0658 + 187.301 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

2.651.449 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,00075)  

= 172.436 kr. svarende til 14.370 kr./md. 

5.5.8 Familie 8 - Lavtlønnet par, Region Hovedstaden 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 92.750 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (1.027.476 · 0,0658 + 187.301 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

3.065.220 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,00067)  

= 183.216 kr. svarende til 15.268 kr./md. 

5.5.9 Familie 9 - Lavtlønnet par, Region Syddanmark 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 92.750 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (1.027.476 · 0,0658 + 187.301 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

2.650.660 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,00076)  

= 172.676 kr. svarende til 14.390 kr./md. 

5.5.10 Familie 10 - Lavtlønnet enlig, Region Sjælland 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 46.375 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (440.347· 0,0658 + 80.272 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

1.136.335 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,00075)  

= 73.901 kr. svarende til 6.158 kr./md. 
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5.5.11 Familie 11 - Lavtlønnet enlig, Region Hovedstaden 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 46.375 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (440.347· 0,0658 + 80.272 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

1.313.666 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,00067)  

= 78.521 kr. svarende til 6.543 kr./md. 

5.5.12 Familie 12 - Lavtlønnet enlig, Region Syddanmark 

UCt  =  Et · iE,t · (1- TE,t) + (Ft,RK · iF,t,RK + Ft,BL · iF,t,BL ) · (1-TF,t) + Kt · (dt + a · gTt · 0,9 + et ) 

UC = 46.375 · 0,4058 · (1 - 0,151) + (440.347· 0,0658 + 80.272 · 0,0858) · (1 - 0,3264) +  

1.135.997 · (0,025 · 0,1 · 0,022 · 0,9 + 0,00076)  

= 74.004 kr. svarende til 6.167 kr./md. 

5.5.13 Opsamling på user cost  
Som det ses af resultaterne ovenfor, har de familier der har købt til samme pris, en user cost der 
ligger tæt på hinanden. Forskellen ligger i, hvad deres boligs pris har været i gennemsnit og hvad 
ejendomsværdiskatten er i den pågældende region. 

User cost er som nævnt et begreb der dækker omkostningerne ved at bo. Afdrag på lån i boligen er 
ikke defineret som en omkostning, da beløbet jo reelt svarer til en opsparing, som kan realiseres 
ved salg.  

Idet der er brug for en ”husleje” til den videre analyse, forstået på den måde at der skal findes den 
likviditetsmæssige belastning, som købet af ejerboligen har, er det nødvendigt at definere en 
”husleje ejerbolig”, som netop er den månedlige udgift som ejeren har. Tidligere er der af samme 
årsag argumenteret for, at boligens prisstigning ikke indgår i beregningen, idet denne prisstigning jo 
ikke har betydning for de månedlige udgifter. Man må for at finde denne husleje også medtage de 
afdrag der betales på lånene. Der er beregnet afdrag som et gennemsnit i perioden, ud fra et 
realkreditlån med en løbetid på 30 år og et boliglån med en løbetid på 25 år, som er en standard 
finansiering.  

Det er værd at bemærke, at ”husleje ejerbolig” adskiller sig fra den faktiske likviditetsbelastning en 
boligejer oplever på to punkter.  

1) Der er medtaget det mistede afkast på udbetalingen. Alternativt skulle man indsætte et 
beløb svarende til udbetalingen, som et engangsindskud på pensionsopsparingerne, for at 
disse var sammenligelige. Med denne løsning, ville beløbet blive forrentet med renten på 
pensionsopsparingen. Dette modsvarer ikke den risiko der er på en udbetaling på en bolig, 
idet der er tale om en gearet investering. For at medtage betalingen for den øgede risiko er 
det valgt, at det mistede afkast indgår som en omkostning i ”husleje ejerbolig” 

2) Vedligeholdelse er medtaget i den månedlige husleje. Typisk man dog se, at udgifterne til 
vedligeholdelse vil komme i større ”klumper”. Dette er dog meget svært at tage højde for. 
Da det reelt er en udgift som ejeren har, skal den medtages. Derfor er der valgt denne 
gennemsnitsløsning. 
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For at finde ”husleje ejerbolig” skal vi som nævnt inddrage afdrag på gælden. Vi har følgende afdrag 
for familierne, rundet op til nærmeste 100 kr. 

Tabel 11: Afdrag per måned 

MÅNEDLIGE AFDRAG 

  
Familie 
1 + 2 + 3 

Familie 
4 + 5 + 6 

Familie 
7 + 8 + 9 

Familie 
10 + 11 + 12 

Afdrag i kroner                         2.300                              1.000                              900                                  400      
 

Den samlede husleje for ejerboligerne bliver derfor følgende: 

Tabel 12: Husleje ejerbolig, højtlønnede 

HØJTLØNNEDE 

   Par   Enlig  

  

 Familie 1 - 
Region 

Sjælland  

 Familie 2 - 
Region 

Hovedstaden  

 Familie 3 - 
Region 

Syddanmark  

 Familie 4 - 
Region 

Sjælland  

 Familie 5 - 
Region 

Hovedstaden  

 Familie 6 - 
Region 

Syddanmark  

User cost       37.291            39.613            37.342            15.982            16.977            16.004      

Afdrag         2.300              2.300              2.300              1.100              1.100              1.100      

Husleje ejerbolig       39.591            41.913            39.642            17.082            18.077            17.104      
 

Tabel 13: Husleje ejerbolig, lavtlønnede 

LAVTLØNNEDE 

   Par   Enlig  

  

 Familie 7 - 
Region 

Sjælland  

 Familie 8 - 
Region 

Hovedstaden  

 Familie 9 - 
Region 

Syddanmark  

 Familie 10 - 
Region 

Sjælland  

 Familie 11 - 
Region 

Hovedstaden  

 Familie 12 - 
Region 

Syddanmark  

User cost       14.370            15.268            14.390             6.158             6.543             6.167      

Afdrag 900 900 900 400 400 400 

Husleje ejerbolig       15.270            16.168            15.290             6.558             6.943             6.567      

 

5.6 PENSIONSOPSPARING OG LEJEBOLIG 

5.6.1 User cost på lejeboliger 
For en lejer er user cost lig den månedlige husleje samt det alternative afkast, de kunne have haft 
på det beløb der indbetales som depositum/forudbetalt leje. Det beløb kan anses som risikofrit (idet 
jeg tillader mig at se bort fra uærlige udlejere og ublu flytteafregninger). Derfor kan man anvende en 
lav rente til beregning af det mistede afkast. Indskuddet på en lejebolig er et relativt lavt beløb 
sammenlignet med udbetalingen på en ejerbolig og da den rente man ville anvende samtidig er lav, 
er dette udeladt af beregningen, for ikke at komplicere beregningen mere end højst nødvendigt. 

Det har ikke været muligt at fremskaffe data på gennemsnitlige huslejer. Dog gælder der nogle 
regler for den maksimale husleje for boliger opført før 1991. Jeg har derfor valgt at mine familier bor 
i boliger der er opført før 1991, da jeg således kan holde mig til de tommelfingerregler Lejernes 
Landsorganisation, LLO oplyser. I en artikel fra 2013 oplyser cheføkonom Jesper Larsen fra LLO at 
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i en moderniseret lejlighed må udlejer maksimalt kræve fra 900 til 1.100 kr. pr. kvadratmeter pr. år i 
Aarhus og København og mellem 700 kr. og 850 kr. i resten af landet (DR, 2013) 

Jeg vælger ud fra disse tal, at huslejen pr. kvadratmeter er: 

Region Sjælland 800 kr. 

Region Hovedstaden 1.000 kr. 

Region Syddanmark 700 kr. 

Jeg vælger at definere boligstørrelserne ud fra de data jeg finder i Tabel 1.3 hos Jørgensen (2010) 
som er gengivet herunder, som opgavens Tabel 14. 

Tabel 14: Udvikling i boligmassens størrelse, 1960-2004. 

 
 

I gennemsnit har hver person ca. 50 kvadratmeter og et par har 100 kvadratmeter. Benyttes disse 
størrelser på lejeboligerne fås følgende huslejer. 
 

Tabel 15: Boligstørrelser og husleje for familierne 

   Par   Enlig  

 Region  
 Region 

Sjælland  
 Region 

Hovedstaden  
 Region 

Syddanmark  
 Region 

Sjælland  
 Region 

Hovedstaden  
 Region 

Syddanmark  

 Kvadratmeter  100 100 100 50 50 50 

 Husleje pr. kvm.  800 1.000 700 800 1000 700 

 Husleje pr. år  80.000 100.000 70.000 40.000 50.000 35.000 

 Husleje pr. md.  6.667 8.333 5.833 3.333 4.167 2.917 
 

Da user cost på ejerboliger per definition ikke indeholder forbrugsudgifter er der i huslejen på 
lejebolig heller ikke indeholdt dette. 

5.6.2 Beregning af pensionsindskud 
Forskellen mellem huslejen på ejerbolig og huslejen på lejebolig er det beløb familierne kan undvære 
til en pensionsordning. Heri indgår ikke den skattefordel en indbetaling på en pensionsopsparing 
giver og er altså et nettotal. For at finde ud af, hvad det svarer til før skat, er der lavet en beregning 
fra netto- til bruttotal. Denne beregning ses i Tabel 16 og Tabel 17. 

Der er valgt, at alle familier indbetaler på en livsvarig livrente. Der bruges et gennemsnit af 
marginalskatterne for 2001-2016 til beregning af bruttobeløbet. Udregningen fra netto- til bruttotal 
kan ses i på vedlagte Bilag Q. 
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Tabel 16: Husleje og indbetaling til pension per måned, højtlønnede 

HØJTLØNNEDE 
 

Par Enlig 
 

Familie 1 - 
Region 

Sjælland 

Familie 2 - 
Region 

Hovedstaden 

Familie 3 - 
Region 

Syddanmark 

Familie 4 - 
Region 

Sjælland 

Familie 5 - 
Region 

Hovedstaden 

Familie 6 - 
Region 

Syddanmark 

Husleje ejerbolig 39.591 41.913 39.642 17.082 18.077 17.104 

Husleje lejebolig 6.668 8.333 5.833 3.333 4.167 2.917 

Beløb til 
pensionsindbetaling, 
netto 

32.923 33.580 33.809 13.749 13.910 14.187 

Beløb til 
pensionsindbetaling, 
brutto 

52.673 53.725 54.092 21.997 22.255 22.698 

 

Tabel 17: Husleje og indbetaling til pension, per måned, lavtlønnede 

LAVTLØNNEDE 
 

Par Enlig 
 

Familie 7 
- Region 
Sjælland 

Familie 8 - 
Region 

Hovedstaden 

Familie 9 - 
Region 

Syddanmark 

Familie 10 
- Region 
Sjælland 

Familie 11 - 
Region 

Hovedstaden 

Familie 12 - 
Region 

Syddanmark 

Husleje ejerbolig 15.270 16.168 15.290 6.558 6.943 6.567 

Husleje lejebolig 6.668 8.333 5.833 3.333 4.167 2.917 

Beløb til 
pensionsindbetaling, 
netto 

8.602 7.835 9.457 3.225 2.776 3.650 

Beløb til 
pensionsindbetaling, 
brutto 

12.316 11.218 13.540 4.618 3.975 5.226 

 

Huslejen på ejerboligerne er korriget for inflation og er opgjort som et gennemsnit for huslejen fra 
2001-2016 opgjort i 2016-tal. Huslejen på lejeboligen er ligeledes opgjort i 2016-tal, som et 
gennemsnit for perioden. Da begge huslejer er korrigeret for inflation vil det  samme gøre sig 
gældende for det beløb de kan indbetale til pensionsordningen, hvorfor der ikke laves yderligere 
korrektioner for inflation. 

