
Theis Andersen 
Coronas påvirkning på boligmarkedet 
09-08-2021 
Vejleder Karsten Poul Jørgensen  
  HDFR 
 
   

1 
 

Coronas påvirkning på boligmarkedet 

 

 

 

 

 



Theis Andersen 
Coronas påvirkning på boligmarkedet 
09-08-2021 
Vejleder Karsten Poul Jørgensen  
  HDFR 
 
   

2 
 

Indhold 
Indhold ............................................................................................................................................................... 2 

Executive summary............................................................................................................................................ 3 

Indledning .......................................................................................................................................................... 3 

Motivation for opgaven ..................................................................................................................................... 5 

Problemfelt, problemformulering og problemstilling ....................................................................................... 6 

Problemfelt/problemstilling .......................................................................................................................... 6 

Problemformulering ...................................................................................................................................... 6 

Afgrænsning ...................................................................................................................................................... 8 

Metode og teorier ............................................................................................................................................. 9 

Modeller og teorier ..................................................................................................................................... 10 

Undersøgelse og opgavens opbygning ........................................................................................................ 12 

Dataindsamling ............................................................................................................................................ 13 

Validitet af opgaven ..................................................................................................................................... 14 

Definition på boligprisboble ............................................................................................................................ 15 

Analyse ............................................................................................................................................................ 15 

Indledende analyse ...................................................................................................................................... 15 

Historik om finanskrisen og hvorfor den opstod ......................................................................................... 17 

Kort historik om Corona .............................................................................................................................. 18 

Udbud/efterspørgsels ...................................................................................................................................... 19 

Finanstilsynets regulativ af boligmarkedet ................................................................................................. 21 

SKAT ............................................................................................................................................................. 26 

Den boligøkonomisk grundmodel ............................................................................................................... 31 

Fundamentales på virkning på boligmarkedet ................................................................................................ 37 

Korrelation på fundamentale .......................................................................................................................... 45 

Multiple regressions analyse ........................................................................................................................... 49 

Case og Schillers kriterier for bobler ........................................................................................................... 56 

Psykologi .......................................................................................................................................................... 65 

Del konklusion ................................................................................................................................................. 66 

Konklusion ....................................................................................................................................................... 71 

Perspektivering ................................................................................................................................................ 73 

Kritik af opgaven og dens indhold ................................................................................................................... 74 

Litteraturliste ................................................................................................................................................... 75 

 



Theis Andersen 
Coronas påvirkning på boligmarkedet 
09-08-2021 
Vejleder Karsten Poul Jørgensen  
  HDFR 
 
   

3 
 

Executive summary  
 

This report addresses people with interest in the financial world, and mostly with interest in the 

real estate market. The topic is especially relevant now, due to the Corona pandemic which is 

happening all around the world. The Corona situation has left its marks on the financial world if we 

look worldwide. If we look at the financial situation in Denmark, it is not as critical as everyone 

first feared.  

This report contains an analysis of the development on the real estate market due to Corona, and 

why we see this development. The reports also contain an analysis of why we see this 

development in the market now, unlike the development in the market we saw last time we had 

the financial crises in Denmark.  

The analysis shows that the reason we see the positive development in the housing market, is 

because we have a strong economy today, compared to the last financial crises. We also see from 

the analysis, that since the last financial crises a lot of initiatives has been taken in the bank world, 

to secure the economy for everyone. Also, the government and the financial consuls has come up 

with a lot of requirements  for the banks to comply. Therefore, we can say that it is likely that we 

have learned a lot after the last financial crises, and that has an important role in the development 

we see in this Corona crises.  

The conclusion to this analysis is, that the Corona situation has not influenced the real estate 

market. At least not a negative one. A thing I do not include in my analysis is the meaning of the 

psychological behavior, which I believe has an important role. I can from my analysis conclude, 

that people have been more aware of the importance of paying off on their loans and have a 

bigger savings, so that they are prepared to what may come.  

Indledning  

Corona startede som en mindre virus i Kina tilbage i november/december 2019. Verden over 

fulgte vi på afstand udviklingen i Kina. Ugerne gik og stille og roligt bredte Corona virus sig til hele 

verden. Hvad der startede som en ubetydelig virussygdom i Kina, skulle snart have en stor 
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påvirkning på en lang række faktorer i hele verden. En af disse faktorer er samfundsøkonomien og 

mere specifikt den danske samfundsøkonomi.  

Den danske økonomi er sammensat af en lang række forskellige faktorer, ligeså er det danske 

boligmarked. I løbet af de sidste mange år, har der i Danmark været mange forskellige finansielle 

kriser med den ene eller den anden økonomiske påvirkning. Alle disse kriser er startet på hver 

deres måde, samt har haft hver deres forskellige påvirkning på den danske økonomi. I nu lidt over 

1 års tid har Corona været en del af vores dagligdag, men har der i virkeligheden været tale om en 

Coronakrise af finansiel karakter, ligesom med finanskrisen i 2008?  

Kigger man på det danske boligmarked, så efterlader Coronakrisen ikke mange spor. Tværtimod 

har man set en stigning i 2020 på 4,1 procent1. 

Dette ligger til grund for mit valg af emne til denne opgave, da jeg finder det interessant, at denne  

pandemi ikke har haft nogen negativ påvirkning på boligmarkedet.  

Denne opgave er udarbejdet i perioden 01-01-21 til 09-08-21, hvor jeg tager udgangspunkt i den 

danske økonomi og det danske boligmarked, set i forhold til Corona. Her vil jeg se på, hvad der 

driver det danske boligmarked og den danske økonomi. Derudover vil jeg analysere, om vi kan 

være på vej ind i en ny boligboble da vi tidligere har haft en boligboble i 00’erne.   

Rigtig mange danskere følger interesseret med i det danske boligmarked, da mange selv har 

ejerbolig. Derfor finder jeg mit valgte emne interessant for mange almene borgere, som også kan 

have interesse i at få belyst, om vi kan være på vej ind i en ny boligkrise og på den måde sikre sig 

selv bedst muligt mod dette.  

I denne opgave ønsker jeg også at kigge på, om vi har taget ved lære af fortidens fejl og 

perspektivere tilbage til finanskrisen. Det findes interessant at se på, hvilke tiltag der er gjort efter 

finanskrisen, som kan havde være med til den positive påvirkning vi ser på boligmarked, selv under 

Coronakrisen. Der vil  kommes nærmere ind på dette senere i min opgave.    

 
1 https://danbolig.dk/nyheder/2020/hvorfor-gar-boligmarkedet-fri-af-coronakrisen--og-vil-det-fortsatte/ 

https://danbolig.dk/nyheder/2020/hvorfor-gar-boligmarkedet-fri-af-coronakrisen--og-vil-det-fortsatte/
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Det som der håbes på at få ud af opgaven, er at kunne komme med en forsigtig prognose om, 

hvordan det danske boligmarked vil se ud i en kortere tidshorisont (1 år) og mellem lang horisont 

(5 år), jeg vurdere ikke en lang tids horisont er relevant for opgaven grundet at holde fokus på en 

bestemt periode. Her vil der blive se ind i hvilke tiltag man kan eller bør tage allerede nu for at 

undgå en potentielle ny boligboble.  

I afgræsningen kommer jeg mere ind på hvordan jeg begrænser opgavens omfang og holde det 

mest muligt på et vis niveau, for at det ikke bliver for omfattende.  

Motivation for opgaven 

Formålet med dette afsluttende speciale på HD 2. del finansiel rådgivning, er at få analyseret og 

diskuteret, hvilke faktorer der har haft direkte og indirekte påvirkning på boligmarked samt at 

analysere, hvorfor vi ikke ser en stor negativ nedgang i boligmarkedet.  

Mit formål er også at få belyst nogle af de forskelligheder der er, hvis man drager paralleller 

mellem Coronakrisen og Finanskrisen, da jeg finder det interessant at kigge på, om den danske 

økonomi og herunder specielt boligmarkedet, er stærkere i dag end ved finanskrisen.  

Min store motivation for denne opgave er, at det er noget som er meget relevant lige nu og her, 

og noget som er i igangværende. Det vil altså være en opgave, hvor jeg ikke selv vil kunne give alle 

svarende, da der er en stor ukendt faktor, som hedder fremtiden.  

Til dagligt sidder jeg i dag, som bankrådgiver og derfor er boligmarkedet og den danske økonomi, 

en ting der generelt fylder meget. Dette er også med til at skabe yderligere motivation hos mig, da 

jeg dagligt sidder og skal rådgive i det danske boligmarked.  

Jeg ønsker selv igennem denne opgave at opnå en større forståelse af boligmarkedet, samt de 

mange mekanismer, som kan påvirke netop dette.  
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Problemfelt, problemformulering og problemstilling  

Problemfelt/problemstilling  
Det emne, som jeg har valgt at analysere i denne opgave, er Coronas påvirkning på boligmarkedet. 

Her vil jeg i min analyse perspektivere tilbage til finanskrisen. Jeg har netop valgt at perspektivere 

tilbage til finanskrisen, fordi den havde så stor påvirkning på den danske økonomi og det danske 

boligmarked med f.eks. fald i ejendomspriser, fald i aktier og øget arbejdsløshed. Der er også 

punkter i finanskrisen, som er interessante at kigge på, og se om man i dag har draget viden af den 

og taget ved lære.   

Det som jeg i min analyse vil kigge på, er om vi har en for høj prissætning eller marked følger de 

normale markedsmekanismer. Når denne del af analysen er færdig, finder jeg det interessant at 

kigge på om man allerede nu bør og kan, lave tiltag i forhold til fremtidens økonomi, for ikke at 

havne i en eventuel ny boligkrise. Så opgavens formål vil også være at analysere, om 

boligmarkedet er rigtig prissat eller om man bør gå ind og påvirke det.  

I denne sammenhæng drager jeg Coronapandemien ind i billedet, da den har stor påvirkning på 

den danske økonomi og verdensøkonomien. Da Corona brød ud frygtede mange for, hvad der 

skulle ske med priserne.  Det vil jeg kigge nærmere på, analysere og se hvordan boligmarkedet har 

udviklet sid under Corona.  Herunder, hvordan det ser ud i dag og hvordan det kan komme til at se 

ud.  

Problemformulering  
 

Den afsluttende opgave søger først at analysere, hvordan boligmarkedets udvikling har været 

under Corona, samt at kigge på en række af de faktorer, som været med til at give en forklaring på, 

hvorfor vi ser denne udvikling. Hertil vil der kun blive kigget på 1 families huse i hele landet som en 

samlet betragtning eller gennemsnit. Dette er for at have det bedst mulige overblik og for ikke 

samlingen forskellige boligtyper som ejerbolig(Ville/rækkehus og lejligheder og andelsboliger).  

Fokuser vil være fra år 2000-2020 for at danne det bedst mulige materiale til at kunne analysere 

boligmarked i dag og tidligere.  
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De fag, som jeg vil inddrage i opgaven, til at kunne besvare problemformulering er følgende:   

• Skat  

Dette fag bruger jeg til at se ind i, hvilke historiske begivenheder, som har haft en større effekt på 

boligmarkedet, og den almindelig danskers indkomst samt om nogle historiske begivenheder har 

haft indflydelse på den skat som der er i dag, hvor der evt. kan reguleres i den i dag eller ændres. 

Samt hvordan det er i dag og hvad der kan gøres i fremtiden.  

• Retlig regulering  

Her ser jeg på, hvad der er kommet af tiltag gennem tiderne fra finanstilsynet til bankerne og 

deres kreditpolitik. Dernæst kigger jeg på, hvordan det har påvirket boligmarkedet, gennem 

tiderne, nu og fremover. Det som der også ses ind i, er hvis man skruer på nogle af disse 

mekanismer, hvad sker der så? 

• Boligøkonomi  

Boligøkonomi er et væsentligt fag i denne opgave, da der er en del modeller og teorier fra fagets 

pensum, som jeg vil drage nytte af til at analysere boligmarkedet ved finanskrisen kontra nu og 

evt. i fremtiden. 

• Frie midler 

Det som jeg bruger det til er at sammenligne en boliginvestering også ens frie midler i alternative 

investeringer og afkastkravet hertil.  

• Risikostyring i finansielle virksomheder 

Faget risikostyring vil være meget lidt inddraget i denne opgave, men det bliver nævnt og er 

bestemt relevant, i det bankerne har nogle solvenskrav som de skal leve op til. Dette er også 

noget, som hænger i god tråd sammen med boligmarkedet.  
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Dette leder til problemformuleringen, som findes nedenfor: 

 

 

For at besvare problemformuleringen, er der valgt at dele analysen op i en række 

problemstillinger, som underspørgsmål, der skal lede til en samlet besvarelse af min 

problemformulering.  

 

 

I min afsluttende konklusion besvares problemformuleringen som en helhed, igennem min 

besvarelse af mine underspørgsmål. Jeg vil analysere, hvert enkelte underspørgsmål ved hjælp af 

relevante modeller og teorier, samt ved inddragelse af det data jeg har indsamlet i min 

opgaveskrivning.  

Afgrænsning  
                                                                                                                                                                                            

Mit speciale vil tage udgangspunkt i boligmarkedet og hele tiden havde dette i fokus. Det er klart, 

når man taler om boligmarkedet, så kan det ikke undgås at tale om de mange mekanismer, som 

påvirker dette. Disse mekanismer vil jeg naturligvis også inddrage, men fokuset vil altid være 

boligmarkedet.  

Hvorfor er boligmarked steget så meget trods Corona? 

 

1) Hvordan har boligmarkedet udviklet sig under Corona og hvorfor?  

2) Er boligmarkedet stærkere i dag end ved finanskrisen og hvorfor/hvorfor ikke?  

3) Hvilke fundamentales kan fortælle noget om boligmarkedets udvikling og hvordan 
påvirkes boligmarked af disse i datiden, nutiden og fremtiden? 

4) Hvilke forbehold og tiltag kan man eller bør man tage, for at undgå en ny boligkrise?  
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Når man igen taler om boligmarkedet og den danske økonomi, så kunne man også meget let 

inddrage andre landes økonomi, eller hele verdensøkonomien, da denne har en stor påvirkning på 

den danske økonomi. Dog har jeg valgt i denne opgave at afgrænse mig til den danske økonomi, 

og det danske boligmarked.  

For at Begrænse opgavens omfang vælges der at blive kigget på en familie huse i hele Danmark. 

