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1. Indledning  

Danmark er det land i verden, hvor privatpersoner benytter den højeste andel af deres 

disponible indkomst til boligudgifter. Dette inkluderer både udgifter til lejeudgifter hvis man 

bor til leje, eller til låneomkostninger og ejendomsskat, hvis man ejer. Hvilken boligform 

foretrækker danskerne? Den største andel af danskerne bor i fast ejendom, i enten en lejlighed 

eller et parcelhus. Når man bor i fast ejendom, bliver mobiliteten til arbejdspladsen og familie 

begrænset, og det indikerer at danskerne prioriterer ejendom højere end mange andre 

aspekter af deres liv.1 

At købe fast ejendom bliver ofte refereret til: ”Den største investering man gør sig som 

privatperson” – hvilket øger væsentligheden af, at køb af fast ejendom i Danmark er en stor 

beslutning som kræver nøje overvejelse. Rigtig mange danskere har også så stor tiltro til det 

danske realkredit- og boligmarked, at deres pensionstilværelse bl.a. afhænger af den friværdi, 

som vokser i private ejendomme. 

Det trofaste og stabile ejendomsmarked gav de fleste danske ejendomsinvestorer og privat 

husholdninger i Danmark en forskrækkelse, da den økonomiske finanskrise indtraf i slutningen 

af 2008. Renterne steg, og priserne på boligerne faldt for første gang i mange år. Alle holdt 

vejret, og selvom renterne faldt igen – nu til et rekordlavt niveau, og boligpriserne igen 

oplevede stigninger, tog det lang tid før de danske boligejere genfandt tilliden, og finanskrisen 

bliver husket af de fleste danskere. 

I december 2019 oplevede Kina den første smitte med sygdommen Covid-19. Smitten spredte 

sig hurtigt og inden februar 2020 blev smitten sporet i Danmark. Den meget smitsomme 

sygdom krævede stort økonomisk og medicinsk indtag og i slutningen af marts 2020 blev 

Danmark lukket ned og væksten i den danske økonomi gik i stå. Det krævede mange 

arbejdspladser og arbejdsløsheden steg, den disponible indkomst faldt, renten steg og 

boligpriserne faldt. Eller gjorde de? Ud fra boligøkonomiske teorier, bør boligpriserne have 

faldet i takt med nedgangen i økonomien, men bemærkelsesværdigt fortsatte priserne med at 

stige – og endda hurtigere end tidligere! 

 

 
1 Gennemgået mundtligt i undervisning Boligøkonomi- og finansiering, 3 semester, HD F, 2020 
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Det er derfor væsentligt at se nærmere på, hvordan prisudviklingen på det danske boligmarked 

egentlig har udviklet sig? Ud over en redegørelse af boligudviklingen i Danmark, er det aktuelt 

at undersøge, hvilke faktorer, der påvirker boligpriserne ud fra teorien, og kan teorien benyttes 

i praksis til at finde hvilke faktorer, der faktisk har påvirket boligpriserne? 

Sidst er det relevant at se ind til, om disse faktorer kan forklare prisudviklingen under den 

økonomiske krise i 2020 – er der en eller flere fundamentale faktorer, som kan forklare 

prisstigningen? Hvis ikke, er der så andre årsager, der påvirker prisdannelsen på det danske 

boligmarked? 

Denne opgave har afsæt i teori inden for boligøkonomi og adfærdsøkonomi, og det er med 

disse teorier at vi forsøger, at finde de faktorer der har påvirket boligprisdannelsen og om 

prisdannelsen under den økonomiske krise i 2020 kan forklares ud fra disse. Endnu mere 

interessant vil være, hvis analysen resulterer i en model der kan give en vurdering af, hvor 

priserne på boligmarkedet er på vej hen fremadrettet. 

Gennem vores respektive jobs og vores studie har vi begge opbygget en interesse for 

boligøkonomi- og finansiering, samt en naturlig interesse for hvordan boligmarkedet udvikler 

sig. Vi arbejder begge med boligfinansiering til dagligt og havde inden opgaven en relativ stor 

viden omkring emnet. Vi ønskede med vores opgave at blive klogere på emnet, og vi ønskede 

begge at finde og undersøge vores problemstilling bedst muligt, og komme frem til de bedste 

mulige konklusioner.  
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1.1 Problemformulering 

Ud fra indledningen ønsker vi at undersøge, hvilke fundamentale og psykologiske faktorer som 

påvirker priserne på det danske boligmarked fra 1998-2020, og hvordan dette afspejles i 

prisudviklingen under den økonomiske krise i 2020 forårsaget af Covid-19. 

Til denne problemformulering er tre problemstillinger opstillet herunder: 

- Hvordan har priserne på det danske boligmarked udviklet sig siden 1998 frem til 2020? 

- Hvilke fundamentale og psykologiske faktorer har påvirket prisudviklingen på 

boligmarkedet? 

- Hvorledes kan disse faktorer forklarer prisudviklingen under den økonomiske krise i 

2020 forårsaget af Covid-19? 

 

1.2 Afgrænsning 

Vi sætter en afgrænsning for denne hovedopgave, så resultatet er fokuseret på det vi gerne vil 

undersøge. Der er derfor truffet følgende beslutninger vedrørende datasættet til analyse af 

det danske boligmarked, da hele boligmarkedet er for omfattende. Vi fokuserer alene på 

boligøkonomien i Danmark. Vi har valgt af fokusere på enfamiliehuse, da dette giver det mest 

ensartede sammenligningsgrundlag over den samlede periode. Hvis lejligheder blev medtaget, 

ville vi være nødsaget til at tage højde for prisudviklingen i storbyerne, som effekt af 

urbanisering, hvilket kan give et misvisende billede af prisudviklingen og årsagen hertil. 

Listen over relevante fundamentale faktorer, der kan medtages i analysen, er lang, men vi har 

afgrænset det til følgende faktorer, der undersøges i modellen: 

- Befolkningstilvæksten 

- Den disponible indkomst 

- Bruttonationalproduktet 

- Beskæftigelsen 

- Byggeomkostningerne 

- Den lange rente 

- Den korte rente 
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Ud over indsnævring til enfamiliehuse, har vi afgrænset tidsperioden fra 1998K2 til 2020K4, da 

denne tidsperiode var til rådighed for alle de fundamentale faktorer, der ønskes medtaget i 

analysen. 

Der findes mange forskellige biases, som alle hver især kan have en specifik effekt på 

boligpriserne. I vores analyse omkring de psykologiske faktorer, har vi nøje udvalgt 6 forskellige 

biases, som vi mener giver mening at benytte i vores analyse. De er udvalgt, da de efter vores 

mening opleves mere kontinuerligt i boligmarkedet, end andre psykologiske finansielle biases 

måske ville gøre.  

Der er øvrige afgræsninger ift. indsamlede data, som beskrives når det introduceres. 

1.3 Metode 

1.3.1 Videnskabsteoretisk paradigme 

Vi skelner mellem to af de mest anvendte paradigmer inden for videnskabsteori, det 

konstruktivistiske og det positivistiske paradigme. Det førstnævnte har afsæt i en opfattelse af, 

at det fuldstændigt objektive ikke kan opnås, fordi der altid vil være en påvirkning fra 

målsætningen og af undersøgeren. Objektiviteten kan opnås, idét det opfattes som objektivt, 

er bestemt ud fra et sæt samfundsværdier. Den positivistiske tilgang har en mere 

naturvidenskabelig tilgang, for objektivitet er målet og det forsøges at skabe resultater som 

viser faktiske sandheder. 

 

Denne hovedopgave har det positivistiske paradigme som tilgang, da der benyttes kvantitative 

data ud fra faktiske målinger. Dog vil opgaven afsluttes med en analyse af, hvordan 

boligprismarkedet har udviklet sig under den økonomiske krise i 2020, og hvilke faktorer 

danner grundlag for udviklingen. Desuden forsøges der at give en vurdering af, hvordan 

priserne vil udvikle sig fremover. Der vil til denne analyse og vurdering blive benyttet en 

konstruktivistisk tilgang, da objektivitet ikke længere er målet, men målet er at finde 

sammenhænge som kan overføres til fremtidige situationer, som derved vil være ny viden – 

hvilket naturligvis kun er en vurdering fra opgaveskriverne.2 

 

 
2 Andersen, Ib; “Den skinbarlige Virkelighed – vidensproduktion i samfundsvidenskaberne”, s. 36 
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1.2.3 Empirisk valg 

Datagrundlaget i denne hovedopgave er sekundært, og indsamlet af en troværdig kilde. Valget 

af sekundære data er truffet ud fra omfanget af observationerne og kvantitative data, som er 

vanskeligt og ressourcekrævende at indsamle som primær kilde. Desuden er tilliden til de 

indsamlede data høj, og de er derfor benyttet som grundlag. 

 

Data til redegørelsen af prisdannelsen på det danske boligmarked er fra Danmarks 

Statistikbank, samt teori benyttet i undervisning. Til den første analyse er der benyttet 

kvantitative data i form af tabeller med observationer fra Danmarks Statistikbank og 

FinansDanmark. Ved 2. analyse er der benyttet teorier fra faget Behavioral Finance og 

undersøgelser udredet af YouGov og Home. Hovedsageligt består data af kvantitative data i 

form af tabeller, statistikker, rapporter eller artikler. Der er dog også benyttet kvalitative data 

i form af enkelte fagpersoners holdning eller mening omkring boligprisernes udvikling og 

fremtidsudsigter. 

 

1.3.3 Teori og fremgangsmåde 

Redegørelse af det danske boligmarked har udgangspunkt i teori fra boligøkonomi. Herunder 

beskrives prisdannelsesteorier og den boligøkonomiske grundmodel. Ud fra redegørelsen vil 

fundamentale faktorer udvælges til brug i første analyse, som forsøger at vise en sammenhæng 

mellem faktorerne og prisudviklingen i en multipel regressionsanalyse. I 2. analyse benyttes 

teorier fra Behavioral Finance, hvortil en eksplorativ og diagnosticerende tilgang anvendes til 

at vise en mulig sammenhæng mellem teorien og indsamlede data. Denne metode benyttes 

også til at vurderer prisudviklingen i 2020. Denne tilgang kaldes empirisk induktiv, da vi 

igennem et bredt empirisk grundlag overfører den til det der undersøges.  

 

1.4 Kildekritik 

I hovedopgaven har vi benyttet data fra FinansDanmark til indhentning af den korte og lange 

rente. Data indeholder alle obligationsrenter fra samtlige realkreditobligationer i Danmark, 

opgjort på ugentlig basis. Derudover er der indhentet kvadratmeterpriser på boligmarkedet, 

alle opgjort på baggrund af endelige handler af ejendomme, som er solgt frit, og hvor købspris 



Side 9 af 81 
 

og data er sendt til tinglysning. FinansDanmark er vurderet som en troværdig kilde og data 

herfra angiver en høj validitet. 

 

Data vedrørende de øvrige fundamentale faktorer, BNP, beskæftigelsen, byggeomkostninger, 

disponibel indkomst og befolkningstilvæksten, er trukket fra Danmarks Statistikbank. Alle data 

er indsamlet som til indhentning af data for de fundamentale faktorer udvalgt til 

regressionsanalysen. Begge kilder anses som pålidelige, og der stilles ikke spørgsmål til 

rigtigheden af disse data, og igen betragtes en høj validitet. 

Til vores beskrivelse af de fundamentale økonomiske faktorer under Covid-19, har vi benyttet 

os af data fra Danmarks Statistik, som vi selv ser som yderst valide. Danmarks statistik ses som 

upartisk, og de er en faglig uafhængig institution. 

 

I vores afsnit ’Antal boliger til salg’, har vi brugt data fra Boliga, hvor vi har indsamlet data, som 

de oplyser på deres hjemmeside. De oplyser på deres hjemmeside, at deres mission er at skabe 

gennemsigtighed på boligmarkedet3. Vi anerkender at Boliga er et aktieselskab, og muligvis har 

diverse interessenter og interesser, men vi mener stadig deres boligstatistik er valid, da de 

henter data fra OIS (offentligt register), SKAT, samt SVUR (Statens salgs- og vurderingsregister). 

Ud over det får de information fra alle ejendomsmæglerkæder.  

 

I vores analyse omkring biases, bruger vi en undersøgelse fra selskabet Fidelity Investments, 

som er et amerikansk multinationalt finansielt selskab. De er et større selskab, der handler med 

mange produkter inden for bank- og investeringsvirksomhed. Undersøgelsen henvender sig til 

professionelle investorer, men vi mener stadigvæk informationen om biases kan anvendes til 

den private investor, da udgangspunktet er ens for de emner vi undersøger. Ud over dette har 

forfatterne ca. 28 kilder og referencer med, som refererer til ældre undersøgelser af kendte 

psykologer og professorer, som f.eks. Robert Schiller, Daniel Kahneman, Tversky og Muzafer 

Sherif. 

 

 
3 Boliga Gruppen A/S 

https://boligagruppen.dk/
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I vores kapitel omkring danskernes forventninger har vi anvendt to undersøgelser for at 

analysere, hvordan danskernes forventninger er. Her anvender vi først en undersøgelse fra 

Home, udarbejdet af YouGov, som er et internationalt internetbaseret analyseinstitut fra 

Storbritannien. De er bredt anerkendte, og vi mener data fra YouGov er valide.  

Den anden undersøgelse er udarbejdet af Boligøkonomisk Videncenter, som blev etableret af 

Realdania i 2009. De beskriver på deres hjemmeside, at de blev oprettet i sin tid som en part, 

der skulle være ’faglig, upartisk og neutral’4. De beskriver, at de kun anvender data fra 

Danmarks Statistik, og at deres egne undersøgelser og målinger foretages af dem selv gennem 

spørgeskemaer. Deres information vurderes som valid, og undersøgelsen har ca. 1.000 

respondenter, hvilket vurderes som tilfredsstillende som population.  

Desuden er der anvendt diverse artikler, udsagn fra fagpersoner og udgivelser, til at 

understøtte argumenter og påstande. Kildekritik er bedømt ved anvendelsen, da det ikke 

betragtes som generel kildekritik.  

 

1.5 Struktur 

Hovedopgaven er opdelt i 9 dele. 1. del består af en indledning, hvori motivation og 

problemformulering præsenteres og teori, valg af metode samt afgrænsning beskrives. 2. del 

af opgaven består af en beskrivelse af boligmarkedet i den periode, som analyseres. Dette skal 

benyttes som grundlag for besvarelse af problemformulering. Herefter følger del 3, beskrivelse 

af den boligøkonomiske grundmodel og del 4, en beskrivelse af udviklingen af boligmarkedet 

under den økonomiske krise forårsaget af Covid-19. Del 5 består af en regressionsanalyse, hvor 

de fundamentale faktorer analyseres og vurderes ud fra resultatet. Del 6 består af en analyse 

af den adfærd, og dermed de psykologiske faktorer, som påvirker udviklingen i boligpriserne. 

Del 7 består af en analyse, som benytter resultaterne i de øvrige analyser i del 5 og 6, til at 

forklare boligprisernes udvikling i 2020. Desuden afsluttes del 7 med en diskussion af 

resultaterne og det samlede analyseafsnit. Del 8 består af en konklusion, som opsummerer de 

resultater undersøgelsen har vist, og hvad vi kan konkludere ud fra analyserne. Sidste del, del 

9, er en perspektivering til hvorfor emnet er væsentligt og hvilke konsekvenser Covid-19 

muligvis medfører. 

 
4 Om Os/Kontakt | Boligøkonomisk Videncenter (bvc.dk) 

https://www.bvc.dk/om-oskontakt/
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2. Boligmarkedets udvikling fra 1998 til 2020 

Dette afsnit giver en introduktion til det danske boligmarked. Der kommenteres på udviklingen 

i den observerede periode fra 1998 til 2020, samt beskrives de forskellige årsager til at 

udviklingen i prisudviklingen tager den udvikling som den gør. Afsnittet giver derfor en 

redegørelse og teoretisk indblik i det marked, som analysen har hovedsæt i. 

Boligformer 

Boligmarkedet består af 4 forskellige boligformer, som privatpersoner i Danmark kan benytte 

til at bo i. De 4 former er andelsboliger, private udlejningsboliger, almene udlejningsboliger og 

ejerboliger. Vi fokuserer på den sidstnævnte, og af ejerboligerne fokuserer vi kun på 

enfamiliehuse, eller parcelhuse. Dette skyldes, at parcelhuse er den mest udbredte boligform 

i Danmark, og den mest handlede.5 

Vist i tabel 1, kan fordeling af ejerne af parcelhuse i Danmark i 2021 udredes. Ud af de ca. 1.170 

tusinde parcelhuse i Danmark, ejes 96,2 % af privatpersoner. Resterende 3,8 % af parcelhusene 

ejes af øvrige, som vist i tabellen. Ud af de knap 1.125 tusinde parcelhuse, som er ejet af 

privatpersoner, bliver 7,4 %, eller kun 86.000 parcelhuse, beboet af lejere, hvilket er en relativ 

lille andel.  

Tabel 1: Fordeling af ejere af parcelhuse i Danmark i 2021  

Privatpersoner inkl. I/S Beboet af ejer                    1.038.845  88,8% 

Privatpersoner inkl. I/S Beboet af lejer                          86.130  7,4% 

Almene boligselskaber Beboet af lejer                            9.848  0,8% 

A/S, ApS og andre selskaber Beboet af lejer                          21.753  1,9% 

Private andelsboligforeninger Beboet af lejer                            8.670  0,7% 

Offentlig myndighed Beboet af lejer                            1.522  0,1% 

Andet el uoplyst Beboet af lejer                            3.357  0,3% 

Kilde: Danmarks statistikbank BOL101 

 

 
5 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a), s. 4 
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Undersøgelsen af prisudviklingen på boligmarkedet omhandler derfor alene parcelhuse, som 

ejes af en privatperson og bebos af ejer. Dette er en generalisering, som ikke er helt tilsvarende 

virkeligheden, men den er dog gældende for langt den størstedel af Danmarks parcelhuse, og 

det gør det lettere at udføre analysen. Når der fremover nævnes boligmarkedet som en helhed, 

menes parcelhuse ejet af privatpersoner og beboet af ejer. 

Modeller der beskriver prisudvikling 

For at forstå hvordan boligen bliver prissat, defineres først, hvordan boligen betragtes som 

gode. Bolig er både en ejendom, som benyttes til at bo i, men boligen er også en investering. 

Når man køber en ejendom, har man som ejer ”bestemmelsesret” over boligen, mens en 

boligtager alene har dispositionsret over boligen. Ved en privat ejerbolig, som bebos af ejer, 

forenes ejeren og boligtageren.6 Boligen betragtes som det duale gode, netop fordi man både 

kan investere i det og forbruge godet (bo i boligen) på samme tid. Dette gør det sværere at 

prisfastsætte ud fra modeller, men der gøres alligevel ivrige forsøg. 