5.6.3 Beregning af pensionsordninger 
Vi har nu fundet det beløb der kan indbetales månedligt. Herunder redegøres for valget af beregning 
af pensionsordningens afkast og skat. Selve beregningerne af pensionens udvikling fremgår af i 
beregningen af formueforøgelsen i næste afsnit. 
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Afkast på pensionsordninger 
Der er flere mulige tilgange til valget af afkast på pensionsordninger. Én mulighed er, at beregne et 
markedsafkast på for eksempel OMX C20 og derfra fratrække en procentsats svarende til de 
anslåede omkostninger. Der er dog to udfordringer med dette - dels er det svært at anslå 
omkostningerne selskaberne pålægger deres kunder, da det ud over udgifter til administration også 
dækker omkostninger til investeringer, som afhænger af hvor aktiv en investeringsstrategi der er 
valgt mv. Det andet problem er, at det ville være meget atypisk alene at investere i OMX C20. 
Personer med lang tid til pensionering vil man gerne løbe en højere risiko end ved kun at investere 
i OMX C20 og man vil således også handle alternative investeringer, råvarer mv. Det vil være 
forvalteren af pensionsordningen, der styrer investeringsstrategien og dermed er det praktisk talt 
umuligt at replicere. Hos de ældre kunder vil man gerne sænke risikoen, ved at investere en del af 
porteføljen i obligationer. Dette ville være lettere at replicere, da det er tal jeg har mulighed for at 
indhente, men der ville fortsat være usikkerheden i den aktive forvaltning, som jeg ikke ville kunne 
tage højde for. 

Jeg har derfor valgt at bruge de tal som pensionskasserne og deres brancheforening opgiver. Jeg 
arbejder på en forholdsvis lang tidshorisont og derfor har jeg ikke kunne finde data på de enkelte 
selskabers side. Foreningen Forsikring og Pension har dog lavet siden faktaompension.dk hvor det 
er muligt at trække data. Med den lange tidshorisont får jeg desværre ikke data fra alle selskaber. 
Jeg har dog sammenholdt afkastet med en sektorbaseret måling fra Juristerne og Økonomernes 
pensionskasse, JØP (se bilag R) som indeholder deres egne afkast og gennemsnitlige afkast på 
sektorens øvrige aktører. Denne indeholder ikke en opdeling efter alder og opsparing, hvorfor tallene 
kan afvige fra de øvrige tal, men da tallene ligger tæt op af hinanden, har jeg valgt at arbejde videre 
med gennemsnittene fundet på Forsikring og Pensions side.  

Det ses, af bilag R, at afkastet er højere, jo mere man indbetaler. Det skyldes at ÅOP falder med 
indbetalingens størrelse, da der typisk er gebyrer der betales uanset indbetalings størrelse og disse 
vil påvirke ÅOP mere ved små indbetalinger. Der anvendes et gennemsnit af afkastene for 
indbetalinger på 30.000-80.000 årligt og 80.000+ for de højtlønnede, svarende til 6,08 % mens der 
for lavtlønnede regnes med et gennemsnit af afkastet for indbetalinger under 30.000 kr. årligt som 
er 5,3 %.  

Jeg anvender gennemsnitlige afkast til beregning af pensionsopsparingen. Det har den udfordring, 
at det ikke tager højde for, at PAL-beskatning er en lagerbeskatning. Det vil sige, at det er den 
urealiserede gevinst der beskattes og at en gevinst godt kan blive beskattet to gange. Jeg vurderer 
dog at denne afvigelse er så lille, at det ikke står mål med de udfordringer der vil være i at opgøre 
den korrekt. 

Skat på pensionsafkast 
Hvis man kigger på den historiske udvikling af pensionsafkastskatten (ses i bilag N) vil man se, at 
den i perioden 2001-2011 var på 15% og herefter steg den til de nuværende 15,3%. Regner man 
den vægtede skattesats for perioden ud, er denne 15,1%. Der beregnes i opgaven med denne sats.  

Engangsindskud ved start 
Forrentningen af egenkapitalen er taget med som en omkostning i vores user cost for ejerboligen. 
Alternativt kunne den være udeladt i user cost og medtaget som et engangsindskud i beregningen 
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af pensionsordningerne. Dette havde betydet at egenfinansieringen var blevet ”billigere” forstået 
på den måde, at afkastkravet nu ville være renten på pensionsordningen, hvor den i vores user cost 
beregning var over 40%. Men da egenfinansieringen i ejerboligen er en gearet investering, synes 
jeg det er mest korrekt at lade den indgå og forrente med en rente tilsvarende til dette og derfor 
fastholdes den i user cost og udelades i beregningen af pensionsordningerne. 

5.6.3 Familiernes resultater 
De løbende indbetalinger til pensionsordningen som fremgår af tabel 14 og 15, er som nævnt 
forrentet med et afkast på henholdsvis 6,08% for de højtlønnede og 5,6% for de lavtlønnede og 
fratrukket PAL-skat løbende. Beregningerne heraf ses på vedlagte USB-stik i ”Beregning af 
pension”. 

Idet gevinster på bolig er skattefri mens pensionsordninger skal beskattes, er der for at kunne 
sammenligne disse fratrukket skat på pensionsordningerne, svarende til marginalskatten for 2016, 
hvor de højtlønnede rammer det skrå skatteloft på 52,7% og de lavtlønnede har en marginalskat på 
37,7 %. 

For at beregne formueforøgelsen på ejerboligerne er tillagt den gældsafvikling der har været på 
boligen, idet det jo er en formueforøgelse for boligejerne. Transaktionsomkostninger på 10% er 
fratrukket. 

I Tabel 18 og Tabel 19, ses resultaterne af beregningen af formueforøgelsen for familierne i den 
nederste linje.  
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Tabel 18: Resultater for højtlønnede 

HØJTLØNNEDE 

   Par   Enlig  

  

 Familie 1 - 
Region 

Sjælland  

 Familie 2 - 
Region 

Hovedstaden  

 Familie 3 - 
Region 

Syddanmark  

 Familie 4 - 
Region 

Sjælland  

 Familie 5 - 
Region 

Hovedstaden  

 Familie 6 - 
Region 

Syddanmark  
Boligpris 2001, i 2016-
priser 4.795.000 4.795.000 4.795.000 2.055.000 2.055.000 2.055.000 

Boligpris 2016 7.860.375 11.174.788 8.006.962 3.368.732 4.789.195 3.431.555 

Transaktionsomkostninger 632.769 798.489 640.098 271.187 342.210 274.328 

Gældsafvikling bolig 441.600 441.600 441.600 192.000 192.000 192.000 

Gevinst bolig 2.874.206 6.022.899 3.013.464 1.234.546 2.583.985 1.294.227 

Pensionsordning før skat 9.359.780 9.546.606 9.611.854 3.908.703 3.954.535 4.033.265 

Pensionsordning efter skat 4.427.176 4.515.545 4.546.407 1.848.817 1.870.495 1.907.734 

Tab/gevinst ved boligkøb -1.552.970 1.507.354 -1.532.944 -614.271 713.490 -613.507 
 
Tabel 19: Resultater for lavtlønnede 

LAVTLØNNEDE 

   Par   Enlig  

  

 Familie 7 - 
Region 

Sjælland  

 Familie 8 - 
Region 

Hovedstaden  

 Familie 9 - 
Region 

Syddanmark  

 Familie 10 - 
Region 

Sjælland  

 Familie 11 - 
Region 

Hovedstaden  

 Familie 12 - 
Region 

Syddanmark  
Boligpris 2001, i 2016-
priser 1.855.000 1.855.000 1.855.000 795.000 795.000 795.000 

Boligpris 2016 3.040.875 4.323.093 3.097.584 1.303.232 1.852.754 1.327.536 

Transaktionsomkostninger 244.794 308.905 247.629 104.912 132.388 106.127 

Gældsafvikling bolig 172.800 172.800 172.800 76.800 76.800 76.800 

Gevinst bolig 1.113.881 2.331.989 1.167.755 480.121 1.002.167 503.209 

Pensionsordning før skat 2.201.673 2.005.443 2.420.515 825.577 710.654 934.249 

Pensionsordning efter skat 1.371.643 1.249.391 1.507.981 514.335 442.737 582.037 

Tab/gevinst ved boligkøb -257.761 1.255.398 -340.226 -34.214 559.429 -78.828 
 

Som det ses, er det alene for de højtlønnede der har købt bolig i Region Hovedstaden, at dette er 
mest fordelagtigt, mens det for de øvrige højtlønnede er mest fordelagtigt at indbetale på en 
pensionsordning. Der er tale om nogle ret store forskelle mellem de to valg og det er tydeligt at det 
er den store prisstigning i Region Hovedstaden der driver dette. 

Hos de lavtlønnede, er billedet det samme. Her er indbetaling på pensionsordninger også mest 
fordelagtigt, for alle andre end dem der har købt i Region Hovedstaden. 

Hos de højtlønnede er forskellen ret markant. Pensionsordningerne er ca. 50% større end gevinsten 
på boligkøb, bortset fra Region Hovedstaden. Det betyder, at boligpriserne i 2016 skulle have været 
mere end 20% højere end de faktisk var, for at en pensionsordning ikke ville være mest fordelagtigt. 
Dette giver et meget godt billede af forskellen mellem de to muligheder. For selvom priserne er 
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fortsat med at stige i 2017, er de ikke steget mere end 20% og man har set et fald i de første 
måneder af 2018 (Danmarks Statistik) 

Hos de lavtlønnede, skal der mindre til før at billedet ændrer sig. Her er det et sted mellem 3% og 
11% stigning der ville ændre billedet. Det betyder faktisk, at hvis man tog 2017 med i beregningen 
ville det for familie 7 og 10, altså dem der er bosiddende i Region Sjælland, ville billedet ændre sig 
og således ville bolig være mere fordelagtigt. For familierne bosiddende i Region Syddanmark ville 
billedet ikke ændre sig, om end forskellen ville mindskes. 

I næste kapitel, vil det blive diskuteret om ovenstående resultater kan bruges til at sige noget om, 
hvad der bedst kan betale sig i fremtiden og hvilke udfordringer der kan være i, at benytte 
resultaterne i rådgivningen. 

5.7 RISIKO 
Når man sammenligner afkast, er det også vigtigt at holde risikoen for øje. At have et gennemsnitligt 
afkast på 10% er ikke nødvendigvis bedre, end at have et afkast på 7%, afhængig af risikoen. Derfor 
er det udover at se hvad de enkelte familier har tjent i kroner og øre også interessant at kigge på 
hvilken risiko de har haft. 

Et af de mål man kan bruge, for at vurdere om den risiko man påtager sig modsvares af afkastet er 
Sharpe Ratio. Sharpe Ratio er udviklet af William Sharpe og sammenholder standardafvigelsen med 
det mérafkast der er i forhold til et risikofrit aktiv (Morningstar, 2012). Standardafvigelsen er et udtryk 
for hvor meget prisen svinger, også kaldet volatilitet, og er et udtryk for risikoen. Jo mere prisen 
svinger, jo sværere er det at forudsige hvor den bevæger sig hen og risikoen for tab (og gevinst) er 
større. Sharpe Ratio giver os merafkastet set i forhold til den totale risiko, altså både den 
systematiske og den usystematiske. Teynor ratio, som er et andet mål for det risikojusterede afkast 
kigger alene på merafkastet set i forhold til den systematiske risiko, idet det forudsættes, at den 
usystematiske risiko diversificeres væk. Argumentationen er, at man ikke bør blive kompenseret for 
den usystematiske risiko, idet man jo bare kan diversificere den væk. Men når vi kigger på ejerboliger 
er det ikke muligt at bortdiversificere den usystematiske risiko, hvorfor vi må kigge på hele risikoen 
og altså anvende Sharpe Ratio som mål for mérafkastet.  