Det forudsættes det er en almindelig husstand med 2 voksne og ca. 2 børn. Der vælges at sortere 

Lejligheder, sommerhuse og andelsboliger fra grundet omfanget hvis disse skulle med. Der vælges 

hele landet og ikke et specifikt område da, en potentialkrise rammer alle. Derfor er der ikke taget 

højde for vækst kommuner (KBH osv.) og udkants Danmark, hvor dette er relevant at kigge på, vil 

der blive kommenteret på i det enkle afsnit, hvis der ville kunne komme et andet resultat 

afhængigt af om det er vækst kommune eller udkants Danmark.  

Metode og teorier 

Det teoretiske grundlag i denne afsluttende opgave, er udarbejdet på baggrund af relevante bøger 

samt materiale fra studiets pensum. Dernæst er der inddraget mange relevante artikler, som er 

fundet igennem søgning på nettet. 

Til dagligt arbejder jeg som bankrådgiver, og beskæftiger mig derfor dagligt med økonomi og 

boligmarkedet. Den viden jeg har igennem mit arbejde, kommer derfor også til udtryk i min 

opgave.  

Jeg vil i min opgave arbejde deduktivt2, da jeg vil tage udgangspunkt i eksisterende teorier og 

modeller, og opstille det som skal undersøges, ved efterfølgende af inddrage data. Min metodiske 

tilgang til denne opgave, er ikke at tage udgangspunkt i en eller to overordnet teorier, men 

inddrage de forskellige modeller og teorier direkte i min analyse, hvor de har relevans.  

Mine tanker var, at jeg ville udarbejde interviews til at besvare nogen af mine spørgsmål, men jeg 

fandt det desværre svært at få nogle brugbare interviews. Derfor er en stor del af min opgave 

 
2 Valg der skaber viden, S.Voxted (2006) 
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bygget op omkring disse modeller og teorier fra uddannelsens pensum, samt artikler og data fra 

blandt andet fra statistikbanken.  

De kilder som der bruges i denne opgave, bliver gennemgået kritisk inden brug af dem og hvor 

relevante de er. Hvis der forekommer en artikel, er den blevet læst igennem og vurderet om 

hvorfor den er brugbar, det kunne f.eks. være en ekspert der har udtalt sig i artiklen. Her er der 

forståelse for at det som eksperten har udtalt, kan blive fordrejet eller på anden måde videre 

formidlet anderledes. Eksperten som udtaler sig, skal have en vis viden om emnet førend det vil 

blive draget ind i denne opgave. Det bedste ville være hvis, der kunne laves et interview eller få 

det data som eksperten har udtalt sig om for selv at vurdere om det er retvisende.  

Modeller og teorier  
 

Dette er en kort beskrivelse, af de enkelte modeller og teorier, samt hvorfor, og til hvad jeg vil 

benytte i min opgave. Dernæst laves også en kort kritik af de enkelte modeller, for at belyse 

eventuelle mangler i modellen, som kan have indflydelse i opgaven, så det er tydeligt for læseren, 

at meget af analysen ikke er endegyldigt og at man kan fortolke på mange forskellige måder.  

I selve min analyse, vil jeg beskrive modellen mere dybdegående der, hvor den inddrages.  

• Udbud og efterspørgsels – Dette punkt er med da er meget væsentligt for stort set alle 

markeder. Derved er det også væsentligt for boligmarked og se hvordan udbuddet og 

efterspørgslen har udviklet sig og hvorfor. Kritikken er at det kan være svært at lave et endeligt svar 

da alt ikke er analyseret i forbindelse med Corona endnu og nogle ting kan der ikke findes et svar på 

endnu.  

• Finanstilsynet regulativer for boligmarkedet – Dette bruges til, hvordan finanstilsynet er 

gået ind og går ind og påvirker boligmarkedet. Her er der ingen kritik, men man kan gå ind 

og se, hvad de kan lave af tiltag og analyserer, hvordan det kan påvirke boligmarkedet.  

• Hendershott & White (2000) – Skat Grundlaget for at skat er med i denne opgave er at 

både boliger bliver beskattet, indkomst og aktier. Grundet de corona pakker som er lavet 
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og tidligere skatteregler, er dette afsnit væsentligt. Kritikken er at det svært at ændre på og 

svært at spå om fremtiden.  

• Grundmodellen DiPasquale og Jørgensen 2010 – Denne model giver et forsimplet indblik i 

udbud og efterspørgsel på boligmarkedet. Grundlaget for valget af denne model er, at den 

giver et godt overblik fra start. Som sagt er modellen simpel, hvilket gør, at man er nødt til 

at forholde sig kritisk, da der blandt andet ikke er nogen tilpasningsmekanismer i denne 

model.    

• Fundamentales – Det er udvalgte faktorer som er samfundsmæssige vigtige for at alt løber 

rundt positivt og hvordan samfundet vil se hvis en rykker på sig og hvad det har af 

betydning. Dem her bliver også brugt gennem de 2 næste afsnit. De er rigtig væsentlige for 

hele opgaven. Kritikken er at det kan være vanskeligt at holde den røde tråd og holde sig 

inde for den valgte analyse.  

• Korrelation – Er medtaget i denne opgave, da det giver et godt indblik i hvordan de valgte 

fundamentales påvirker hinanden om det er positivt eller negativt, dette kommes der mere 

ind på. Det negative ved denne er datasættet som skal bruges til beregningen, skal være 

retvisende ellers er den ikke brugbar. 

• Regressionsanalyse på baggrund af fundamentales – Grunden til denne er, at her har man 

nogle variabler med ind i ligningen og ser ud i mellemlangtidshorisont. Kritik er, at man kan 

tage mange forskellige variabler med ind, det kan være svært at lave et stort nok datasæt 

til dette. Samt om resultatet så er retvisende.  

• Case og Schillers kriterier for bobler – Der er 7 punkter som jeg vil analysere og drage 

nytte af. Valget af modellen er, at den har direkte fokus på om der er dannet en boble på 

boligmarkedet. Det negative ved teorien er, at de fokuserer på kun 7 udvalgte punkter, 

hvor man kunne have fokus på mange andre også. 

• Psykologi – Dette er en kort afsnit, hvor der vil blive taget udgangspunkt i at der er nogle 

psykologiske ting, som ikke kan analyseres med et retvisende resultat. Eller er forskelligt fra 
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individ til individ, der er mange tanker og følelser omkring boligmarked, det sværere er at 

have retvisende kilder og modeller til at analysere dette.  

Undersøgelse og opgavens opbygning  
 

Min afsluttende opgave undersøger, hvordan boligmarkedets udvikling har været under Corona, 

samt forsøge at belyse hvorfor. Dernæst undersøges forskellen på udviklingen, hvis vi også kigger 

tilbage på finanskrisen. Denne undersøgelsesstrategi, er derfor bygget op som et casestudie.3 

Dette, da jeg vil undersøge udviklingen i et forløb, som sker lige nu og her samt holde det op imod 

fortiden. Et casestudie er typisk karakteriseret ved at være en kvalitativ undersøgelse af et 

afgrænset tilfælde/emne. Formålet ved at have valgt netop denne undersøgelsesstrategi, er at 

opnå en konkret og detaljeret viden, som kan bruges i praksis.  

Selvom et casestudie oftest er karakteriseret ved en kvalitativ undersøgelse, så er der i denne 

opgave tale om en kvantitativ tilgang. Kvantitativ undersøgelse forbindes med reduktionisme, tal 

og statistik. Det er typisk knyttet op på en deduktiv metode, en lav grad af fortolkning, samt en høj 

grad af generaliserbarhed.4 Da jeg vil undersøge boligmarkedet og dens udvikling, hvor der også 

ses på andre økonomiske forhold, vil en kvantitativ metode være den mest passede.  

Opgavens opbygning bygger på en meget traditionel opgaveopbygning. Jeg har nedenfor valgt at 

udarbejde en figur over opgavens struktur. Dette med formål at give læseren et samlet overblik, 

samt at holde den røde tråd igennem min opgave.  

Opbygningen i min analyse del, vil ikke være så struktureret som først ønsket. Dette da en del af 

mine valgte modeller og teorier er med til at besvare mere end 1 af mine underspørgsmål, og 

derfor bliver strukturen svær af overholde og opdele i mine 4 underspørgsmål. Derfor har jeg valgt 

at opbygge min analyse, hvor jeg kigger på alle de modeller og teorier jeg har valgt, og laver små 

del konklusioner undervejs. Efter min analyse, vil jeg i min konklusion først lave 4 del konklusioner 

 
3 Valg der skaber viden – S.Voxted (2006) 
4 https://metodeguiden.au.dk/kvalitativ-og-kvantitativ-forskning/ 
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på mine 4 underspørgsmål, og til sidste have 1 samlet konklusion til besvarelsen af min 

problemformulering.  

 

 

Dataindsamling 
 

Dataindsamling sker via CBS søgemaskine og Danmarks statistik. Herved vil jeg også bruge 

almindelig google søgninger og finde artikler eller lignende, for at underbygge min analyser og 

teorier. Jeg vil forhold mig kritisk i brugen af diverse artikler og udtalelser fra forskellige 

organisationer, virksomhed og personer.  

Corona og dens økonomiske påvirkning har fyldt meget og fylder fortsat meget, og derfor har mine 

søgninger ikke været svære.  
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Validitet af opgaven   
 

Reliabilitet og validitet er 2 begreber, som benyttes når man skal måle kvaliteten af 

undersøgelsen, som er foretaget i forhold til det indsamlede data5. Reliabilitet dækker over 

undersøgelsens pålidelighed, og henviser her til kvaliteten af de data, som man har fundet frem. 

Validitet handler om gyldighed, og kigger på om hvorvidt man nu har undersøgt det man ville i 

problemformuleringen.  

Reliabiliteten er oftest noget, som hænger godt sammen med kvantitativ metode, og er derfor 

relevant for min opgave. Den måde jeg har vurderet reliabiliteten på, er ud fra et kig på data 

fundet hos statistikbanken, artikler samt min egen viden fra mit arbejdsliv. Hvis der er en 

sammenhæng i data fra statistikbanken, samt artikler understøtter tallene – så kan jeg hurtigt med 

min egen viden som bankrådgiver også vurdere, at reliabiliteten er høj.  

Opgaven er 100% udarbejdet af mig og derved kan jeg have holdninger eller meninger som kan 

skinne igennem i opgaven, også set i lyset af, at dette er noget jeg beskæftiger mig med til dagligt.  

Jeg vil forholde mig så vidt muligt neutral og analysere emnerne kritisk.   

Som nævnt overfor vil jeg forholde mig så kritisk som muligt til alle aspekter i opgaven, så vel 

teorier, modeller, som empiri.  

Da min opgave netop ikke inddrager nogle interviews, hvor der kan stilles spørgsmålstegn ved 

troværdigheden, så vil jeg selv vurdere, at validiteten i min opgave bliver høj, da den bygger blandt 

andet tal fra den danske statistikbank. Der hvor validiteten, ikke helt opnås, vil jeg mene, er ved 

mit forsøgt på at besvare spørgsmål, som har et fremtidsaspekt indover. Her kommer jeg med 

egne vurderinger ud fra min analyse, men da det kan være rigtig svært at spå om den fremtidige 

udvikling, når vi snakker boligmarkedet og ikke mindst den danske økonomi, så kan der stilles 

spørgsmålstegn ved om spørgsmålet overhoved kan besvares.  

 

 
5 https://hvadvilduvide.dk/metode/validitet-og-reliabilitet/  

https://hvadvilduvide.dk/metode/validitet-og-reliabilitet/
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Definition på boligprisboble 
 

For at give læseren bedre forståelse af begrebet boligprisboble, således at når der analyseres om 

der er en boligpris boble nu eller fremover kan det nemmere danne et overblik.  

”En økonomisk cyklus som er karakteriseret ved en hurtig ekspansion efterfulgt af kontraktion” 

Dette er på ejerbolig marked, som i denne opgave hvor der analyseres en families huse. Hvor de 

boligpriser nogle gange kan stige hurtigt, med forståelige elementer, som høj konjektur, lavt rente 

niveau.6 

Her har investoren en indflydelse med at hvis de tror på marked stiger og poster meget af deres 

kapital ind i boligmarked og trækker flere investorer med ind, så kan de holder priserne kunstigt 

oppe end til det går galt. Her ser investorer på et tidspunkt at prisen er for høj prisfast sat eller er 

ved at toppe også trækker de deres investering og marked kollapser.  

Der er mange måder at dette kan analyseres på og forskellige vinkler, så dette er meget kort og 

forsimplet forklaring.  

Analyse  

Indledende analyse 
 

Indledningsvis vil startes med at se på udviklingen i boligpriserne, for at danne et grundlag for 

opgavens analyse og hvad der skal findes frem til. Derfor er taget en kurve med fra Danmarks 

statistik som viser udviklingen i en familiers huse for hele landet.    

 
6 Jørgensen 2010A 
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7 

Dette er gennemsnits kvm pris for en 1 families bolig i for hele landet. Som det ses, kom der et dyk 

ved finanskrisen og var først oppe igen på niveau ved år, 2013/2014 for gennemsnittet, end inden 

finanskrisen start. Hvor det kan ses ved Corona i år 2020 at den springer mere drastisk ned også op 

igen, til over niveauet for inden.  

Dette er super interessant at analysere om hvad årsagerne er til dette samfundsmæssigt. Der er 

nogle variationer om det er finanskrisen, eller Corona. Grundlaget for dette er at det ene var en 

reelle økonomiskkrise hvor den anden er en sundhedskrise, så det skal huskes at skilles ad i løbet 

af analysen.  

Derfor kan der stadig trækkes mange parlere mellem dem, for det er de samme faktorer som der 

vil blive analyseret. Det som er interessant er hvordan de har udviklet sig i forbindelse med 

finanskrisen og Corona, da den også har haft konsekvenser, men det kommes der ind på i 

analysen.  

Der er valgt, kort at skrive om lidt historik omkring finanskrisen. Dette for at give en indledning 

om, hvorfor den i grove træk opstod og hvad den havde af betydning for økonomien.   

 
7 Statistikbanken  

https://www.statistikbanken.dk/ej13
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Herefter vil jeg komme ind på, hvad finanstilsynet har gjort for at forhindre, en eventuel ny krise 

skulle opstå.  

Jeg vil også lave en kort beskrivelse med historik omkring Coronakrisen. Hvad viden der er omkring 

denne, hvor det er mere faktuelt, som hvor den opstod osv. Dette er for at give læseren en 

forståelse for hvad der lægger til grund for analysen og konklusioner.  