 

Der er to former for prisdannelse på boligmarkedet, som passer til det duale gode, som boligen 

er. Den ene prisdannelse anskues ud fra boligtagernes efterspørgsel efter boligtjenester, altså 

benytte boligen til at bo i. Man ønsker måske at købe en bolig med flere kvadratmeter, måske 

ønsker man en bolig beliggende tættere på byen, eller man ønsker en bolig med en bestemt 

kvalitet. Denne efterspørgsel bliver påvirket af tendenser (måske er det særligt populært at bo 

i bolig med flere etager), og ud fra det behov boligtageren har (hvis man har 4 børn, er 2 

værelser nok for lidt). 

 

Den anden form for prisdannelse af boligen matcher den anden halvdel af det duale gode, 

nemlig investeringsdelen. Denne prisdannelse sker når boligen handles, købes og sælges 

mellem investorerne på boligmarkedet. Denne del af prisdannelsen er et kapitalmarked og 

man skeler her til, om det er det rette tidspunkt at handle på, og om der er en stigende tendens 

i priserne på det marked, man ønsker at købe bolig indenfor. Der kan være overlap mellem de 

to prisdannelser, fx er kvaliteten af ejendommen både vigtig for boligtageren og for 

 
6 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a), s. 5.  
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boligejeren.7 Denne prisdannelsesmodel er forenklet, og der er antagelser om at alle boliger 

bliver benyttet, og at perfekte kapitalmarkeder findes. 

 

I den samlede danske økonomi spiller boligmarkedet en væsentlig rolle. I Danmark er der stor 

fokus på en høj økonomisk velstand og en massiv offentlig subsidiering og regulering af 

boligforbruget, hvilket betyder at boligstandarden i Danmark er høj. Boliger er et gode, som 

har en relativ lang levetid, set ift. andre goder, måske bortset fra ædelmetaller og diamanter. 

Boligen nedslides langsomt over tid, og derfor formodes kvaliteten af boligen også at være 

væsentlig, når boligen prissættes. En af de største udfordringer ved at prisfastsætte boliger 

som et investeringsgode er at markedet er heterogent, dvs. at alle boliger er forskellige. Boliger 

findes i mange udformninger, antal kvadratmeter, stand og beliggenhed. Selvom der bygges 

10 identiske huse side om side, i samme område, på samme tid, vil de alligevel være forskellige, 

fordi deres beliggenhed er unik og de vil desuden muligvis nedslides forskelligt, alt efter 

hvordan de forbruges.8 

 

2.1 Prisdannelsesteori 

Som nævnt bliver boligerne prisfastsat på kapitalmarkedet ud fra lov om udbud og 

efterspørgsel. Boligen udbydes til en bestemt pris og er der ingen købere, der ønsker boligen 

til den udbudte pris, kan liggetiden blive lang, hvis da ikke sælger vælger at sænke prisen. Hvis 

den udbudte pris er for lav vil der være mange købere til boligen, og boligen kan ende i en 

budrunde, hvor boligen går til den højest bydende køber. Sidste mulighed er, at der netop 

findes én køber, der ønsker netop denne bolig, til den angivne pris, og boligen handles. Der er 

sidstnævnte scenarie, der danner udgangspunkt i de handlede ejendomme, som danner 

grundlag for den gennemsnitlig kvadratmeterpris i Danmark. 

 

Hvis vi i stedet kigger på boligens fundamentale værdi, ses helt bort fra køber/sælger på 

markedet. Den fundamentale værdi er lig den tilbagediskonterede værdi af alle de 

 
7 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a) s. 20. 
8 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a) s. 33 
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ligevægtshuslejer, som den enkelte bolig, kan generere i form af boligtjenester. Den 

fundamentale værdi bør afspejle markedspriserne på et frit boligmarked. Udfordringen med 

benyttelse af den fundamentale værdi er, at det er vanskeligt at prisfastsætte boligtjenesterne 

fra den enkelte bolig. Den fundamentale værdi er svær at generalisere på hele boligmarkedet, 

da boligmarkedet som nævnt er ekstremt heterogent. Værdien afhænger derfor af hvilke 

egenskaber boligen har og hvilke boligtagere vil værdsætte.9 Modellen vi benytter til den 

prisfastsættelse, kaldes den Boligøkonomiske grundmodel, og denne beskrives nærmere i 

næste afsnit, men boligernes fundamentalværdi er praktisk talt umuligt at estimere. Vi 

benytter dog teorien herfra og fundamentalværdien beregnet ud fra fundamentale, 

økonomiske faktorer. Disse faktorer kan være mange, og i den 1. analyse udvælges de faktorer, 

som der benyttes i regressionsanalyse til at se nærmere på, hvilke faktorer der kan forklare 

prisudviklingen på boligmarkedet. 

 

Et vigtigt fænomen, som bør inkluderes i beskrivelsen af prisudviklingen på boligmarkedet, er 

autoregressivitet som definerer, at prisudviklingen er afhængig af sig selv, dvs. i perioder med 

høj autoregressitivtet vil en periode med stigende priser efterfølges af en periode med 

stigende priser, og omvendt. I teorien har de to foregående perioder mest at skulle have sagt, 

når der kommer til prisudviklingen i 3. periode. Dette fænomen kan derfor benyttes til at ”spå” 

om den nærmeste periode, altså på kort sigt, hvilket muligvis kan forklares ud fra 

forventningerne. Det er interessant at kigge nærmere på, hvordan priserne påvirkes ud fra 

forventningerne til boligmarkedet og dette kigger vi nærmere på i 2. analyse.10 

 

Udbud af og efterspørgsel efter boliger 

Betragtes boligen som et investeringsgode, kan prisen fastlægges, som et hvert andet gode, på 

kapitalmarkedet. Mængden af tilgængelige boliger kaldes for boligmassen, eller 

boligbestanden. Der kræves en vis mængde nybyggeri for at opretholde den eksisterende 

boligbeholdning. Hvis nybyggeri er større end nedslidning af eksisterende boliger i den samlede 

 
9 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a) s. 98 
10 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a) s. 103-104 
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boligbestand, vil den samlede boligbestand vokse og udbuddet af boligtjenester vil stige. Hvis 

der ikke er efterspørgsel efter boliger, vil den gennemsnitlige pris på boligtjenesten falde.11  

Det er klart, at når boligbestanden afhænger af nedslidning af eksisterende boliger og 

nybyggeri af nye ejendomme, vil bestanden af boliger være fast på kort sigt, da både 

nedslidning og nybyggeri sker over en længere periode. På længere sigt, vil boligmarkedet 

tilpasses efterspørgslen efter boliger. Udbuddet kan øges ved at øge antallet af boliger, øge 

antallet af kvadratmeter i boligerne eller øge kvaliteten af boligerne.  

Efterspørgslen af boligtjenester afhænger af den enkelte boligtager, eller husholdning, som 

ændrer sig grundet en ny jobsituation, som ændrer den disponible indkomst, eller 

familieforøgelse, eller renten stiger, så udgiften ved at bo bliver højere. 

 

Hvordan bor man i Danmark 

Fra 1960 til 2004 er boligudbuddet, eller boligbestanden, steget med ca. 1 mio. boliger. I 

samme tidsperiode er befolkningstallet steget fra 4,6 mio. til 5,4 mio. og altså med ca. 800.000 

indbyggere. Når boligbestanden stiger hurtigere end befolkningstilvæksten betyder det, at 

antallet af personer pr. bolig er faldende. I 1960 boede man i gennemsnit 3,1 personer pr. 

ejendom og i 2004 bor man 2,2 personer pr. bolig. Faldet i personer pr. bolig betyder, at man 

i højere grad bor i alene end i større familiesammensætninger. Såfremt denne trend 

fortsætter, vil det stille højere efterspørgsel efter boliger og boligmassen vil derfor øges.12 

 

Der er en øget tendens til at man ønsker at bo i ejerbolig, i Danmark. Dette kan både forklares 

ud fra det prestigefyldte aspekt ved at bo i bolig man selv råder over, og hvor man selv kan 

bestemme indretning og ændringer ved boligen.13 

 

Efterspørgslen af boligtjeneste afhænger af antallet af efterspørgere, altså husholdningerne, 

og af deres forventninger og planer. Da antallet af husholdninger bestemmes ud fra 

 
11 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a) s. 26  
12 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a), s. 7 
13 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a) s. 46 
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demografien og befolkningens udvikling, er dette relevant, når vi ser på hvad der påvirker 

efterspørgslen. Når man ændrer den måde man bor på, ændres efterspørgslen også. Dette ser 

vi når husholdninger, bestående af ældre personer, lever længere og bliver boende i deres 

ejendom i flere år end tidligere.14 Dette kan bl.a. lade sig gøre fordi udviklingen på 

realkreditmarkedet giver mulighed for afdragsfrie lån, nedsparingslån og det lave renteniveau, 

der tilgodeser husholdninger med en begrænset indkomst, fx pensionister. 

 

Som beskrevet tidligere er kernefamilierne blevet mindre. Man bor færre personer på flere 

kvadratmeter, og førstegangskøbere træder tidligere ind på boligmarkedet i dag. Dette stiller 

et øget krav til boligmassen, og hvis ikke der bygges nok nye ejendomme, vil priserne på 

eksisterende ejendomme stige.  

 

2.2 Udvikling fra 1998 og årsager til udviklingen på priserne  

Vi analyserer boligmarkedet fra 1998 til 2020 og forsøger at kigge ind til prisdannelsen i 2021. 

Det er derfor nærliggende at redegøre for udviklingen på boligmarkedet fra 1998 til i dag.  

Figur 1 viser udviklingen af den gennemsnitlige kvadratmeterpris, for parcelhuse fra i Danmark 

fra 1998-2020, hvor priserne er opgjort i realiseret handelspris ved en endelig handel. Det er 

vigtigt at påpege, at denne er gennemsnittet for hele landet, og der tages derfor ikke højde for 

landsdele eller kommuner, hvor kvadratmeterpriserne er steget hurtigere eller langsommere, 

end det øvrige gennemsnit. 

 

I 1998 K2 var den gennemsnitlige kvadratmeterpris i Danmark på 6.300 kr. og i 2020 K4 var 

denne steget til godt 15.000 kr., hvilket er en forøgelse på 138 % på 22 år. Dog ses det tydeligt 

på figuren, at priserne ikke stiger med samme takt hvert år, og der er udsving i priserne. Fra 

1998 K2 til 2003 K4 steg priserne i et jævnt niveau med ca. 2.000 kr. pr. kvadratmeter over 5 

år og altså ca. 400 kr. pr. kvadratmeter om året. Fra 2005 K1 til 2007 K3 bliver kurven stejlere 

og priserne stiger voldsomt over perioden på knap 3 år. Her er kvadratmeterpriserne steget 

 
14 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a) s. 46 
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fra 8.300 til 13.700 kr. pr. kvadratmeter, hvilket er ca. 1.800 kr. pr. år. Fra 2007 K4 begynder 

priserne at falde frem til 2009 K1, hvor de er nede i 11.500 kr., dvs. et fald på 2.200 kr. pr. 

kvadratmeter, eller hele 16 %, på godt 1 år.  

 

Det store opsving fra 2005-2007 er kendt som en boligboble, hvor priserne blev presset op i et 

niveau, som markedet ikke kunne holde. Den efterfølgende nedgang, også kendt som 

”Finanskrisen”, betød at kvadratmeterpriserne faldt. 

 

Frem til 2011 K2 var kvadratmeterpriserne stort set uændret, hvorefter de faldt igen, frem til 

2012 K3 til 11.000 kr. pr. kvadratmeter, altså et fald på 500 kr. yderligere. Frem til 2014 K1 er 

priserne på markedet næsten uændret, kun steget til 11.100 kr. Det er tydeligt, at årene efter 

finanskrisen betød, at boligmarkedet udviklede sig meget forsigtigt og tilliden til boligmarkedet 

muligvis ikke var genvundet.  

Figur 1: Gennemsnitlig kvadratmeterpris for parcelhuse i Danmark fra 1998-2020 

 

Kilde: FinansDanmark BM101 
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Fra 2014 K2 frem til 2020 K4 er priserne dog igen steget markant fra 11.100 til 15.000, en 

stigning på 3.900 på 6,5 år – eller 600 kr. årligt. Gennemsnitligt har priserne været stigende 

med ca. 5 % årligt i den seneste opgangsperiode, men i 2020 steg priserne med knap 6 %, 

hvilket er mere end gennemsnittet.  

Tidsperioder 

Prisdannelse på boligmarkedet opdeles i tre tidshorisonter, kort, - mellemlang og lang sigt. Da 

én bolig ikke kan udbyde flere eller færre boligtjenester end boligen er opført til, er 

boligtjenesteudbuddet fastlagt på kort sigt. Når efterspørgslen efter boligtjenester er høj, vil 

priserne på eksisterende boligtjenester stige. Når priserne på boligtjenester er højere end 

byggeomkostningerne ved at bygge nye ejendomme, bliver der opført flere ejendomme, for at 

imødekomme efterspørgslen. Det siger sig selv, at man ikke kan opføre en ny bolig fra den ene 

dag til den anden, og derfor tager det tid at imødekomme efterspørgslen efter boliger. Når 

boligmassen øges, vil der opnås en ny ligevægt, hvor der er udbud af boliger tilpasses til 

efterspørgslen.  

 

2.2 Den boligøkonomiske grundmodel 

Den boligøkonomiske grundmodel er en model som er udarbejdet af økonomerne DiPasquale 

og Wheaton. Modellen fortæller om udbud og efterspørgsel på modelbasis, men det er en 

forsimplet beskrivelse af virkeligheden. Den kan hjælpe til at forstå sammenhængen mellem 

markedet for boligtjenester, samt markedet for boliginvesteringer – altså hvad det koster at 

bo i en bolig, samt hvad boligen koster. Modellen er en ligevægtsmodel, og modellen 

kombinerer boligtjeneste-, ejendoms- , og byggemarkedet15.  Modellen er delt op i 4 

kvadranter, hvoraf der i hver kvadrant beskrives forskellige scenarier.  

 

 

 

 

 
15 Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a) s. 19 
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Figur 2: Den boligøkonomiske grundmodel 

 

Kilde: Jørgensen, Boligøkonomisk Kompendium (2010a) s. 21 

Første kvadrant 

I første kvadrant, som ligger i det øverste højre hjørne, ser vi at boligtjenester fastsættes af 

efterspørgselsgraden – dvs. hvad det koster at bo i en bolig, som bestemmes ud fra hvor mange 

der ønsker at bo i en bolig. Modellen er en statisk model, som betyder at udbuddet er fast på 

kort sigt. Huslejen er prissat på baggrund af efterspørgslen i markedet. Det ses at der i øverste 

højre hjørne er indtegnet en streg med negativ hældning. Denne viser, at et lavere udbud af 

muligheder for at bo i en bolig, vil hæve prisen på boligtjenesten. I modellen benyttes huslejen 

til at opnå ligevægt mellem efterspørgsel og udbud, og her er alle boligtjenester udnyttet. 

Figur 2.1: 1. kvadrant 
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Anden kvadrant 

I anden kvadrant forklares hvordan prisdannelsen bliver skabt. Den viser, at der sættes en 

ligevægt imellem hvad det koster at bo, og hvilken pris boligen handles til. Den husleje, der 

nævnes i første kvadrant, som danner ligevægt på markedet, samt investeringsrenten, bruges 

til at bestemme værdiansættelse på en ejendom. I det øverste tredje hjørne ses det, at 

investeringsrenten angiver hældningen på linjen, og den rente afspejler hvad investorernes 

afkastkrav er. Investeringsrenten er fastsat efter følgende 4 punkter: 

• Den lange realrente  

• Den forventede vækst i huslejen  

• Risici forbundet med den givne husleje  

• De skattemæssige vilkår  

Investeringsrenten fastsættes ud fra, at det at investere i fast ejendom vil give samme afkast 

som markedsporteføljen + en risikopræmie, hvilket også betyder at renten antages ud fra 

hvordan økonomien i markedet er. Prisen på fast ejendom udregnes ud fra formlen P = L/i, 

hvor man tilbagediskonterer de fremtidige huslejebetalinger til nutidsværdien med renten som 

diskonteringsfaktor.  P er prisen for boligen, i er renten og L er ligevægtshuslejen på markedet.  

Hvis investeringsrenten stiger, vil man se en fladere hældning på linjen i figur 2.3, hvor det 

modsatte vil vise sig, hvis renten falder. Ved en højere rente vil der alt andet lige komme 

prisfald, hvorimod man vil se højere priser ved en lavere rente.  

 

Figur 2.2: 2. kvadrant 
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Tredje Kvadrant 

I nederste venstre hjørne viser modellen tredje kvadrant, hvor byggemarkedet tilføjes 

modellen. Nybyggeri i modellen skal forstås som nye ejendomme, samt renovationer og 

vedligeholdelse af eksisterende ejendomme. Det angives i modellen, at mængden af nybyggeri 

bestemmes ud fra prisen på de eksisterende ejendomme. Ud fra nedenstående figur kan man 

se, at jo højere priserne er på ejendomsmarkedet, jo mere nybyggeri vil der efterspørges. 

Omvendt kan prisen komme så langt ned, at der slet ikke efterspørges noget nybyggeri i 

markedet. Nedenstående figur viser, at prisen på nybyggeri bestemmes ved de omkostninger, 

der er ved at bygge nyt. Hvis man oplever at priserne på boliger stiger, men omkostninger 

forbliver de samme, vil det give bedre mening økonomisk at bygge nyt.  

Figur 2.3: 3. kvadrant  

 

Fjerde Kvadrant  

Den sidste kvadrant i nederste højre hjørne beskriver tilpasningen på boligmarkedet. Den viser 

forholdet mellem aktiviteten på byggemarkedet og den samlede boligmasse – altså det 

samlede udbud af boligtjenester. Jo mere nyt der bliver bygget, jo højere vil udbuddet på 

boligmarkedet være, hvis altså antallet af nybyggeri overstiger bolignedslidningen. I ligevægt 

betyder dette at mængden af boliger der bygges, er lig med den nedslidning der er på de 

eksisterende boliger, hvilket betyder at den samlede boligmasse er konstant.  
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Figur 2.4: 4. kvadrant  

 

Ved at gennemgå de 4 kvadranter får man en forståelse, hvor og hvordan priser bliver dannet 

på ejerboligmarkedet. Prisen på kort sigt dannes ud fra den efterspørgsel der er på markedet, 

hvor prisen på lang sigt bliver dannet ud fra den pris der er for at bygge nyt på markedet sat 

op imod prisen på allerede eksisterende ejendomme. Modellen, som Karsten Jørgensen også 

forklarer på side 26, er baseret på en række simple antagelser, og modellen er dermed en 

smule forsimplet. Den giver dog en god forståelse af hvordan priser dannes på 

ejerboligmarkedet, og den hjælper med at danne et overblik over hvilke mekanismer, der har 

en indflydelse på markedet.   

 

2.3 Beskrivelse af fundamentale faktorer under Covid-19 

I december 2019 blev de første mennesker diagnosticeret med luftvejsinfektionen Covid-19.  