Som nævnt er den konkrete porteføjle som familierne investerer i ikke defineret. Derfor er det ikke 
muligt at beregne en Sharpe Ratio på denne. S&P 500 vurderes at komme tæt på, da der er en bred 
række aktier og da familier i den valgte aldersgruppe vil have aktier som primær bestanddel i deres 
pensionsopsparing. Det gennemsnitlige afkast anvendt til forrentning af pensionsopsparingerne 
ligger meget tæt op ad afkastet på S&P 500 hvilket også underbygger dette. 

En ulempe ved denne ratio er, at det er en forudsætning at udfaldene (priserne) er normaltfordelte. 
I Figur 11, Figur 12, Figur 13 og Figur 14 illustreres afkast på henholdsvis boliger og aktier.  
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Figur 11: Afkast på boliger, Region Hovedstaden  

 
Afkastet er opgjort i intervaller og fremgår ved højeste tal i intervallet. Kilde: Danmarks Statistik 

Figur 12: Afkast på boliger, Region Sjælland 

 
Afkastet er opgjort i intervaller og fremgår ved højeste tal i intervallet. Kilde: Danmarks Statistik 
 

Figur 13: Afkast på boliger, Region Syddanmark 

 
Afkastet er opgjort i intervaller og fremgår ved højeste tal i intervallet. Kilde: Danmarks Statistik 

 



 

69/111  

Figur 14: Afkast på S&P 500 

 
Afkastet er opgjort i intervaller og fremgår ved højeste tal i intervallet. Kilde: Statista.com 

Som det ses, er ligner afkastet på boligerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland en 
normalfordeling, mens afkastene i Region Sjælland og på S&P 500 ikke kan siges at være 
normalfordelte. Resultatet skal derfor tolkes med forsigtighed. 

Beregningerne af Sharpe Ratioen fremgår af det vedlagte USB-stik i ”Sharpe bolig” og ”Sharpe 
pension”. Det risikofrie aktiv er valgt til at være statsobligationer fra den danske stat. Der er benyttet 
den af Danmarks statistik opgjorte gennemsnitsrente på disse. Perioden der er regnet på, er 
svarende til modelfamiliernes tidshorisont, nemlig fra 2001-2016. 

Resultaterne ses herunder 

Tabel 20: Sharpe Ratio 

  Gennemsnitligt afkast Standardafvigelse Sharpe ratio 

Region Hovedstaden 1,33% 0,03 0,39 

Region Sjælland 0,55% 0,03 0,18 

Region Syddanmark 0,44% 0,04 0,12 

S&P 500 4,78% 0,18 0,27 
Tabel: egen tilvirkning, ved hjælp af Excel. Kilde: data anvendt i kapitel 3 og 4 

Det er værd at bemærke, at der er regnet på kvartalstal for boligpriser og på årlige tal for S&P 500, 
hvorfor afkastet ikke kan sammenlignes. Den risikofri rente er tilpasset beregningerne, således at 
boligpriserne er regnet ud fra kvartalsrenter, mens S&P 500 er regnet ud fra årlige renter. Denne 
metode gør, at Sharpe Ratio er sammenlignelig mellem de to aktivtyper.  

Det ses, at Shape Ratioen er markant højere for aktieindexet S&P 500 end for boligpriserne i Region 
Sjælland og Region Syddanmark. Dog er Sharpe Ratioen højest i Region Hovedstaden. Som nævnt, 
det en forudsætning for anvendelse af Sharpe Ratioen at afkastene er normalfordelt, hvilket ikke er 
tilfældet her. 

Boliginvestering er per definition mere risikofyldt end investering i aktier, da der er tale om en 
udiversificeret investering. Det er illustreret herunder. I opgavens beregninger har aktieindexet dog 
den højeste risiko. 

Figur 15: Diversifikationseffekten 
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I beregningen af Sharpe Ratio er der ikke taget højde for, at investeringen i en bolig er gearet. Dette 
øger risikoen på boligkøbet. 

5.8 DELKONKLUSION - DET OPTIMALE VALG 
For at undersøge, om køb af bolig eller indbetaling på pension er mest fordelagtigt, er der foretaget 
beregninger ud fra 12 modelfamilier.  

For både højtlønnede og lavtlønnede viser resultaterne at pensionsordning bedst kan betale sig for 
de familier der ikke har købt i Region Hovedstaden, uanset civilstand. Denne region er steget meget 
i perioden, hvilket får boligkøb til at være mere attraktivt. 

For de højtlønnede er resultaterne markante og priserne skulle stige mere end 20% før at det ikke 
længere var fordelagtigt at vælge pensionsordningen fremfor boligkøb. Hos de lavtlønnede var 
resultatet ikke lige så markant. Her skulle priserne kun stige mellem 3% og 11% hvilket betyder, at 
hvis man tog år 2017 med i beregningen, ville det alene være de lavtlønnede der boede i Region 
Syddanmark der ville få mest ud af at indbetale på en pensionsordning. 

Beregninger af Sharpe Ratio viser at man ved køb af bolig i Region Hovedstaden har fået det højeste 
afkast. S&P 500 har det næsthøjeste risikojusterede afkast. Teoretisk set bør aktieindexet have den 
laveste risiko. Dette skyldes at der er tale om en diversificeret investering, som fjerner den 
usystematiske risiko og dermed mindsker den samlede risiko. Dette er dog ikke tilfældet i mine 
beregninger. Det er værd at bemærke, at idet boligkøb er en gearet investering er den per definition 
mere risikabel.  
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DISKUSSION

6

I dette kapitel diskuteres brugbarheden af analyserne i de 
foregående tre kapitler. Blandt andet diskuteres om man 
ud fra de historiske tal kan sige noget om fremtiden og 
om det vil det være realistisk, at folk retter sig efter opga-
vens resultater.
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6.1 METODEDISKUSSION 
Som nævnt i metodeafsnittet, er der en risiko for, at jeg kommer til at farve resultaterne i kraft af 
min viden. Det er ikke muligt at undgå og da jeg selv er en del af problemet er det desuden enormt 
svært at identificere. Mine konklusioner skal ses i dette lys. 

Pålideligheden af min analyse af modelfamilierne vurderes umiddelbart at være høj, set i relation til 
at der er tale om en historisk analyse. Dog vil der fremadrettet kunne ske politiske indgreb som gør 
at ét valg kan være mere fordelagtigt end et andet. Disse fremtidige ændringer er umulige at 
forudsige og dermed umulige at tage højde for. Jeg vurderer umiddelbart at validiteten er den 
største udfordring for opgaven. I forhold til intern validitet, som handler om årsagssammenhæng, er 
udfordringen at mange faktorer påvirker hinanden i en samfundsøkonomi og det derfor er umuligt 
at udelukke at der er faktorer der ikke er medtaget i regressionsanalyserne. At renten påvirker 
boligpriserne positivt, kan betyde at der er faktorer der burde være medtaget. Den boligøkonomiske 
grundmodel siger, at en rentestigning vil påvirke boligerne i nedadgående renten. Det kan dog ikke 
udelukkes, at modellen ikke afspejler virkeligheden, da der også er psykologiske faktorer der påvirker 
boligpriserne. At renten stiger, er i udgangspunktet et tegn på, at der er vækst. Dette kan få folk til 
at have et mere positivt billede af fremtiden og dermed påvirke boligpriserne i opadgående retning. 

I arbejdet med modelfamilierne er der en udfordring med ekstern validiet, der handler om, om man 
kan bruge resultaterne til at sige noget om ”resten af verden”. Mine cases ikke er udvalgt for at 
være repræsentative, men for at sige noget om grænsetilfældene, og derfor kan der ikke 
umiddelbart konkluderes på et generelt niveau. Derudover er der en udfordring i, at have valgt 
husleje på lejeboligerne ud fra grænserne om maksimal husleje. Der er stor efterspørgsel på disse 
boliger og mange må derfor leje sig ind i nyere, dyrere boliger eller fremleje hos udlejere der ikke 
overholder disse maksimale satser. Hvis huslejen i min analyse var højere, ville det uden tvivl ændre 
på resultatet, idet at der ville være færre penge til pensionsopsparingen. Udfordringen er, at hvis jeg 
skulle benytte en højere husleje, ville jeg være nødt til selv at estimere denne, hvilket ville give 
udfordringer i forhold til min egen påvirkning af opgavens resultater. Der er også en udfordring i 
valget af, at der ikke omlægges lån i perioden. Idet ejendommene er steget i pris, vil det formentlig 
være fordelagtigt for en stor del af familierne. Udfordringen bliver igen, at jeg ville skulle vurdere, 
hvornår disse omlægninger skulle ske - én eller flere gange og til hvilken rente og hvilke 
omkostninger. Igen ville der være stor risiko for, at jeg kom til at påvirke resultatet og derfor er dette 
fravalgt. 

Målingsvaliditet, der handler om, om det vi konkluderer reelt er noget der kan bruges ”i den virkelige 
verden”, er også noget opgaven har udfordringer med. Dette er dog ikke på baggrund af måden 
analysen er designet eller udført på, men handler om den menneskelige psyke. Da dette er så 
centralt diskuteres det separat i afsnittet 6.2.1 

Det er vigtigt at holde sig for øje, om man egentlig undersøger det man gerne ville. Det er især 
centralt i kvalitative undersøgelser, men også i kvantitative undersøgelser kan man begå fejl i forhold 
til dette. Min vurdering er, at det er muligt at svare på opgavens problemstillinger ud fra de foretagne 
analyser. Derfor mener jeg at opgaven undersøger det ønskede. 

Jeg har forsøgt at dokumentere mine undersøgelser i størst muligt omfang, idet jeg ønsker, at de 
kan gentages, som også er en vigtig metodemæssig forudsætning. 
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6.2 DISKUSSION AF ANALYSENS FUND 
I de seneste år diskuteres anvendelsen af ”Big Data”, hvor meget store, ustrukturerede datasæt 
undersøges for korrelationer. Virksomheder og andre håber at de kan anvende Big Data til at 
forudsige adfærd. 

Det har også vundet indpas i forskerverdenen, blandt andet på Københavns universitet, hvor post 
doc. Timme Bisgaard Munk forsker i Big Data. Han udtaler: ”Datadrevne virksomheder som Google 
og Amazon skaber lige nu klogere søgeresultater, bedre bannersalg og mere bogsalg med analytisk 
brug af store mængder af data. Samtidig bevæger man sig inden for markedsføring, e-handel og 
digital kommunikation hastigt mod et nyt datadrevent Big Data-paradigme. Når man ellers har nok 
historiske data, er Big Data en ny mulighed for at forudsige en sandsynlig fremtid. Resultatet er 
tilsynekomsten af den forudsigende stat og virksomhed drevet frem af de store mængder af data 
og ikke mindst af nye datakilder og sensorer i snart sagt alt, lige fra biler til mobiltelefoner. Man kan 
naturligvis ikke forudsige fremtidens helt store overraskelser og usandsynligheder, men man kan 
forudsige, hvordan en registrering af fortiden vil forme sig i fremtiden. Altså den sandsynlige fremtid, 
hvis fortid er lig nutid, og nutid er lig fremtid.” (Christensen, 2015) 

Ifølge Timme er det altså muligt at sige noget om fremtiden, men dog ikke forudsige det 
uforudsigelige, hvilket stemmer overens med måden en matematiker ville beskrive det på. 
Sandsynligheden for, at man slår en 6’er med en terning er den samme hver gang, også efter tre 
kast der alle var 6’ere, selvom det virker kontraintuitivt. Over en lang række af slag, skal antallet af 
6’ere gerne ligge omkring 1/6, men det betyder altså ikke, at man ikke kan slå fire 6’ere i træk.  