Historik om finanskrisen og hvorfor den opstod 
 

Finanskrisen som ramte hele verden, satte sine tydelige spor i Danmark og fik den danske 

finansielle sektor og andre brancher i knæ. En af de ting, som gjorde at krisen blev så uoverskuelig 

var, at den kom pludselig fra USA, som kom ud med det man kalder ”subprime-lånemarked”8.  

Det var en måde, hvorpå folk i USA kunne købe f.eks. en bolig via subprime-lån, også udsted man 

dette produkt som resten af verden eller almindelige folk kunne investere i. Det var et alt for 

kompliceret produkt og ingen vidste, hvor stor risiko, der egentlig var forbundet ved dette. 

Det som gjorde, at mange investerede i dette produkt, var at de fik rigtig gode ratings9, og derved 

blev sat med for lav risiko.  

Krisen tog for alvor fat i Danmark, da Roskilde bank gik konkurs d. 24/08 2008. Herefter eskalerede 

det, og samfundsøkonomien begyndte at smuldre. Konsekvenserne var mange. Flere mistede 

deres arbejde, huspriserne faldt og ikke alle havde midlerne til at klare sig. Danskerne havde levet 

over evne og levet for lånte penge, da man vurderede, at deres aktiver bare ville stige, og derfor 

kunne de bare låne det tilsvarende eller mere. Dernæst kom også rentetilpasningslån og 

afdragsfrihed, som gjorde, at mange flere danskere havde råd til at købe dyrere boliger, og låne 

for mere. Det resulterede i, at bankernes udlån sprang i vejret, og de begyndte at finansiere dette 

ved at låne pengene ude i kapitalmarkedet, da der ikke var nok indlån i bankerne.  

 
8 https://faktalink.dk/titelliste/kris/krisaktu  
9 Rating firmaer bruges også i dag f.eks. morning star, hvor man vurderer forskellige virksomheder og hvor sikre de er.  

https://faktalink.dk/titelliste/kris/krisaktu
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Dette betød, at da bankerne kom i vanskeligheder måtte nogen lukke, fusioner med andre banker 

og ellers havde staten også lavet hjælpepakker til bankerne. Herunder blandt andet garanti på 

750.000 i indlån, som staten ville garanter for. Der kom i alt 5 bankpakker under finanskrisen10.  

Det har taget lang tid at opbygge økonomien igen, og den dag i dag, er der stadig nogen som er 

påvirket af finanskrisen. Siden da er finanstilsynet også kommet med krav til en banks solvens for 

at undgå ovenstående situation igen, dette kommer jeg ind på senere.  

Kort historik om Corona 
Corona som udbrød i Kinas Wuhan provins11 i 2019, spredte sig hurtigt til hele verden og der blev 

hurtigt registret tilfælde i alle dele af verden. Da det var en så ny sygdom, vidste man ikke meget 

omkring denne sygdom, mange har dog tidligere forsket i sygdomme og pandemier og vidste 

hvilke tiltage der kunne hjælpe. Det som man ikke vidste på forhånd var, hvordan den smittede 

(via kontankt, blod eller luft osv.) og hvor dødelig den var.  

Dette betød, at da den havde spredt sig tilstrækkeligt, begyndte verden at lukke ned. Det var 

meget forskelligt fra land til land, om man lukkede ned og hvor meget man lukkede ned, samt om 

det enkle individ isolerede sig, hvis man var i risiko gruppen. I Danmark lukkede vi meget ned i 

marts 2020, og der kom restriktioner og anbefalinger fra regeringen. Det gjorde også, at flere 

virksomheder var nødt til at omstrukturere, da de skulle sende personale hjem for at arbejde 

hjemme og nogle kunne slet ikke arbejde, da det var fysisk arbejde og ikke over en computer. Det 

var her nogle begyndte at blive nervøse for både sygdommen og økonomien, og regeringen måtte 

tage nogle vigtige beslutninger.  

Vi står nu her 1 år efter at Danmark lukkede ned første gang. Siden hen er der udviklet vacciner og 

verden er ved at blive vaccineret og åbne igen, der er dog forskel på om vi kigger på ulande eller 

ej. De fattigere lande kan være længere tid om at blive vaccineret, da de ikke har midlerne til at 

købe vaccinen, som vestlige lange. De kan også få dem leveret af vestlige lande hvis de har 

overskud af vacciner. 

 
10 https://finansdanmark.dk/10-aaret-for-krisen/bankpakkerne/  
11 https://faktalink.dk/coronavirus-covid-19/udbredelse-behandling-covid-19 

https://finansdanmark.dk/10-aaret-for-krisen/bankpakkerne/
https://faktalink.dk/coronavirus-covid-19/udbredelse-behandling-covid-19
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Jeg vil løbende komme ind på mange forskellige ting angående Corona og dens økonomiske 

betydning for boligmarkedet.  

Jeg vil gerne sige fra start, at man kan naturligvis ikke kan sætte pris på et menneskeliv. 

Spørgsmålet om, hvorvidt der er handlet korrekt fra regeringen eller ej, må historien vise, samt 

være op til den enkeltes egen mening og vurdering. Det som jeg vil have fokus på, er naturligvis 

det økonomiske aspekt i håndteringen af Corona. Da jeg udelukkende kigger på økonomien, så er 

det med en bevidsthed om, at det kan lyde, som kritik af nedlukningen og dens økonomiske pris.  

Udbud/efterspørgsels 

Det som er rigtig væsentligt for boligmarkedet er udbud og efterspørgsel, det danner nogle helt 

basale forudsætninger for prisdannelsen på boligmarkedet. Dette er væsentligt at kigge på for, 

hvad var årsagen til at boligmarkedet har udviklet sig som det har med ned og opture ved Corona, 

nogle af svarene kan forhåbentligt findes via opgaven.   

Det som er væsentligt at kigge på, er perioden som der analyseres på, for der bliver kigger på år 

2000-2020 er markedet elastisk, da der kan nås at blive bygget mange nye boliger. Hvis der kigges 

på en kort periode, er marked in-elastisk12 da der ikke kan nås at blive bygge mange nye boliger.  

Under Corona blev efterspørgslen mindsket til at starte med, grundet usikkerheden omkring, 

hvordan det hele ville forløbe, generelt i samfundet både økonomisk og helbredsmæssigt osv. Der 

sås faktisk ind i større prisfald på boligmarkedet og ikke ind i prisstigninger.  

Nationalbanken har lavet en analyse d. 23-07-2021, hvor de ser på Corona og boligmarkedet.  

Citat: ”udviklingen på boligmarked har siden pandemiens udbrud i marts 2020 været usædvanlig. 

Priserne er steget betydeligt, til trods for at nedlukningen af samfundet har ført til store 

midlertidige økonomiske tilbage slag. Prisstigningerne har været større, end hvad udviklingen i fx 

renter og indkomster tilsiger”. 13 

 
12 Jørgensen 2010A 
13 ANALYSE_Nr. 16 - Robustheden på boligmarkedet bør styrkes.pdf (nationalbanken.dk)  

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/06/ANALYSE_Nr.%2016%20-%20Robustheden%20på%20boligmarkedet%20bør%20styrkes.pdf#search=boligmarked
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I samme periode ved Coronas udbrød blev der også skrevet følgende af nationalbanken.  

Citat: ”udbruddet af covid-19 resulterede i en brat opbremsning på det danske arbejdsmarked. 

Antallet af tilmeldte ledige steg med 54.000 personer på få uger, og 250.000 blev sendt hjem på 

lønkompensation”. 14 

Derved kan dette ikke forklares via en almindelig udbuds- og efterspørgsels teori. Efterspørgslen 

har været markant i forhold til forventningerne og der har været et for lille udbud. Som Jørgensen 

er inde på, er marked in-eksastik, da der ikke kunne nås at blive bygge nye boliger, og derfor kan 

forklaringen være at efterspørgslen er steget på andre boliger.  

Der er også andre forklaringen, men de er svære at dokumentere. Det er nemlig at mange 

danskere blev hjemsendt enten på lønkompensation eller arbejde hjemmefra. Så at de fik øjne op 

for deres bolig og hvad de ville have anderledes eller at der simpelthen bare skulle ske noget, det 

kunne være renovering af forskellige ting, have arbejde, skift af bolig eller en ny hobby der kunne 

laves hjemmefra. Herved også at når man fandt ud af at hjemmearbejde var fint, skulle det 

indrettes anderledes eller mere plads. Dette er svært at tolke noget på, og finde teorier eller noget 

grundlag for hvorfor priserne skulle agere som de har gjort. En forklaring kan være som 

ovenstående at der skulle være mere plads i hjemmet og eller have en altan eller have, for at 

kunne komme ud og sidde.  

Heri skal der også tænkes andre ting med ind i udbud/efterspørgsel for hvordan ser sælger på sit 

eget hus kontra køber? Har sælger nogle affektionsværdier for ejendommen, som de beregner 

med ind i salget, har naboen lige solgt sit for 3.000.000 kr. og dit hus er bedre placeret, bedre 

indrettet og generelt bare bedre. I det danske boligmarked har sælger haft flere købere til samme 

hus og prisen er blevet presset op i en budrunde.  

Eks.  

 
14 Economic Memo nr. 13.pdf (nationalbanken.dk) 

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/09/Economic%20Memo%20nr.%2013.pdf
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Med pokemon kort, hvor de gamle kort har fået stor affektionsværdi for dem som er vokset op 

med dette og vil give mere for kortet end for andre som ikke har gået op i det eller vokset op med 

det.   

Del konklusion 

Konklusion ved dette afsnit, er marked ikke har reageret som det normalt skulle på en udbud 

efterspørgsels kurve, men ellers er der noget som er overset i analyse delen, som at der er bygget 

mange flere boliger og det er gået stærkere end som så. Ellers var der rigtig mange nybyggede 

boliger i gange også har haft den effekt som kan ses, med at udbuddet ikke kan følge med 

efterspørgslen. Hvis det er tilfældet så kan der argumenteres for at den passer ind i en 

udbud/efterspørgelses kurve, men hvornår vender det? Hvis det forsætter således med at 

boligmarked er i sælgeres favør, hvornår tipper det så, for priserne på en 1 families huses stiger, 

det så vi i indledning.  

Kritikken af modellen 

Den kritisk som der skal gives er at boligmarked er ukendt og herved om det er et helt almindeligt 

marked som kommer til at rebalancher sig. Derfor er opstår kritikken i usikkerheden af om det en 

retvisende analyse der er lavet eller ej.  

Finanstilsynets regulativ af boligmarkedet 
 

Finanstilsynet blev dannet på grundlag af Basel-komitéen15 

Finanstilsynet, er gennem årene efter krisen, kommet med mange ændringer til boligejere og 

dem, som ønsker at komme ind på boligmarkedet. Jeg vil i dette afsnit kigge på hvilke tiltag, som 

er kommet fra finanstilsynet og som er en god indledning til mine analysere omkring forskellen 

inden finanskrisen og frem til nu.  

 
15 https://www.finanstilsynet.dk/tilsyn/internationalt-og-eu/internatioanle-standarder-for-tilsyn-med-finansielle-
virksomheder  

https://www.finanstilsynet.dk/tilsyn/internationalt-og-eu/internatioanle-standarder-for-tilsyn-med-finansielle-virksomheder
https://www.finanstilsynet.dk/tilsyn/internationalt-og-eu/internatioanle-standarder-for-tilsyn-med-finansielle-virksomheder
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Det skal siges fra start, at ingen af disse tiltag var der før Finanskrisen.  

Jeg vil prøve at gøre det så simpelt som muligt ved at tegne en trekant, med følgende 3 punkter: 

Gearing, formue og rådighedsbeløb.  

 

Disse 3 punkter16 ser man på i banken, når man skal bevillige lån eller ændre på lån i nuværende 

bolig.  

Grunden til jeg har lavet det som en trekant, er at alle 3 skal være opfyldt for at man kan 

godkendes til at optage et lån. Der findes dog undtagelser inden for dem alle, samt at de også 

supplere hinanden.  

• Gearing: Anbefaler man (Finanstilsynet/regeringen anbefaler) skal være 3,5. Grundlaget for 

dette er så mange gange man kan geare sin indtægt, før end der nogle smertegrænser. 

Dette er taget og beregnet efter finanskrisen, da flere lå med høje gearinger. Den beregnes 

ved at du tager din eller jeres årlige indkomst og ganger med 3,5 så er det den mest 

optimale gæld du eller I kan have. Her skal man huske, at det er inklusiv alt andet gæld 

man måtte have i forvejen. Hvis den kommer over 4,0-4,9 skal du eller I kunne tåle en 10% 

stresstest, det vil sige at priserne på ejendomme skal kunne falde 10% uden man får en 

negativ formue. Hvis den bliver 5,0+ så skal man kunne tåle samme stresstest bare på 25%.  

 
16 https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9619  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9619
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• Formue: Før Finanskrisen kunne man finansiere alle omkostninger oven i lånene og en 

100% finansiering fra start ved boligkøb. Det kan du ikke mere, da du skal have 5% i 

udbetaling + omkostninger.  Grunden til dette, er man ikke vil sætte folk for hårdt, hvis 

noget skulle gå galt, eller der kom et mindre udsving i marked. Det kan man også se, 

hvordan den hænger sammen med Gearing, jo større formue du har jo bedre stiller du dig 

selv. Samt de sving som der kan komme, eller der kommer noget som gør at boligen skal 

sælges igen indenfor 1 år, så står du ikke med lige så stor gæld, da der er omkostninger i 

forbindelse med salg til mægler, bank og evt. advokat.  

• Rådighedsbeløb: Der er nogle minimumskrav fra finanstilsynet som beskriver, hvad en 

enkelt voksen skal have tilbage til sig selv efter alle faste udgifter. Dette punkt har mange 

banker holdninger til, men ingen må gå under finanstilsynets minimumskrav. De er 

kommet frem til dette ved at analysere hvad der bliver brugt hos den enkle familie også 

lavet krav til minimum for at sikre at alle burde have råd til at leve.  

Det som der bliver lagt vægt på i denne, det er man ikke sætter familierne for hårdt, så 

derfor regner man også et nuværende rådighedsbeløb inden købet. Så hvis en familie på 3 

har et rådighedsbeløb på kr. 20.000 i dag, og ønsker at købe en ny bolig og falder til kr. 

13.000, så lever de stadig op til minimumskravene, men de falder kr. 7.000 om måneden. 

Her skal man tage en dialog med dem og finde ud af, hvor de kan undvære de penge henne 

og hvordan de vil have det med det.  