Infektionen vurderes farlig, da den kan skabe diverse sundhedsmæssige gener, og man i værste 

tilfælde kan dø af denne. Omkring ultimo januar erklærer WHO sygdommen for en 

international sundhedskrise, da den meget smitsomme infektion er spredt til alle 

kontinenter16. I mange lande valgte de respektive regeringer at lukke deres samfund ned i form 

af lukning af butikker, skoler, arbejdspladser mm. hvilket blev gjort da man ønskede at få 

smitten under kontrol.  

Den 11. marts 2020 valgte Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, at lukke Danmark 

ned17. Det medførte at alle liberale serviceerhverv, serveringssteder, indkøbscentre, 

forlystelsesparker mm, skulle holde lukket, samt at private arbejdsgivere blev opfordret til at 

holde deres medarbejdere hjemme. Nedlukningen resulterede i at de danske virksomheder 

 
16 Tidslinje over coronakrisen: Hvad skete der og hvornår? | Tænketanken EUROPA (thinkeuropa.dk) 
17 Danmark bliver lukket ned: Sådan kan det påvirke dig | Indland | DR  

http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-coronakrisen-hvad-skete-der-og-hvornaar
https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-bliver-lukket-ned-saadan-kan-det-paavirke-dig
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blev hårdt ramt økonomisk, hvilket resulterede i at regeringen udstedte hjælpepakker til 

erhvervslivet. Hjælpepakkerne kunne deles op i to dele, hvoraf den første del omhandler 

likviditet, og den anden omhandler lønkompensation og godtgørelse for tab18. I medio maj 

2020 måned begyndte man langsomt at genåbne19, hvilket resulterede i en stor stigning i 

smittetilfælde omkring august/september. Herefter vælger man at lukke samtlige erhverv ned 

igen, samt at indføre flere restriktioner i form af forsamlingsforbud og mundbind i den 

kollektive trafik. 

I skrivende stund i april 2021, oplever samfundet stadig restriktioner og nedlukninger, og dette 

må forventeligt alt andet lige, stadig påvirke erhvervslivet og økonomien i Danmark. 

Vaccineudrulningen er startet i Danmark, og på trods af mange forsinkelser og skub i den 

nationale vaccineplan, så må markedet alt andet lige reagere positivt på dette.   

I dette afsnit redegøres for de økonomiske konsekvenser, som Covid-19 har haft på den danske 

økonomi i 2020. Der redegøres for de fundamentale faktorer, som også medtages i 

regressionsanalysen, for at give et overblik over hvordan økonomien har været påvirket under 

Covid-19 fra januar 2020 til december 2020. 

 

BNP 

I regressionsanalysen beskrives hvad BNP er og hvordan denne beregnes. I nedenstående tabel 

ses den kvartalvise udvikling i BNP i 2020. I første kvartal af 2020 oplevede Danmark et fald på 

1,3% af, hvilket var det første negative resultat i en længere periode. I andet kvartal af 2020, 

hvor man i Danmark oplever restriktioner og nedlukning af samfundet, falder BNP med 6,7%. I 

midten af andet kvartal åbner Danmark op for nogle erhverv igen, hvilket gør at BNP i tredje 

kvartal igen går i en positiv retning, da man oplever en stigning på 6,3%. I fjerde kvartal 2020 

oplever man en mindre stigning på 0,7%.  

 

 

 
18 Covid-19: Få et overblik over regeringens hjælperpakker - BDO  
19 Tidslinje over coronakrisen: Hvad skete der og hvornår? | Tænketanken EUROPA (thinkeuropa.dk) 

https://www.bdo.dk/da-dk/covid-19/hjaelpepakke/overblik
http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-coronakrisen-hvad-skete-der-og-hvornaar
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Figur 3: BNP  

 

Kilde: Danmarks Statistik (NKN1) 

På Danmarks Statistik forklares, at BNP i år 2020 har været påvirket af et fald i privatforbruget, 

som faldt 1,9% i forhold til år 2019, samt et offentligt forbrug som også ligger 0,1% lavere i år 

2020 i forhold til år 2019. For hele år 2020 faldt importen med 4,8% og eksporten faldt med 

7,7%20.  

Danmarks BNP udviklede sig tilfredsstillende i 3. kvartal og 4. kvartal viste en lav vækst i BNP’en, 

men vi er ikke tilbage på niveauet fra før Covid-19. Danmarks Statistik fremhæver at ved 

sammenligning af 3. kvartal 2019 med 3. kvartal 2020 er, at niveauet er faldet med 4%.   

 

Lang og kort rente   

Man sondrer mellem lang og kort rente ved at sondre mellem renteaftalingsperioderne på de 

underliggende kortfristede og langfristede fordringer. Først vil vi præsentere den korte rente 

(mørkerød farve), og herefter vil vi præsentere den lange rente (grå farve). Den lyse røde farve 

skal ses bort fra, da det er den korte euro rente.   

Den korte rente starter år 2020 ud med at lægge på negativ 0,590 %, og ligger på et relativt 

uændret niveau frem mod uge 11, hvor den ender på det laveste niveau i 2020 på negativ 

0,695 %. I uge 12 og 2 uger frem stiger renten fra laveste niveau, hvor den er på negativ 0,220 

 
20 NYT: BNP steg med 0,7 pct. i fjerde kvartal 2020 - Danmarks Statistik (dst.dk) 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31844
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%. Herefter er den langsomt faldende frem mod uge 30 i juli måned hvor den er på negativ 

0,537 %. Resten af 2020 ligger renten på et relativt stabilt niveau, og den korte rente ligger på 

negativ 0,524 % den sidste dag i år 2020.  

Figur 4: Den korte og lange rente 21 

 

Kilde: Finans Danmark 

Den lange rente lå på positiv 1,256 % i uge 1 af år 2020. Som den korte rente falder den frem 

mod uge 11, på positiv 1,136 %, og ligeså oplever vi en relativ stor stigning fra uge 11 og 2 uger 

frem, hvor renten ender på positiv 1,540 % i uge 13. Herefter falder den frem mod uge 14 og 

er positiv 1,350 %. Herefter falder renten frem mod uge 32, hvor den tager endnu et dyk og er 

på positiv 1,063 %. Renten falder, ligesom den korte rente, fra uge 33 og resten af året. Den 

lange rente ligger på positiv 0,93 8% den sidste dag af år 2020.  

 

Byggeomkostninger 

Byggeomkostninger hentet fra Danmarks Statistik er hentet som indekstal. I dette kapitel 

kigger vi kun på perioden 1. kvartal 2020 til og med 4. kvartal 2020. I nedenstående graf viser 

 
21 Obligationsrente (Tidl. byggerente) (finansdanmark.dk) 

https://finansdanmark.dk/tal-og-analyser/boligstatistik/obligationsrenter/
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den blå linje de samlede byggeomkostninger. Her ses det i 1. kvartal at 

byggeomkostningsindekset ligger på indeks 105,6 og er en smule stigende frem mod 2.kvartal, 

hvor indekset ender på 106,1. Frem mod 3. kvartal falder indekset igen til 105,6, hvor det i 4. 

kvartal ender på indeks 105,7. 

Figur 5: Byggeomkostninger22 

 

Kilde: Danmarks Statistik (Byg 42)  

 

Beskæftigelsen  

I vores regressionsanalyse som udarbejdes og præsenteres senere i opgaven, forklares 

hvordan beskæftigelsen anvendes i stedet for ledigheden. Samme tilgangsmåde er valgt i dette 

afsnit, da der ønskes tal renset for f.eks. flytningetilvækst mm. Bemærk at tallene er i 1.000.  

 

Figur 6: Beskæftigelse pr. 1.000 personer fra 2016K1 til 2020K4 

 Beskæftigede 

2016K1 2651 

2016K2 2670 

2016K3 2674 

2016K4 2678 

2017K1 2686 

2017K2 2690 

2017K3 2706 

 
22 Byggeomkostningsindeks for boliger - Danmarks Statistik (dst.dk) 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/omkostningsindeks/byggeomkostningsindeks-for-boliger
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2017K4 2715 

2018K1 2725 

2018K2 2740 

2018K3 2747 

2018K4 2749 

2019K1 2765 

2019K2 2776 

2019K3 2787 

2019K4 2794 

2020K1 2786 

2020K2 2729 

2020K3 2739 

2020K4 2762 

Kilde: Danmark Statistikbank (AKU100K) 

I 1. kvartal af 2020 er 2.786 beskæftiget i Danmark.  I 2. kvartal af 2020 falder tallet med 57, så 

antallet falder til 2.729, hvilket svarer til 2%. I tredje kvartal stiger tallet igen til 2.739, og i sidste 

kvartal af 2020 stiger tallet yderligere og ender på 2.762. I hele perioden er beskæftigelsen ca. 

faldet med 1% oprundet.  

Det kan virke meget negativt at beskæftigelsen er faldet en smule i 2020, men ser man tilbage 

på tidligere år ses det, at vores beskæftigelse i Danmark ligger på et af de højeste niveauer de 

seneste 4 år. Beskæftigelsen er bestemt faldet under Covid-19 i 2020, men vi kommer også fra 

et højt niveau, sammenlignet med de seneste 4 år. Hvis man laver et gennemsnit af 

beskæftigelsen fra 1. kvartal 2008 frem til 4. kvartal 2020, finder man at gennemsnittet lyder 

på 2.66023.  

 

Disponibel indkomst  

Nedenstående figur viser udviklingen i den disponible nettoindkomst pr. indbygger i løbende 

priser (1.000 kr.)24.  

Det ses at den disponibel nettoindkomst ligger på niveau 45,9 i første kvartal af 2020. I anden 

kvartal af 2020 ligger niveaet på akkurat samme niveau som første. Herefter stiger den 

 
23 Statistikbanken 
24 Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret efter 

transaktion og prisenhed - Statistikbanken - data og tal (statbank.dk) 

https://www.statistikbanken.dk/aku100K
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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disponible indkomst til 46,3 i tredje kvartal, hvorefter den i fjerde kvartal af 2020 falder til 

niveau 44,5.  

Det ses at den disponible indkomst både er steget og faldet i 2020. Fjerde kvartal er det laveste 

niveau, men sammenligner man dette med det seneste 5 år, så har gennemsnittet for den 

disponible nettoindkomst ligget på 43,57.   

Figur 7: Udvikling i disponibel indkomst  

  

 
Kilde: Danmarks Statistik (NKN3)     

    

    

Antal boliger til salg  

I dette afsnit påvises hvordan udviklingen af antal boliger til salg har udformet sig. 

Boligmarkedet i Danmark har været meget aktiv de seneste år, og det samme gør sig gældende 

for 202025.  

I nedenstående graf ser vi udviklingen på markedet for parcelhuse. Tallene er hentet fra Boligas 

database over boligmarkedet26. I 1. kvartal af 2020 ser vi der er 30.058 til salg, hvor vi allerede 

i 2. kvartal kan se, at udviklingen er faldende til 29.739 til salg. I 3. kvartal er der 28.269 til salg, 

og tendensen forsætter mod 4. kvartal, hvor der er 25.696 til salg. Den 01.01.2021 viser det, 

at der nu er 23.148 til salg, hvilket betyder, at vi har oplevet udbuddet af villaer og parcelhuse 

er faldet med ca. 23% i 2020.  

 

 

 

 

 
25 Derfor blev 2020 et usædvanligt år på boligmarkedet | Nybolig Ejendomsmægler 
26 Alle relevante statikker om det danske boligmarked (boliga.dk)  

https://www.nybolig.dk/presse/derfor-blev-2020-et-usaedvanligt-aar-paa-boligmarkedet
https://www.boliga.dk/statistikker
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Figur 8: Antal parcelhuse til salg  

 

Kilde: Boliga  

 

3. Analyse af ejendomsmarkedets prisdannelse ud fra økonomiske faktorer  

Den følgende analyse vil forsøge at finde de væsentlige faktorer som påvirker boligpriserne i 

Danmark på mellemlang – og lang sigt. Der findes mange modeller, der redegør for, hvordan 

man finder de rette faktorer, der påvirker prisdannelsen af boligpriserne. Det interessante er 

dog at kunne generere en prisdannelsesmodel, der ikke alene kan redegøre for de elementer 

der har direkte påvirkning på boligmarkedet, men kan bruges til at forsøge at forudsige 

prisdannelsen på boligmarkedet. Denne første del af analysen vil belyse boligmarkedets 

prisdannelse ud fra historiske værdier og finde de faktorer, som menes, at have haft betydelig 

indflydelse på denne prisdannelse. Faktorerne udvælges både ud fra de statistiske resultater 

ved analysen og ud fra en empirisk forståelse af boligmarkedet. 

 

Den udvalgte model – en økonometrisk model  

Først forsøges at finde de faktorer som påvirker prisdannelsen på boligmarkedet på 

mellemlang - og lang sigt. Metoden valgt til dette er at udvælge relevante makroøkonomiske 

variable, som hver især danner grundlag for prisdannelse på boligmarkedet. Målet med 

analysen er at finde ud af, hvordan boligmarkedet påvirkes af de udvalgte faktorer. De udvalgte 

fundamentale faktorer bliver målt på historiske observationer og bliver benyttet i en multipel 

regressionsanalyse hvor prisdannelsen korrelerer – eller omvendt korrelerer, med de enkelte 

faktorer. Ud fra den boligøkonomiske grundmodel, samt variable der bidrager til 

bruttonationalproduktet, er fundamentale faktorer udvalgt, som, i vores optik bør have en 
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indflydelse på boligpriserne. Der ønskes en model, der angiver en så høj forklaringsgrad som 

muligt uden at faktorerne kan påvirke hinanden indbyrdes. Desuden er kravet til de udvalgte 

faktorer at de er målbare i tal, og at der er tilstrækkelige historiske og pålidelige data, og at de 

baseres på et fundamentalt økonomiske grundlag. Nedenfor er de udvalgte fundamentale 

faktorer beskrevet, herunder hvordan de forventes at påvirke boligmarkedet. 

 

3.1 Analysens nøgletal 

p-værdi  

P-værdi er en forkortelse for probability value, eller på dansk sandsynlighedsværdien. Den 

angiver hvor stor den statistiske sandsynlighed er for resultatet modellen viser skyldes 

tilfældigheder og ikke en statistisk sammenhæng. I økonomiske modeller er det mest anvendte 

signifikansniveau 0,05 – eller 5 %, hvilket vil sige at en P-værdi under 0,05 angiver, at 

sammenhængen er signifikant med 95 % sandsynlighed. I så fald er der en sammenhæng 

mellem de faktorer man prøver at fremvise. Man er dog fortsat nødt til at forholde sig kritisk 

til disse sammenhænge, da p-værdien alene ikke angiver årsagsforklaring eller kausalitet. Der 

bestræbes en så lav p-værdi som muligt, da denne netop angiver en meget lav sandsynlighed 

for, at sammenhængen skyldes tilfældigheder.27 

Standardafvigelse 

Standardafvigelsen er et nøgletal der viser usikkerhed eller fravigelse fra middelværdien i 

datasættet. Middelværdien er angivet ud fra regressionslinjen der er mellem 

kvadratmeterpriserne og den faktor der analyseres. Standardafvigelsen er per definition den 

kvadrerede varians, så værdien altid angives som et positivt tal, og så negative og positive 

varianser ikke udligner hinanden og giver et forkert billede. Jo større standardafvigelse, jo 

større er usikkerheden i observationerne og dermed vil validiteten i modellen falde. Vi forsøger 

derfor at finde en model med en lav standardafvigelse, hvilket vil angive en bedre validitet af 

resultatet.28 

 

 
27 Hansen, Kenneth; “Anvendt Statistik”, s. 74 
28 Hansen, Kenneth; “Anvendt Statistik”, s. 28 
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R^2 (adjusted) 

R^2 angiver hvilken grad faktorerne kan forklare udviklingen i kvadratmeterpriserne. Den er 

derfor meget væsentlig for den samlede model, men benyttes også ved lineær regression for 

at vurdere sammenhængen imellem de enkelte faktorer og udviklingen i prisdannelsen. Den 

benyttes i den samlede multiple regressionsanalyse til at vurdere modellens samlede 

forklaringsgrad. Vi forsøger naturligvis at opnå et resultat så tæt på 100 % som muligt. R^2 vil 

angive en højere forklaringsgrad, jo flere faktorer det medtages i modellen og skelner ikke 

mellem signifikansniveauet. Derfor benyttes nøgletallet R^s (adjusted), som tager højde for 

hvor mange faktorer det anvendes i modellen og signifikansniveaet af faktorerne. Vi forholder 

os desuden til nøgletallet R^2 (predicted), som forudsiger tendensen i observationssættet, hvis 

enkelte observationer mangler eller er ”skæve” ift. standardafvigelsen. Hvis R^2 (predicted) er 

væsentligt lavere end R^2 (adjusted) kan det betyde, at modellen indeholder for mange 

faktorer eller at faktorerne ikke alle bidrager med en høj nok forklaringsgrad. Dette kan skyldes, 

at der er for store udsving i data eller at enkelte observationer ligger langt fra de øvrige, og 

støjer derfor i modellen.29 

 

3.2 Udvalgte fundamentale faktorer 

De udvalgte fundamentale faktorer beskrives kort og der angives en årsagssammenhæng 

mellem den udvalgte faktor og prisdannelsen på boligmarkedet. Ligeledes analyseres 

korrelationen mellem de enkelte faktorer i en lineær regressionsanalyse, så den enkelte 

sammenhæng bliver taget i betragtning. Udgangspunktet for observationerne er en historik fra 

2. kvartal 1998 t.o.m. 4. kvartal 2020, og angivet kvartalsvis frem for årlige observationer, da 

dette giver et højere signifikant resultat – og dermed en højere reliabilitet, dog med den 

ulempe, at forklaringsgraden bliver lavere, grundet mængden af observationer er højere end 

ved årlige observationer. Det vurderes derfor, at reliabiliteten af analysen er mere væsentligt 

end en høj forklaringsgad. 

 

 

 
29 Franklin, Agresti; “Statistics”, s. 639 
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Bruttonationalproduktet, BNP 

Bruttonationalproduktet er resultat af et lands økonomiske vækst angivet på årsbasis. Den 

beregnes ud fra ligningen kaldes forsyningsbalancen:  

𝑌 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + 𝑁𝑋 

BNP, Y, er lig med summen af landets private (C) og offentlige (G) forbrug, investeringer (I) og 

nettoeksport (NX). Begrebet anvendes til at beskrive landets økonomi ved at afspejle et lands 

tilstand. Ved en lavkonjunktur vil BNP være negativt, eller 0, og ved en højkonjunktur vil landet 

have en stigende BNP.30 Når bruttonationalproduktet er voksende, vil arbejdsløsheden være 

faldende, da væksten i landet skaber flere arbejdsløse. Når arbejdsløsheden falder, vil 

lønningerne stige, som dermed øger den disponible indkomst, hvilket øger efterspørgslen efter 

boliger. Den øgede efterspørgsel vil presse ligevægten for boligprisdannelsen op, ifølge den 

boligøkonomiske grundmodel. Det teoretiske belæg vil understøttes af en lineær 

regressionsanalyse, som viser korrelationen og lineær sammenhæng: 

Figur 9: BNP og kvadratmeterpris 

 

Kilde: Danmark Statistikbank (NKN1) og FinansDanmark (BM010) 

 

 
30 http://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=formid&fo=arbejdspapir&ext={2} 
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http://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=formid&fo=arbejdspapir&ext=%7b2%7d
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Ud fra figur 1, kan korrelationen ses mellem BNP og kvadratmeterpriserne. Tabellen under 

figuren viser resultatet er en lineær regressionsanalyse, som angiver en afrundet p-værdi til 

0,00 og resultatet er derfor signifikant. Dermed er sandsynligheden for, at sammenhængen er 

tilfældig ikke observeret, og hypotesen kan forkastes. Standardafvigelsen er på 1.062 pr. 

kvadratmeterpris, hvilket er acceptabelt og forklaringsgraden er på godt 80 %.  Dette resultat 

viser, at BNP korrelerer med kvadratmeterprisen og der er en sammenhæng i den observerede 

periode. Den statistiske model bekræfter dermed teorien og BNP skal medtages i den multiple 

regressionsanalyse som en fundamental faktor der bidrager til prisdannelsen på 

boligmarkedet. 