Jesper Bo Jensen, ph.d. og fremtidsforsker og derudover direktør hos Center for fremtidsforskning 
er mere kritisk overfor muligheden for at sige noget om fremtiden ud fra data om fortiden og nutiden. 
Han argumenter blandt andet for, at økonomer kun kan sige noget om de næste 6-9 måneder, fordi 
at det kan ses ud fra forbrugsforventningerne, ordrebøgerne i byggebranchen mv. Men han mener 
at det allerede går galt når man vil sige noget om hvad der sker indenfor en tidshorisont på 1-2 år. 
Han argumenterer for dette med, at både OECD og IMF for år 2008 forudsagde en vækst i Danmark 
på 1,5%, mens den reelt blev negativ med 5,2%. Han mener, at det bliver endnu værre på længere 
sigt og fremhæver Ølgaard rapporterne som blev udarbejdet under ledelse af professor Anders 
Ølgaard i årene 1998 til 1993. Her forventede man, at der ville ske en mætning af boligmarkedet i 
begyndelsen af det nye årtusinde og at befolkningen ville falde til omkring 4,6 millioner mennesker 
over en lang årrække. Men det skete dog ikke. Danske kvinders fertilitet steg og de fik flere børn i 
1990’erne end de forudgående 10 år. Så hvis man skal sige noget om fremtiden på den længere 
bane, er man altså nødt til at kunne forudsige de adfærdsmæssige trends, da de har en stor 
påvirkning på for eksempel at man får flere/færre børn, eller at man får dem senere, som det har 
været set i perioden efter rapporterne. (Jensen, 2012) 

Jensen argumenterer for, at trends er meget styrende for fremtiden og i en anden artikel fra 2017, 
beskriver han tendensen til at mange unge karrieremennesker med børn, i årene efter finanskrisen, 
boede i byen, som en nødvendighed. Finanskrisen havde spist deres friværdi og bankerne var blevet 
bange for at låne penge ud, så de havde derfor ikke havde mulighed for at flytte, selvom de måske 
gerne ville. Derfor opbyggede de en identitet omkring det at bo i byen, med byhaver og cafe latte 
og Christianiacykler. Men nu ser han en tendens til, at folk igen ønsker at bo i parcelhuskvartererne 
med højt til himlen og græs under tæerne (Jensen, 2017) Dette er jo ganske interessant, idet 
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resultaterne i denne undersøgelse viser, at i Region Hovedstaden er boligkøb mere fordelagtigt end 
pensionsopsparing. Hvis tendensen i fremtiden er, at folk ønsker at flytte fra storbyerne, vil priserne 
her falde og det vil ændre konklusionen. Det understreger vigtigheden af, hvilken periode man kigger 
på, når man overvejer hvad der er den bedste økonomiske beslutning. For udover at tendenser har 
en påvirkning, er der andre ting der kan påvirke priserne. Indførslen af variabelt forrentede lån og 
afdragsfrihed gjorde den månedlige husleje billigere og kan måske være med til at forklare hvorfor 
priserne steg i årene efter 2003. Ser man på min regressionsanalyse i kapitel 3, er der dog i disse 
år ikke det store udsving mellem de estimerede boligpriser og de faktiske priser. Dette støttes af 
Økonomi og Erhvervsministeriet, som mener at afdragsfrihed kun tegner sig for en prisstigning på 
5% (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2008) 

Ud fra de forskellige holdninger til at forudsige fremtiden, er min holdning, at selvom man ikke kan 
forudsige udviklingen i fundamentals, vil det til en vis grad være muligt at forudsige, hvad der sker 
når disse fundamentals ændrer sig. Dette skal dog ske med de begrænsninger, som er diskuteret i 
foregående afsnit. Derudover er der ting der kan påvirke priserne som ikke kan forudsiges - det er 
for eksempel trends og psykologiske faktorer der påvirker folks adfærd og politiske indgreb der 
påvirker folks økonomi. Hvis man for eksempel øgede boligstøtten, ville lejebolig blive mere 
attraktivt og det ville sænke efterspørgslen på boligmarkedet. Et fald i efterspørgslen vil alt andet 
lige føre til prisfald. Dette prisfald vil modellen ikke kunne forudsige, ej heller selvom den blev 
udbygget med flere faktorer. 

Men kan opgavens cases så bruges til at sige noget om, hvilket valg man skal foretage hvis man 
overvejer boligkøb i dag? Som nævnt kan tendenser betyde at priserne i Region Hovedstaden falder 
lidt i forhold til andre steder i landet, hvis mange ønsker at skifte lejlighed i byen ud med parcelhus 
i forstæderne. Derfor kan det være svært at give et præcist svar på, hvad der er mest fordelagtigt, 
hvis man vil bo her. Men i forhold til de andre regioner skal priserne stige med mere end 20% før 
at det som højtlønnet er mest fordelagtigt at købe bolig frem for at bo til leje og indbetale på en 
pensionsordning. Det vurderes ikke umiddelbart realistisk at priserne vil stige mere end 20% fra 
2016. Ser man på udviklingen i 2017 er priserne steget, men ikke i nærheden af 20% og i 2018 er 
tendensen de første par måneder faldende. Der er meget snak om, om vi befinder os i en ny 
boligboble og især Nationalbanken har udtrykt bekymring. I deres kvartalsrapport fra 3. kvartal skriver 
de: ”Boligmarkedet har været i vækst de seneste 34 år efter det kraftige tilbageslag i forlængelse 
af boligboblen i midten af 2000’erne. Boligprisudviklingen på landsplan fremstår samlet set holdbar, 
men udviklingen på specielt det københavnske boligmarked er bekymrende. (Danmarks 
Nationalbank, 2016) Denne udtalelse skal dog ses i sammenhæng med, at Nationalbanken under 
seneste krise, var sene til at opdage det. I deres rapport om 4. kvartal 2007 skriver de at de forventer: 
”nogenlunde uændrede gennemsnitlige kontantpriser på landsplan de næste par år” 
(Nationalbanken, 2007) Dette på trods af at man så fald i boligpriser i andre lande og at de beskriver 
den danske økonomi som ophedet og at finanskrisen kom buldrende kort efter. Der kan altså være 
et ønske om, at man gerne vil være på forkant denne gang.  

Hvis man købte en bolig i 2007 og solgte den i 2009 ville man tabe en masse penge. Boligpriserne 
faldt fra 3. kvartal 2007 og begyndte først at sige langsomt igen i 2. kvartal 2012 og først i 2015 var 
de på samme niveau som før krisen. Dette gælder dog ikke i Region Sjælland, hvor priserne i 2016 
fortsat er under priserne i 2007. Da det er de nominelle værdier jeg kigger på, betyder det, at de der 
har købt bolig i Region Sjælland i 2007 stadigvæk har tabt penge den dag i dag. Kigger man på 
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aktiemarkedet oplevede man også her gevaldige fald, men her har både OMX C20 og S&P 500 
rettet sig igen i 2012. Dette betyder altså, at selvom aktiemarkedet faldt mere end boligmarkedet, 
rettede det sig altså også markant hurtigere. Det kan støtte resultatet om, at pensionsordning er et 
bedre valg, fordi et fald vil rette sig igen indenfor en kort periode. Omvendt kan man argumentere 
for, at man bare kan vente med at sælge boligen til markedet har rettet sig, hvilket man principielt 
også kan. Det forudsætter dog, at man ikke har brug for pengene med det samme, fordi man har 
andre pensioner og at man evner at vide hvornår markedet topper. Analysen viser dog, at selvom 
mange mener at priserne er ved at toppe, skal der meget kraftige prisstigninger til, før at de 
højtlønnede har tjent penge ved boligkøb. Hos de lavtlønnede er denne argumentation mere gyldig, 
da de fleste familier ville vinde ved boligkøb hvis de ventede med at sælge til 2017 fremfor 2016. 

I forskellen mellem ejerbolig og pension er der en anden ting der er vigtig at holde sig for øje, nemlig 
at en ejerbolig er en udiversificeret investering og dermed mere risikabel end en diversificeret 
pensionsordning. At noget er diversificeret betyder at man har fordelt sin investering på flere 
forskellige aktiver; for eksempel forskellige virksomheder i forskellige lande og brancher. På den 
måde er man ikke lige så sårbar overfor udsving i enkelte brancher. Ejer man en bolig er man 
derimod udsat for risikoen på boligmarkedet og derudover den risiko der er på den specifikke bolig. 
Anlægges der for eksempel en hovedvej i nærheden, så støjen på altanen bliver forøget, eller bygges 
der et højhus i så der pludselig ikke længere er sol i gården, påvirkes prisen. Og modsat 
konkjunktursvingninger er det ikke noget der ”går over” igen. Derfor er køb af en ejerbolig mere 
risikofyldt end investering i aktier. Det betyder, at selvom man kan tjene rigtig mange penge på 
boligmarkedet, hvilket mange har gjort, kan man altså også tabe rigtig mange penge, afhængig af 
timingen. 

Men når man taler om bolig og aktier på et investeringsplan, glemmer man at tage højde for det, at 
boligen ikke blot er en investering, men også er et hjem. Dette er en vigtig parameter og det 
diskuteres i afsnittet nedenfor, hvilken indflydelse dette har. 

En anden ting, der er værd at have med i overvejelserne om det optimale investeringsvalg er de 
psykologiske faktorer. Én side af de psykologiske faktorer er dem jeg har beskrevet i kapitel 3 og 4, 
som kan få os til at blive overmodige og få os til at betale for meget for en bolig, i forhold til hvad vi 
egentlig synes den er værd. Men derudover er der også andre ting, der kan forhindre at vi tager det 
mest fornuftige valg. Dette diskuteres nedenfor. 

6.2.1. Diskussion af biases der hindrer at man tager det ”rigtige valg” 
Hvis jeg fortæller mine kunder, at det bedste de kan gøre for deres fremtid er, at finde en billig 
lejebolig og så sætte de penge de sparer, ved ikke at købe ejerbolig, ind på en pensionsordning, 
hvad så? Hvad sker der mon, når de sidder i den billige bolig, med et meget højt beløb til rådighed? 
Sørger de så få at få oprettet den pensionsordning vi har talt om? Og hvis de gør - mon der så er et 
tidspunkt i løbet af de 16 år, hvor de får lyst til at sætte betalingen ned eller stoppe den? Hvor en 
rejse, eller en ny bil er vigtigere end den pensionsordning der først skal bruges når de bliver gamle? 
Kigger man i forskningen inden for feltet Behavioral Finance er svaret ret klart - der er en bias, der 
gør, at penge brugt i dag har en højere værdi end penge brugt i fremtiden. Derfor er der en 
overvejende sandsynlighed for, at kunderne enten ikke får oprettet pensionsordningen, eller på et 
tidspunkt dropper den eller sætter beløbet ned. Denne bias hedder self-control. Der er lavet en del 
forskning på pensionsopsparinger, da det er det perfekte eksempel på sondringen mellem penge 
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nu og penge i fremtiden. Forskningen viser, at dem der har tænkt på og planlagt deres 
pensionstilværelse også er dem der sparer mest op og dem der efter pensionering er mest tilfredse 
med tilværelsen. Derudover har man også lavet undersøgelser af effekten af programmet ”Saving 
More Tomorrow Program”, SMTP, som er en måde at stikke en pensionsordning sammen på. 
Programmet tager højde for effekten af, at penge i fremtiden er mindre værd end penge i dag og 
drøfter derfor øgede indbetalinger efter næste lønstigning. Man diskuterer altså et fald i en fremtidig 
indtægt med kunderne og dette har haft stor effekt. I 1988 undersøgte man en virksomhed med 
315 medarbejdere. I denne virksomhed havde medarbejderne meget lave indbetalinger på deres 
pensionsordninger. Der var 286 medarbejdere, der ønskede et møde med en pensionsrådgiver. 
Pensionsrådgiveren drøftede indledningsvist at hæve indbetalingerne med 5% efter næste 
lønstigning. Dette takkede 79 personer, svarende til 28% ja til. De resterende blev foreslået en 
”trappeordning”, hvor indbetalingen blev øget gradvist, med 3% om året de næste 3 år. Ligesom 
med det andet forslag, skulle den første stigning træde i kraft efter kommende lønstigning. Ud af 
de 207 der havde sagt nej til den første løsning, svarede 162 medarbejdere, eller 78%, ja til 
”trappeordningen” på trods af, at de ville ende med en stigning i indbetalingen på 10% efter de 3 
år. Der var kun 4 personer, svarende til 2% der droppede ud af ordningen mellem første og andet 
år. Mellem andet og tredje år var der 29 (18%) der droppede ud. Men de resterende 80% blev i 
programmet gennem alle tre stigninger i indbetalingen. Interessant er det også, at de der droppede 
ud af programmet alle endte med en indbetaling der var højere end før programmet, og de fleste 
satte ikke indbetalingen ned når de droppede ud, de undlod blot at hæve den (Pompian, 2011) 

Så det er altså ikke naturligt for folk at spare op til pension, og det har stor effekt at tvinge dem og 
få dem til at indvilge i, at lade indbetalinger stige i fremtiden, idet denne indtægt vurderes mindre 
værd end indtægten i dag. 