• Gearing inden finanskrisen: Gearing brugte man ikke inden finanskrisen, til at finde ud af 

om låntager faktisk kunne sidde med lånet. Derfor så man utroligt høje gearinger med ikke 

den optimale formue i forhold til stresstest17.  Som det ses i artiklen, er det noget som der 

gås meget op i og der bliver lavet påtaler og udelt bøder, hvis man ikke lever op til dette 

som bank. Derfor kan man sige, at der også er kommet nye regler til banker og deres 

kapital, til at kunne stå imod risikable lån og have en stor solvens18. 

 
17 https://www.berlingske.dk/virksomheder/finanstilsynet-provinsbanker-er-for-risikovillige-naar-de-laaner-ud 
18 https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Kreditinstitut-og-fondsmegleromraadet  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/finanstilsynet-provinsbanker-er-for-risikovillige-naar-de-laaner-ud
https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Kreditinstitut-og-fondsmegleromraadet
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• Formue inden finanskrisen: både nu og inden finanskrisen, ser man at nogle køber 

hus/lejlighed uden at have den nødvendige formue eller kunne klare stresstest. Så hvis en 

bank giver lov til dette og markedet falder, så står køber med en endnu større negativ 

formue, som vil være svær at komme ud af. 

• Rådighedsbeløb inden finanskrisen: her var der ikke så mange regler, for man fik bare et 

afdragsfrit lån og når afdragsfriheden udløb, fornyede man det – for boligmarkedet steg 

bare. Nu er der både minimumskrav, regler for dokumentation om rådgivning, samt om 

boligkøber skal godkendes ud fra fast rente og afdrag over 30 år på realkreditdelen, 

ligesom på boliglånet, så man ved, at boligkøber kan tåle at afdrage på gælden. 

• Andre regler for kendelse af boligkøb:  

Hvis der efterfølgende vælges variable rente, skal rådighedsbeløbet stresses ved en potentiel 

rentestigning.  

Der gives afslag, hvis det ser spinkelt ud, selv om boligkøber siger det ser fint ud.   

Konklusion på dette er, at man har gjort mange tiltag og lavet mange love og regler for det danske 

boligmarked og lånemarked. Spørgsmålet er så, bliver de alle overholdt? Vi så i den ene artikel at 

det blev ikke gjort hele vejen rundt. Dernæst ser vi også flere og flere, som vælger afdragsfrihed i 

stedet for at afdrag på gælden, næsten lignende inden finanskrisen19. Bør man gøre mere for at 

sikre disse ting bliver overholdt af bankerne og bør man skrue på nogle af knapperne, for at der 

kommer en dæmper på det danske boligmarked.  

Vi ser her under Corona et mindre udbud af boliger og stor efterspørgsels. Vi ser lige pt. at folk har 

formuen til at kunne købe, både via fri opsparing og friværdi i deres huse, da mange har ville 

afdrag på deres gæld20. Det er dog begyndt at være en tendens til at lade være med af afdrage og 

vælge afdragsfrihed, og derfor bør vi være overvejende hvad denne trends skyldes. Når der har 

været en stor ændring i tendensen de seneste 2 år omkring afdrag vs. afdragsfrihed.     

 
19 https://www.berlingske.dk/dine-penge/syv-ud-af-ti-vaelger-afdragsfrie-laan-det-vaekker-mindelser-om-aarene 
20 https://www.berlingske.dk/dine-penge/nu-afdrager-danske-familier-mere-end-foer-finanskrisen  

https://www.berlingske.dk/dine-penge/syv-ud-af-ti-vaelger-afdragsfrie-laan-det-vaekker-mindelser-om-aarene
https://www.berlingske.dk/dine-penge/nu-afdrager-danske-familier-mere-end-foer-finanskrisen
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Bankerne skal også leve op til nogle bestemte solvenskrav21. Disse er blevet indført efter 

finanskrisen, for at man skal have kapital selv, til at kunne stå imod en eventuel økonomisk krise.  

Dernæst så kan man, som jeg skrev i starten, ikke bare gå på kapitalmarkedet og hente penge som 

man kan låne ud. Hvis der skulle komme en krise, kan bankerne stå imod og have pengene selv til 

at klare sig i stedet for at lukke.  

Der er også kommet meget mere om investering for kunderne og bankerne som hedder mifid22, 

dette er ikke så relevant for denne opgave, men jeg vil berøre det kort her. Der er flere grunde til 

at disse regler er kommet, man så f.eks. Roskilde bank anbefale deres kunder at investere i dem 

selv. De kunder, som gjorde dette har mistet alle deres penge, da de gik konkurs.  

De ansatte i bankerne skal have en godkendt uddannelse, for at måtte rådgive om enkelt aktier, 

for at kunne give den bedste rådgivning. Her skal alt også kunne dokumenteres enten via referat 

fra et møde eller optagelser på telefonen. Hvis man er almindelig kunde og rådgiver, bliver det 

som regel i investeringsforeninger, dog skal rådgiveren også her have en uddannelse for at måtte 

rådgive om dette. Kunderne vil blive spredt ud på mange forskellige værdipapir og ikke specifikke 

papir. Dette betyder, at de ikke ville have alle deres penge i et papir, som hvis de gik konkurs 

ligesom Roskildebank gjorde, og på den måde have mistet alle deres penge.  

Som nævnte ovenfor skal rådgivere igennem en række undervisning og til sidst en test, for at 

måtte rådgive om investeringsforeninger. Dette er faktisk tilfældet for mange emner og det er ikke 

bare en enkelt gang, man skal løbende opdateres og uddannes. Grundlaget for at finanstilsynet 

har indført dette er, at de vil sikre kunderne skal have den bedste rådgivning og at de sidder 

overfor en kompetent medarbejder som kan sine ting23.  

 

 

 
21 https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens  
22 https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/information-om-udvalgte-tilsynsomraader/mifidogmifir/systematisk-
internalisatorer/generelt-om-si  
23 https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling  

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens
https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/information-om-udvalgte-tilsynsomraader/mifidogmifir/systematisk-internalisatorer/generelt-om-si
https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/information-om-udvalgte-tilsynsomraader/mifidogmifir/systematisk-internalisatorer/generelt-om-si
https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling
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Del konklusion 

Dette er de meget generelle regler, samt hvordan låne-/boligmarkedet har ændret sig efter 

finanskrisen. Der er kommet mange nye tiltag, som skal sikre de danske boligejer og at de ikke 

kommer ud i en situation, hvor de kommer til at sidde for hårdt i det. Men har altså meget mere 

fokus på, at man skal have råd til at afdrag på ens gæld og den ikke er gearet for højt. Dernæst, så 

har bankerne har fået større krav, i forhold til at skulle kunne dokumentere og rådgive kunderne 

på alle parameter og sikre kundernes formue, som Mifid reglerne.  

Disse faktorer er nogle af dem som man kan skrue på, for at sikre markedet endnu mere, som 

f.eks. ændring til 10% udbetalingskrav24. Det bliver her spændende at se, om det bliver et krav 

senere på året, når risikorådet samles. Det vil sikre, at boligejerne har en bedre formue og de ville 

kunne stå imod mere fald i priserne, uden at blive overbelånt. Mange førstegangskøbere vil dog 

blive berørt af en sådan ændring i udbetalingskravet, da de skal spare det dobbelt op for at 

komme ud og købe bolig. Byggebranchen vil også blive berørt på en vis måde, for det ville stille 

større krav til, om at have endnu flere penge med selv, til sådanne byggeprojekter.  

SKAT 
 

Dette er et punkt som har haft stor historisk betydning, med mange forskellige reformer og tiltag 

gennem tiderne, som der kommes mere ind på, som f.eks. dyre boligbeskatning, dyre skat på 

indkomst, dyre skat på aktie indkomst osv. som også fremadrettet kan få stor betydning. Det er 

derfor dette punkt er valgt med, for at se hvad regeringerne (afhængigt af parti og rød/blå blok) 

har gjort tidligere for at skubbe gang i hjulene eller bremse dem. Jeg vil starte med lidt historik om 

skat og hvilke reformer, der har været og deres på virkning.  

Der har siden 1999 været 3 større skattereformer i 1999 Pinsepakken, 2004-2007 Forårspakken 

1.0 og 2008/2009 Forårspakken 2.0. Inde dette har der også været skattereformer, men så vil jeg 

 
24 https://finans.dk/privatokonomi/ECE12882773/flere-danske-storbanker-her-er-det-mest-oplagte-indgreb-paa-
boligmarkedet/?ctxref=ext  

https://finans.dk/privatokonomi/ECE12882773/flere-danske-storbanker-her-er-det-mest-oplagte-indgreb-paa-boligmarkedet/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE12882773/flere-danske-storbanker-her-er-det-mest-oplagte-indgreb-paa-boligmarkedet/?ctxref=ext
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gå for langt tilbage i forhold til indholdet i denne opgave, så jeg har haft fokus på dem som har 

påvirket op til Finanskrisen og efterfølgende.  

Pinsepakken indeholder følgende punkter som er de mest væsentlige:  

• Bundskatten sænkes løbende fra 8% til 5,5%  

• Det skrå skatteloft hæves fra 58% til 59%  

• Grænsen for mellemskat hæves  

• Rentefradrag og ligningsmæssigt fradrag falder  

• Lejeværdien og fradrag afskaffes og bliver erstattet af ny kommunal beskatning  

• Højere afgifter, på forssile brændstoffer.  

• Og flere endnu, læs om dem alle her25. 

Forårspakken 1.0 og 2.0 indeholder følgende punkter som er de mest væsentlige: 

• Forhøjelse af mellemskattegrænsen  

• Beskæftigelse fradraget bliver indført 

• Ældrecheken bliver indført  

• Der til flere26. 

Forårspakken 2.0 indeholder følgende punkter som er de mest væsentlige: 

• Mellemskatten fjernes  

• Bundskatten sænkes yderligt  

 
25 https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/%C3%B8vrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-
omlaegninger-fra-1987-til-2009/  
26 https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/%C3%B8vrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-
omlaegninger-fra-1987-til-2009/  

https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/øvrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/
https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/øvrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/
https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/øvrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/
https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/øvrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/
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• Grænsen for at lægge i topskat øges 

• Der kommer en indtægtsbestemt grøncheck  

• Pensionstillægget øges27 

Her i 2020 under Corona er der også kommet en del tiltag fra regeringens side for at kunne holde 

hjulene i gang og virksomhederne ikke gik konkurs og vi mistede arbejdspladser. Der er i alt 

udbetalt 26,7 mia. kr.28 i hjælpepakker og det kan stige da alle ansøgninger ikke er behandlet 

endnu. Det var dog frygtet værre i maj 2020, hvor vi var oppe på 250-300 mia. kr.29  

Til gengæld er vi oppe på 767,3 mia. kr. ifølge finansministeriet alt inklusiv. Dette er også de nyste 

tal jeg har set som er fra marts 202130, her bliver der også beskrevet om hvordan de er fordelt og 

hvordan de forventer pengene bliver betalt tilbage. Her er det endnu ikke afklaret hvordan de skal 

betales tilbage og på hvilke vilkår, om det via skat eller via afdrag eller andre metoder.  

Hvis vi som i artiklen antager, at det ikke er så slemt som det lyder og vi betaler 1000 mia. kr. om 

året i skat i Danmark, så skal vi også lige tage alle de faste udgifter fra og hvor meget er der så 

tilbage? Hvad med dem der evt. går konkurs alligevel undervejs, som ikke kan betale tilbage? Hvad 

med alle dem som ikke har indtægten, til at betale tilbage uden at skulle gå konkurs? Der er rigtig 

mange spørgsmål, som ikke er blevet besvaret endnu og som er svære, at svare på inden vi ser 

Corona slået helt ned, eller der er flok immunitet. For historisk set var der skattereform inden og 

efter Finanskrisen, men kommer der til at ske noget helt andet her i forbindelse med 

Coronakrisen?  

Som artiklen skriver, har det været meget positivt, den konsekvens Corona har haft indtil videre. 

Man havde frygtet langt værre, men som vi har set tidligere, så er der ikke mange der har mistet 

 
27 https://fm.dk/udgivelser/2009/marts/aftale-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti-om-foraarspakke-20-vaekst-
klima-lavere-skat/ 
28 https://finans.dk/politik/ECE12681217/staten-har-udbetalt-267-mia-kr-i-coronahjaelp-til-
virksomhederne/?ctxref=ext  
29 https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/5/prisen-pa-en-coronakrise/  
 
30 https://nyheder.tv2.dk/business/2021-03-10-se-regningen-for-et-aar-med-nedlukning-og-hjaelpepakker 

https://fm.dk/udgivelser/2009/marts/aftale-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti-om-foraarspakke-20-vaekst-klima-lavere-skat/
https://fm.dk/udgivelser/2009/marts/aftale-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti-om-foraarspakke-20-vaekst-klima-lavere-skat/
https://finans.dk/politik/ECE12681217/staten-har-udbetalt-267-mia-kr-i-coronahjaelp-til-virksomhederne/?ctxref=ext
https://finans.dk/politik/ECE12681217/staten-har-udbetalt-267-mia-kr-i-coronahjaelp-til-virksomhederne/?ctxref=ext
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/5/prisen-pa-en-coronakrise/
https://nyheder.tv2.dk/business/2021-03-10-se-regningen-for-et-aar-med-nedlukning-og-hjaelpepakker
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deres job og det går i den rigtige retning med arbejdsløsheden. Hvis vi skulle gå hen og få det 

værst tænkelig og få alle de konkurser, som man frygtede da Corona brød ud, og langt flere penge 

udbetalt, så skal de betales tilbage en anden vej, som vi andre skatte tiltag eller lån fra regeringen 

eller ligne måder at det bliver tilbage betalt. Dette ville betyde et nyt billede af den danske 

økonomi, med flere arbejdsløse, mindre betalt skat end før, flere på overførelsesindkomst, eller 

jobafklaring eller lignende. Der ville altså være langt flere udgifter for staten end indtægter. Derfor 

tror jeg også på, at de skal bevare deres plan og holde hånden under virksomhederne, da det 

ellers kan betyde flere konkurser, og en langt større regning på den lange bane. Her i er der ikke 

taget høje for nystartede virksomheder eller virksomheder der har kørt i mindre tid, for hvis de 

skal have lige så hjælp som en stor virksomhed, så kan det blive dyre og mindre chance for at få 

pengene hjem, hvis en opstarter virksomhed går konkurs.  