 

Beskæftigelsen/ledigheden 

Den næste fundamentale faktor der tages i betragtning, er ledigheden, eller beskæftigelsen, 

da denne påvirker efterspørgslen af ejendomme og dermed også prisdannelsen, ifølge den 

boligøkonomiske grundmodel. De to faktorer er to sider af samme sag, og vi betragter derfor 

kun den samlede beskæftigelse, da dette er mere retvisende end ledigheden. Dette skyldes, at 

data over ledigheden viser en meget ensartet tendens som ikke har ændret sig særligt. 

Derimod har beskæftigelsen ændret sig som følge af en øget beskæftigelse og øget 

arbejdsstyrke, dette giver derfor en større forklaringsgrad i en regressionsanalyse, som kan 

belyse øgede boligpriser i Danmark. Det vil en ensartet ledighed ikke vise. Dette kan forklares 

ud fra, at jo flere personer der er i beskæftigelse, jo flere personer kan godkendes til køb af 

ejendomme til en given pris, hvilket kan øge efterspørgslen. Ledigheden kan stige af andre 

årsager, fx i perioder med større som kan give en øget ledighed, men det ændrer ikke på hvor 

mange personer der er beskæftigede. Dermed er beskæftigelsen valgt som faktorer i stedet 

for ledigheden.  

 

P-værdi           0,00  

Standardafvigelse 1062,691 

R2 (justeret) 0,809994 
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Den samlede beskæftigelse angiver antallet af personer i Danmark med en aktiv tilknytning til 

arbejdsmarkedet. I Danmark køber man fast ejendom i samarbejde med sit pengeinstitut, som 

udarbejder godkendelse ud fra en kreditvurdering. Denne kreditvurdering baseres, ikke 

udelukkende, men overvejende ud fra den disponible indkomst, som er en afledt effekt af en 

forøget beskæftigelse der øger den disponible indkomst. Det forventes derfor, at 

beskæftigelsen vil have en mærkbar indflydelse på kvadratmeterprisernes prisdannelsen i 

Danmark.  

 

Sammenhængen mellem antal beskæftigede og kvadratmeterpriserne kan udledes af figur 2. 

Observationerne er kvartalsvise fra 1998K2-2020K4.  

Figur 10: Antal beskæftigede og kvadratmeterpriser 

 

Kilde: Danmark Statistikbank (NKN1) og FinansDanmark (BM010) 
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Ud fra figuren ses en tydelig korrelation mellem beskæftigelsen og kvadratmeterpriserne i den 

observerede periode. Forklaringsgraden er blot 67,5 %, hvilket er noget lavere end 

forklaringsgraden er for BNP på 81 %, dog er den stadig høj nok til, at der er en lineær 

sammenhæng. Standardafvigelsen er på 1.389 pr. kvadratmeterpris, hvilket er lavt. P-værdien 

er afrundet til 0 og analysen er derfor signifikant. Beskæftigelsen medtages som fundamental 

faktor til den samlede multiple regressionsanalyse, da det vurderes at niveauet for 

beskæftigelsen påvirker prisudviklingen for kvadratmeterpriserne i Danmark. 

 

Byggeomkostninger 

I den grundøkonomiske grundmodel beskrives en sammenhæng mellem byggeomkostninger 

og prisdannelsen på boligmarkedet. Denne sammenhæng undersøges nærmere, og det 

vurderes om niveauet for byggeomkostninger og prisudviklingen er korrelerende, og om der 

er en lineær sammenhæng. I Danmarks Statistikbank er byggeomkostninger angivet som 

indekstal. Tidsserien var desværre ikke komplet med data tilbage til 1998K2, som de øvrige 

fundamentale faktorer, og der er derfor benyttet data fra to forskellige serier, som benytter 

2003 og 2015 som basisår. Der er valgt at omregne serien, så 2003 fremgår som basisår.  

 

Figur 11: Byggeomkostningerne indeks og kvadratmeterpriserne 
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Kilde: DSS BYG42 og BYG4 FinansDanmark (BM010) 

 

Beregnes korrelationen mellem indekset for byggeomkostninger og kvadratmeterpriserne er 

sammenhængen høj, på 0,83. Dvs. at når priserne på byggeomkostninger øges, vil 

kvadratmeterpriserne også øges. I den grundøkonomiske grundmodel, beskrives 

sammenhængen som, at når boligpriserne er steget i sådan grad at det bedre kan betale sig at 

bygge nyt, vil det øge efterspørgslen efter nybyggede ejendomme, og dermed øges 

byggeomkostningerne. Dette forsætter indtil ligevægt er opnået, hvilket er når 

byggeomkostningerne igen er så høje, at man overvejer at købe eksisterende ejendom som 

alternativ.  

 

I den lineære regressionsanalyse mellem byggeomkostninger og kvadratmeterpriserne er der 

fundet en lav P-værdi på 0, en lav standardafvigelse på 1,378 og en forklaringsgrad på 68 %, 

hvilket stadig må betragtes som højt. Faktoren medtages derfor som faktor i den multiple 

regressionsanalyse. 

 

Disponibel indkomst 

Niveauet for beskæftigelsen er allerede udvalgt som en fundamental faktor, der påvirker 

prisudviklingen på boligmarkedet. Af samme årsag kan udviklingen i den disponible indkomst 

have samme påvirkning, og derfor undersøges også denne faktor. Den disponible indkomst er 

defineret, som det beløb man har udbetalt af sin indkomst efter skat, der kan fordeles til 

opsparing, forbrug og boligudgifter. Dermed kan udledes, at jo højere en disponibel indkomst, 

jo mere øges efterspørgslen af varer og tjenester, og jo mere øges efterspørgslen ligeledes 

efter bolig. Som beskrevet i den boligøkonomiske grundmodel er boligpriserne i høj grad drevet 

af efterspørgslen, hvorfor det giver mening at vurdere om den disponible indkomst er en 

fundamental faktor.  

 

Standardafvigelse 1379,251 

R2 (justeret) 0,679934 
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I nedenstående figur, betragtes sammenhængen mellem niveauet for den disponible indkomst 

og kvadratmeterpriserne. Det ses, at der er linearitet og en positiv korrelation. 

 

Figur 12: Disponible indkomst og kvadratmeterpriserne 

 

Kilde: DSS BYG42 og BYG4 FinansDanmark (BM010) 

 

Vi konstaterer, en høj forklaringsgrad på 73 % og en lav standardafvigelse på 1.269 pr. 

kvadratmeter, hvilket er acceptabelt. P-værdi er dog høj på 0,57, svarende til 57 %. Modellen 

er derfor ikke signifikant og vi kan ikke afvise hypotesen om, at korrelationen er tilfældig. 

Selvom faktoren i teorien bør være en medvirkende årsag til, at boligpriserne stiger, så er der 

ingen statistisk sammenhæng ud fra et signifikansniveau på 5 %. Den disponible indkomst 

forkastes derfor som en faktor, der medvirker til udviklingen i boligpriserne og medtages derfor 

ikke i den multiple regressionsanalyse. 
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Befolkningstilvæksten 

En øget befolkningstilvækst vil, at andet lige, øge efterspørgslen efter boliger. Derfor 

undersøges om befolkningens tilvækst har haft en statistisk indflydelse på boligpriserne. Hvis 

befolkningen er stigende kan dette både være et udtryk for at der fødes flere børn, og at der 

er større tilvækst af indvandrere end udvandrere i perioden. Derudover øges den samlede 

befolkning fordi den gennemsnitlige levealder øges, og den medicinske udvikling bliver bedre 

til at bekæmpe livstruende sygdomme. Samlet er dette årsag til, at den samlede befolkning 

øges. Uanset om tilvæksten skyldes flere børn eller indvandrere, eller den eksisterende 

befolkning har en lavere dødelighed, så vil efterspørgslen efter boliger øges.  

 

Befolkningstilvæksten er vurderet ud fra den samlede befolkning hvert kvartal i den 

observerede periode. Desværre var det observerede datasæt ikke komplet og der er derfor 

benyttet data fra to forskellige datasæt, BEV21 og BEV22. De to datasæt overlapper fra 

perioden 2007-2015, og det bemærkes at befolkningstallet ikke er ens for de to datasæt. Der 

er en forskel i det samlede befolkningstal på mellem 500-4.000 personer. Forklaringen på 

forskellen har ikke kunnet findes, men 4.000 ud af den samlede befolkning på 5,6 mio. er 

mindre end én promille, og det vurderes derfor som ubetydelig. Desuden er udviklingen fra 

kvartal til kvartal mere interessant, og denne vurderes ensartet for de to datasæt.  
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Figur 13: Befolkningstilvæksten og kvadratmeterpriserne 

 

Kilde: DSS BEV21 og BEV22 FinansDanmark (BM010) 

P-værdi                 0,00  

Standardafvigelse 1469,42842 

R2 (justeret) 0,636713409 

 

Ud fra figur 5 ses en stærk linearitet mellem befolkningen og kvadratmeterpriserne. P-værdien 

er afrundet til 0, og hypotesen om, at korrelationen skyldes en tilfældighed kan forkastes. 

Standardafvigelsen er på 1.469 pr. kvadratmeter, hvilket er acceptabelt og forklaringsgraden 

er på 64 %. Forklaringsgraden er lavere end for de øvrige faktorer, men 64 % er stadig en høj 

forklaringsgrad, og sammen med de øvrige nøgletal, medtages udviklingen i befolkningen som 

faktor til den multiple regressionsanalyse. 

 

Rente 

Ved køb af bolig består finansiering af en egenkapital og en fremmedkapital. Dette forhold 

varierer, men boligkøb betragtes i mange tilfælde som den største investering man gør sig som 

privatperson, og der er ofte behov for fremmedkapital. En meget almindelig 

finansieringsmodel for køb af fast ejendom, består af 5-20% egenkapital og 80 % 
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fremmedkapital, bestående af realkreditlån. Eventuel restfinansiering består af et boliglån, 

som optages i et pengeinstitut til en variabel rente, som er højere end den del, der finansieres 

som realkreditlån.31 Dette skyldes, at den yderste del af belåningen af mere udsat for 

tabsrisiko, hvis ejendommen skulle falde i værdi, og boligejeren bliver teknisk insolvent. 

Restfinansieringen varierer meget og renten fastsættes af banken, hvor det samlede 

kundeforhold vurderes. Derfor går vi ikke i dybden med renten på denne del af finansieringen. 

Derimod er prisen på fremmedkapitalen (læs: realkreditfinansieringen) af større betydning. Jo 

lavere finansieringsomkostninger, jo mere stiger efterspørgslen efter fremmedkapital og 

dermed også efterspørgslen på boliger. Derfor må prisen for at låne have en betydning for 

udviklingen af boligpriserne, og derfor undersøges korrelationen mellem renten og 

boligpriserne. Denne sammenhæng ser vi også i den boligøkonomiske grundmodel, hvor et 

rentefald vil betyde en forskydning af efterspørgselskurven til venstre. Dette påvirker 

yderligere prisdannelsen på ejendomsmarkedet i 2. kvadrant, hvor en lavere rente vil give en 

stejlere hældning for investeringsrenten, hvilket giver en højere værdiansættelse af boliger på 

ejendomsmarkedet. Renten bør derfor medtages som en faktor, som påvirker priserne på 

boliger. Dog er renten et vidt begreb, og der er derfor behov for, at vi opdeler renten i en kort, 

variabel rente og en fast, lang rente. 

 

Kort rente 

Historisk set blev den variable rente introduceret til låntagerne i 1990’erne hvor den hurtigt 

blev meget populær. Den variable rente er historisk lavere end den faste rente, og det betød 

at dem der før var ekskluderet fra boligmarkedet grundet en begrænset disponibel indkomst, 

nu fik flere muligheder for at købe bolig, fordi udgiften til fremmedkapital faldt ved lavere den 

variable rente. Tendensen steg indtil finanskrisen, dog i de seneste år har den faste rente været 

så lav, at kompensationen ved at vælge variabel rente er for lav ift. den sikkerhed man får ved 

fast rente.  

 

Der findes efterhånden mange produktmuligheder for variabel rente, men vi fokuserer på 

obligationslån med de korteste obligationsserier, 1-2-årige inkonverterbare stående 

 
31 Undervisning Boligøkonomi og -Finansiering, Tema 10, Ejendomsfinansiering 
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obligationer, som prissættes ud fra den rente, som långiver vil kompenseres ved at stille kapital 

til rådighed i form af et kortfristet lån. Denne rente er den gennemsnitlige effektive 

obligationsrente. Det skal understreges, at bidragssatsen ikke er medtaget som en del af prisen 

for fremmedkapital. Dette skyldes, at bidragssatsen fastsættes ud fra belåningsgrænsen i den 

gældende ejendom, og den er vekslende fra de enkelte realkreditinstitutter. 

 

Figur 14: Den korte rente og kvadratmeterpriserne 

 

Kilde: FinansDanmark (BM010) og obligationsrentestatistiks fra FinansDanmark 

 

P-værdi               0,00  

Standardafvigelse 1985,71062 

R2 (justeret) 0,33658633 

 

I figur 6 ses en negativ korrelation mellem den korte rente og kvadratmeterpriserne. Det 

betyder at når renten falder, så stiger kvadratmeterpriserne. Der ses dog en større spredning 

omkring tendenslinjen, men der er dog mange observationer både over- og under 

tendenslinjen, og det vurderes ikke, at der er enkeltstående observationer, der afviger. P-

værdien er igen 0, og vi kan derfor afvise hypotesen om, at sammenhængen skyldes 
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tilfældigheder, og modellen er derfor signifikant. Standardafvigelsen er lav på 1.985, men 

forklaringsgraden er kun på 34 %. Dette er noget lavere end de øvrige beskrevet faktorer, men 

en forklaringsgrad kan trods alt ikke ignoreres. Den korte rente medtages som faktor i den 

multiple regressionsanalyse. 

 

Lang rente  

Den lange rente er grundlaget for de fastforrentede obligationslån. Den har været den mest 

populære lånetype igennem tiden, og denne låntype benyttes som basisbelåning, når 

pengeinstitutter skal vurdere, om en låntager skal godkendes til køb af en ejendom. 

Tilsvarende den korte rente, bliver den lange rente prissat ud fra den kompensation som 

långiver vil have for at stille kapital til rådighed, dog over en langvarig periode. Denne 

kompensation er naturligt større grundet løbetid, end for kortfristede lån. Dette er afledt af 

den større usikkerhed man har, når tidshorisonten forlænges. Den lange rente er baseret på 

30-årige fastforrentede konverterbare obligationer, og figur 7 viser sammenhængen mellem 

den lange rente og kvadratmeterpriserne i den observerede periode. 

 Figur 15: Den lange rente og kvadratmeterpriserne  

 

Kilde: FinansDanmark (BM010) og obligationsrentestatistiks fra FinansDanmark 

P-værdi               0,00  
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Standardafvigelse 1710,8793 

R2 (justeret) 0,507517 

 

Ligesom med den korte rente, ser vi en negativ korrelation mellem den lange rente og 

kvadratmeterpriserne i den observerede periode. P-værdien for observationerne er afrundet 

til 0, og vi kan forkaste hypotesen om, at sammenhængen skyldes tilfældigheder. 

Standardafvigelsen er endnu lavere for den faste rente, end for den korte rente, på kun 1.710 

pr. kvadratmeter. Forklaringsgraden er højere på 50 %, og denne faktor er kvalificeret og 

medtages i den multiple regressionsanalyse. 

 

General observation for udsving: 

Vi bemærker på grafen et markant udsving når, kvadratmeterprisen rammer 13.000 kr. pr. 

kvadratmeter har priserne været stærkt øgede. Befolkningstilvæksten har ikke haft samme 

vækst i perioden, i hvert fald ikke med samme hastighed, hvilket er årsagen til dette udsving. 

Hvis vi kigger ind til datasættet, kan vi se at det i perioden med de gennemsnitlige 

kvadratmeterpriser, der hastigt vokser til 13.000 kr. pr. kvadratmeter, er perioden fra 2. kvartal 

2006 til 2. kvartal i 2008, altså perioden lige op til den økonomisk krise, som tog sit afsat i 3. 

kvartal 2008. Dette udsving kan ses i næsten alle figurerne over faktorerne, og det viser, trods 

lineariteten, at priserne på boligerne vokser hurtigere end faktorerne gjorde i perioden. På nær 

beskæftigelsen, som ikke viser dette udsving. Dette indikerer, at beskæftigelsen var i lige så 

stor vækst i perioden som boligpriserne var. 

 

3.3 Regressionsanalyse 

Efter udvælgelsen af de relevante fundamentale faktorer, kan vi nu opstille en multipel 

regressionsanalyse, som forhåbentligt udmunder i en model, vi kan bruge til at fastsætte hvilke 

fundamentale faktorer, der har statistisk betydning for prisdannelsen på boligmarkedet. Målet 

med modellen er at opnå en så høj forklaringsgrad som muligt, mens øvrige nøgletal er inden 

for acceptable værdier. 
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Den multiple regressionsanalyse er angivet ud fra følgende formel: 

 

𝑦𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑥𝑖1 +  𝛽2𝑥𝑖2 +  𝛽𝑛𝑥𝑖𝑛 +  𝑒𝑖
𝑛 

 

Hvor y er kvadratmeterpriserne og β angiver de enkelte fundamentale faktorer. Det sidste led, 

e, angiver et fejlled, som kan omskrives til, at y er estimeret kvadratmeterpris og e udgår 

dermed.32 

 

Før modellen er brugbar, opstilles en række forudsætninger som analysen skal opfylde, førend 

modellen resulterer i et validt resultat. Forudsætningerne er opstillet herefter. 

Forudsætninger for lineær multipel regressionsanalyse 

1. Hypotesetest for samvariation, hvor de estimerede hældninger testes, hvor alternativ 

hypotesen er at mindst en estimeret hældning er signifikant.  

2. Hypotesetest for signifikante hældninger, hvor den estimerede hældning har en 95 % 

konfidensinterval der ikke indeholder nul – dette kaldes en t-test.  