Ordningerne i ovenstående forsøg var arbejdsgiveradministrerede og jeg kan se en udfordring ved, 
at pengene først går ind på kontoen og derefter trækkes til pension, fremfor at der blot går et mindre 
beløb ind på kontoen. Dette med baggrund i anchoring bias som er gennemgået i kapitel 4. For den 
reelle indtægt, før der er trukket ekstra til pension, vil udgøre et anker set i forhold til den indtægt 
der er tilbage efter pensionen er fratrukket. Derfor vil det virke som en større udgift end hvis 
indtægten blot er lavere, idet ankeret (altså sammenligningsgrundlaget) bliver højere.  

Det er en mulighed, at få kunderne til at hæve deres indbetaling via deres arbejdsgiver i stedet, men 
det giver en række udfordringer. Først og mest central er, at det så bliver kunderne der skal gøre 
arbejdet. Det vil for de fleste kunder være en opgave, der ikke får en særlig høj prioritet, igen af den 
grund at opsparing i fremtiden ikke vurderes særlig vigtig. Hvis man vil lave en trappeordning, 
betyder det, at kunden årligt skal skrive til sit lønkontor. Igen er der en risiko for, at det ikke kommer 
til at ske. Der er også en udfordring i, at hvis kunden skifter job, vil der måske gå noget tid, hvor de 
blot indbetaler ”standard-satsen” og har de først oplevet den høje udbetalte løn, kan det være meget 
svært at gå tilbage, fordi penge i dag bare er sjovere end penge i fremtiden. Derudover vil en 
arbejdsgiveradministreret ordning betyde, at banken ikke får del i indtjeningen på 
pensionsordningen. Selvom det ikke er politisk korrekt at have denne ”bagtanke”, er det ikke desto 
mindre en del af hverdagen - banken skal tjene penge. Det er klart et dilemma. En løsning i banken 
har en række uhensigtsmæssigheder og steder hvor biases kan ”spænde ben” for den optimale 
løsning og det samme gælder en arbejdsgiveradministreret ordning.  
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Køb af en ejerbolig opfylder modsat indbetaling på en pensionsordning et ”her og nu”-behov. Som 
tidligere omtalt er en ejerbolig et dualt gode, altså både en investering, men også et sted at bo - et 
hjem. Derfor vil køb af ejerbolig blive opfattet som penge brugt til at opfylde et behov her og nu, og 
det vil altså have en højere værdi end indbetaling til pension. Folk er meget forskellige i deres tilgang 
til deres økonomi - nogle bruger rub og stub og mere til, andre formår at spare op uden særlig 
indsats. Der er altså også noget der er individ-afhængigt. Derfor må overvejelsen som rådgiver gå 
på, hvilken kunde man sidder overfor. Sidder man overfor en kunde, som har et rationelt forhold til 
sin økonomi, kan man godt bringe pensionsordning og lejebolig-casen på banen. Men sidder man 
overfor en kunde, der bruger penge ”fordi de er der” er det måske en idé at råde dem til at købe en 
ejerbolig - på den måde, bliver de tvunget til at spare op, uden muligheden for fravalg. For hvis man 
først har købt en bolig kan man ikke sælge den igen uden konsekvenser - man skal dels bruge tid 
og penge på at få den solgt og derudover skal man finde et nyt sted at bo. 

Mennesket er ikke ”det økonomiske menneske” og viden herom er enormt vigtig. At kende de 
menneskelige tendenser og biases er essentielt for, at give den rigtige rådgivning. 
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KONKLUSION

7

I dette kapitel konkluderes der på opgavens problemfor-
mulering, ligesom der perspektiveres og opstilles mulige 
nye undersøgelser der kunne foretages.
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7.1 KONKLUSION 
Denne opgaves formål var at besvare spørgsmålet ”Er investering i bolig mere fordelagtigt end 
indbetaling på en pensionsordning?”  

Forskellen på investering i bolig og investering i pension er beregnet ved hjælp af en række 
modelfamilier. Disse modelfamilier udvalgt med henblik på at undersøge hypotesen om at 
indtægt, bopæl og civilstand udgør en forskel. Der blev fastsat en historisk tidshorisont, nemlig 
årene 2001-2016. 

Beregningerne i kapitel 5 viser, at det mest fordelagtige er indbetaling på en pensionsordning, 
medmindre boligmarkedet har udviklet sig gunstigt, hvilket kun tilfældet i Region Hovedstaden. På 
trods af, at boligmarkedet er steget de seneste år, så priserne nu de fleste steder er på samme 
højde som før finanskrisen, vil afkastet på en pensionsordning stadig være højere i samme periode 
(bortset fra i Region Hovedstaden). Når man tager højde for de omkostninger, der er ved køb og 
salg af bolig, og at en pensionsordning skal beskattes, vil formuen være størst hos de familier, der 
har valgt en pensionsordning. Dette gælder på tværs af civilstand og indkomst og det er kun den 
store prisstigning i Region Hovedstaden, der gør at det ikke gælder der. 

Prisudviklingen på boligmarkedet og aktiemarkedet er analyseret igennem opgaven, med formålet 
at diskutere om analysen af modelfamilierne kan bruges til at sige noget om fremtiden. Målet var 
at finde de afgørende faktorer, der påvirker prisudviklingen. 

I analysen af prisudviklingen på boligmarkedet blev der fundet 3 ting, som forklarer hovedparten af 
udviklingen, nemlig den lange rente, den disponible indkomst og antallet af tvangsauktioner.  

Der er siden 1980’erne blevet gjort op med ”det økonomiske menneske” der altid tager rationelle 
valg. Kahneman og Tversky (1979) beskriver, at mennesket gør brug af en række 
tommelfingerregler, når det tager beslutninger. Dette sker helt automatisk og som en del af det 
system man kalder system 1 i dual-proces-teorien, som beskrevet i kapitel 4. Dual-proces-teorien 
deler menneskets beslutningstagen op i to systemer. Hvor system 2 lægger sig op ad ”det 
økonomiske menneske” og handler om at beregne og gennemtænke tingene, er system 1 
automatisk og ubevidst. Det betyder at folk ikke er klar over, at de ikke overvejer deres valg og vil 
oftest udtale at de handlede på baggrund af en mavefornemmelse, hvis de tvinges til at begrunde 
deres valg. I system 1 er der en lang række heuristikker og biases, som kan beskrives som 
tommelfingerregler. Alle mennesker har både system 1 og 2 og det kræver et aktivt valg ikke blot 
at bruge system 1. Disse tommelfingerregler påvirker derfor utvivlsomt folks beslutninger, både 
når det gælder boligkøb og køb af aktier. I opgaven er de gennemgået i kapitel 3 og 4 under 
overskriften ”psykologiske faktorer”. 

Ved boligkøb gælder især genfremkaldelsesheuristikken, som handler om, at man vurderer det, 
man bedst husker er sket, som værende mest sandsynligt. Det vil sige, at man i en periode med 
prisstigninger vil være tilbøjelig til at glemme tidligere tiders store prisfald og tro at priserne 
fremadrettet kun vil stige. En anden faktor, der påvirker priserne, er gruppetænkning også kaldet 
flokmentalitet. Mennesket vil gerne være en del af flokken og hvis flokken køber ejerbolig, vil man 
også have et ønske om at købe ejerbolig. Samtidig kan flokmentalitet få folk til at mene det 
samme som de andre for ikke at skille sig ud. Det kan betyde, at når priserne er steget en hel del 
og folk synes at boligkøb er for dyrt, afholder det ikke folk fra at købe, før de andre holder op med 
at købe. Framing-effekten, som betyder, at vi tager forskellige valg, afhængig af hvordan disse valg 
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præsenteres, spiller også ind på vores valg. Når medierne skriver om store prisstigninger vil man 
få mere lyst til at købe bolig. Det forstærker desuden genfremkaldelsesheuristikken, fordi jo mere 
vi hører om prisstigninger, jo mere sandsynligt tror vi også at det vil ske fremadrettet. 

I analysen af aktiemarkedet fandt jeg at inflationen, GDP (gross domestic product) og renten 
påvirker aktiepriserne i USA. Resultaterne var dog ikke lige så markante, som i analysen af 
boligmarkedet, hvilket tyder på, at der også er andre faktorer der spiller ind. 

Derudover er der ligesom ved boligkøb en række biases, der påvirker aktiepriserne. For eksempel 
overconfidence bias, som betyder at folk har en overdreven tro på egne evner. Det kan føre til, at 
de tror at de har mere information end resten af markedet og derfor er villige til at give mere for 
aktierne, end den tilgængelige information kan forsvare. En anden faktor er loss aversion bias, der 
handler om, at tab gør væsentligt mere ondt end gevinster gør godt. Det kan føre til, at man 
realiserer gevinster hurtigt, for at være sikker på, at aktien ikke falder igen. Men det kan også føre 
til, at man holder på en dårlig investering, fordi man ikke vil realisere tabet. I krisetider spiller især 
regret aversion bias ind, når priserne er faldet og man overvejer om det er tid til at købe op. Det er 
sådan, at man vil ærgre sig mere, hvis man køber en aktie som så efterfølgende falder, end hvis 
man ikke køber den og den så stiger i pris. Det vil afholde mange fra at købe når markedet er 
faldet meget. Det er svært at sige, på hvilken måde det påvirker aktiemarkedet som helhed, men 
der er ingen tvivl om at det påvirker aktiepriserne.  

Politik og terror påvirker også priserne på aktiemarkedet. Hvis der bliver valgt en leder, som man 
tror vil gøre en positiv forskel for landets virksomheder, vil det få aktiekurserne til at sige. Mens et 
terrorangreb kan chokere markedet og gøre folk usikre på fremtiden, hvilken vil føre til prisfald. 