Det regeringen kan gå ind og juster på er fradragene som f.eks. rentefradraget, som er det mest 

væsentligt i forhold til boligmarkedet. Her har vi et rentefradrag på 33% og nogle grænser med om 

det er over eller under tkr. 5031. Hvis man sænker rente fradraget, så vil danskerne få færre penge 

til rådighed og derfor kan man modvirke det lave renteniveau. Når renten hedder 1% til 2% på 

realkreditfinansieringen, så kan man argumentere for, at der ikke skal være fradrag. I forhold til 

tidligere, hvor renten var langt højere, men lånene også mindre. Dette vil gøre at der var mindre 

indkomst til forbrug, som der også er brug for til at holde virksomhederne i gang, så man kan 

argumenter for om der skal tænke samfundsmæssigt altså holde virksomheder i gang og 

økonomien i gang, eller om pengene skal indkræves denne vej rundt. For det kommer an på 

alternativet.  

Man kan også juster på at et provenu fra salg af ejendom, som har tjent til almennyttig bolig og 

boet i huset bliver ikke beskatte. Her kan mange husejere finde mere end 10% i udbetaling til sit 

hus skifte. Så som skrevet tidligere kan 10% hjælpe, men, det er primært første gangs købere, som 

vil komme i problemer med denne da priserne lægger som de gør kan det tage noget mere tid at 

spare 10% op til et bolig køb, så skal der stilles kr. 100.000 i udbetaling + omkostninger(10% af 

 
31 https://finans.dk/erhverv/ECE12567664/mange-danskere-kan-se-frem-til-skattelettelser-i-2021/?ctxref=ext  

https://finans.dk/erhverv/ECE12567664/mange-danskere-kan-se-frem-til-skattelettelser-i-2021/?ctxref=ext
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disse) pr. lånt 1.000.000 kr. Hvis man beskatter provenuet, vil nogle have det psykologiske med og 

tænke om de skal sælge og hvor mange penge er der så tilbage til udbetaling osv. ved nyt huskøb.  

Dette vil påvirke alle omkring boligmarkedet og hvordan de agere både førstegangskøber og 

etablerede på markedet med en god friværdi. Så ville dette tage rigtig meget af den eksplosive 

vækst og måske også have negative konsekvenser for markedet at efterspørgslen vil falde så 

meget, at vi vil se mindre fald på markedet og måske kun i udkants Danmark.  

Del konklusion:  

Som det ses her, er der kommet mange forskellige skattereformer gennem tiderne og de har haft 

forskellige indvirkninger. Det som man kan se frem til, er skattelettelsen for de fleste i 2024, som 

skulle være trådt i kraft, men er blevet udskudt32. Denne skulle gøre det billigere at bo i ejerbolig, 

ved at sænke ejendomsværdiskatten fra 1% til 0,92%, hvilket ville betyde, at der bliver betalt 

mindre i skat.  

Det som er tiden uvis, er, hvordan disse hjælpepakker, udsat momsbetalinger osv. bliver 

tilbagebetalt. Vil de fjerne det som allerede er vedtaget, eller forøge hjælpepakkerne den i stedet 

for at få flere penge ind i statskassen? Dette er et af de store spørgsmål, som er tiden uvis og kan 

have stor effekt på det danske boligmarked og generelt den dansk økonomi.  

Folketinget vil gerne have gang i samfundet og folk skal ud og bruge deres penge. En af de 

muligheder, som regeringen valgte at benytte sig af, var denne nye mulighed omkring de 

indefrosne feriepenge. Dette gav alle mulighed for at hæve deres indfrosne feriepenge, i 

forbindelse med den nye ferielov, hvilket skulle sætte gang i den danske økonomi. Der var for 

mange der sparede dem op og så tiden an, så det har ikke haft 100% den ønskede effekt, men 

forbruget er steget, da der er brugt nogle penge på forbrug.33 

Det er en svær beslutning, som regeringen og generelt verdensøkonomien står overfor. Hvordan 

vil Danmark sørger for at betale alt dette tilbage, som er givet eller lånt ud til virksomhederne, 

 
32 https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/boligskatter/nye-boligskatter--skattelettelse-eller-
skatterabat/?gclid=EAIaIQobChMIxqjIo4mF8AIVMkeRBR073Q01EAAYASAAEgJ6xfD_BwE 
33 Danskerne hæver feriepenge som gale: »Regeringen kan være godt tilfreds« (berlingske.dk) 

https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/boligskatter/nye-boligskatter--skattelettelse-eller-skatterabat/?gclid=EAIaIQobChMIxqjIo4mF8AIVMkeRBR073Q01EAAYASAAEgJ6xfD_BwE
https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/boligskatter/nye-boligskatter--skattelettelse-eller-skatterabat/?gclid=EAIaIQobChMIxqjIo4mF8AIVMkeRBR073Q01EAAYASAAEgJ6xfD_BwE
https://www.berlingske.dk/dine-penge/danskerne-haever-feriepenge-som-gale-regeringen-kan-vaere-godt-tilfreds
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som skal betales tilbage til regeringen, som har lånt dem udlands.34 Uden de store konsekvenser 

for økonomien og velfærdssamfundet? En af konsekvenserne kan være, at nogle virksomheder går 

konkurs, flere mister deres arbejde, og så kommer der mindre forbrug også mindre gang i alle 

markederne og dette vil fortsætte derudaf med negative konsekvenser for den danske økonomi.  

Derfor skal regeringen finde en optimal og fornuftig løsning på dette problem, som både sikre 

virksomhederne, den enkle medarbejder og at folk ikke mister for mange penge i dagligdagen. Her 

skal der sikres at væksten stadig er stabil, og at virksomhederne kan skabe den omsætning som 

skal til for at holde sig i live og evt. tilbagebetale hjælpepakker.  

Den boligøkonomisk grundmodel  
 

Den boligøkonomiske grundmodel, er udarbejdet i 1996 af amerikanerne Denise DiPasquale og 

William C. Wheaton. Modellen er en ligevægt model som bygges på 4 kvadranter, hvor alle har 

påvirkning på hinanden lige meget. Man starter i første kvadrant og bevæger sig så mod uret 

igennem de andre kvadranter. Dette for til sidst at finde frem til effekten på boligmarkedet. 

Nedenfor ses hele modellen hvor man, som nævnt, starter ved huslejepriserne og bevæger sig 

mod uret.  

 
34 ANALYSE_Nr. 6_Staten har et godt udgangspunkt for at finansiere corona-relaterede udgifter.pdf 
(nationalbanken.dk)  

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/04/ANALYSE_Nr.%206_Staten%20har%20et%20godt%20udgangspunkt%20for%20at%20finansiere%20corona-relaterede%20udgifter.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/04/ANALYSE_Nr.%206_Staten%20har%20et%20godt%20udgangspunkt%20for%20at%20finansiere%20corona-relaterede%20udgifter.pdf
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1 kvadrant – Husleje 

Huslejen fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel, og man går ud fra at udbuddet er stabilt på 

kortsigt, fordi ændringer på boligmarked ikke sker på kort sigt. Her skal man have øje for, hvor 

længe det tager at bygge nye huse, og hvor mange der bliver revet ned om året.  

Uanset om det er ejer eller en lejer, som benytter ejendommen, defineres huslejen som de 

samlede omkostninger ved at benytte og bo i ejendommen. Heri skal der også regnes, 

gældsafvikling, renter, skatter, forbrug og risikoen ved at eje selv.  

Som det ses i kurven jo mere prisen til højre falder så stiger efterspørgslen på lejebolig, og 

omvendt. (helt almindelige udbud efterspøgelse). Denne kan også ændre sig, som alt andet, f.eks. i 

forhold til hvis vi er i et højkonkutur og der er øget indkomster, så vil huslejen også stige, som vil 

fører til øgede boligpriser, hvilket i sidste ende kan skabe mere gang i nybyggeri, og så vil der 

komme en ny ligevægt i modellen.  

Dette kan også ses, hvis boligbeholdningen falder (nedslidning) og der derfor kommer færre 

udbud af boliger. Dette vil resultere i en stigende efterspørgsel og der vil ske det samme som i 

ovenstående eksempel. Så det hele hænger sammen og påvirker hinanden.   

2 Kvadrant – pris 
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2 kvadrant er pris den formel/funktion af huslejens indflydelse på prisdannelsen. Dette er en 

formel/funktion for at finde frem til hvilket afkast, som investoren kræver, for at investere i det 

givende projekt. Det kan for eksempel være nybyggeri eller køb af ejendom og renovering eller 

lignende.  

Funktion/formlen skal der tilbage diskonter rentens fremtidige huslejer med det korrekte afkast 

(diskonter renten). Huslejepriserne er steget de seneste mange år35, i hvert fald frem til 2018. Det 

betyder, at det efterspurgte afkast også har været stigende.  

Afkastet er et symbol på hældningen i grafen og kan udvikle sig som beskrevet som ovenfor. 

Således kan det ses, at afkast og efterspørgsel hænger sammen og omvendt.  

3 Kvadrant – Nybyggeri  

Nybyggeri er en væsentlig del af boligmarkedet og skal ses i forbindelse med byggeomkostninger 

og Tobins Q, som går ud på at vise om der er ligevægt mellem byggeomkostninger og boligens 

værdi, ved færidmelding. Som det ses nedenfor, er hans model således:  

 

Tobins Q < 1, her ses det, at nybyggeri er højere end prisen på almindelige boliger og det gør, at 

byggeherren får en fortjeneste ud af det og gerne vil bygge videre og på den måde få flere penge 

ud af det. Så ved denne vil boligbeholdningen stige, da der bliver bygget flere huse end der 

nedslides, grundet det gode afkast til byggeherren. Samt efterspørgslen på nybyggede huse, for 

hvis den ikke hang sammen, ville der ikke være, være gevinst for byggeherren. Her kobles sammen 

 
35 https://lbf.dk/media/1554815/huslejestatistik-2018.pdf  

https://lbf.dk/media/1554815/huslejestatistik-2018.pdf
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med ud efterspørgsels som der blev set ikke var helt normal, men her passer den perfekt for en 

byggeherre, hvor det er i sælgeres favør.  

Tobins Q > 1, her er det omvendt end ovenfor, hvor der ikke bliver bygget nogle nye ejendomme 

da omkostningerne ved at bygge, ikke er lige med eller højere end. Ved denne vil boligmassen 

falde, grundet nedslidning af ejendomme. Der er stadig renovationer og nybyggede huse, men det 

er i midler grad da man ikke vil få samme gevinst af det. Der vil altid være nogle som er tvunget til 

at skifte tag, ønsker nyt badeværelse eller toilet, som ikke ser det som en investering, men 

nødvendighed da der planlægges at bo der i mange år.  

Tobins Q = 1, dette scenarie kommer nok aldrig til at ske, da marked hele tiden er i bevægelse og 

der er mange markedsmekanismer som bevæger sig hele tiden.  

Som det ses, er byggeomkostningerne stigende36 både inden finanskrisen og optil Corona og i 

2020 er den også steget, selv om det meste har været lukket ned og en nogle er gået ned i indtægt 

eller mistet deres job. Dette er stort set ikke blevet påvirket på noget tidspunkt, der var kun en lille 

nedgang efterfinanskrisen, det var minimalt ellers stabilt stigende. (kan også skyldes inflation, på 

bygge materiale, da der er taget udgangspunkt i det samlede både lønninger til håndværker og 

materialer)  

Samt ses det at boligpriserne er stigende37, så derved lægger vi lige pt i Tobins Q < 1, hvor der 

bliver bygget og boligandelen bliver større.  

Kritik af Tobins q 

Alle modeller har svagheder og styrker. Tobins q prøver at gøre noget simpelt, som ellers er rigtig 

komplekst. Der er mange faktorer, som ikke er med eller bliver taget højde for. Da det er minimalt 

med faktorer, som der måles på samt det kan være svært at finde data på nogle af tingene.  

 
36 Statistikbanken 
37 https://www.boliga.dk/boligpriser/resultater?area=72000&type=0&data=0 

https://www.statistikbanken.dk/byg42
https://www.boliga.dk/boligpriser/resultater?area=72000&type=0&data=0
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F.eks. håndværker priser og materiale priser, da det kan variere fra firma til firma og de forskellige 

landsdele. Derfor er det måske ikke nok med en generalisering på dette område, da det kan give 

forkerte resultater.  

Da man ikke kender alle huses stande og vedligeholdelse, tager man en kvm. Pris for området 

f.eks. inden for de seneste 6 måneder, eller statistik på dette, kan det være misvisende. Dette da 

man heller ikke kender faktorer, som f.eks. hvad en evt. husstand har gjort af forbedringer for at 

ejendommen også stiger i pris, men det kan være med inde i en evt. normal prisstigning. Dette kan 

gøre Tobins q så bliver lavere.  

Nybyggeri er svært på landsplan at skære alle landsdele over ens forudsætninger, da der er mange 

forskellige faktorer fra udkants Danmark til de store byer. For i f.eks. de større byer vil der være et 

lavere udbud af byggegrunde end andre steder i landet. Derfor kan der være stor efterspørgsels på 

dette, men er det altid rentabelt? At bygge ifølge Tobins q er det kun rentabelt, når den er 1. Det 

er ud fra teorien, at det siges at den skal være over 1 for at det er rentabelt at bygge, så vil den 

stige eksplosivt og tage farten af når den tangerer. Hvis der kommer et stort udbud, vil det 

medføre for mange udbudte grunde og byggerier, som vil resultere i faldende priser på marked.38 

4 Kvadrant – boligbeholdningen  

Der har været inde på, hvilken betydning boligbeholdning har på de forskellige områder. Dertil skal 

det siges, at boligbeholdningen/nybyggeri altid vil halte efter, hvor der er mest efterspørgsel, da 

en branche vil være tid om at omstille sig, til en ny efterspørgsel eller lavere efterspørgsel. Når 

efterspørgslen er høj på nybyggeri, er husene i gang med at blive bygget og omvendt når 

efterspørgslen er lav.  

Hvis der skulle komme en ligevægt, vil alle nuværende boliger blive og kun renoveres, når tid var 

og der vil ikke blive opført nogle nye huse.  

Konklusion på grundmodellen  

 
38 Karsten Jørgensen 2010 
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Det er en god start model på min analyse, den har givet et fint blik ind i, hvordan markedet er nu 

her og hvordan det hænger sammen nu og ved finanskrisen.  

Men den fortæller ikke meget om, om det går for stærkt eller om der skulle skrues på nogle 

instrumenter.  

Det som jeg kan konkludere ud fra denne model er, at boligmarkedet er opadgående og der 

investeres i nybyggeri, da der er en gevinst ved det, så lige pt. Det bedre at eje end at leje.  