3. Middeltallet for residualleddet skal være 0 og disse skal være normalfordelte omkring 

nullinjen.  

4. Restleddet, e, skal vise konstant varians 

5. Uafhængighed mellem restleddene, der må ikke tegnes et mønster omkring nullinjen. 

6. Modellen undersøges for multikollineraitet ved at fjerne de faktorer der har en p-værdi 

over 0,05 (Persons formel).33  

Metodisk fremgangsmetode 

Den anvendte fundamentale faktorer: BNP, befolkningstilvækst, antal beskæftigede, 

byggeomkostninger, lang rente og kort rente, benyttes som uafhængige variable i en 

 
32 Hansen, Kenneth; ”Anvendt Statistik”; s. 137 
33 https://emu.dk//sites/default/files/2019-

06/Vejledning%20til%20brug%20multipel%20line%c3%a6r%20regression.pdf 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Vejledning%20til%20brug%20multipel%20line%c3%a6r%20regression.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Vejledning%20til%20brug%20multipel%20line%c3%a6r%20regression.pdf
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regressionsanalyse beregnet i excel, hvor kvadratmeterpriserne er den afhængige variabel, 

som vi forsøger at forklare udviklingen på. 

 

Regressionsstatistik 

Multipel R 0,974 

R-kvadreret 0,949 

Justeret R-kvadreret 0,945 

Standardfejl 572,588 

Observationer 91 

 

ANAVA 
     

  fg SK MK F Signifikans F 

Regression 6 507381479,2 84563579,86 257,93                   0,00  

Residual 84   27.539.969,28  327856,78 
  

I alt 90 534921448,4       

 

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% 

Skæring      

80.715,231  

        

10.523,370  

              

7,670  

            

0,000  

     

59.788,357  

 

101.642,105  

Befolkning.vækst               -

0,024  

                  

0,003  

             -

8,944  

            

0,000  

              -

0,029  

             -

0,019  

Byg.-omkst.              

92,484  

                

30,136  

              

3,069  

            

0,003  

             

32,556  

          

152,412  

Antal 

beskæftigede 

             

12,247  

                  

2,300  

              

5,326  

            

0,000  

               

7,674  

            

16,820  

BNP            

239,455  

                

42,547  

              

5,628  

            

0,000  

           

154,845  

          

324,066  

Lang rente          -

347,263  

              

157,221  

             -

2,209  

            

0,030  

         -

659,914  

          -

34,613  
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Kort rente                 

8,352  

              

161,062  

              

0,052  

            

0,959  

         -

311,938  

          

328,641  

 

Outputtet fra regressionsanalysen viser en justeret R^2 på 94,5 %. Det er en meget høj 

forklaringsgrad og vi ser en standardafvigelse på blot 572 pr. kvadratmeter. Dette er et rigtig 

pænt niveau, men analysen er dog ikke færdigbehandlet. Det første der bemærkes er, om 

modellen overhovedet indeholder variabler, der kan forklare udviklingen i 

kvadratmeterpriserne, som er under AVADA-outputtet. Signifikants-f aflæses her, og hvis 

denne er over 0,05 – svarende til 5 %, kan hypotesen om, at sammenhængen skyldes 

tilfældigheder, ikke afvises, og modellen vil således være ubrugelig. I dette tilfælde er 

Signifikans-f lig 0,00 og dermed er der uafhængige variable til stede i modellen, som kan 

bruges. 

Under de uafhængige variable, de udvalgte fundamentale faktorer, aflæses p-værdien, som 

forsat skal være under 0,05. Det fremgår at alle variable består, bortset fra den korte rente, 

som har en p-værdi på 0,959 – og der er derfor knap 10 % sandsynlighed for, at 

sammenhængen mellem kvadratmeterpriserne og den korte rente er tilfældig. Dette niveau er 

højere end det accepterede niveau på 5 % og variablen må derfor udgå. 

 

Resultatet ved det næste output er uden den korte rente en forklaringsgrad på 94,5, 

standardafvigelsen er øget til 569, hvilket stadig er meget lavt, og signifikans F er 0,00. 

Resterende 5 variabler, befolkning, byggeomkostninger, antal beskæftigede, BNP og lang 

rente, er alle signifikante og har en P-værdi under 0,05. Dermed er 1. forudsætning opfyldt.  

Den næste forudsætning er allerede opfyldt, da den eneste variabel som ikke var signifikant, 

er fjernet fra modellen. Forudsætning 3-5 er allerede testet, som indledning til denne analyse, 

hvor de enkelte værdier blev ført ind i modellen. 

 

Den sidste forudsætning omhandler multikollineraitet i modellen. Denne testes for om de 

forklarende variable kan være samkorrelerende i en sådan grad, at det kan have en 

dobbelteffekt på forklaringsgraden, og de derfor ikke bør medtages i modellen. Dette testes 
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ud fra en korrelationsmatrice, der laves i excel med de resterende forklarende variable og den 

afhængige variabel. 

 

Figur 16: Korrelationsmatrice 

  Befolkning Byg. Omk. Beskæftigede BNP Lang rente M2 pris  

Befolkning 1 

     
Byg. Omk. 0,972 1 

    
Beskæftigede 0,722 0,690 1 

   

BNP 0,971 0,986 

                              

0,762  1 

  

Lang rente -0,932 -0,892                             -0,569  

 -

0,897  1 

 

M2 pris  0,800 0,858 

                              

0,824  

   

0,901  

-

0,716232531 1 

 

Det er en vurderingssag, om de uafhængige variable har en for høj samvariation. I denne test 

er det vurderet, at hvis de uafhængige variable korrelerer med mere end 90 %, må de udgå fra 

modellen, da de i så fald har en højere samvariation end med den afhængige variabel. Med 

denne udelukkelsesmetode vurderes der, at befolkningstilvæksten og byggeomkostningerne 

har en for høj korrelation med de øvrige variable, og skal udelades fra modellen.  

 

Man kunne argumentere for, at BNP bør være den uafhængige variabel der skal udgå, men da 

BNP har en højere korrelation med kvadratmeterpriserne end byggeomkostningerne og 

befolkningsudviklingen, vil dette ikke give det mest retvisende resultat. Desuden kan 

korrelationen rent intuitivt forklares. Hvis byggeomkostningerne og befolkningstilvæksten er 

stigende, kan dette medføre en forhøjelse i BNP, da dette kan medvirke velstand og økonomisk 
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fremgang i Danmark. Dermed kan BNP benyttes som et generelt begreb for den økonomiske 

velstand i landet. 

Når byggeomkostningerne og befolkningsudviklingen er udelukket fra modellen, er resultatet 

en model der opfylder alle 6 forudsætninger. 

 

Resultat 

Den endelige model indeholder den lange rente, BNP og beskæftigelsen. Alle forudsætninger 

gennemgås igen, da dette er en fremgangsmåde ved multipel regressionsanalyse. Det ses at 

justeret R^2 er faldet, hvilket var forventet, til 87 %. Dette er dog stadig en høj forklaringsgrad 

for modellen, med kvartalsvise observationer og en periode over 20 år. Standardafvigelsen er 

også steget til 874, hvilket fortsat er meget lavt og acceptabelt.  

Regressionsstatistik 

Multipel R               0,94  

R-kvadreret               0,88  

Justeret R-kvadreret               0,87  

Standardfejl          874,45  

Observationer 91 

 

ANAVA 
     

  fg SK MK F Signifikans F 

Regression 3     468.395.984,86      156.131.994,95        204,18                0,00  

Residual 87       66.525.463,58              764.660,50  
  

I alt 90     534.921.448,44        

 

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% 

Skæring  -25.706,27                   

4.117,08  

                        

-6,24  

           

0,00  

  -

33.889,41  

 -

17.523,12  

Beskæftigede               6,78                           

1,83  

                         

3,70  

           

0,00  

              

3,14  

       10,42  
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BNP          194,41                         

22,53  

                         

8,63  

           

0,00  

          

149,62  

         

239,20  

Lang rente          441,58                       

122,73  

                         

3,60  

           

0,00  

          

197,64  

         

685,53  

 

Det ses at Signifikans F fortsat er 0,00 og vi ved derfor at 0-hypotesen kan forkastes, og 

modellen er derfor signifikant. P-værdierne er 0,00 for alle tre fundamentale faktorer og 

korrelationerne er testet tidligere. Der er derfor ikke multikollineraitet i modellen. Det 

vurderes, at dette er den mest optimale og forklarende model, til at forklare prisdannelsen på 

boligmarkedet i Danmark. 

 

3.4 Kritik og validering af modellen 

Multiple regressionsanalyser har mange forudsætninger og nogen tilfælde må 

forudsætningerne tages med et gran salt. Eksempelvis bør alle p-værdierne ligge i intervallet 

mellem nedre 95 % og øvre 95 %, hvilket ikke er tilfældet i nogen af de tre variable, og de er 

derfor ikke signifikante. Vi arbejder videre med variablerne, fordi alle kvartilerne er tæt på 0, 

set ud fra beløbenes størrelse i observationssættet.  

 

Der er benyttet nominelle frem for reelle værdier i observationerne, og dette betyder, at 

inflationen ”gemmer sig” i disse data. Dette kan have ukendt effekt på forklaringsgraden, men 

denne bør ikke være en problemstilling, da inflation altid betyder en naturlig realstigning i 

boligpriserne. Inflationen er derfor både at finde i niveauet for renten og BNP, men det vil 

under alle omstændigheder ændre boligpriserne. Dette er derfor kun et spørgsmål om, 

igennem hvilke fundamentale faktorer, inflationen bliver benyttet i modellen. 

 

Regressionsanalysen er meget følsom over for input. Man kan referere til ”garbage in – garbage 

out” princippet. Derfor er det meget væsentligt hvilke data, der er benyttet til analysen. De 

beslutninger, der er truffet undervejs i processen, er derfor afgørende for resultatet. Det 

vurderes dog, at beslutningerne er truffet ud fra et rationalt grundlag omkring økonomiske 

principper, hvilket resulterer i en model med en høj reliabilitet.  
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Modellen har en meget høj forklaringsgrad på 87 % og en lav standardafvigelse på 874 pr. 

kvadratmeter. Sammen med p-værdier på 0, har modellen en høj validitet. 

 

3.5 Delkonklusion 

Ud fra kvartalsvise observationer fra 1998K2 til 2020K4 har vi udredt en model, der forklarer 

87 % af datasættet for udviklingen i kvadratmeterpriserne i parcelhuse, i hele Danmark. Ud fra 

en multipel regressionsanalyse er multikollineraitet renset fra modellen og ud fra ligning 

præsenteret tidligere, kan følgende sammenhæng beskrives:  

 

𝐾𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟𝑛𝑒

=  −25.706 +  6,78 𝑥 𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 (1.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟)

+  194,41 𝑥 𝐵𝑁𝑃 (1.000 𝑘𝑟. ) − 441,58 𝑥 𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (1 % − 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡)  +  𝑒 

 

Modellen viser, at ved en stigning i beskæftigelsen på 1.000 personer, vil kvadratmeterpriserne 

stige med 6,78 kr. pr. kvadratmeter. Ved en stigning i BNP på 1.000 kr., vil kvadratmeterprisen 

stige med 194,41 kr. pr. kvadratmeter, og ved en rentestigning på 1 %-point, vil 

kvadratmeterpriserne falde med 441,58 kr. pr. kvadratmeter. Samlet kan modellen forklare 87 

% af udviklingen i boligpriserne fra 1998K2 til 2020K4. Perioden over 21,5 år er en periode, der 

bør kunne repræsentere boligpriserne fremadrettet også – dog er det væsentligt at pointere, 

at historiske værdier aldrig er en garanti for fremtidige værdier. 

 

Det sidste led i modellen, e, repræsenterer et fejlled som skaber usikkerhed. Fejlleddet kan 

fjernes, hvis det projiceres til den anden side af lighedstegnet og i stedet giver usikkerhed i 

kvadratmeterpriserne – det ene kan være lige så godt som det andet i denne model.  

 

Ud fra udvalgte økonomiske fundamentale faktorer, er påvirkningen på boligpriserne i 

Danmark forbundet til den lange rente, BNP og beskæftigelsen. Vi kan forklare 87 % af 
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dataserien ud fra disse faktorer, men hvordan forklarer vi de resterende 13 % af udviklingen i 

boligpriserne? 

 

Selvom forklaringsgraden er høj, er der stadig en relativ høj uforklaret andel, som påvirker 

boligpriserne i Danmark. I boligøkonomiske teorier om prissætning af boligmarkedet, bliver 

markedet ofte opdelt i kort- mellem- og lang sigt. Det er udtalt, at de fundamentale faktorer 

kan forklare mellem- og langsigtede prissætninger, men på kort sigt er det psykologi og adfærd 

der styrer udviklingen på boligmarkedet. I næste analyse vil vi forsøge at komme nærmere på 

disse faktorer, der kan forklare de psykologiske og adfærdsmæssige faktorer – fremover 

behandlet som teori fra behavioral finance, eller adfærdsteori. De resterende 13 % må givet 

været forklaret ud fra disse teorier. 

 

4. Analyse af ejendomsmarkedets prisdannelse ud fra de psykologiske 

faktorer  

Denne del af analysen forsøger at finde de psykologiske faktorer, der kan forklare 

prisdannelsen på boligmarkedet i Danmark. I en økonomisk betragtning betegnes menneskelig 

adfærd ofte som det at være rationel, hvilket betyder at mennesker tager rationelle 

beslutninger ud fra mulige scenarier, samt forsøger at maximere deres nytteværdi/afkast til 

det maksimale. Rationel adfærd betegnes også som, at et menneske vil tage uafhængige 

beslutninger ud fra al relevant information. Den psykologiske del af at tage finansielle 

beslutninger, også kaldet Behavioral Finance, spiller dog også en rolle, da tidligere 

undersøgelser fra respektive professorer har vist, at mennesker ikke altid handler rationelt, og 

investorerne også påvirkes af f.eks. følelser og egne bias.  

 

4.1 Expected Utility Theory og Prospect Theory   

Ovenstående stammer fra Expected Utility Theory (John von Neumann og Oskar Morgenstern), 

som forsøger at definere hvordan et menneske bør agere i en beslutningstagende situation 

ved at måle risici.  Det er en normativ teori, hvilket betyder at den fortæller hvordan mennesker 
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bør agere i en bestemt situation. Den deler investorer op i 3 forskellige typer, hvor den 

pågældende type defineres ud fra risikovillighed; risikovillig, risikoavers eller risikoneutral.  

Prospect Theory (Kahneman and Tversky) er en positiv teori, hvilket i modsætning til Expected 

Utility Theory betyder, at den fortæller om hvordan mennesker faktisk agerer i stedet for 

hvordan de bør agere. Teorien stammer fra 1979, hvor Kahneman og Tversky skrev en artikel 

ved navn ”Prospect Theory: An analysis of Decision under Risk”, indeholdende forsøg, der viste 

at folk oftere agerede modsat af den rationelle beslutning. Her fokuserer de på individets 

beslutning.  

 

4.2 Beslutningstagning delt i 2 

I artiklen ”Adressing built-in biases in real estate investment”34, som beskrives i kapitlet biases, 

forklarer forfatterne, at hjernen arbejder ud fra 2 systemer vedrørende beslutningstagning. 

Artiklen fortæller flere behavioural finance eksperimenter igennem tiden har vist, at investorer 

ikke er rationelle i praksis, selvom man kunne tænkes at tro det var tilfældet.   

Figur 17: Beslutningstagning delt i 2 

 

Kilde: Fidelity International 

 
34 0818 Real estate biases UPDATE - FINAL.pdf (fidelityinternational.com)  

https://page.ws.fidelityinternational.com/rs/829-LMV-001/images/0818%20Real%20estate%20biases%20UPDATE%20-%20FINAL.pdf
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I system 1 tænker menneskehjernen hurtigt, og denne del er også kendt som den naturlige 

reaktion, når mennesker udsættes for fare eller skal tage en intuitiv beslutning. I system 1 

gennemtænker mennesket ikke konsekvenser og muligheder til bunds, men går med det mere 

irrationelle jeg. Jf. side 3 i artiklen viser behavioral finance eksperimenter, at mennesker 

hælder til at gå med denne side, når de skal tage hurtige beslutninger og måske står i en 

stresset situation.  

I system 2 bruger mennesket evnen til at tænke langsomt, undersøgende og kognitivt. Her er 

der plads til beregninger og kalibrering. Denne tilgangsmåde ville være optimalt for den 

rationelle investor, da ens beslutningsgrundlag bakkes op af en masse gennemarbejdet data.  

 

4.3 Fuldstændige og ufuldstændige markeder 

I 2009 skrev (Blume og Easley) artiklen ”The market organism: Long-Run survival in markets 

with heterogenious traders”, hvor de forsøger at opdele tilgangen til, hvilke økonomiske 

trosretninger mennesker har i boligmarkedet. Den klassiske økonomiske tilgang fortæller, at 

priser på aktiver i det lange løb fastsættes efter at mennesker tager rationelle beslutninger. 

Den adfærdsmæssige tilgang fortæller, at irrationelle mennesker kan føre de rationelle 

mennesker ud af markedet grundet usikkerhed jævnfør artiklen.  I artiklen deler de også op i 

fuldstændige og ufuldstændige markeder, hvor et fuldstændigt marked er, hvor mennesker og 

investorerne kun fokuserer på diskonteringsfaktoren og afklarede følelser omkring fremtiden. 

Sagt på en anden måde – en investor overlever i markedet ved at have konkrete rationelle 

følelser og tro omkring markedet.  Ved et ufuldstændigt marked forstås det, at investorer med 

mindre nøjagtige overbevisninger kan få rationelle investorer til at holde sig væk fra markedet.   

 

4.4 Biases 

Indenfor behavioral finance faget findes der mange forskellige biases. Ordet bias er engelsk og 

betyder skævhed, partisk eller forudindtagede35. På boligmarkedet skal en potentiel boligkøber 

vurdere mange forskellige informationer, og for mange mennesker er det at købe bolig den 

største investering i livet. Når man som boligkøber skal træffe en beslutning, må man jf. 

 
35 bias | lex.dk – Den Store Danske 

https://denstoredanske.lex.dk/bias
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Expected Utility Theory, formode at de tager en rationel beslutning, og en investor højest 

sandsynligt vil analysere fundamentals som renteniveau, ledighed osv. For så at tage en 

rationel beslutning ud fra dette. Dog viser tidligere nævnte Prospect Theory (Kahneman and 

Tversky), at folk drager følelser ind i beslutningstagningen, samt at de muligvis kan have 

forudfattede ideer og tanker ud fra, hvad de tidligere har oplevet, og hvor de får deres 

informationer fra.  

I en længere artikel ved navn ”Adressing built-in biases in real estate investment” skrevet af 

Matthew Richardson, Nick Armet, Chris Arnold og Cameron Ho, alle ansat hos virksomheden 

Fidelity, kigger de nærmere på, hvorfor behavioural finance er et vigtigt investeringsværktøj, 

samt hvilke psykologiske faktorer og biases der påvirker investorerne. På side 2 står følgende 

citat: 

”Markets are not machines nor closed systems, rather they are manned by humans. It follows 

then that the way in which markets work can only be fully explained by a model that 

encompasses human nature itself”36 

Ovenstående citat forklarer, at investeringsmarkeder ikke er maskiner, og den menneskelige 

psyke og natur skal med i modellen, hvis man vil forstå hvordan markedet fungerer.  