Regressionsanalyserne for både boligpriserne og aktiepriserne har den udfordring, at der kan være 
fundamentals/variable som påvirker priserne, men som ikke er taget med i analysen. Derudover 
kan der være bagvedliggende faktorer, der påvirker de fundamentals/variable der er med i 
modellen. Hvis det er tilfældet vil det i modellen se ud som om, at de påvirker priserne, men reelt 
er det de bagvedliggende faktorer, der er årsagen. At renten påvirker priserne i opadgående 
retning er overraskende og stemmer ikke overens med den boligøkonomiske grundmodel. Det 
kan betyde, at der er faktorer der burde være med i analysen, som ikke er det. Det kræver 
yderligere undersøgelser at udelukke den risiko. Det samme gælder risikoen for, at jeg har 
forurenet resultatet. Som nævnt i metodeafsnittet er denne risiko til stede, idet jeg har en 
forudgående viden om emnet og har arbejdet med rådgivning om emnet i en årrække. Selvom jeg 
har været opmærksom på dette og taget forholdsregler, så som at bruge kildemateriale fra 
anerkendte kilder, er risikoen til stede og det er ikke muligt at afkræfte en forurening af opgaven. 
Derfor vil man kun kunne komme en forurening til livs ved at lade andre undersøge feltet igen. 

At bruge historiske data til at sige noget om fremtiden, har vist sig svært selv for erfarne 
økonomer. Udviklingen i for eksempel rente og ledighed er svær at forudsige mere end 6-9 
måneder frem. Regressionsanalysens resultater vil dog kunne bruges til at sige noget om at hvis 
renten stiger, vil boligpriserne blive påvirket i opadgående retning. Det vil dog være ”en alt andet 
lige”-betragtning og der skal tages højde for de forbehold ovenfor og for at andre faktorer kan 
påvirke resultatet modsatrettet. 

Ser vi på resultatet af analysen af modelfamilierne, vil en konklusion være, at pension er det 
bedste valg fremadrettet, idet man ikke kan forudsige om udviklingen på boligmarkedet er særlig 
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gunstig i det ønskede område. Hvis området ikke er særlig gunstigt, vil en pensionsopsparing i 
følge mine resultater være mest fordelagtigt. Dertil kommer, at en pension har en lavere risiko end 
boligkøb, som skyldes to ting:  

• en pensionsopsparing er diversificeret (dvs. at der er mange forskellige aktiver) og dermed 
har man fjernet den usystematiske risiko. 

• at køb af bolig er en gearet investering som medfører en højere risiko. 

Hvis man foretog flere undersøgelser, ville der dog fortsat være ét problem, nemlig hvordan folk 
burde opføre sig og hvordan de reelt opfører sig. Forbrug i dag har for mennesker en højere værdi 
end forbrug i fremtiden. Det kan føre til, at de folk der bor i lejebolig ikke betaler ekstra ind på en 
pensionsordning eller en almindelig opsparing, også selvom de er blevet rådgivet hertil. Hvis det er 
tilfældet, vil de i det store hele stå dårligere end hvis de købte en ejerbolig og på den måde blev 
”tvunget til at spare op”. Derfor bliver indsigten i den menneskelige psykologi og i forskellige 
typer af mennesker essentiel for rådgivningen af kunder og svaret på, hvad der er det mest 
fordelagtige valg.  

7.2 PERSPEKTIVERING 
Som beskrevet i min konklusion er der flere usikkerheder i opgaven, som gør det svært at komme 
til et endegyldigt svar. Derfor er det selvfølgelig interessant at undersøge dette emne nærmere i 
fremtiden. Emnerne for videre undersøgelse kan inddeles i 4 kategorier: faktorer i beregningerne, 
tidshorisont, kvalitative undersøgelser og boligmarkedet i fremtiden. 

Det kunne være interessant at beregne regressionsanalyserne med flere faktorer, for at 
undersøge om der er andre faktorer der spiller ind på henholdsvis analysen af aktieprisudviklingen 
og udviklingen i boligpriserne. I forhold til analysen af aktiemarkedet kunne det også være 
interessant at undersøge om for eksempel det danske marked ville give samme resultat. 

For at give et bedre generelt billede af det optimale valg, ville det være fordelagtigt at foretage 
analysen med andre faktorer. Her tænkes på lønninger, husleje i lejeboligerne og ejerboligpriser.  

Ligeledes kunne det være interessant at undersøge de samme modelfamilier, men med en anden 
tidsperiode. Det kunne for eksempel være interessant at kigge på tallene i 2009, hvor både 
boligmarkedet og aktiemarkedet var faldet markant og i 2012, hvor boligmarkedet fortsat havde 
problemer, mens aktiemarkedet havde rettet sig igen.  

Som nævnt i metodeafsnittet, vil det være nødvendigt med en kvalitativ undersøgelse, for at blive 
klogere på den menneskelige psykologi og hvilke valg, der træffes i ”den virkelige verden”. At 
undersøge dette med interviews og spørgeskemaer vil kunne gøre os klogere på området og give 
mulighed for at konkludere mere sikkert. 

Der er i 2018 blevet indført nye regler som betyder at adgangen til variabelt forrentede lån og 
afdragsfrihed er begrænset for personer med en høj gældsfaktor. Det kunne være interessant at 
undersøge om det påvirker boligpriserne. Anders Dam, administrerende direktør i Jyske Bank, 
udtaler til Børsen: ”Jeg tror, at reglerne alt andet lige vil have en prisdæmpende effekt i specielt 
Aarhus og København” (Høie, T. C. & Praefke, K. & Pedersen, T.B., 2018).  

Opgaven har dermed skabt et grundlag der giver mulighed for videre arbejde, med forhåbning om 
at kunne danne et mere komplet indblik i spørgsmålet om hvilken investering der bedst kan svare 
sig. 
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BILAG A: BOLIGPRISER HELE LANDET, INDEXEREDE 
 

 År Ejerlejligheder Forbrugerprisindex Reale priser 

 1994  23,9 66,6 15,92 

 1995  25,3 68 17,20 

 1996  28,3 69,5 19,67 

 1997  32,0 71 22,72 

 1998  36,0 72,3 26,03 

 1999  41,1 74,1 30,46 

 2000  46,1 76,2 35,13 

 2001  51,9 78 40,48 

 2002  56,7 79,9 45,30 

 2003  61,1 81,6 49,86 

 2004  66,1 82,5 54,53 

 2005  81,2 84 68,21 

 2006  100,0 85,6 85,60 

 2007  95,3 87,1 83,01 

 2008  86,7 90,1 78,12 

 2009  74,5 91,2 67,94 

 2010  79,3 93,3 73,99 

 2011  79,1 95,9 75,86 

 2012  79,2 98,2 77,77 

 2013  86,0 99 85,14 

 2014  93,3 99,6 92,93 

 2015  102,8 100 102,80 

 2016  111,1 100,3 111,43 

 

Tabel: Egen tilvirkning 

Kilde: Danmarks statistik, EJEN66 samt Forbrugerprisindexet 
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BILAG B: DEN LANGE RENTE 
 

 År Lang rente 

1994 8,58% 

1995 9,38% 

1996 8,45% 

1997 7,64% 

1998 6,52% 

1999 6,90% 

2000 7,60% 

2001 6,77% 

2002 6,29% 

2003 5,45% 

2004 5,28% 

2005 4,37% 

2006 5,12% 

2007 5,69% 

2008 6,51% 

2009 5,53% 

2010 4,54% 

2011 4,76% 

2012 3,67% 

2013 3,48% 

2014 3,09% 

2015 3,07% 

2016 2,77% 

Tabel: egen tilvirkning 

Kilde: Danmarks statistik og BRFkredit  
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BILAG C: ARBEJDSLØSHED 

År Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i alt 

1995                                                           1.109.917      

1996                                                           1.076.694      

1997                                                           1.040.066      

1998                                                              999.885      

1999                                                              959.022      

2000                                                              879.185      

2001                                                              861.831      

2002                                                              879.685      

2003                                                              898.423      

2004                                                              891.383      

2005                                                              878.620      

2006                                                              823.301      

2007                                                              735.505      

2008                                                              729.963      

2009                                                              773.449      

2010                                                              801.665      

2011                                                              787.569      

2012                                                              798.008      

2013                                                              790.746      

2014                                                              769.272      

2015                                                              787.037      

2016                                                              752.254      

Enhed: personer med indkomsttypen (antal), mænd og kvinder i alt 

Tabel: egen tilvirkning 

Kilde: Danmarks statistik, INDKP111 
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BILAG D: DISPONIBEL INDKOMST 

 År Gennemsnitlig disponibel indkomst  

1995                                      112.860      

1996                                      117.333      

1997                                      122.174      

1998                                      127.671      

1999                                      131.454      

2000                                      136.932      

2001                                      141.861      

2002                                      147.157      

2003                                      151.255      

2004                                      160.083      

2005                                      166.784      

2006                                      173.270      

2007                                      177.530      

2008                                      176.201      

2009                                      179.308      

2010                                      195.011      

2011                                      199.057      

2012                                      204.037      

2013                                      209.655      

2014                                      214.009      

2015                                      220.185      

2016                                      223.438      

Enhed: Gennemsnit for personer i gruppen (kr.), mænd og kvinder i alt 

Tabel: egen tilvirkning 

Kilde: Danmarks statistik, INDKP102 
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BILAG E: TVANGSAUKTIONER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: egen tilvirkning 

Kilde: Danmarks Statistik, TVANG2 

 

 

 

  

År  Tvangsauktioner  

1994                    8.788      

1995                    5.126      

1996                    3.666      

1997                    2.824      

1998                    2.426      

1999                    2.397      

2000                    2.584      

2001                    2.682      

2002                    3.041      

2003                    3.045      

2004                    2.640      

2005                    1.874      

2006                    1.231      

2007                    1.392      

2008                    2.840      

2009                    4.140      

2010                    5.222      

2011                    5.025      

2012                    5.130      

2013                    4.501      

2014                    3.499      

2015                    3.544      

2016                    2.818      
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BILAG F: HUSSTANDE 
År Husstande 

1995         2.365.176      

1996         2.381.080      

1997         2.397.000      

1998         2.412.256      

1999         2.427.908      

2000         2.438.205      

2001         2.448.374      

2002         2.459.088      

2003         2.469.212      

2004         2.482.007      

2005         2.499.461      

2006         2.516.990      

2007         2.531.922      

2008         2.547.230      

2009         2.563.749      

2010         2.573.293      

2011         2.584.379      

2012         2.593.423      

2013         2.607.742      

2014         2.621.107      

2015         2.636.442      

2016         2.654.445      

Tabel: egen tilvirkning 

Kilde: Danmarks statistik, FAM55N 
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BILAG G: EJENDOMSVÆRDISKAT I GENNEMSNIT, 1 
Region Hovedstaden 

År Ejendomsskat Pris, indexeret I procent af pris 

2001 0,496 47,2 1,05% 

2002 0,496 52,8 0,94% 

2003 0,496 56,9 0,87% 

2004 0,496 61,8 0,80% 

2005 0,496 79,1 0,63% 

2006 0,496 100,0 0,50% 

2007 0,496 92,3 0,54% 

2008 0,496 81,8 0,61% 

2009 0,496 68,6 0,72% 

2010 0,496 73,9 0,67% 

2011 0,496 74,7 0,66% 

2012 0,496 74,9 0,66% 

2013 0,496 82,4 0,60% 

2014 0,496 90,7 0,55% 

2015 0,496 100,8 0,49% 

2016 0,496 110,0 0,45% 

Gennemsnit 0,67% 

  
Region Sjælland 

År Ejendomsskat Pris, indexeret I procent af pris 

2001 0,588 56,0 1,05% 

2002 0,588 61,3 0,96% 

2003 0,588 66,8 0,88% 

2004 0,588 70,8 0,83% 

2005 0,588 81,1 0,73% 

2006 0,588 100 0,59% 

2007 0,588 103,3 0,57% 

2008 0,588 95,9 0,61% 

2009 0,588 81,6 0,72% 

2010 0,588 80,7 0,73% 

2011 0,588 77,1 0,76% 

2012 0,588 73,3 0,80% 

2013 0,588 76,5 0,77% 

2014 0,588 78,8 0,75% 

2015 0,588 85,7 0,69% 

2016 0,588 91,8 0,64% 

Gennemsnit 0,75% 
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BILAG H: EJENDOMSVÆRDISKAT I GENNEMSNIT, 2 
 