Her skal vi have in mente, at det er en forsimplet model, som tager udgangspunkt i mange 

generaliseringer og kan være misvisende på nogle punkter, men giver et virkelig godt overblik.  

Kritik af modellen 

Det er en forsimplet model, da der er en del faktorer som ikke bliver taget højde for samt en del 

antagelser. Det som er gavnligt ved denne model er at den er med til at give et godt overblik på 

boligmarked, men der er nogle større mangler i modellen. Det skal siges, at boligmarkedet er 

meget komplekst, og det vil altid være svært at få alle ting med ind i modeller og kunne fortælle 

den fulde sandhed. Dette er generelt gældende alle modeller, det er svært at få alt med ind i.  

Modellen vil jeg som udgangspunkt vurdere til at måle væksten på den lange bane, da der ikke 

lægges mere vægt på fundamentales Det kan skyldes, at sektoren er længere tid om at absorbere 

ændringer på marked, især grundet, at det kan tage rigtig lang tid at få et nybyggeri færdigt og på 

plads. Hvis det er en 1 families rækkehus/villa, kan det sagnets tage op imod 1 år at få fuldført. 

Hvis det er større erhverv, så kan det tage rigtig mange år at bygge, grundet alle dem, som skal ind 

over at få bygget det. (bank, investorer, ingeniør, advokat og kommunen osv.).  

Kritikken af modellen at de har forsøgt at estimere et fald i byggepriserne under anvendelse af 

modellen. De skriver også at denne model ikke følger alle boligtyper, og at man derfor skal det 

som et godt værktøj til at kunne have et indblik på boligmarked, via denne model.   
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Fundamentales39 på virkning på boligmarkedet 
 

Efter mine 2 første analyser, med grundmodellen og hvilke 7 kriterier for en boble, vil jeg nu gå 

videre til en ny analyse. Jeg vil nu via fundamentales samt dem jeg selv udvælger, prøve at 

analysere boligmarkedet og Coronas påvirkning herpå. De første modeller har været rigtig gode, til 

at få et indblik i, hvad der kan drive markedet, og hvordan mange faktorer har en sammenhæng og 

kan påvirke hinanden.  

Der er flere eksperter, der gennem tidens løb, selv har analyseret markedet med udgangspunkt i 

egne fundamentales. Dem som jeg udvælger, vil være på baggrund af det data som jeg kan 

fremskaffe samt det som jeg vurderer, kan give bedst mening, også set i forhold til det som ikke 

har været med i de andre modeller. Dette har jeg valgt at gøre, for at opnå en så dyb analyse som 

mulig.   

De fundamentales, som jeg har valgt, er nedenstående: 

• Arbejdsløshed 

• Boligbyrden 

• Forbrugerprisindekset 

• indkomst 

• Realrenten 

 

Arbejdsløshed  

Som skemaet nedenfor viser, kan vi se i starten af Corona, at mange blevet fyret, da Danmark blev 

lukket ned. Vi så også, at virksomhederne ikke var klar til at håndtere hele situationen, med at 

omstille sig til arbejde hjemme, tænke nye tanker for internet handel eller andre 

 
39 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fundamental 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fundamental
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indtægtsmuligheder. De frygtede det værste og miste indtjening, ikke kunne holde på deres 

medarbejder og evt. gå konkurs, der var også virksomheder der fik fremgang som f.eks. hele bygge 

branchen og internet baserede virksomheder. Da det største chok havde lagt sig, så vi også, at 

mange begyndte at finde nye måder at arbejde på med f.eks. mange digitale løsninger samt at der 

blev uddelt hjælpepakker. Derfor kan vi se, at ledigheden er faldende igen, og at det tyder på, at 

der begynder at komme mere gang i samfundet igen.   

Ud fra dette konkluderes, at arbejdsløshed er en væsentlig faktor arbejdsløshed, da vi så 

nedlukningen og boligpriserne faldt samt folk blev fyret. Der ses nu, at de begge er positive igen 

både arbejdsløsheden og boligpriserne. Derudover kan arbejdsløshed også have mere psykologisk 

betydning end det pålægges. Hvis man frygter at miste sit arbejde, vil mange formentlig begynde 

at spare endnu mere op til en buffer til at kunne stå imod dette, selv om der er sparet betydeligt 

mere op end tidligere set som f.eks. inden Finanskrisen. Dernæst vil jeg også vove den påstand, at 

hvis man frygter at står uden arbejde, er det de færreste, som vil gå med tanker om at købe nyt 

hus. Der er forudsætninger for at dette opfyldes, ved at man er et par med 2 indtægter, eller man 

har ejerbolig som sælges og flytter i mindre og billigere bolig, så der er senariere hvor arbejdsløse 

køber ny bolig.    

I forhold til inden finanskrisen gik alt også godt, men da denne krise ramte, kom der også mange 

fyringer og det har taget længere tid før vi nåede op på samme niveau igen, som inden krisen 

ramte. Så det helt stor spørgsmål omkring Coronakrisen, har dette dyk i arbejdsløsheden været 

stort nok, eller kan vi forvente noget værre længere fremme? Som f.eks. vores eksport ikke kan 

bliver sendt afsted til lande som må lukke ned, vi får større fyringsrunder, når hjælpepakker skal 

tilbage betales. Har vi i virkeligheden set alle konsekvenserne af Corona endnu?  

 Gennem tiden, har arbejdsløshed og boligpriser har stor betydning for hinanden, når det godt for 

den ene går det godt for den anden. Vi ser, at hvis der er høj arbejdsløshed, så det ikke positivt for 

boligmarkedet. Dette er historisk set, men spørgsmålet er så, om vi har fået opbygget nogle gode 

rammer og fornuftige opsparinger, til at dette ikke sker at priserne på boliger falder lige drastisk 

og længere tid om at komme op igen, på samme måde, som ved finanskrisen. En meget væsentlig 



Theis Andersen 
Coronas påvirkning på boligmarkedet 
09-08-2021 
Vejleder Karsten Poul Jørgensen  
  HDFR 
 
   

39 
 

faktor, som vil spille ind i alt dette, er at det kommer helt an på, hvordan det hele ser ud når 

hjælpepakkerne skal tilbagebetales og samfundet skal op i 100% omdrejninger igen. Dette sted, er 

vi endnu ikke kommet til endnu og derfor vil det være svært at sige noget med sikkerhed.  

 

40 

Denne tabel viser ledigheden i procent for hele landet fra år 2000-2020. Som det det ses på grafen 

stiger arbejdsløsheden næsten 2% efter finanskrisen, og steg igen da Corona brød ud. Her kan der 

ses lignede tendenser som ved finanskrisen ved at arbejdsløsheden slår et knæk i kurven og stiger.  

Boligbyrden41 

Denne fundamentale er medtaget i opgaven, da den giver et indblik i, hvor tung boligbyrden er 

hos en familie. Der er flere måder at regne dette på og dele den op i. Der taget udgangspunkt i om 

det er en tung byrde eller noget af en byrde, hvor de til sammen vil kaldes boligbyrden i denne 

opgave. Disse 2 er det de to tungeste også mildere og mildere byrde, derfor er det de 2 tungeste 

som der tages udgangspunkt i.  

 
40 Statestikbanken.dk Fuldtidsledige (netto) efter køn og personer/pct. - Statistikbanken - data og tal  
41 iser, hvor stor en andel af indkomsten efter skat en gennemsnitligt indtjenende lokal parfamilie med børn 

skal betale til boliglån og -skatter (ejendomsværdiskat og grundskyld) 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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Hertil kan det ses, at den er mildt stigende med ca. 1 om året frem til åren 2012-2014, hvor der 

gøres nogle hop opad også falder den stille og roligt igen.  

Det overraskende ved dette er, at renten har været faldende og blevet billigere at låne, samt er 

mange begyndt at gå op i at energi forbedre deres bolig, for at det også vil mindske udgifterne til 

boligen. Dertil skal det siges, at vi har et højt niveau i dag på boligbyrden på ca. 37% samlet, hvilket 

kun overgås af årene 2012-2014. Som det også ses, er den på vej op hvor det er en tung byrde, 

hvad det skyldes er uvist.  

Det som det kan skyldes at boligbyrden stiger er, at flere går over i fast rente, grundet den lave 

lange rente og sikkerheden. Da de mindre lån på tkr. 1.000 til variable eller 0,5-1,5% fast rente, 

kan have store forskelle for udkants Danmark kontra rigere områder. Det skal der være i tankerne 

ved dette afsnit., grundet at bo i udkants Danmark er en familie huse billigere end i København, så 

lånene er billigere her også denne udgift derved billigere. Hvor mod man kan argumentere for at 

de bedst betalte jobs er i de store byer så indtægten hos de fleste burde også lægge der efter, især 

i forhold til kravene fra finanstilsynet.  

42 

Forbruger indeks 

 
42 Statistikbanken  

https://www.statistikbanken.dk/SILC1B
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Grundlaget for denne fundamentale er, at den tager udspring i en samlet husstands forbrug. De 

andre tager stor set kun udgangspunkt i selve boligen og hvordan de kan bidrage til boligen.  

43 

Da dette er en forholdsvis kort tidshorisont, der bliver kigget på i denne opgave, hvor der har 

været en masse spændende ting at kigge på med hensyn til boligmarkedet og forbruget.  

Det som er interessant at kigge på er, hvordan boligmarkedet og har udviklet sig, hvor det var 

kraftagtigere og forbruget ligeså, hvor der blev lånt til forbrug. Så kom finanskrisen og slår 

forbruget ned også steg forbruget årene efter og faldt til meget små stigninger fra årene 2013-

2020. Derfor kan dette også lægges til grund for at opsparingen hos danskerne har været større 

end tidligere set. Befolkningen har sparet mere op og havde midler til at købe ny bolig da Corona 

kom, hvor de også har afdraget mere på deres gæld end tidligere. Det er interessant at se 

forbruget falder og bolig priserne stiger derudad. Hvor det tidligere i historien har været mere 

fordelagtigt at investere i aktier end boliger, da boligmarkedet primært har fulgt inflationen.  

Der er mange som kigger hen imod boligmarkedet som investering for at prøve at få et godt 

afkast, hvor provenuet ikke bliver beskattet som aktieindkomst. Det er risikabelt, da det kræver en 

 
43 Forbrugerprisindeks - Danmarks Statistik (dst.dk)  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks
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stor kapital og du er villig til at tage en stor risiko, hvis man ikke er god til at diversificere sin 

investerings portefølje.  

Indkomst 

Som tabellen nedenfor i dette afsnit viser, kan vi se at lønstigninger er noget som er forholdsvis 

almindeligt. Dog oplever vi sjældent, at det går den anden vej, eller vil være på 0. Det er ganske få 

tilfælde, hvor den har været negativ eller i 0. Dette har også den betydning, at vi får utrolig høje 

lønninger i forhold til den almindelig inflation, derved stiger boligmarkedet også mere end den 

almindelig inflation. Derudover ser vi, som tidligere nævnt, at i dag spare gennemsnittet mere op 

end inden finanskrisen, for nemlig at have noget at stå imod med. Man kan altså argumentere, for 

at denne forsigtighed med opsparing og tilgangen med at forbedre sig på det værste, kan være en 

konsekvens af finanskrisen. Dette har gjort at den almene befolkning har haft flere penge til at stå 

imod med i starten af finanskrisen, samt regeringen bestemte at indfrosne feriepenge skulle 

udbetales som også gav et boost til dem som havde noget til gode der.  

Derfor kan der konkluderes at denne faktor, er af betydning, men måske mindre end nogle af de 

andre der er blevet analyseret. Det gøres på den baggrund, at arbejdsløsheden er faldende og hvis 

vi kommer ind i en krise, at mange har sparet op til den og kan stå i mod med fri midler indtil de 

finder et job. Samt alle de regler som skal overholdes fra finanstilsynet, burde der også være en 

friværdi i husene, til at kunne stå i mod. Her ses der bort fra første gangs køber, da de ikke har en 

friværdi der kan hjælpe dem, hvis de kun er kommet med 5% udbetalingskrav. Der kan de 

selvfølgelig godt have en opsparing ved siden af alligevel.     
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44 

Denne tabel viser familieindkomst før skat for gennemsnit i landet, på tværs af køn og alder. Så 

den er meget for simpelt, men da analysen bunder ud i en families huse for hele landet tages 

udkants Danmark med. Hvis man kun fokuserede på f.eks. København eller dele af Sjælland (Køge, 

Roskilde nord for KBH f.eks) ville gennemsnittet  formentligt ligge en del højere.  

Realrenten 

Grafen neden for i dette afsnit viser os udviklingen på renteniveauet i Danmark, inden finanskrisen 

og efterfølgende frem til nu, hvor den sammenlignes med inflation niveauet. Der dannes et billede 

af f.eks. IT-boblen 99/00, hvor renten slog ud og steg, men faldt hurtigt igen. Det samme ses op til 

finanskrisen, hvor renten steg og faldt igen hurtigt efterfølgende. Det samme skete under Corona 

bare ikke lige så voldsomt.  

Det ses at i f.eks. byggeri og for nye boligkøbere, der kan de sidde billigere end aldrig før, med et 

fastrentelån og det samme med den kortrente, hvor du næsten ikke skal betale andet end 

bidragssatsen. Derfor vil folk gerne ind på boligmarkedet, blandt andet på baggrund af prisen på 

lån er så billigt, her tænkes der på blandt andet investorer, den almene befolkning kan også have 

 
44 Danmarks statestik.dk 
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mange andre grunde som, familieforøgelse, livssituation eller andre begivenheder. Det betyder 

også, at man hurtigere kan leve op til kravet om rådighedsbeløb, da renten er så lav, dog skal man 

så også have in mente, at man har et rentefradrag.  

Det aspekt i renten er så lav og faldt igen meget hurtigt da Corona udbrød, har ikke skabt en øget 

udgift til boligejerne. Det har betydet, at de har kunnet bibeholde deres nuværende udgifter samt 

der kunne komme nye ind på boligmarkedet.  

Man kan benytte formlen user cost, det betyder, at de samlede udgifter ved at bo til leje eller ejer. 

Herved vil man bedre kunne se, hvad der rent faktisk er billigst eje eller leje bolig, samt hvad 

afkastkravet er her til. Der udvælges nogle parametre som tages med i formlen. Denne formel kan 

man tage mange parameter med.  