 

Overconficence Bias  

En investor kan hurtigt overvurdere egne evner, og føle at man er bedre end gennemsnittet 

eller måske endda bedre end eksperterne. Dette kan føre til at en investor er villig til at påtage 

sig mere risiko og tro på sig selv og ens holdninger.  

I undersøgelsen ”Overconfidence and real Estate Research: A Review of the Literature”37 af 

Helen X. H. Bao og Steven Haotong Li fra University of Cambridge, skrives omkring 

overvurdering af egne evner, og hvordan mennesker kan blive for selvsikre på boligmarkedet. 

På side 2 i undersøgelsen skriver de bl.a. andet at historien jf. Magron 2014 og Odean 1999, 

viser at undersøgelser viser, at der er negativ kausalitet imellem hvor ofte du handler og 

hvordan dit afkast udvikler dig. Men på trods af dette handler folk ofte i usikre tider, og de 

 
36 0818 Real estate biases UPDATE - FINAL.pdf (fidelityinternational.com) 
37 35280678.pdf (core.ac.uk) 

https://page.ws.fidelityinternational.com/rs/829-LMV-001/images/0818%20Real%20estate%20biases%20UPDATE%20-%20FINAL.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/35280678.pdf
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påtager sig mere risiko, fordi de føler de ved mere end andre. Som de også skriver på side 2, 

har overvurdering af egne evner en stor betydning for, om en investor laver en profitabel 

beslutning. Folk der er selvsikre grundet succes fra tidligere investeringer, har en chance for at 

forringe deres nytteværdi.  

Overconfidence Bias ses både på sælgersiden, men også på købersiden. Hos sælger ses det at 

man måske sætter salgsprisen højere end markedet forudsiger i et faldende markedet, da man 

ikke ønsker at sætte prisen for lavt. Det resulterer i, at man muligvis ikke kan få solgt sin bolig, 

hvilket kan resultere i at man på et senere tidspunkt skal sætte prisen endnu lavere.  

På købersiden er det naturligvis det modsatte, hvor køber måske vurderer og prissætter en 

ejendom meget højt, fordi man altid har ønsket denne bolig. Det kan være man siger ja til en 

meget høj pris som ejendomsmægler har sat, uden at forsøge at få ejendommen ned i pris. 

Begge pointer kan have en indvirkning på prisudviklingen.  

 

Framing Bias    

Framing, eller på dansk ”at indramme”, er et bias i behaviroral finance som går ud på, at folks 

beslutninger træffes på baggrund af, hvordan spørgsmålet eller problemet stilles op. I bogen 

”Behavioral Finance – Psychology, Decision-Making, and Markets” af Ackert & Deaves stiller 

de følgende eksempel op på side 85:  

Figur 18: Hvilken linje er længst?  

 

Hvilken linje er længst? 

 

Kilde: Deaves, Richard; Ackert, Lucy (2010); ”Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making and 

Markets”, s. 85  
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Den nederste linje synes længere end den øverste linje, men dette er synsbedrag grundet 

opstillingen af linjerne. Det har derfor en stor betydning, hvordan scenariet opstilles. 

Et eksempel på dette bias kan være, når 2 unge mennesker skal ud og købe en bolig. De læser 

en masse forskellige salgsopstillinger på diverse bolig, og ved hver opstilling har en 

ejendomsmægler skrevet en flot beskrivelse. De har nu fundet to boliger, hvor kvinden hælder 

mest til bolig nummer 2, fordi den har en ”Klimavenlig brændeovn fra mærket ILD model 3.1” 

i stedet for den anden bolig, som har en ” Brændeovn fra mærket ILD model 3.1”. Hun kommer 

altså frem til denne konklusion, selvom brændeovnene er de samme, men måden hun 

præsenteres for brændeovnene på er forskellig. Bolig nummer 2 er kr. 75.000 dyrere, da 

brændeovnen er klimavenlig. På boligmarkedet betyder det, at den pågældende bolig kan blive 

handlet til en højere pris end bolig nummer 1, hvilket kan skævride efterspørgslen på 

boligmarkedet.  

 

Loss Aversion Bias 

I artiklen ”Adressing built-in biases in real estate investment”38 starter side 11 ud med følgende 

citat: 

“Experiments show that people care more about losing a dollar then gaining a dollar”.  

Citatet stammer fra Kahneman And Tverskys “Prospect Theory”, som er beskrevet tidligere, 

hvor de i undersøgelsen laver et forsøg, hvor et bestemt antal respondenter på et universitet 

får følgende mulighed:  

 

A: 50% chance for at vinde 1.000 eller 50% chance for at vinde 0  

B: 100% chance for at vinde 450  

 

Eksperimentet viser, at størstedelen af respondenterne valgte mulighed B, da selve gevinsten 

er større ved mulighed A. Efter ovenstående spørgsmål blev de spurgt om det samme, men 

hvor det drejede som om tab og ikke gevinst. Her valgte de fleste at gå den usikre vej, i 

 
38 0818 Real estate biases UPDATE - FINAL.pdf (fidelityinternational.com)  

https://page.ws.fidelityinternational.com/rs/829-LMV-001/images/0818%20Real%20estate%20biases%20UPDATE%20-%20FINAL.pdf
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modsætning til ovenstående spørgsmål hvor de fleste gik den sikre vej. Respondenterne valgte 

altså muligheden for et større tab, i stedet for at gå med muligheden for et mindre men 100% 

sikkert tab. Undersøgelsen viser, at vi påvirkes dobbelt så meget negativt ved et tab, i forhold 

til glæden ved at vinde det samme beløb.   

Grundlæggende, som tidligere nævnt, handler mennesker ikke altid rationelt, og for 

mennesker gør et tab mere ondt, end en gevinst skaber glæde. En situation hvor en sælger er 

i tvivl eller ikke ønsker at sælge bolig grundet et potentielt tab, kan skabe en irrationel 

beslutningstagning hvor man baserer en beslutning på følelser. I dette tilfælde vil der igen ske 

en skævridning af priserne, samt at udbud og efterspørgsel på markedet ikke er effektivt. 

 

The Herding Bias  

’Herding’, eller hyrdning på dansk, er en samling af individuelle dyr, der skal flyttes eller 

vedligeholdes fra et sted til et andet. Inden for boligmarkedet og behaviroral finance handler 

det om, at investorerne tendens til i både god og dårlige tider følger og kopierer hinanden. I 

tilfælde af man følger en anden investor handler det om at tage system 1 i brug, hvor man 

handler irrationelt og baserer sine beslutninger på følelser og instinkt.  Warren Buffet har 

følgende citat på side 16 i artiklen ”Adressing built-in biases in real estate investment”39:  

“The five most dangerous words in business are: everybody else is doing it”  

I samme ovenstående artikel henviser forfatterne på side 16 til fænomenet ’The social proof 

effect’, som er, når investorer følger strømmen af andre investorer, som muligvis tager den 

korrekte beslutning i den pågældende situation. Mindre informerede investorer følger altså 

autoriteter, trend-settere eller andre investorer, som ’binder flokken sammen’.  

Det mest kendte eksperiment omkring ’herding’ blev udført af socialpsykologen Muzafer Sherif 

i 1935 i bogen ”The Psychology of Social Norms”. Han tog et specifikt antal forsøgskaniner ind 

i et mørkt lokale, hvor der var en lille lysprik på væggen. Lysprikken bevægede sig ikke, men 

grundet en autokinetiske effekt lignede det prikken bevægede sig for nogle af 

forsøgskaninerne. Herefter spurgte han dem individuelt og i grupper, hvor meget den 

 
39 0818 Real estate biases UPDATE - FINAL.pdf (fidelityinternational.com)  

https://page.ws.fidelityinternational.com/rs/829-LMV-001/images/0818%20Real%20estate%20biases%20UPDATE%20-%20FINAL.pdf
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bevægede sig og her lænede folk sig op ad gruppen, i modsætning til hvad de selv svarede 

individuelt.  

I artiklen ”Adressing built-in biases in real estate investment”40 på side 17, forklarer forfatterne 

at ’social proof’ virker optimalt under forhold hvor markeder bliver komplekse, og det kan være 

svært at tage den ’rigtige’ beslutning. En spredende ’social proof’ vil drive nogle folk til at følge 

andre, hvilket kan føre til boligbobler. I situationer hvor investorer har svært ved at læse 

markedet, vil de fleste foretrække at følge trend-settere eller eksperter, end at have chancen 

for at gå glip af en mulig gevinst på boligmarkedet. Omvendt kan et faldende marked også være 

et sted, hvor ’social proof’ har en stor indvirkning på investorer. Hvis priserne falder, begynder 

investorer at undre sig over hvorfor andre sælger, og de vil måske gå i panik og følge med 

strømmen.  

Økonom og nobelprismodtager Robert Schiller lavede en analyse41 af faldet i aktiemarkedet i 

1987, hvor han spurgte en stor gruppe investorer, hvorfor de solgte ud af deres portefølje. Her 

svarede størstedelen at de solgte ud, fordi alle andre solgte ud”. I Robert Schillers bog 

”Irrational Exuberance”42 skriver han følgende om ’herding bias’: ”Herd behaviour is a source 

of mispricing and speculative bubbles” og ”Herdlike behaviour although individually  irrational, 

produces group behaviour that is, in a well-defined sense, irrational”.   

Herding Bias kan i høj grad påvirke boligmarkedet, da denne bias og tilstand ofte kædes 

sammen med boble tilstande, hvor boligmarkedet bliver overophedet. I tider med stigende 

priser vil potentielle investorer gå med priserne, og mange vil muligvis opleve (FOMO – fear of 

missing out), da priserne er stigende og man gerne vil være med på denne bølge. Når boblen 

brister, f.eks. som vi så det i 2008, ser man hurtigt pessimismen overtage og folk irrationelt gå 

i panik, fordi alle andre gør det. Herding Bias kan være farligt i kombination med de andre 

nævnte biases, da menneskelige følelser og impulsivitet kan have en stor effekt på hvordan 

prisudviklingen bliver – især på kort sigt. Nogle vil måske argumentere for, at de har en større 

effekt end de fundamentale faktorer som analyseres tidligere - i hvert fald på kort sigt.  

 

 
40 0818 Real estate biases UPDATE - FINAL.pdf (fidelityinternational.com)  
41 Investor Behavior in the October 1987 Stock Market Crash: Survey Evidence | NBER  
42 Born to Herd (hbr.org) 

https://page.ws.fidelityinternational.com/rs/829-LMV-001/images/0818%20Real%20estate%20biases%20UPDATE%20-%20FINAL.pdf
https://www.nber.org/papers/w2446
https://hbr.org/2004/12/born-to-herd
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Confirmation bias  

Dette bias fokuserer på menneskes adfærd i forbindelser, hvor beslutningen tages på baggrund 

af information der passer med vores eget perspektiv. Et eksempel på dette kunne være 

følgende: Lars er 38 år gammel og elsker at følge med på boligmarkedet. Han ejer selv en 

ejerlejlighed i København. Alt information vedrørende prisinformation får han fra hans ynglings 

mæglerkæde Home. Han læser ikke andre tidsskrifter eller aviser, og han tror på at 

ejendomsmæglerkæden Home udgiver den mest troværdige information. Banker og 

nationalbanken advarer mod ekstrem høje bolig priser – Home skriver det er helt normalt, og 

de forventer prisstigninger hele næste år. Lars tror det samme som Home.  

Dette kan føre til at priserne på markedet skævvrides, da beslutningsgrundlaget vurderes ud 

fra følelser, og at man tror på den information man har indhentet og tolket.  

 

Anchoring Bias  

’Anchoring’, eller forankring på dansk, betyder i overført betydning, at et menneske holder fast 

i en bestemt måde at se ting på. Dette bias har en indvirkning på mange finansielle områder 

f.eks. aktiehandel, obligationshandel, valutahandel osv. Et eksempel på Anchoring Bias kan 

være, at en person spørges ind til, om vedkommende tror priserne på det Københavnske 

boligmarked skal stige. Hvis personen kommer med hans holdning ud fra, at han kigger på hvor 

bolig priserne er nu, så har personen startet med hvor priserne er i dag, og så baserer han sin 

holdning ud fra den forankring.   

I artiklen ”Adressing built-in biases in real estate investment”43, som der tidligere er henvist til, 

beskriver forfatterne på side 9 hvordan investorer kan forankre områder som den økonomiske 

udvikling, omsætningen på boligmarkedet, samt priser. De beskriver følgende: 

”If a critical mass of investors misperceives the market by fixating on the wrong numbers, their 

collective behaviour can drive prices far from what is warranted by the fundamentals.”  

Dette bias kan påvirke boligmarkedet fordi boligmarkedet er bygget op omkring udbud og 

efterspørgsel, og fordi det bias forstås som de forventninger der er til de kommende 

salgspriser, baseret på de salgspriser vi kender fra tidligere. I ovenstående artikel på side 9, 

 
43 0818 Real estate biases UPDATE - FINAL.pdf (fidelityinternational.com)  
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nævnes også fire overordnede grunde til at Anchoring Bias påvirker boligmarkedet, hvoraf vi 

vil fremhæve to: 

 

Boligejere  

Boligejere er, ifølge artiklen, dem der er mest udsatte for at benytte sig af Anchoring Bias. 

Artiklen beskriver hvordan boligejere vurderer deres egen bolig til købsprisen eller højere, men 

at de aldrig vil vurdere prisen lavere, hvilket kan have en påvirkning af hvor effektivt markedet 

er. Det forklares ved at mennesker, ligesom med Loss Aversion Bias, føler smerte ved et tab 

mere end man føler glæde ved en gevinst.  

Ejendomsmæglere 

Artiklen beskriver også, hvordan ejendomsmæglere forankre deres vurdering til den pris 

sælger ønsker. Der henvises til en undersøgelse fra 1987 ved navn ”Experts, amatuers and real 

estate”44, udarbejdet af Nortcraft and Neale. Undersøgelserne handler om hvordan priserne 

fastsættes i en, på daværende tidspunkt, informationsrig verden, hvor man har lavet 

undersøgelser ved at lade ejendomsmæglere rejse rundt i USA og prissætte ejendomme, hvor 

man ind imellem manipulerer med priserne, som ejendomsmæglerne får oplyst. Det konkrete 

eksperiment, der henvises til i artiklen går ud på, at en gruppe ejendomsmæglere får identisk 

information omkring en ejendoms oplysninger, undtagen den specifikke vejledende salgspris. 

De får dog en falsk pris at gå ud fra. De ejendomsmæglere, der får en høj vejledende pris sætter 

priserne meget højere end de ejendomsmæglere der får den lavere vejledende pris. Det kan 

på boligmarkedet skævvride priserne, da priserne sættes for i forhold til det vejledende priser 

på markedet.     

 

4.5 Delkonklusion 

Ud fra analysen omkring hvilke psykologiske faktorer, der påvirker prisudviklingen på det 

danske boligmarked, kan det konkluderes at den menneskelig adfærd påvirkes af biases, og 

 
44 Experts, amateurs, and real estate: An anchoring-and-adjustment perspective on property pricing decisions - 
ScienceDirect 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959788790046X
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hvordan udbud og efterspørgsel påvirkes af psykologiske adfærdsmønstre der ikke 

nødvendigvis er rationelle. 

 

Teorierne Expected Utility Theory, samt Prospect Theory forklarer, hvordan mennesker agerer 

og tager beslutninger på boligmarkedet. Teorierne fortæller om hvordan investorerne bør 

agere i en beslutningstagning, og hvordan de reelt agerer. Ofte tager investorer på 

boligmarkedet ikke rationelle gode beslutninger, fordi det at investere i en bolig også handler 

om det at være intuitiv, om følelser, samt menneskelig psyke.  

Den menneskelig hjerne arbejder ud fra to systemer, hvoraf investorer handler ud fra system 

1 og system 2, hvor førstnævnte er den hurtige impulsive beslutningstagning, hvorimod 

sidstnævnte er den analyserende, beregnende beslutningstagning, hvor investor tænker 

rationelt.  

 

Ud fra vores analyse kan vi også konkludere, at der er mange psykologiske aspekter inden for 

bolighandel og boligmarkedet. Vi har undersøgt 6 forskellige biases, samt hvordan de kan 

påvirke udviklingen på boligmarkedet. Alle biases kan påvirke prisdannelsen på boligmarkedet, 

og især Herding Bias spiller en stor rolle i periode med stor usikkerhed og svingende priser.  

Disse psykologiske årsager kan være en forklaring på de resterende 13%, som de fundamentale 

faktorer ikke kunne forklare i den foregående analyse. Dette kan ikke garanteres da 

psykologiske faktorer ikke kan kvantificeres.  

 

5. Analyse af prisdannelsen på boligmarkedet under Covid-19 

I de to foregående analyser har vi forsøgt at komme så tæt på forklaringen af prisudviklingen 

på boligmarkedet fra 1998 til 2020 som muligt. Vi er kommet frem til, at 87 % af udviklingen 

skyldes de fundamentale faktorer BNP, den lange rente og beskæftigelsen. De resterende 13 

% er konkluderet til at skyldes psykologiske faktorer, eller adfærdsaktorer som analyseret ud 

fra konteksten i 2. analyse. Vi vil nu implementerer de to analyse i udviklingen i boligpriserne i 

2020, og muligvis give en forklaring på, hvorfor priserne har fået den udvikling som den har.  
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5.1 Prisudvikling i boligmarkedet ud fra de fundamentale faktorer 

Den multiple regressionsanalyse i 1. analyse, er betragtet ud fra en lang periode, hvor 

sammenhængen mellem de fundamentale faktorer og prisudviklingen kan sandsynliggøres. 

Den økonomiske krise forårsaget af Covid-19 pandemien indtræffer i den danske økonomi i 1-

2. kvartal af 2020. Covid-19 optræder i Danmark allerede i februar og i starten af marts så vi 

den første nedlukning. I figur 17 vises udviklingen i de fundamentale faktorer set ift. sidste 

kvartal, som forklarer udviklingen i boligpriserne, udredt af analyse 1. Det skal derfor siges, at 

figuren viser den relative udvikling fra sidste kvartal og ikke absolut ændring, hvilken grafisk 

kan være misvisende.  