Region Syddanmark 

År Ejendomsskat Pris, indexeret I procent af pris 

2001 0,658 62,7 1,05% 

2002 0,658 65,3 1,01% 

2003 0,658 70,0 0,94% 

2004 0,658 73,4 0,90% 

2005 0,658 85,0 0,77% 

2006 0,658 100,0 0,66% 

2007 0,658 107,1 0,61% 

2008 0,658 104,7 0,63% 

2009 0,658 96,5 0,68% 

2010 0,658 97,2 0,68% 

2011 0,658 89,5 0,74% 

2012 0,658 88,2 0,75% 

2013 0,658 93,2 0,71% 

2014 0,658 94,3 0,70% 

2015 0,658 101,7 0,65% 

2016 0,658 104,7 0,63% 

Gennemsnit 0,76% 

Tabeller: egen tilvirkning 
Kilde: Danmarks statistik, EJEN66  
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BILAG I: STIKPRØVE PÅ EJENDOMSVÆRDISKAT I REGION 
HOVEDSTADEN 

Adresse Salgspris Salgsdato Kvm. 
pris  

Rum  Kvm. Opført 
år 

Ejd.-
værdiskat  

Skat i % 
af pris 

Kronprinsessegade 10, 
2. tv, 1306 København 
K 

5.900.000 10/05/2016  48.760       4       121      1803  18.900      0,32% 

Holmbladsgade 60, 2. 
th., 2300 København S 

1.600.000 24/05/2016  25.806       2       62      1903  6.300      0,39% 

Leen D 2, st. 1, 2630 
Taastrup 

1.475.000 11/10/2016  17.352       3       85      1972  7.245      0,49% 

Krudttårnsbakken 11, 1. 
th, 3300 Frederiksværk 

1.795.000 21/12/2016  18.131       3       99      2007  14.000      0,78% 

Dirch Passers Allé 13, 
3. th, 2000 
Frederiksberg 

3.795.000 16/03/2016  39.947       3       95      2008  9.765      0,26% 

Vitus Berings Alle 15A, 
2930 Klampenborg 

9.200.000 11/10/2016  57.142       4       161      1917  34.650      0,38% 

Egebo 17, 2620 
Albertslund 

2.195.000 27/04/2016  20.904       3       105      2008  14.175      0,65% 

Odinsgade 17, 5, 2200 
København N 

4.695.000 04/04/2016  49.421       3       95      1907  13.650      0,29% 

Amtsvej 7, 3. tv, 3450 
Allerød 

3.495.000 02/02/2016  27.304       3       128      2007  20.475      0,59% 

Godthåbsvænget 1A, 
st, 3000 Helsingør 

2.450.000 29/03/2016  20.247       3       121      1916  11.025      0,45% 

Provstevej 24, 5, 2400 
København NV 

3.195.000 25/05/2016  29.859       3       107      1900  11.550      0,36% 

Frederikssundsvej 
263A, 1. mf, 2700 
Brønshøj 

1.650.000 23/06/2016  30.000       2       55      2007  9.345      0,57% 

Amerikavej 1, 5, 1756 
København V 

5.750.000 26/04/2016  47.916       4       120      1909  10.500      0,18% 

Højnæsvej 52B, st. Tv, 
2610 Rødovre 

2.700.000 15/02/2016  25.233       4       107      1951  10.080      0,37% 

Kirkevej 10D, st, 3230 
Græsted 

1.300.000 18/12/2016  19.696       3       66      1925  5.145      0,40% 

Halmtorvet 29F, 3. tv., 
1700 København V 

3.900.000 06/12/2016  46.987       1       83      1864  7.875      0,20% 

Kongevejen 339B, 1. 3, 
2840 Holte 

920.000 26/04/2016  17.037       1       54      1963  5.145      0,56% 
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Tabel: egen tilvirkning 
Kilde: Salgspriser på boliga.dk samt SKATs vurderingssystem  

Svinget 21, 5. mf, 2300 
København S 

4.700.000 01/03/2016  36.153       4       130      2007  22.575      0,48% 

C.F. Møllers Allé 40, 9. 
th, 2300 København S 

3.000.000 28/07/2016  32.258       2       93      2007  14.175      0,47% 

Herlev Hovedgade 97, 
1. tv., 2730 Herlev 

1.595.000 19/07/2016  22.785       3       70      1955  8.190      0,51% 

Gammelgårds Alle 13, 
st. th., 2665 
Vallensbæk Strand 

1.480.000 20/12/2016  17.011       3       87      1966  7.245      0,49% 

Grønningen 9, 5. tv., 
1270 København K 

6.200.000 15/04/2016  54.867       4       113      1939  17.850      0,29% 

Nygårdsvej 10, 1. 12, 
2100 København Ø 

1.740.000 17/01/2016  27.619       2       63      1963  8.820      0,51% 

Vigerslevvej 281A, 2. 
th., 2500 Valby 

1.100.000 08/03/2016  22.448       2       49      1940  5.775      0,53% 

Pærevangen 22, 2. th., 
2765 Smørum 

1.925.000 15/12/2016  20.263       4       95      1981  11.550      0,60% 

Vejlemosevej 1B, 1., 
2840 Holte 

2.665.000 12/02/2016  31.726       4       84      1982  13.125      0,49% 

Classensgade 19A, 4. 
th., 2100 København Ø 

6.175.000 12/11/2016  44.746       4       138      1909  19.425      0,31% 

Vendsysselvej 14, st. 
Th., 2720 Vanløse 

2.650.000 04/05/2016  36.301       3       73      1929  9.135      0,34% 

Frederiksdalsvej 83, 2. 
tv., 2830 Virum 

1.050.000 20/01/2016  18.421       2       57      1944  7.140      0,68% 

Teglgårdsvej 841, 2. 
th., 3050 Humlebæk 

1.650.000 08/11/2016  14.601       4       113      1970  9.555      0,58% 

Gennemsnit               0,45% 
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BILAG J: STIKPRØVE PÅ EJENDOMSVÆRDISKAT I REGION 
SJÆLLAND 

Adresse Salgspris Salgsdato Kvm. 
pris  

Rum  Kvm. Opført 
år 

Ejd. 
værdiskat  

Skat i 
% af 
pris 

Jens Martin Knudsens 
Vej 7, 2. tv., 4690 Haslev 

1.225.000 15/11/2016  12.500      3 98 2007  11.000      0,90% 

Søagerparken 3, 2. 4., 
2670 Greve 

1.295.000 15/07/2016  24.903      2 52 1972  6.200      0,48% 

Håndværkervænget 13, 
1., 2670 Greve 

2.821.000 17/03/2016  30.333      4 93 1965  21.000      0,74% 

Slotsbryggen 2, 1. 3., 
4800 Nykøbing F 

1.250.000 01/12/2016  10.964      3 114 2006  11.500      0,92% 

Rønnebærvej 6, st. Tv., 
4990 Sakskøbing 

275.000 01/09/2016  3.125      3 88 1952  3.700      1,35% 

Konsul Beÿers Allé 26, 2. 
mf, 4300 Holbæk 

1.370.000 08/06/2016  19.855      2 69 2007  10.500      0,77% 

Slotsvolden 5, 1. 1., 4300 
Holbæk 

2.300.000 10/11/2016  15.753      4 146 2002  14.000      0,61% 

Blegdammen 38, 2. tv., 
4400 Kalundborg 

500.000 15/08/2016  8.196      2 61 1963  2.940      0,59% 

Blommehaven 30, 4600 
Køge 

2.170.000 06/12/2016  21.919      1 99 2008  17.500      0,81% 

Astersvej 19, 2. tv., 4600 
Køge 

1.800.000 25/07/2016  24.324      3 74 1961  9.100      0,51% 

Torvebyen 27, 2. tv., 
4600 Køge 

3.795.000 20/01/2016  30.604      3 124 2014  21.000      0,55% 

Kastaniehaven 5, 1. tv., 
4330 Hvalsø 

1.175.000 03/05/2016  14.156      3 83 2005  13.000      1,11% 

Sønderparken 22, 1. tv., 
4930 Maribo 

665.000 14/12/2016  7.388      3 90 1970  6.000      0,90% 

Orionvej 53A, 4700 
Næstved 

1.495.000 18/12/2016  12.458      5 120 2008  16.000      1,07% 

Marievej 3, st. tv., 4700 
Næstved 

600.000 16/02/2016  10.169      2 59 1920  3.465      0,58% 

Havnevej 107, 1., 4500 
Nykøbing Sj 

2.600.000 26/09/2016  17.333      5 150 2009  7.980      0,31% 

Bøllingsvej 15B, 2. tv., 
4100 Ringsted 

1.075.000 11/04/2016  14.144      2 76 2007  9.870      0,92% 

Roskildevænget 26, st. 
Tv., 4000 Roskilde 

2.000.000 03/11/2016  28.169      3 71 1962  8.400      0,42% 
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Tabel: egen tilvirkning 
Kilde: Salgspriser på boliga.dk samt SKATs vurderingssystem 

  

Joensuuvej 134, 4000 
Roskilde 

2.995.000 31/05/2016  27.731      3 108 2004  16.275      0,54% 

Bredgade 5A, st. tv., 
4000 Roskilde 

2.600.000 10/11/2016  28.260      4 92 1980  14.700      0,57% 

Vognmandsmarken 12, 2. 
th., 4000 Roskilde 

1.345.000 28/04/2016  20.074      2 67 1971  7.560      0,56% 

Hedevænget 3, 1. 
tv.,4000 Roskilde 

1.175.000 05/09/2016  19.583      2 60 1961  7.560      0,64% 

Søndermarksvej 15, 1. 
tv., 4200 Slagelse 

910.000 09/09/2016  8.198      4 111 1971  6.405      0,70% 

Tyreengen 48, 1. mf., 
4220 Korsør 

295.000 14/06/2016  4.609      2 64 1971  2.730      0,93% 

Egeparken 31B, 4. 1., 
2680 Solrød Strand 

3.625.000 09/05/2016  22.239      4 163 1970  14.175      0,39% 

Elmelyparken 6C, 2. th., 
2680 Solrød Strand 

1.475.000 02/11/2016  20.486      2 72 1972  7.980      0,54% 

Søgade 12, 1., 4180 Sorø 3.330.000 14/04/2016  8.196      5 183 1887  11.025      0,33% 

Munkehaven 2, 4660 
Store Heddinge 

1.075.000 15/12/2016  13.607      3 79 1990  6.300      0,59% 

Farøvej 4, st. tv., 4760 
Vordingborg 

2.200.000 07/09/2016  20.754      3 106 2006  12.000      0,55% 

Solvang 19, 1., 4760 
Vordingborg 

435.000 07/11/2016  6.126      2 71 1940  4.500      1,03% 

Gennemsnit               0,70% 
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BILAG K: STIKPRØVE PÅ EJENDOMSVÆRDISKAT I REGION 
SYDDANMARK 
 