45 

Del konklusion 

Nu har jeg set på en række emner og faktorer, hvor de alle på hver deres måde har en påvirkning 

på boligmarkedet og Corona har påvirket dem alle i større eller mindre grad. Men som vi ser falder 

arbejdsløsheden, indkomsten stiger og folk spare mere op, samt renten er stadig enormt lav og 

danskerne påtager sig minimal risiko ved, at hver anden vælger en fast rente. Så hvis vi kigger på 

 
45 ANALYSE Nr. 19_Realrenter påvirkes af inflationsforventninger.pdf (nationalbanken.dk) 

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/10/ANALYSE%20Nr.%2019_Realrenter%20p%C3%A5virkes%20af%20inflationsforventninger.pdf
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da Corona kom og havde nogle konsekvenser ved, f.eks. at nogle blev fyret samt nogle 

virksomheder gik konkurs, så har danskerne valgt at spare endnu mere op inden inden Corona, 

samt gå over til fastrente og mindske deres risiko. Dette gør, at jeg vil konkludere, at lige nu ser vi 

ikke ind i nogen krise for boligmarked, ved denne fundamentale. For mange dansker polstre sig 

grundet de har bekymringer, som finanskrisen efterlod og mange tager forholdsregler, afdrager 

eller spare op. Dem som var børn og ikke oplevede det som en krise har et andet udgangspunkt 

end fra den gang, her skal der kigges på f.eks. social arv hvordan de er opdraget og håndter krisen 

og ens bolig situation og afdrags mønstre. Det er uvist hvor mange der har sparet nok op, og hvad 

er nok til at stå i mod og hvor længe skal de evt. stå i mod. Der er nogle ting stadig uvisse.  

Det som er interessant, er om det er et tykt nok lag polster, som danskerne har, hvis der skulle 

komme en dybere og længere krise grundet Corona. Det som jeg kigger ind i, er alle de 

hjælpepakker som er blevet tildelt, hvordan bliver de tilbagebetalt, har det nogle konsekvenser? 

Hvad med firmaerne er de polsteret nok? Kommer der hurtigt nok gang i omsætningen? Der er 

mange uvisheder ang. Corona, som kan påvirke hele økonomien og boligmarkedet til en anden 

side.  

Korrelation på fundamentale  
 

I dette afsnit tages deres udgangspunkt i de fundamentales som er beskrevet ovenfor. I denne 

analyse bliver der kigget på, hvordan de korrelerer til hinanden. Dette afsnit skal give en bedre 

forståelse for, hvordan de hænger sammen og påvirker hinanden og vil påvirke boligpriserne i 

landet.  

Der tages udgangspunkt i tal fra statistikbanken, for få den mest valide data. Datasættet ses som 

småt, da det er en 20-årige periode, med få observationer.  

Det output, som kommer ud skal vi se efter følgende resultat:  

• -1 til 0 Så er der negativ korrelation.  

• 0 så er der ingen korrelation mellem dem.  
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• 0 til 1 så er der positiv korrelation. 

f.eks. 

Noget som er negativt korreleret er solskinsvejr og salg er paraplyer.  

Ingen korrelation kan være vejret og jobopslag på jobindex.  

Positiv korrelation er solskinsvejr og salg af is.   

Skemaet nedenfor er korrelationerne for de valgte fundamentales.  

 

 Kort 

rente 

Lang 

rente 

Indkomst Boligbyrden Ledighed Forbruger 

indeks 

Kort rente 1      

Lang rente 0,94 1     

Indkomst -0,87 -0,94 1    

Boligbyrden -0,84 -0,88 0,85 1   

Ledighed 0,27 0,42 -0,52 -0,37 1  

Forbruger 

indeks 

-0,91 -0,95 0,98 0,92 -0,46 1 

 

Her kan der skelens mellem om der er en stærk positiv korrelation eller stærk negativ, jo længere 

mod -1 eller 1 desto stærkere er den positive eller negative korrelation. Dette kan vurderes 

forskelligt fra forskellige personer og studier, derfor tages der udgangspunkt i følgende:  

-1 til -0,3 er stærk/forholds stærk negativ korrelation.  

-0,3 til 0 svag negativ korrelation. 

0 og op til 0,3 svag positiv korrelation. 

0,3 til 1 stærk/forholdsvis stærk positiv korrelation. 
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Når der fremover henvises til om det er en stærk eller svag korrelation, vil det være ovenstående, 

Der kunne dels op i flere, men for opgavens skyld vurderes dette som den bedste løsning af 

hensyn til nemmere at kunne danne sig et overblik.  

Som det ses i tabellen, har den lange og korte rente en stærk positiv korrelation til hinanden. Det 

er ikke overraskende, at den ligger så højt. Grundlaget for dette er på den lange sigt som 20 år er i 

dette tilfælde, vil de følge hinanden.  

Det som der er overraskende i denne tabel, var at der var så stærk en negativ korrelation mellem 

indkomst og både den lange og korte rente. Det giver mening at de er negativ korreleret med 

hinanden, da indkomst stiger og renten falder. Da der så er flere penge til at invester i samfundet 

(hos den almene befolkning og investorer).  

Boligbyrden er negativ korreleret til både lang og kort rente, hvilket giver mening, da boligbyrden 

vil stige, hvis renten stiger, både den korte og lange. Heri kan der være flere variationer som man 

skal have med i sine overvejelser, da en kort rente kan stige relativt nemt i forhold til den lange for 

en boligejer, da den korte er variable og ændre rente, efter hvilket type lån og den lange er fast 

hele løbetiden. Så kan det være folk køber i gennemsnit dyre boliger, men synes det er for dyrt at 

sidde i end hvad de havde regnet med og hvad deres reelle forbrug er, i forhold til indkøb, 

livskvalitet46, tøj osv. Boligbyrden og indkomst er stærk positiv korreleret, hvilket ses som 

retvisende, da jo mere du tjener jo mere bruger du så på f.eks. bolig eller sidder med nuværende 

og afdrager mere på gæld. Der er også andre muligheder som nogle der forøger deres forbrug eller 

spare dem op til andre ting.  

Ledighed er positivt korreleret til både lang og kort rente, hvor den er svag til den korte og 

forholdsvis stærk til den lange, dette giver god mening, da jo flere der er i arbejde desto mere 

gang er der i boligmarkedet og investeringer i obligation markedet (høj konjektur). Ledighed er så 

negativ korreleret til både indkomst og boligbyrden. Indkomst og ledighed er noget som forbindes 

at have stor indflydelse på hinanden, det har det også, men der kan godt være en høj ledighed og 

 
46 Ferie, ud at spise, biograf andre forbrugsgoder.  
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stadig fremgang i lønningerne, så det er forventeligt niveau som tabellen viser. Boligbyrden og 

ledighed var også forventeligt, at den var negativ, for hvis ledigheden stiger, så bliver boligbyrden 

større, da folk vil have færre penge mellem hænderne.  

Forbruger indeks er korreleret til kort og lang rente samt ledighed de alle 3 har en stærke/forholds 

vis stærk korrelation. Dette giver god mening, da forbruget vil falde, hvis disse 3 stiger eller ændre 

sig. Hvis renterne stiger, skal husejerne betale mere, og have mindre til forbrug da udgifterne til 

bolig ikke ændre sig, medmindre man ændrer lån til afdragsfrihed eller variable rente. Dette 

gælder lige så ved arbejdsløshed, da der vil komme mindre ind på kontoen, men stadig de samme 

udgifter.  

Ledigheden er det samme med forbruget vil falde, hvis der kommer flere ledige, da de så har en 

mindre indtægt. Forbruger indeks er positivt korreleret til indkomst og boligbyrden, hvor de begge 

er stærke positive. At de er positive giver anledning til at tænke, at forbruget og indkomst 

afhænger af hinanden, giver god mening, desto højere indkomst desto mere forbrug. Boligbyrden 

og forbruger indeks er mere overraskende, at de ligger så højt, da man kunne tænke, at det var 

negativt for, hvis boligbyrden stiger er der mindre til forbrug, så dette resultat er overraskende.  

Del konklusion 

Nu er der dannet et grundlag til sammenhængen mellem de valgt fundamentale, hvor resultatet 

ikke har været de store overraskelser, kun få af dem. Dette danner et grundlag til bedre at kunne 

forstå, hvordan boligpriserne har reageret på baggrund af Corona.  

I starten af Corona blev der en del usikkerhed på markederne, generelt alle markeder, men aktier 

og obligationer blev påvirket og gjord udsving. Renterne steg til at starte med og mange ca. 

54.00047 måtte få en fyreseddel eller gå ned i løn, hvis de ønskede at beholde deres job. Trods det 

spinkle datasæt og korte periode kan vi tolke ud fra dette, at det der har negative indvirkninger på 

boligmarkedet er, boligbyrden, indkomst og renter. Derfor kan det ikke afvises, at dette har haft 

betydning for boligmarkedet til at starte med.  

 
47 Economic Memo nr. 13.pdf (nationalbanken.dk) 

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/09/Economic%20Memo%20nr.%2013.pdf
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Da det hele rettede sig ud, hvor aktiemarkederne steg igen, boligpriserne steg og ledigheden faldt 

igen osv., kan dette heller ikke afvises at have haft en positiv effekt på markedet, hvor renterne 

kom ned igen efter det korte spring op og boligmarkedet begyndte at stige grundet den større 

efterspørgsels.  

Multiple regressions analyse 
 

Når der laves en lineær regressions analyse, skal dataene være korrekt og sørger for, at den er 

grundig udarbejdet og at der ikke undlades nogle former for data. I denne opgave er der blevet 

bestræbte på at være kritisk overfor fundet data og sørger for, at alt kommer med uanset 

resultaters udfald. Derfor er der kun brugt tal fra statistikbanken til denne del. Dette gør, at 

opgaven har de bedste rammer for det mest retvisende resultat, da der bliver brugt troværdige 

kilder og der ikke bliver undladt data for resultatets skyld. Hvis der bruges misvisende kilder eller 

undladt data, ville analysen var ligegyldig og analysen skulle undlades.  

I dette afsnit tager jeg udgangspunkt i mine fundamentales, som er beskrevet ovenfor. Denne 

analyse går ud på, at der er en afhængig variabel, boligprisernes udvikling, og en række forskellige 

uafhængige variable, som vil kunne fortælle, hvor signifikant statiske de er, mine fundamentales. 

Til at starte med er de alle med og så skal der tages fra, hvis der er nogle, som ikke er signifikante. 

Så laves der en ny og en ny igen indtil jeg er nede på 3.  

Det som der gerne skulle gives til denne opgave, er resultat som der kan konkluderes noget ud fra, 

som har noget fakta bag sig, om hvad der har på virket boligpriserne mest, hvordan den enkle 

fundamentale og boligmarked reagere på hinanden.    

Da nogle af mine fundamentales ikke var på månedsbasis, kvartalers eller halv årlig basis er jeg 

blevet nødsaget til at tage det årligt for dem alle. Dette gør, at mit datasæt fra 2000-2020 er 

relativt lille og derfor skal resultatet tages ud fra det lille datasæt. Hvis opgaven havde adgang til 

større databaser eller lignende, ville det være bedre, for så kunne få det kvartalsvis og få de 

mindre ændringer med på dem også kunne resultatet blive anderledes. Det vurderes, at data 

sættet er tilstrækkeligt til at det kan give et indblik i, hvordan sammenhængen er og at det kan 
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bruges til at kunne fortælle noget om, hvad der har påvirket boligpriserne. Der kan dog ikke gives 

nogle reelt videnskabelig forklaring ud fra dette spinkle datasæt.  

Da denne opgave tager udgangspunkt i boligpriserne for hele landet, er der nogle begrænsninger i 

forhold til, hvor stort et gennemsnit hus koster, da udkantsdanmark er med. Derved hvis man tog 

udgangspunkt i de områder, hvor huspriserne var steget mest, kunne resultatet blive anderledes 

og omvendt hvis man tog udgangspunkt i udkants Danmark. Derfor er dette, hvad der vurderes 

som kan være relevant for hele Danmark, fundamentales kunne ændres på nogle i forhold til hvis 

man tog udgangspunkt i udkants Danmark eller København f.eks.   

Dem som bliver brugt, er følgende (fundamentales fra tidligere afsnit):  

• Gennemsnitspris for et familiehus i Danmark.  

• Arbejdsløshed i procent. 

• Boligbyrden i procent. 

• Forbruger indeks i indeks. 

• Indkomst, er i gennemsnit for en en families husstand med 2 voksne.  

• Lang rente i procent. 

• Kort rente i procent. 

 

Det som man skal kigge efter i denne model, er justeret r-kvadreret, signifikans og p-værdi.  

I løbet af kommende afsnit bliver de forskellige beskrevet, hvad de bruges til og hvorfor.  

Som det ses på nedenstående tabel. 

Justeret r-kvadreret fortæller, hvor præcis modellen er og hvor stor en grad man tager resultatet 

seriøst og bruge det. Den er på 97,3%, hvilket er højt, især fordi alle variablerne stadig er med og 

den ikke er blevet renset endnu.  
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Så kan man se signifikant niveau  Dette er væsentligt i analysen da den fortæller om brugebart 

resultat er.  

Efter p-værdi, hvor vi kan se at forbruger indeks er den højeste og derfor fjernes den som det 

første. P-værdien skal lægge på 0,05% eller derunder førend den er mest retvisende.  

Resultatet overrasker ikke, da det nemlig tænkes, at der er sparet mere op efter finanskrisen og 

folk har brugt mindre, især efter Corona brød ud. Dette kan også ses ved, at Nationalbanken har 

haft negativ rente overfor bankerne, hvor det er blevet indført forholdsvis hurtigt efter Corona og 

blevet strammet mere og mere.  

 

Multipel R 0,99 

R-kvadreret 0,98 

Justeret R-kvadret 0,97 

Standard fejl 63379,16 

Siginifikans F 1,416 

 

Fundementale P-værdi 

Kort rente 0,82 

Lang rente 0,73 

Indkomst 0,046 

Boligbyrden 0,54 

Ledighed 0,0015 

Forbruger indeks 0,97 

 

Her fjernes forbruger indeks, som bliver fjernet da den har den højeste p-værdi på 0,97. Dette er 

ikke overraskende som det også er set i tidligere analysere at forbruget er faldet og mere nu da 

Corona udbrød, så at den har mindst indvirkning på boligpriserne ses forventet.  
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Multipel R 0,99 

R-kvaderet 0,98 

Justeret R-kvadreret 0,97 

Standardfejl 59096,77 

Siginifikant F 4,404 

 

Fundamentales  P-værdi 

Kort rente 0,79 

Lang rente 0,68 

Indkomst  0,51 

Boligbyrden  0,17 

Ledighed  0,0005 

 

Ved den næste var det den korte rente, som blev fjernet, hvilket også ligesom den lange rente er 

lidt overraskende, da dette er et smalt datasæt og den har stor betydning for boligmarkedet 

ligesom den lange rente. Da det så er den korte rente, som har været negativ, kunne man se at 

flere har været gået over til fast rente end tidligere, som også er skrevet tidligere at nu over 

halvdelen har fast rente. Det store spørgsmål er, om det er en trend som ville have forsat, hvis 

Corona ikke var kommet, ville over halvdelen så lægge med fast rente nu. Det kan ikke besvares, 

men en interessant tanke om pandemien har haft den effekt eller om det alligevel var sket. Det 

som kan ske er at flere og flere vælger fast rente end tidligere og vi kommer op på et endnu større 

procent, samt om der kommer yderlige lovgivning om dette.  