Figur 19: kvadratmeterpris, lang rente, BNP og beskæftigelsen i 2020 opgjort kvartalsvis 

 

Kilde: Finansdanmark (BM010 og obligationsrentestatistik) og Danmarks statistikbank (NKN1) 

1. kvartal af 2020 er der et fald i renten. Renten er ikke faldet med mere end 5 %, men renten 

er faldet med over 5 % ift. sidste kvartal fra 1,32 % i 4K2019 til 1,23 %i 1K2020. BNP, 

beskæftigelsen og kvadratmeterpriserne er uændrede siden sidste kvartal. I starten af marts 

bliver første nedlukning af landet indført, og vi kan allerede se konsekvenserne af dette i 2. 

kvartal, jf. figur 17. Renten, som ellers har været nedadgående siden 2015, stiger som reaktion 

på de økonomiske konsekvenser, som nedlukningen har. BNP falder kraftigt i dette kvartal og 

beskæftigelsen falder. Ifølge den multiple regressionsanalyse bør en stigning i renten, fald i 
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BNP, og i beskæftigelsen, betyde et fald i kvadratmeterpriserne. Dette er ikke tilfældet, 

tværtimod stiger boligpriserne. Man kunne måske forklare dette med, at vi jo tager 

udgangspunkt i priserne fra endelige handler, hvilket kan betyde lidt forsinkelser, men som vi 

kan se i 3. kvartal og 4. kvartal, er kvadratmeterpriserne stadig stigende.  

 

De øvrige fundamentale faktorer retter sig meget hurtigt igen efter 3. og 4. kvartal, hvor renten 

falder betydeligt igen, BNP og beskæftigelsen vokser, dog er de fortsat ikke på niveau med 

4K2019. Bemærkelsesværdigt er kvadratmeterprise 

5.4 Kort- mellemlang og langsigtet horisont på boligmarkedet 

Når man ønsker at analysere prisudviklingen på ejerboligmarkedet, bruger man tre 

tidsperspektiver; kort, mellemlang og lang sigt. Ved det korte tidsperspektiv kigger man 

nærmere på markedets forventninger, psykologien hos boligejer og potentielle boligejere, 

samt graden af spekulation. På mellemlang sigt kigger man på de generelle fundamentals, som 

kan være økonomiske, demografiske og institutionelle, samt hvordan disse har udviklet sig. På 

lang sigt observerer og analysere man inflationstakten. 

I det Covid-19 kun har haft en indvirkning på boligmarkedet i ca. 12 måneder i skrivende stund, 

er det er derfor svært at sige noget, om priserne vil blive på virket af dette på mellemlang 

og/eller lang sigt. Priserne har været stigende under Covid-19, og det kan højst sandsynligt 

betyde, jævnfør vores analyser, at behavioral finance har en stor indvirkning på boligmarkedet 

lige nu, fordi markedet er meget positiv og optimistisk, også selvom vi pt. står i en tid med 

usikkerheder grundet en pandemi.  

 

5.5 Er der en økonomisk krise?  

I problemformuleringen beskrives der en ’Covid-19’ krisen, men er der en konkret krise? De 

fundamentale faktorer tegner et billede af, at Danmark er i en økonomisk krise, da BNP er 

faldet ca. 4% i perioden 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020. BNP rettede sig en smule i den 

positive retning i 4. kvartal 2020. Renten svinger mellem 0,5-1,5%, men denne er stadig på et 

meget lavt niveau, som vi pt. ikke betegner som et større problem for dansk økonomi. 
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I en længere artikel fra TV2 fra 21. februar 202145, spørger TV2 Michael Svarer, professor i 

nationaløkonomi og tidligere overvismand, samt Tore Stramer, cheføkonom i dansk erhverv, 

omkring den danske økonomiske situation, samt hvorfor mange økonomer spår en lys fremtid 

for dansk økonomi – som alt andet lige vil påvirke hvor optimistisk markedet er. Michael Svarer 

forklarer blandt andet, at BNP tallene vi ser nu ikke er gode, men det er markant forbedret i 

forhold til det man estimerede ville ske i foråret 2020. Han forklarer også hvordan forbruget 

hurtigt steg igen, da folk stadig ønskede at købe mad, tøj og boliger hvilket har medført, at 

virksomheder ikke gik konkurs, og beskæftigelsen ikke faldt som man frygtede. Tore Stramer 

følger op med at forklare hvordan krisen fandt sted i foråret, og at man har oplevet en 

økonomisk vækst resten af 2020. Både Michael og Tore supplerer med, at de begge forventer 

et økonomisk ”boom” når 2. nedlukning, i efteråret af 2020 og foråret af 2021, er overstået. 

De forklarer også, at man ikke kan sammenligne dette med finanskrisen, da dette er en 

sundhedskrise og ikke en økonomisk krise, og de henviser til at den finansielle sektor i Danmark 

er robust.  

 

Jævnfør artiklen er mange brancher, som oplevelsesøkonomien og rejsebranchen, udfordrede 

økonomisk af de nuværende restriktioner. Dette supplerer Euler Hermes, verdens største 

virksomhed inden for garantiforsikringer, som er en del af Allianz koncernen, op med. I en 

økonomisk analyse fra 2021 forklarer Ana Boata, chef for makroøkonomisk research hos Euler 

Hermes, at udviklingen i konkurser fra 2019 til 2021 er steget med 22% i Danmark. Hun 

forklarer, at forbrugertilliden i de nordiske lande er stigende grundet frygt for arbejdsløshed, 

som hun mener vil udvikle sig til, at folk ikke ønsker at bruge penge46., og folk hellere vil 

opbevare likviditet på bankkontoen i usikre tider.  

Ved nærmere undersøgelse forklarer Karsten Poul Jørgensen, bankøkonom i Lån og Spar, at 

forbrugertilliden udvikler sig positivt pt., og at vi oplever det højeste niveau inden for dette 

siden Covid-19’s første nedlukning i foråret 202047. Dette er også interessant, da det viser 

forbrugertilliden i Danmark er stigende, hvilket giver en god indikation af den økonomiske 

udvikling.  

 
45 Dansk økonomi er på historisk nedtur, men vi skal ikke være bekymrede, siger eksperter - TV 2 
46 Økonomisk analyse: Covid-19 trækker mørke skygger over verdensøkonomien (eulerhermes.com) 
47 Forbrugertilliden på højeste niveau i et år | Lån & Spar (lsb.dk) 

https://nyheder.tv2.dk/penge/2021-02-15-dansk-oekonomi-er-paa-historisk-nedtur-men-vi-skal-ikke-vaere-bekymrede-siger
https://www.eulerhermes.com/da_DK/viden-om-kreditforsikring/blog/oekonomisk-analyse-covid-19-traekker-moerke-skygger-over-verdensoekonomien.html
https://www.lsb.dk/nyheder/2021/april/forbrugertilliden
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Begge artikler, samt analysen fra Euler Hermes viser, at vi oplevede et økonomisk dyk i foråret 

2020 ved første nedlukning, men at der generelt er positive tegn over hele linjen. Euler Hermes 

påpeger især, at de forventer den ’økonomiske normal’ stadig har lange udsigter, men at man 

kan forvente det går fremad når vacciner udrulles. De gætter endda på, at 80% af det globale 

BNP er tilbage på et normalt niveau i 2022.   

 

5.5 Hvordan har priserne udviklet sig i Europa?  

I en verden med international samhandel er dansk økonomi meget afhængig af andre landes 

økonomi – især inden for den europæiske union. Dansk statistik har lavet en oversigt over, 

hvordan det er gået i andre europæiske lande vedrørende boligpriser med hjælp af data fra 

EuroStat, som er den europæiske statistikbank i EU. Nedenstående figur48 viser en oversigt 

over boligprisindekset i 30 medlemslande hvor det ses, at priserne er steget i 27 ud af 30 lande 

i Europa i perioden 4. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020, som afspejler perioden under COVID-19.  

Figur 20: Boligprisindeks i EU 

 

Kilde: Danmarks Statistik  

Det er interessant at bemærke at man oplever prisstigninger i de fleste lande, på trods af man 

i mange lande har oplevet nedlukninger og restriktioner grundet COVID-19, ligesom vi har 

oplevet i Danmark. Mikkel Høegh, afdelingsdirektør hos Jyske Realkredit fortæller, at det er 

interessant at et land som Italien, som har været hårdt ramt af COVID-19, men som også har 

 
48 Husmarkedet slår rekord på trods af COVID-19 - Danmarks Statistik (dst.dk)  

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2021/2021-01-15-husmarkedet-slaar-rekord-paa-trods-af-covid
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oplevet en længere boligkrise de seneste år ser, at priserne stiger med 1% i denne periode49. 

Det samme gør sig gældende med Storbritannien, hvor man ventede prisfald grundet Brexit og 

COVID-19. Her er priserne steget 2,7 %, hvilket må siges at være overraskende.  

Det er tidligere beskrevet, hvordan den menneskelige psyke fungerer når der træffes 

beslutninger på boligmarkedet, og hvordan de forskellige biases kan have en indvirkning på 

boligmarkedet, hvilket belyses i dette afsnit, ved at inddrage to undersøgelser fra henholdsvis 

YouGov og Boligøkonomisk Videnscenter. I undersøgelserne spørger de respektive institutter 

danskerne ind til, hvilke forventninger de har til prisudviklingen på det danske ejerboligmarked, 

hvilke årsager der er til deres forventninger, samt hvordan de tror coronaepidemien kommer 

til at påvirke boligmarkedet. 

 

5.6 Undersøgelse udarbejdet af YouGov  

I undersøgelsen fra Home, udarbejdet af YouGov,  spørges 2004 respondenter fra 5 forskellige 

regioner i Danmark hhv. Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, om 

spørgsmålet ”Hvordan tror du, at huspriserne udvikler sig på landsplan i 2021?” 

Ud af de ca. 2.000 respondenter, har ca. 1.500 respondenter svaret på spørgsmålet og givet 

deres holdninger til udviklingen. Af respondenter tror 9 % huspriserne skal stige 5 % eller mere 

i 2021, hvilket er 3 %-point højere end i 2020. 35 % procent tror på at huspriserne skal stige 2-

4 %, hvilket er 5 %-point højere i 2020. Af de 1.500 respondenter har 27 % skrevet at de 

forventer priserne ca. er uændret, hvilket er et fald med 6 %-point fra året før. 5 % tror på at 

boligmarkedet skal falde mellem 2-5 %, hvilket er uændret fra 2020.  

 

 

 

 
49 Her stiger huspriserne langt mere end i Danmark - FINANS  

https://finans.dk/privatokonomi/ECE12690171/her-stiger-huspriserne-langt-mere-end-i-danmark/?ctxref=ext
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Tabel 2: YouGov undersøgelse5051 

Hvordan tror du, at huspriserne udvikler sig på landsplan i 

2021? 2021 2020 

5% eller mere  9% 6% 

2-4% højere end nu  35% 30% 

Cirka uændrede (-1% til 1%) 27% 33% 

2-5% lavere end nu  5% 5% 

Ved ikke  24% 26% 

 
100% 100% 

Kilde: Home A/S  

Tallene viser, at der er en generel stigning i den optimisme, der er omkring prisstigninger på 

boligmarkedet.  Henrik Hauthorn Jensen, boligmarkedsanalytiker hos Home fortæller, at det 

er ”almindelig psykologi”, der skal forklare at boligmarkedet har udviklet sig godt på trods af 

nogle chokeffekter ovenpå Covid-19 i hhv. marts og april måned 2020. Han bruger følgende 

sætning om respondenter og interessenter i boligmarkedet i 2020 ”Man kigger på, hvordan 

det er gået og prøver at danne sig egen mening om, hvordan det kan blive”, og bliver ved med 

”Køberne kan læse, at det går godt, og priserne stiger. Og så kommer der typisk den her vi-skal-

med-på-vognen bølge”. Ud fra tallene, samt ud fra Henrik Hauthorn Jensen udtalelser, virker 

det til at det psykologiske spiller en rolle. Hans første udtalelse kan refereres til Anchoring Bias, 

hvor individet kigger hvordan priserne er nu, og kommer så med en holdning til hvordan man 

forventer priserne er fremadrettet, ud fra hvordan prisniveauet er nu. Man kan også 

argumentere for, at Loss Aversion Bias spiller en rolle, da de potentielle boligkøbere er bange 

for at misse chancen for, at komme med på bølgen når alt går godt, og til sidst kan man også 

nævne at Confirmation Bias også kan fylde en del, da man kigger på boligprisernes udvikling, 

og så undersøger man ikke nærmere omkring hvorfor priserne måske er som de er. Henrik 

Hauthorn Jensen anden udtalelse som lyder ”Køberne kan læse, at det går godt, og priserne 

stiger. Og så kommer der typisk den her vi-skal-med-på-vognen bølge”, kan refereres til Herding 

 
50 https://home.dk/bolignyt/flere-artikler/januar-2020/danskerne-huspriserne-stiger-
for-8-aar-i-traek-i-2020/ 

 
51 07-21-prisforventning-2021_regioner.pdf (home.dk) 

 

https://home.dk/bolignyt/flere-artikler/januar-2020/danskerne-huspriserne-stiger-for-8-aar-i-traek-i-2020/
https://home.dk/bolignyt/flere-artikler/januar-2020/danskerne-huspriserne-stiger-for-8-aar-i-traek-i-2020/
https://home.dk/media/773789/07-21-prisforventning-2021_regioner.pdf


Side 68 af 81 
 

Bias. Tidligere beskrives ’The Social Proof’ effekt, som er når andre mindre informerede 

investorer følger de bedre informerede investorer som betegnes f.eks. autoriteter og trend-

settere. Herding Bias går netop ud på at folk følger og kopierer hinanden til tider, og det virker 

til denne udtalelse, samt på baggrund af at forventninger stiger jf. tallene, at folk skal med på 

bølgen inden det er for sent.  

Om undersøgelsen i 2021 udtaler Henrik Hauthorn Jensen ”Det er tydeligt, at det 

bemærkelsesværdige comeback, som boligmarkedet har præsteret efter nedlukning af 

Danmark i foråret, og især den stærke afslutning på året, giver ny næring til ny optimisme 

omkring huspriserne”. En sådan udtalelse kan også føre til, at folk udvikler et Confirmation Bias, 

fordi det måske følger med i Homes ugebreve/undersøgelser, og bemærke en 

boligmarkedsanalytiker skriver ”….. den stærke afslutning på året, giver ny næring til ny 

optimisme omkring huspriserne”. 

 

5.7 Undersøgelse udarbejdet af Boligøkonomiske Videnscenter   

I dette afsnit anvendes data fra Boligøkonomisk Videnscenter fra 3. kvartalsrapport fra 2020. 

Her er valgt et udsnit af den danske befolkning i alderen 20-74 år, hvor der i alt har været 1.987 

responder, hvoraf 973 har svaret på alle spørgsmål stillet. Der er udvalgt fem af spørgsmålene 

fra rapporten, som vi mener giver et overblik over de vigtigste resultater.  

Figur 2 fra undersøgelsen viser forventninger til prisudviklingen på et parcelhus. Her ses det at 

respondenterne er blevet spurgt om deres forventning til priserne på et dansk parcelhus om 5 

år, prisen om 1 år og prisudviklingen det seneste halve år. Det ses at 65 % af respondenterne 

forventer en prisstigning inden for 5 år, hvor kun 9 % forventer et prisfald. På kort sigt forventer 

hele 41 % prisstigninger, hvor kun 15 % forventer prisfald. Det kan roligt siges, at 

respondenterne er meget optimistiske på vegne af boligmarkedet, og de altså ovenpå 

coronaepidemiens gøren i Danmark, stadig tror på prisstigninger. Her kan man forestille sig, at 

boligejere, samt boligkøbere oplever et ’Overconfidence Bias’, fordi de virker meget selvsikre i 

deres svar, og der alt andet lige måske burde være en højere grad i pessimisme i en tid, hvor 

der er en pandemi, som påvirker markederne i en vis grad og skaber usikkerhed.  

Hvis respondenter inden de svarede på spørgsmålet, har haft viden om de prisstigninger 

boligmarkedet har oplevet de seneste år, så kan man godt tro, at de baserer deres 
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forventninger ud fra et ’Anchoring’ Bias, da de baserer priserne ud fra udviklingen der har 

været i foregående år.  

Figur 21: Respondenternes indtryk af og forventninger til udviklingen i prisen på almindeligt 

dansk parcelhus 

 

Kilde: Boligøkonomisk Videnscenter – Danskernes forventninger 3. kvartal 2020, s. 2 

Figur 3 viser udviklingen i danskernes indtryk af boligmarkedet prisudvikling, samt deres 

forventninger til udviklingen. De spørges kun indtil danske parcelhuse. Igen er de blevet spurgt 

ind til priser om 1 år, priser om 5 år, samt deres forventning til prisudviklingen for et halvt år 

siden. Her ses det, at danskerne har haft en stabil forventning om stigende priser indenfor 1 år 

siden medio 2011, men at der har været små forventninger til prisfald i perioder. I primo 2020 

kommer der et stor fald, som ikke er set siden finanskrisen.  

Forventninger til priserne om 5 år er i en negativ retning indtil medio 2020, hvor kurven igen 

er stødt stigende til det forhenværende niveau. Igen er det interessant at se, at respondenter 

igen er meget positive ligesom i figur 2, i forhold til hvad man kunne forvente i en krise.  
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Figur 22: Udvikling i nettotallet for danskernes indtryk af og forventninger til udviklingen på 

pris på et almindeligt dansk parcelhus 

 

Kilde: Boligøkonomisk Videnscenter – Danskernes forventninger 3. kvartal 2020, s. 4 

I figur 4 er respondenterne blevet spurgt ind til, hvilke årsager der ligger bag deres 

forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet. De er blevet spurgt ind til følgende ledende 

emner; 1) coronaepidemien, 2) prisudviklingen, 3) Danmarks økonomi, 4) renteudvikling og 5) 

politikere. I nedenstående graf ses det, at prisudviklingen, samt Danmarks generelle økonomi 

er de to vigtige emner, når danskerne tænker udviklingen i boligpriser. På den korte horisont, 

i perioden maj 2020 til august 2020, topper coronaepidemien sideløbende med Danmarks 

økonomi. Renteudvikling og især politikere syntes ikke at være lige så vigtige. Kun lidt over 40 

% har renteudviklingen med i deres overvejelser.  

Figur 23: Årsager til respondenters prisforventninger  

 

Kilde: Boligøkonomisk Videnscenter – Danskernes forventninger 3. kvartal 2020, s. 5 
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I dette afsnit bliver respondenterne spurgt direkte ind til, hvordan de tror coronaepidemien 

kommer til at påvirke priserne på boligmarkedet. Respondenterne er blevet spurgt i maj 2020 

(figur 12) og i august 2020 (figur 7). I 2. kvartal af 2020 svarer respondenterne, at 18 % 

forventer priserne vil stige, 22 % svarer at priserne vil være ændret, hvor 5 8 % mener at 

boligpriserne vil falde. I 3. kvartal 2020 ser tallene mere optimistiske ud. Her svarer 24   % at 

boligpriserne vil stige, 46 % svarer at de mener de vil være uændrede, hvor 29 % mener 

boligpriserne vil falde. Det er bemærkelsesværdigt at optimismen vedrørende prisudviklingen 

kan gå fra 58 % som tror på fald i maj 2020, til at falde til 29 % som tror på fald i august 2020. 

Det er et markant fald på meget kort tid.  