Adresse Salgspris Salgsdato Kvm. 
pris  

 Rum  Kvm. Opført 
år 

Ejd. 
værdiskat  

Skat i 
% af 
pris 

Græsholmvænget 14, 1., 
5610 Assens 

1.600.000 26/05/2016  13.223      4 121 2010  13.000      0,81% 

Grønningen 13, 2. tv., 7200 
Grindsted 

360.000 18/11/2016  6.792      2 53 1967  3.000      0,83% 

Kronprinsensgade 37, st. 
th., 6700 Esbjerg 

1.970.000 30/11/2016  17.433      3 113 2010  13.000      0,66% 

Nymarksvej 5, 1., 7000 
Fredericia 

1.600.000 01/04/2016  12.195      3 82 1924  4.500      0,28% 

Lagonis Minde 5, 2., 5600 
Faaborg 

1.900.000 03/05/2016  7.117      3 111 1908  6.700      0,35% 

Vestergade 10A, 1. tv., 
5600 Faaborg 

1.620.000 30/08/2016  8.709      6 186 1800  7.600      0,47% 

Landgangen 1, st. Th., 
6100 Haderslev 

3.000.000 28/01/2016  18.750      4 160 2008  21.500      0,72% 

Nørregade 1A, 5300 
Kerteminde 

3.250.000 01/01/2017  55.084      1 59 1897  6.500      0,20% 

Tvedvej 67, st. Mf., 6000 
Kolding 

1.450.000 08/02/2016  14.948      3 97 2006  8.250      0,57% 

Skovbogade 24, 1. tv., 
6000 Kolding 

650.000 11/04/2016  10.833      2 60 1939  5.880      0,90% 

Færgevej 11, 1. tv., 5935 
Bagenkop 

1.825.000 05/12/2016  15.208      5 120 2008  12.000      0,66% 

Fænøsund Park 3, 3. 1., 
5500 Middelfart 

3.290.000 29/02/2016  27.881      3 118 2007  13.500      0,41% 

Vestre Engvej 119, st. th., 
5400 Bogense 

890.000 20/12/2016  5.614      3 57 2008  8.700      0,98% 

Østervoldgade 56B, 2. th., 
5800 Nyborg 

985.000 19/12/2016  12.312      2 80 1878  4.935      0,50% 

Englandsgade 20, st. Tv., 
5000 Odense C 

3.775.000 25/03/2016  30.691      2 123 2005  15.500      0,41% 

Østerbæksvej 14, st. Tv., 
5230 Odense M 

1.095.000 26/08/2016  15.000      2 73 1954  6.510      0,59% 

Dronningensgade 115, st. 
Tv., 5000 Odense C 

850.000 08/09/2016  17.000      2 50 1900  4.600      0,54% 
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Adresse Salgspris Salgsdato Kvm. 
pris  

 Rum  Kvm. Opført 
år 

Ejd. 
værdiskat  

Skat i 
% af 
pris 

Æbleparken 14, 3, 5270 
Odense N 

510.000 21/07/2016  8.644      2 59 1971  3.700      0,73% 

Nyborgvej 35, st. Th., 5000 
Odense C 

1.045.000 17/03/2016  18.333      2 57 1938  5.040      0,48% 

Ørkildsgade 48B, 5700 
Svendborg 

1.380.000 17/11/2016  16.428      3 84 2008  11.000      0,80% 

Marievej 2A, 5700 
Svendborg 

1.190.000 13/04/2016  18.030      1 66 1920  7.770      0,65% 

Bellevue 3. 5., 6300 
Gråsten 

1.675.000 26/10/2016  21.474      3 78 2006  6.300      0,38% 

Ringgade 184A, 3. th., 
6400 Sønderborg 

525.000 23/06/2016  6.818      3 77 1950  5.355      1,02% 

Madeskov 9, 1., 6400 
Sønderborg 

2.300.000 14/04/2016  29.113      3 79 1958  4.876      0,21% 

Nordre Havnevej 52, 6792 
Rømø 

975.000 01/08/2016  15.725      2 62 2010  5.800      0,59% 

Gyvelvej 2C, 6854 Henne 1.700.000 23/05/2016  15.596      4 109 2009  10.500      0,62% 

Allegade 48, 6600 Vejen 1.450.000 24/05/2016  16.292      3 89 2008  7.350      0,51% 

Møllegade 27B, 7080 
Børkop 

1.050.000 11/04/2016  12.962      3 81 2007  9.000      0,86% 

Flegmade 4D, st. Th., 7100 
Vejle 

2.795.000 11/03/2016  23.099      4 121 2006  15.000      0,54% 

Bjerggade 6B, 2. tv., 6200 
Aabenraa 

2.110.000 09/12/2016  13.439      4 157 1879  8.505      0,40% 

Gennemsnit               0,59% 

Tabel: egen tilvirkning 
Kilde: Salgspriser på boliga.dk samt SKATs vurderingssystem   
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BILAG L: INDKOMST 

 
Kilde: Skatteministeriet 
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BILAG M: UDVIKLING I EURO STOXX 50, S&P OG DOW JONES 
 

   Nominelle værdier   Indexerede værdier  
 Euro Stoxx 50 S&P 500 Dow Jones Euro Stoxx S&P 500 Dow Jones 
1995 1.506,9 615,9 5.117,1 100,0 100,0 100,0 

1996 1.850,3 740,7 6.448,3 122,8 120,3 126,0 
1997 2.532,0 970,4 7.908,3 168,0 157,6 154,5 

1998 3.342,3 1.229,2 9.181,4 221,8 199,6 179,4 
1999 4.904,5 1.469,3 11.497,1 325,5 238,5 224,7 
2000 4.772,4 1.320,3 10.786,9 316,7 214,4 210,8 

2001 3.806,1 1.148,1 10.021,5 252,6 186,4 195,8 
2002 2.386,4 879,8 8.341,6 158,4 142,8 163,0 

2003 2.760,7 1.111,9 10.453,9 183,2 180,5 204,3 
2004 2.951,0 1.211,9 10.783,0 195,8 196,8 210,7 
2005 3.578,9 1.248,3 10.717,5 237,5 202,7 209,4 
2006 4.119,9 1.418,3 12.463,2 273,4 230,3 243,6 
2007 4.399,7 1.468,4 13.264,8 292,0 238,4 259,2 

2008 2.451,5 903,3 8.776,4 162,7 146,6 171,5 
2009 2.966,2 1.115,1 10.428,1 196,8 181,0 203,8 

2010 2.792,8 1.257,6 11.577,5 185,3 204,2 226,3 
2011 2.316,6 1.257,6 12.217,6 153,7 204,2 238,8 
2012 2.635,9 1.426,2 13.104,1 174,9 231,6 256,1 

2013 3.109,0 1.848,4 16.576,7 206,3 300,1 323,9 
2014 3.146,4 2.058,9 17.823,1 208,8 334,3 348,3 

2015 3.267,5 2.043,9 17.425,0 216,8 331,8 340,5 
2016 3.290,5 2.238,8 19.762,6 218,4 363,5 386,2 

Kilde: Statista.com 
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BILAG N: PAL-SKAT 
PAL-skat 

År Sats 

2001 15% 

2002 15% 

2003 15% 

2004 15% 

2005 15% 

2006 15% 

2007 15% 

2008 15% 

2009 15% 

2010 15% 

2011 15,3% 

2012 15,3% 

2013 15,3% 

2014 15,3% 

2015 15,3% 

2016 15,3% 

Gennemsnit 15,1% 

Kilde: Skatteministeriet 
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BILAG O: MARGINALSKATTESATSER 

MARGINALSKATTER, PERSONLIG INDKOMST 
  Laveste Højeste 

2001 39,50% 59,70% 

2002 38,80% 59,70% 

2003 38,80% 59,70% 

2004 38,80% 59,70% 

2005 38,80% 59,70% 

2006 38,80% 59,70% 

2007 38,80% 59,70% 

2008 39,00% 59,70% 

2009 38,60% 59,60% 

2010 37,30% 52,20% 

2011 37,30% 52,20% 

2012 37,30% 52,20% 

2013 37,30% 52,40% 

2014 37,40% 52,70% 

2015 37,70% 52,60% 

2016 37,70% 52,70% 

Gennemsnit 38,24% 56,51% 
 

MARGINALSKATTER, KAPITALINDKOMST 
2001 59,70% 

2002 59,70% 

2003 59,70% 

2004 59,70% 

2005 59,70% 

2006 59,70% 

2007 59,70% 

2008 59,70% 

2009 59,60% 

2010 50,20% 

2011 50,20% 

2012 50,20% 

2013 44,20% 

2014 42,70% 

2015 42,70% 

2016 42,70% 

Gennemsnit 53,76 % 

Tabeller: egen tilvirkning 

Kilde: Skatteministeriet 
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BILAG P: DATA TIL REGRESSIONSANALYSE, AKTIEMARKEDET 
År S&P 500 Medianindkomst  i 

$ 
Inflation i 
procent 

GDP i 
millioner $ 

U.S Federal rente i 
procent 

1995 615,93 53.330 2,8 7.664,1 5,83 

1996 740,74 54.105 3 8.100,2 5,83 

1997 970,43 55.218 2,3 8.608,5 5,83 

1998 1.229,23 57.248 1,6 9.089,2 5,83 

1999 1.469,25 58.665 2,2 9.660,6 5,83 

2000 1.320,28 58.544 3,4 10.284,8 6,24 

2001 1.148,08 57.246 2,8 10.621,8 6,24 

2002 879,82 56.599 1,6 10.997,5 1,67 

2003 1.111,92 56.528 2,3 11.510,7 1,13 

2004 1.211,92 56.332 2,7 12.274,9 1,35 

2005 1.248,29 56.935 3,4 13.093,7 3,22 

2006 1.418,3 57.379 3,2 13.855,9 4,97 

2007 1.468,36 58.149 2,8 14.477,6 5,02 

2008 903,25 56.076 3,8 14.718,6 1,92 

2009 1.115,1 55.683 -0,4 14.418,7 0,16 

2010 1.257,64 54.245 1,6 14.964,4 0,18 

2011 1.257,6 53.401 3,2 15.517,9 0,1 

2012 1.426,19 53.331 2,1 16.155,3 0,14 

2013 1.848,36 55.214 1,5 16.691,5 0,11 

2014 2.058,9 54.398 1,6 17.427,6 0,09 

2015 2.043,94 57.230 0,1 18.120,7 0,13 

2016 2.238,83 59.039 1,3 18.624,5 0,4 

Kilder: Statista.com, som har anvendt Yahoo, Bureau of Laber Statistics, BEA US Census Bureau og Federal 
Reserve. Derudover er Federal reserve bank of St. Louis, Economic Research anvendt. 
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BILAG Q: BRUTTO TIL NETTOBEREGNING AF PENSION 

  HØJTLØNNEDE 

Familie 1 2 3 4 5 6 

Nettobeløb 32.923 33.580 33.809 13.749 13.910 14.187 

Skat i % 56,51% 56,51% 56,51% 56,51% 56,51% 56,51% 

AM-Bidrag 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Fradragsværdi 59,99% 59,99% 59,99% 59,99% 59,99% 59,99% 

Besparelse 19.751 20.145 20.283 8.248 8.345 8.511 

Indbetaling på pension 52.673 53.725 54.092 21.997 22.255 22.698 

 

  LAVTLØNNEDE 

Familie 1 2 3 4 5 6 

Nettobeløb 8.602 7.835 9.457 3.225 2.776 3.650 

Skat i % 38,24% 38,24% 38,24% 38,24% 38,24% 38,24% 

AM-Bidrag 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Fradragsværdi 43,18% 43,18% 43,18% 43,18% 43,18% 43,18% 

Besparelse 3.714 3.383 4.083 1.393 1.199 1.576 

Indbetaling på pension 12.316 11.218 13.540 4.618 3.975 5.226 

Tabel: egen tilvirkning. 

Kilde: Marginalskatter til beregningen fremgår bilag O. Disse er fra Skatteministeriet. 
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BILAG R: AFKAST PÅ PENSIONSORDNINGER 

 

 
Kilde: faktaompension.dk der ejes af Forsikring og pension. 

Gennemsnit for lavt 
lønnede: 5,3% 

Gennemsnit for 
højtlønnede 6,075% 
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Kilde: jøp.dk 
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