Figur 24: Tror du at coronaepidemien kommer til at påvirke boligmarkedet således, at 

boligpriserne vil:  

 

Kilde: Boligøkonomisk Videnscenter – Danskernes forventninger 3. kvartal 2020, s. 9 + 

Boligøkonomisk Videnscenter – Danskernes forventninger 2. kvartal 2020, s. 13 

En sådan stigende optimisme kan føre til at man opleve et ’Overconfidence Bias’ i markedet, 

hvor folk er meget optimistiske i deres handler. Det kan føre til et ’Herding Bias’ fordi folk løber 

i samme retning, og mange måske følger trendsettere og andre eksperter. ’Social proof’ kan 

også være et fænomen, man ser. Som vi beskriver tidligere i opgaven, virker ’Social proof’ 

optimalt i komplekse markeder, hvor investorer oplever det er svært at tage beslutninger. I en 

situation, hvor man oplever en masse økonomisk usikkerhed i forbindelse en pandemi, er det 

bemærkelsesværdigt at forventninger til priserne er stigende.  

Det samme billede er gældende i figur 8 og figur 13, hvor respondenterne spørges ind til, 

hvordan udviklingen i antal handler, vil udvikle sig. I maj 2020 (figur 13), mener 15 % at antal 
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handler vil stige, 23 % at antal handler vil være uændret, samt 60 % at handler vil være 

faldende. I august 2020 ser tallene igen mere optimistiske ud. Her mener 25 % antal handler 

vil stige, 38 % mener priserne vil være uændret, og 34 % mener priserne vil falde.  Igen er det 

bemærkelsesværdigt, at forventningerne drejes i en positiv retning relativt hurtigt. På en 3-

måneders periode mener 60 % priserne vil falde i maj 2020, til kun 34 % tror priserne vil falde 

i august 2020.  

Figur 25: Tror du at coronaepidemien kommer til at påvirke boligmarkedet således, at antallet 

af handler vil:  

 

Kilde: Boligøkonomisk Videnscenter – Danskernes forventninger 3. kvartal 2020, s. 9 + 

Boligøkonomisk Videnscenter – Danskernes forventninger 2. kvartal 2020, s. 13 

Begge undersøgelser giver indtryk af, at respondenter er overvejende positive, når de skal 

vurdere udviklingen på huspriserne fremadrettet. I undersøgelsen udarbejdet af YouGov er 

respondenter endnu mere optimistiske omkring prisudviklingen i år 2021, end de var over 

prisudviklingen i år 2020 på trods af, at vi har haft en pandemi i samfundet i hele år 2020. På 

baggrund af undersøgelsen, samt understøttet af udsagn fra en boligmarkedsanalytiker fra 

Home, syntes resultaterne fra undersøgelsen at være bemærkelsesværdige.  

 Det samme gør sig gældende for undersøgelsen fra Boligøkonomisk Videnscenter. Overordnet 

ser vi en positiv trend, og undersøgelsen viser at respondenter er optimistiske, og tror på 

stigende boligpriser fremadrettet. Især er det interessant at se, at man op i 2.kvartal vægter 

’Danmarks økonomi’ og ’Coronapandemien’ som de vigtigste årsager, hvor disse falder drastisk 

i 3. kvartal af 2020, da man igen vægter ’Prisstigninger’ som mere væsentlige i forhold til 
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pandemien og økonomien – muligvis fordi priserne bliver ved med at stige på trods af 

rentestigning og pandemien. Det er interessant, at man ikke vægter de to førstnævnte højere 

i denne periode, fordi der endnu ikke var en reel godkendt vaccine før 9. november 2020, hvor 

Pfizer og BioNTech, to større amerikanske medicinalvirksomheder meddelte verden, at de have 

en test, der var 90 % sikker52.  

 

5.8 Delkonklusion  

Det er svært at konkludere hvorfor, at priserne har udviklet sig som de har, ud fra de 

fundamentale faktorer i vores analyse – især taget i betragtning at man oplever en pandemi i 

denne periode, som påvirker økonomien på BNP, den lange rente, samt beskæftigelsen. Vi kan 

ikke med sikkerhed sige hvilke årsager der gør, at kvadratmeterpriserne ikke falder i 2020 

under COVID-19, men vi mener en hovedårsag kan være, at genopretning af økonomien gik 

meget hurtigt i Danmark. BNP udviklede sig meget positivt ultimo 2020, og beskæftigelsen var 

stort set uændret. En mulig forklaring kan være de tidligere nævnte hjælpepakker.  

I en verden med samhandel har den europæiske økonomi en effekt på den danske økonomi, 

og indirekte en effekt på det danske boligmarked. Vi er i vores analyse ikke dykket ned i de 

mange økonomier i Europa, men vi har undersøgt hvordan priserne har udviklet sig. I alle 30 

lande ud over 3 lande, har priserne udviklet sig i en positiv retning fra 4. kvartal 2019 til 3. 

kvartal 2020. Dette mener vi også kan have spillet en rolle.  

I stedet for de mellemlange – og langsigtede faktorer, bør de kortsigtede faktorer omkring de 

psykologiske faktorer spille en rolle, når prisudviklingen på boligmarkedet betragtes. I de to 

anvendte undersøgelser, har respondenterne en meget positiv tilgang til boligmarkedet, og 

selvom vi ikke kan måle det, mener vi ud fra resultaterne fra undersøgelserne, at biases er 

tilstede på det danske boligmarked for parcelhuse. I undersøgelsen fra Home mener vi, at der 

vises tegn på Anchoring Bias, Confirmation Bias, Loss Aversion, samt Herding Bias. I 

undersøgelsen fra Boligøkonomisk Videnscenter mener vi, at der er tegn på Confirmation Bias, 

Anchoring Bias og Herding Bias.  

 

 
52 Tidslinje over coronakrisen: Hvad skete der og hvornår? | Tænketanken EUROPA (thinkeuropa.dk) 

http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-coronakrisen-hvad-skete-der-og-hvornaar
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6. Konklusion 

 

Det ønskede formål med denne hovedopgave, var at undersøge de fundamentale og 

psykologiske faktorer, som påvirker priserne på det danske boligmarked fra 1998-2020, og 

benytte resultatet, til at forstå prisudviklingen under den økonomiske krise i 2020, forsaget af 

Covid-19.  

 

Priserne på boliger i Danmark er steget fra 6.300 i 1998 K2 til godt 15.000 i 2020 K4, altså en 

stigning på 138 % i de seneste 22 år. Boligen prisfastsættes som et duale gode, og der er derfor 

to forskellige markeder der bestemmer prisen på boligen. Betragtes boligen som et 

investeringsgode, er der lov om udbud og efterspørgsel, der finder ligevægt og det boligen skal 

koste på kapitalmarkedet. Her bliver prisen på fremmedkapital, altså realkreditrenten, meget 

essentiel. Anses boligen som en boligtjeneste afhænger efterspørgslen af den individuelle 

husstand, som stiller krav ud fra husstandens disponible indkomst, indretning og kvaliteten ved 

boligen. Der er siden 1960’erne stillet større krav fra husholdninger til at boligen indeholder 

flere kvm, førstegangskøbere bliver yngre når de handler bolig, og man bor færre personer pr. 

bolig. Ud fra den boligøkonomiske grundmodel, betyder det, at efterspørgslen efter 

boligtjenester øges, og der er derfor opført flere boligtjenester. Denne udvikling forsætter 

stadig i 2020, og på kort sigt, betyder der at den gennemsnitlige kvm pris er stigende. Danmarks 

Statistik beretter om, at antal salg af enfamiliehus ligger på højeste niveau siden 2006, hvor 

det endda ligger ca. 4.000 styk højere end niveau fra 200653. En anden interessant udvikling er, 

at antallet at boliger som sættes til salg, er faldet markant i perioden 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 

2021. Antal villaer og parcelhuse til salg er faldet med næsten 23% i perioden, og selvom dette 

er tilfældet, afspejler det sig ikke i antallet af bolig som bliver solgt – og endda til en høj pris. 

Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden fortæller, at udbuddet rigtig nok er faldet, 

men der samtidig sættes flere boliger til salg end normalt54. Da udbuddet er faldende, er det 

tegn på, at efterspørgslen er højere end udbuddet, hvilket er medårsag til, at priserne presses 

opad, jf. den boligøkonomiske grundmodel. 

 
53 Husmarkedet slår rekord på trods af COVID-19 - Danmarks Statistik (dst.dk)  
54 Boligmangel i alle regioner: Kun en meget lille del af husene er til salg | Boligsiden.dk (ritzau.dk) 

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2021/2021-01-15-husmarkedet-slaar-rekord-paa-trods-af-covid
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/boligmangel-i-alle-regioner-kun-en-meget-lille-del-af-husene-er-til-salg?publisherId=2576999&releaseId=13614624
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Ud fra en multipel regressionsanalyse er de udvalgte økonomiske faktorer: BNP, 

Beskæftigelsen, byggeomkostningerne, disponible indkomst, befolkningstilvæksten, den 

korte- og den lange benyttet. Ud fra højeste mulige forklaringsgrad, laveste standardafvigelse 

og en P-værdi tæt på 0, er de økonomiske faktorer, der kan forklare udviklingen fra 1998 K2 

til 2020 K4 indsnævret til BNP, beskæftigelsen og den lange rente. Forklaringsgraden er på 87 

%, hvilket er højt og med en lav standardafvigelse på 847,45 og et signifikansniveau F på 0,00, 

er modellen af en fin kvalitet og vi er tilfredse med resultatet. Modellen beskriver, at ved en 

stigning i BNP og beskæftigelsen samt et fald i renten, vil kvadratmeterprisen i Danmark stige. 

 

Da regressionsanalysen viser en forklaringsgrad på 87 %, konkluderer vi, at de resterende 13 

%, kan skyldes de psykologiske faktorer, som kortlægges i næstfølgende analyse. Ifølge 

Expected Utility Theory bør menensker agere ud fra de økonomiske, fundamentale faktorer, 

men ud fra Prospekt Theory agere mennesker irrationelt og tager ikke nødvendigvis højde for 

de økonomiske faktorer, der bestemmer prisen på boliger på mellemlang sigt. Den 

irrationelle adfærd skyldes bl.a. at hjernen er styret af to systemer, et hurtigt og instinktivt 

system og et langsomt og analyserende system. Mennesker benytter ofte det første system, 

når vi skal handle ud fra stressede situationer eller ud fra informationer som er mangelfulde 

eller ufuldstændige, som kendetegner boligmarkedet. Analysen konkluderer, at den 

irrationelle adfærd bliver styret ud fra forskellige biases. Overconfidence bias, hvor man 

overvurderer egne evner, til at handle på boligmarkedet. Framing Bias, hvor den konkrete 

situation, som boligtageren står i, påvirker, hvordan man træffer beslutninger og man ser 

således ikke det store billede. Loss Aversion Bias er relevant, fordi det er, og har været, 

populært at handle fast ejendom i Danmark og er kendt af mange som en god investering. 

Man kan derfor blive påvirket af, at man ”gå glip af noget”, hvis man ikke er med på bølge og 

man derfor miste en mulighed. Herding Bias, hvor man følger flokke, fordi det er det alle gør, 

og man bliver tryg ved, at mange andre står i samme situation, som man selv gør. 

Confirmation Bias, hvor man bliver bekræftet i, hvad man allerede tænker på forhånd. 

Såfremt priserne på boligmarkedet stiger, bliver man måske bekræftet i, at man er god til at 

træffe beslutningen om køb/salg af bolig. Sidst, men ikke mindst, Anchoring Bias, hvor man 

holder fast ved, den tankegang man har omkring prisdannelsen på boligmarkedet. 
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I 2020 var økonomien påvirket af pandemien, Covid-19, og BNP faldt, renten steg og faldt i 2. 

kvartal i 2020. Dog så vi, at alle tre økonomiske faktorer hurtigt rettede sig igen, allerede i 3. 

kvartal, så muligvis var ”den økonomiske krise” ikke en egentlig krise? Grundet 

hjælpepakkerne er mange kommet hurtigt i job igen og BNP er ikke faldet så meget, som man 

kunne have frygtet. Dog er det bemærkelsesværdigt, at priserne steg med 6 % i et år, med 

økonomisk tilbagegang, ud fra de faktorer, som netop burde forklare prisudviklingen med 87 

%. Dette kan skyldes, at dette ikke kan benyttes over ét enkeltstående år, da det kan forklare 

en prisudviklingen over en længere periode – og dermed på mellemlang sigt. Ud fra 

undersøgelser kan det udredes, at mange er positive over for prisudviklingen på 

boligmarkedet, og dermed konkluderes, at den høje prisstigning på boligmarkedet skyldes de 

psykologiske faktorer, som netop kan forklare tendensen på kort sigt.  

Der kan være mange grunde til, at folk er optimistiske omkring boligmarkedet. Ud fra hvordan 

de fundamentale faktorer har udviklet sig i 2020, giver dette ikke en nærliggende årsag på, 

hvorfor priserne steg i 2020. Sammenholder man dette med analysen omkring de psykologiske 

faktorer er der en overvægt mod, at det skyldes de psykologiske faktorer, fordi mennesker er 

meget optimistiske omkring hvor boligpriserne bør bevæge sig hen, hvilket prisdannelsen 

afspejler. 

 

7. Perspektivering  

Emnet omkring prisudviklingen på ejerboligmarkedet fylder meget i dansk økonomi, og 

boligmarkedet og den danske økonomi er stort set uadskillelige, når vi taler om økonomisk 

fremgang og tilbagegang. De fundamentale faktorer er udtrykt ved BNP, den lange rente og 

beskæftigelsen, som påvirker prisfastsættelsen. Resultatet er meget relevant, og det er med til 

at give en forståelse af hvilke fundamentale og psykologiske faktorer som påvirker priserne på 

ejerboligmarkedet.  

Inden undersøgelserne begyndte, havde vi en forventning om, at de fundamentale faktorer 

ville have en høj forklaringsgrad og dette viste de sig også at have. Vi mener grundet 

prisudviklingen, forventningerne, samt den økonomiske tilstand i 2020, at denne periode er et 

klart eksempel på, at de psykologiske faktorer spiller en stor rolle i prisudviklingen på 
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boligmarkedet på kort sigt, da vi kan se forventninger er meget positive, selvom der er en del 

usikkerheder grundet Covid-19.  

I vores opgave fokuserer vi på enfamiliehuse, og har afgrænset os fra alle andre boligformer. 

Det kunne dog være interessant at undersøge, hvordan de andre boligformers priser har 

udviklet sig under Covid-19, og om hvilke forventninger der er til disse kontra enfamiliehuse, 

da det måske giver et mere fyldestgørende billede af boligmarkedet. Hvis man undersøgte 

ejerlejligheder i vækstområder som København og Aarhus, ville man muligvis opleve, at 

priserne er mere volatile og denne boligform i storbyer måske påvirkes på en anden måde end 

parcelhuse gør. Fra det psykologiske aspekt er det måske også endnu mere tydeligt, at de 

psykologiske faktorer spiller større rolle i disse områder, da følelser og biases er endnu mere 

tydelige i markeder med volatilitet og usikkerhed.  

I opgaven er det fravalgt at undersøge, om der er bobletilstande på det danske 

ejerboligmarked. Dette mener vi kunne være interessant at arbejde videre med, og især prøve 

at undersøge nærmere hvor boblen eventuelt skulle opstå.  Det ses i vores opgave, at priserne 

er steget meget de seneste ca. 10 år, og at det ikke lader til at stoppe grundet folks optimisme, 

samt de egentlig gode økonomiske tal, der foreligger under de fundamentale faktorer. Ud fra 

vores analyse kan vi ikke direkte konkludere, om der pt. er en boligboble på det danske 

boligmarked for enfamilieshuse, men man kunne arbejde videre på opgaven ved at analysere 

det ved at bruge Case & Schillers 7 boblekriterier, hvor man kan kigge nærmere på 

forventningerne, motiver, opmærksomheden omkring boligmarkedet osv. Dette kan give en 

bedre forståelse for, om der er en boble på vej, men det kan naturligvis ikke give et 100% 

sikkert svar, da nogle af punkterne skal måles ved kvalitative data.  

I forlængelse af, at man undersøgte om der er en bobletilstand på det danske boligmarked, 

kunne det være interessant at undersøge hvilke politiske indgreb man kan lave, hvis man 

ønsker at bremse de stigende boligpriser – og også omvendt i situationer, hvor markedet er i 

faldende tilstand, hvad man kan gøre hvis man ønsker at stimulere boligmarkedet. Her kunne 

det være spændende at undersøge hvilke værktøjer vores finanstilsyn i Danmark har, samt 

hvilke effekter de forskellige værktøjer kan skabe.  

Med denne opgave har vi også skrevet den med udgangspunkt i, at det kunne være interessant 

at hive den frem om 5 år igen og vurdere, om de resultater vi kommer frem til, og de tanker vi 
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gør os omkring boligmarkedet, holder stand i forhold til nutidens marked. Der er stadig mange 

usikkerheder med tanker på Covid-19. De makroøkonomiske tal ser relativt fornuftige ud, og 

selvom der er kommet en del forsinkelser i vaccineplanen, så virker markedet stadig meget 

optimistisk. Vi mener dog det bliver spændende at følge, om boligmarkedet holder stand 

igennem hele Covid-19 pandemien, og om optimismen holder i hele perioden, så de positive 

takter kan fortsætte indtil vi er tilbage til normale tilstand.  

Noget som vi mener kan skubbe boligpriserne i en negativ retning inden for de næste 5 år er, 

at vi oplever større rentestigninger eller at vi skulle opleve beskæftigelsen falde, fordi flere folk 

bliver arbejdsløse pga. eftereffekterne af Covid-19. Det tror vi, både på baggrund af vores egen 

regressionsanalyse, men også fordi vi mener beskæftigelsen kan gå i en negativ rente efter 

Covid-19, især 

 når hjælpepakkerne ikke er tilgængelige mere. Renten kan man måske forestille sig kan stige, 

hvis vi kigger mod USA og Præsident Joe Biden, hvor de er i færd med at ’pumpe’ mange penge 

ind i de amerikanske markeder, hvilket i økonomisk teori kan føre til en højere inflation, som 

kan føre til en stigning i renten. Dette kunne være interessant at vende retur og analysere om 

5 år, når konsekvenserne ved Covid-19 pandemien forhåbentligt er transparente og man har 

fået mere data. 
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https://hbr.org/2004/12/born-to-herd
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2021/2021-01-15-husmarkedet-slaar-rekord-paa-trods-af-covid
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9. Bilag 

• Vedhæftede bilag med excelark over følgende i rækkefølge: 
o Dataark med kvartalsvise observationer fra de udvalgte fundamentale faktorer: 

Befolkningstilvæksten, disponible indkomst, beskæftigelsen, korte- og lange 
rente, byggeomkostningerne og kvadratmeterpriserne fra 1998 K2-2020 K4.  

o Lineære regressionsanalyser over de fundamentale faktorer 
o Figurer over de fundamentale faktorer sammenholdt med kvadratmeterpriserne 
o Multipel regressionsanalyse 1 
o Multipel regressionsanalyse 2 
o Multipel regressionsanalyse 3 
o Samvariation mellem de fundamentale faktorer 
o Observationssæt over boligformerne ejet af privatpersoner i Danmark 

 