 

Multipel R 0,99 

R-kvadreret 0,98 

Justeret R-Kvadret 0,98 

Standardfejl 57352,39 
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Siginifikant F 2,624 

 

Fundamentales  P-værdi 

Lang rente 0,73 

Indkomst 1,64 

Boligbyrden 0,14 

Ledighed 0,00015 

 

Herefter fjernes indkomst som den sidste inden der er tre tilbage. Indkomst er ikke lige så 

overraskende som tidligere. Dette lægges til grund for, at det er hele landet som der bliver 

analyseret på i denne opgave. Hvis der var kigget på områder med meget høj gennemsnit 

indkomst og formentligt højere lønstigninger kunne den have haft en højere effekt end i denne 

opgave. Ved at have kigget på udkants Danmark kunne det resultat have været anderledes.  

 

Multipel R 0,95 

R-kvadreret 0,91 

Justeret R-kvadreret 0,895 

Standardfejl 134085,0 

Signifikant F 3,75 

 

Fundamentale P-værdi 

Lang rente 0,00013 

Boligbyrden 0,99 

Ledighed 0,00084 

 

Disse tre resterende kan siges at have statistiske signifikans:  

• Lang rente  
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• Boligbyrden  

• Ledighed  

Det vil sige, at det kan ikke afvises, at disse tre parametre har haft indflydelse på prisudviklingen i 

Danmark fra år 2000-2020. Resultatet er tildeles overraskende, forventningen var ikke til at 

boligbyrden ville lægge så højt i denne analyse. Da det er billigt at låne og alle de forbedringer som 

bliver lavet på husene i dag både nuværende og nybygget huse, ville det være forventeligt at den 

lå lavere da der er få faktorer i dag som lægger lavt, som den korte og lange rente.  

Der er flere ting, som kan skyldes det lidt overraskende resultat, få observationer taget ud fra hele 

landet og som nævnt til at starte med, at datasættet ikke er korrekt.  

Hvis der var adgang til et større datasæt, kunne der siges med større sikkerhed, hvis data sættet 

nu var hvert kvartal de sidste 50 år, ville det være stort nok til at kunne sige noget mere konkret, 

samt lavet det ud for f.eks. hver kommune og ikke hele landet. Det vurderes at resultatet er 

retvisende. Der gås ud fra, at resultatet kan bruges i denne opgave selv om ovenstående er nævnt. 

Det kan bruges i det omfang at der kommer et output som er analyseret og vil give adgang til at 

kunne sige noget i et vist omfang.  

Forklaringsgraden (Justeret R-kvadreret) som er øverst er på 0,895% svarende til 89,5% af 

prisudvikling kan skyldes lang rente, boligbyrden og ledighed. Denne skulle helst være oppe på 

95% for at have været mest retvisende og resultatet mere retvisende da der så kun ville være 5% 

derud over. Der er stadig en høj forklaringsgrad, som kan bruges i denne opgave til at få et 

retvisende billede, da den lægger tæt på 90% og kan forklare 90% af de pris ændringer som har 

været på boligmarked fra 2000-2020.  

Det som også er væsentligt at kigge på, er koefficienterne som er følgende:  

Fundamentale  koefficient 

Lang rente  -16 

Boligbyrden 59 
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Ledighed  -14 

 

koefficient  

Dette betyder at boligmarked påvirkes når disse falder/stiger påvirkes variablen (Boligmarked) 

med x når alle andre variabler holdes konstant. Alle variabler kan ikke holdes konstant da de også 

bevæger sig hele tiden, men det interessante er at se at når den lange rente og ledigheden falder, 

så stiger boligpriserne.   

Del konklusion  

I forhold til ovenstående analyse er der kommet en del overraskelser, hvor der blev fundet frem til 

at den lange rente, boligbyrden og ledighed havde 0.89% forklaringsgrad på, hvorfor boligpriserne 

i Danmark var steget eller faldet de seneste 20 år. Selvom det er overraskende, at renten er 

faldende og boligbyrden er stigende, det fortæller at de fleste ønsker at købe en dyre bolig end 

hvad de egentlig har plads til i deres økonomi eller hvordan deres forbrugs mønstre er. Så det 

giver mening, at renten er faldende og over 50% af boligejerne nu sidder med fast rente at den 

også har en effekt på boligmarkedet. Når man så lægger de valgte fundamentale sammen giver 

det at man kan sidde billigere låne mæssigt i dag og at renten har været faldende de sidste 20 år, 

men gør det da danskerne bare låner mere og så stiger boligbyrden, dette kunne være en teori på, 

hvorfor der er en højere procentdel af danskerne, der synes det dyrt, selv om de afdrager mere på 

deres gæld end tidligere. Heri skal der også tages højde for, at det er hele landet som der bliver 

analyseret på. Det er nævnt tidligere i opgaven, at der er store forskelle på udkants Danmark og 

områder med højere indtægt og dyre boliger, her kan der være en skæv fordeling i forhold til, 

hvilket område man ville kigge på. Det kan forbindes sammen med ledighedsprocenten, hvor der 

alt andet lige er flere ledige i udkants Danmark end i de dyreste områder af landet, for ellers kunne 

man ikke sidde i de dyreste boliger, hvis ikke man have et godt betalt job. Så hvis man havde 

kigget på de to hver for sig og fundet tallene på det, kunne det havde være 3 helt andre for hver 

deres område.  
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Der kan det ikke afvises, at disse 3 har størst gennemsnitlig effekt på boligmarkedet i Danmark, det 

kan bruges til, at det er de rigtige fundementales, der er blevet brugt i denne opgave. Samt giver 

et godt billede af, at samfundet påvirker hinanden, ved at hvis noget ændres til det bedre eller 

værre ændres mange andre ting også, også på tidspunkt kan det kollapse, hvis ikke det ændres 

igen tilbage.  

Case og Schillers kriterier for bobler  
 

Denne model går ud på, at der skal være syv kriterier for en boble. For at der kan opstå en boble i 

forbindelse med en boligkrise, det ikke nødvendigt at alle 7 skal være opfyldt førend der er en 

bolig boble. De syv punkter vil jeg analysere enkeltvis, og så komme med en samlet konklusion til 

sidst, hvor jeg forhåbentligt får skabt et godt billede af markedet.  

Kritikken af denne model, er, at det er syv kriterier, som er udvalgte på forhånd og der kan være 

mange andre ting, som kan have negativ eller positiv indvirkning på boligmarkedet.  

De syv kriterier er:  

• Forventninger til store prisstigninger  

• Investorer, som gerne vil ind i på markedet og have en kapital gevinst ved salg 

• Boligpris/indkomst ratio vokser 

• Samfundets fokus er på boligmarkedet  

• Social arv til at blive boligejer 

• Forsimplet sammenhæng økonomisk på boligmarkedet 

• Risikovillighed kontra risiko  

Forventninger til store prisstigninger  

Hvis man går ind og læser om, hvad forventningerne er til boligmarkedet i år 2021, så kommer der 

rigtig mange bud på, hvordan det kommer til at forløbe sig. Langt de fleste har et forsigtigt bud på, 
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at priserne stiger på boligmarkedet, men at man ikke skal forvente de helt store stigninger. Så 

hvordan spiller det ind i den almindelig forbrugers tanker, når økonomer og andre fagfolk siger 

noget andet og vi så i starten at priserne siger og nationalbanken forventer større 

prisstigninger(ses i modellen på næste side). Derfor når der er flere eksperter og økonomer, som 

kommer med mange forudsigelser og rigtig gode bud på gode grundlag, vælger jeg at gå med 

Nationalbanken, som nedenfor. Det gør jag da de burde have det mest pålidelige grundlag for 

deres analysere og ingen interessere for at behage nogle, da det er u selvstændigt og ikke har 

investorer eller ligne.  

Nedenfor ses en tabel fra Nationalbanken48 fra en rapport, som de har udarbejdet, og som der 

bygger på mange forskellige faktorer som ledighed, huspriser og forbrugerpriser osv. Hvor disse 

blandt mange flere er med til at spå om de fremtidige priser. Den faktor som jeg kigger på, er 

huspriserne, hvor man kan se i 2021, 2022, og 2023, at priserne stiger forventeligt med 9,7% i 

2021, 3,0% i 2022 og 2,3% i 2023.  

 

 
48https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE_Nr.%207_Udsigter%20for%20dan
sk%20%C3%B8konomi%20-%20marts%202021.pdf 

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE_Nr.%207_Udsigter%20for%20dansk%20økonomi%20-%20marts%202021.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE_Nr.%207_Udsigter%20for%20dansk%20økonomi%20-%20marts%202021.pdf
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Ifølge en undersøgelse fra yougow i samarbejde med Home, har 1500 dansker været med til at spå 

om fremtiden, hvilket må antages værende repræsentativt49 og et godt pejlemærke om hvad 

befolkningen mener. Her mener langt største delen, at priserne holder eller stiger op til 4%50. Man 

kan se i tabellen, at Nationalbanken vurderer51, at priserne stiger mere og her er der en twist 

mellem økonomerne og befolkningen. Alt andet end lige mener man at priserne stiger, men hvor 

meget må tiden vise, økonomerne og fagfolk skulle gerne have bedre forudsætninger til at komme 

et bedre grundlag for prisstigninger da de kan analysere dataene og en uddannelse eller ligne som 

er brugbar inden for dette. Her skal der ses tilbage på udbud/efterspørgsels hvordan den evt. 

ændre sig fremover om udbuddet falder stiger og det samme med efterspørgslen for hvor meget 

boligmarked evt. kan stige.  

Så ud fra det kan vi se, at den psykologiske betydning med, at man har spået om stigninger 

tiltrækker flere til boligmarked, som gerne vil have en bid af kagen. Som jeg analyserede i grund 

modellen ovenfor, tiltrække dette flere og der vil blive bygget og renoveret mere end, hvis man 

ikke havde disse forventninger. Dette resulterer i at boligbeholdningen vil stige.  

Dette gør også, at jeg kan konkludere, at Corona indtil videre, har været positiv for boligmarked i 

2020, hvor der blev set nogle store prisstigninger og landet generelt for en families huse er steget 

trods Corona. Hvordan det vil ende i 2021, er svære at spå om, men end til videre har det også 

være positivt det første halvår.  

Inden finanskrisen forventede man også prisstigninger, men her var prisstigningerne alt for høje i 

forhold til inflation, indkomst osv. i samfundet og derfor opstod der en boble52 (meget forsimplet).  

Men der forventes også større prisstigninger på boligmarked end hvad inflationen er. Denne ligger 

på under53 1% selv om Nationalbanken også forventer den stiger.  

 
49 Det antages i denne undersøgelse at det kun er boligejere som er spurgt også det ca. 50% af befolkningen, hvor det 
udsnit på 1500 mennesker er tilstrækkeligt.  
50 https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/maling-flere-forventer-stigende-huspriser-i-
2021?publisherId=5394039&releaseId=13612485 
51 Se model tidligere i opgaven 
52 https://dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/boligmarkedet-krisen 
53 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30994  

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/maling-flere-forventer-stigende-huspriser-i-2021?publisherId=5394039&releaseId=13612485
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/maling-flere-forventer-stigende-huspriser-i-2021?publisherId=5394039&releaseId=13612485
https://dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/boligmarkedet-krisen
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30994
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Investorer, som gerne vil ind i på markedet og have en kapital gevinst ved salg 

Dette punkt har jeg været inde på både i min første analyse model og lidt i ovenstående punkt.  

Her vil man gerne ind og have en del af den gevinst, som er på boligmarkedet lige nu og 

forventningen til at det forsætter.  

Disse investorer skal gøre op med sig selv, hvor de vil placere deres penge, og her kan et alternativ 

være investering i aktier og obligationer. Der er altid en risiko for, at man ikke får den gevinst som 

man gerne ville have haft på boligmarkedet, men det samme kan risikeres på alle andre 

investeringer. Her skal de gøre op med sig selv, i forhold til deres risikoprofil og hvor de ser deres 

største gevinst, på kort og lang bane.  

Det som kan tages med her, er SKAT. Du skal ikke betale skat af provenu fra salg af bolig, men det 

skal man af obligationer og aktier, også kaldt aktieindkomst. Her lægger det mellem 27 og 42% i 

skat. 

For at kunne få det samme ud netto ved køb og salg af aktier/obligationer, skal der rigtige mange 

faktorer til at kunne skabe det samme udbetalt til forbrug eller ligne. Her ses at når der ikke 

betales skat af provenu ved salg af bolig og skat af aktier/obligationer, skal der laves det mere i 

afkast for at indhente skatten ved aktier/obligationer.   

Der er så også mindre risiko, da man kan sprede sin investering ud på flere brancher end at lægge 

alt sin kapital på boligmarkedet, hvor hvis det falder kan du risikere ikke få det forventede afkast 

eller tabe penge. Dette er også noget af det som tiltrækker mange investorer, at der ikke skal 

betales skat af afkastet, men du får det ud i hånden. Der er også andre fordele som håndværker 

fradrag (minimalt). De helt store investorer har en god spredning for ikke lide for store tab på 

engang hvis boligmarked skulle falde.  

Boligpris/indkomst ratio vokser 
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Her ser man på om indkomsten i samfundet følger boligpriserne. Hvis de ikke følger hinanden, er 

der en skævhed i samfundet og det kan få konsekvenser for boligmarkedet og hele samfundet. Det 

så man under finanskrisen, hvor de ikke fulgtes ad eller lå tæt nok på hinanden.  

54 

Som Tabellen ovenfor viser, så steg lønindkomsten også op til finanskrisen og den steg med 

omkring 1-2%. Det samme kan ses op til nu, hvor indkomsten er steget op til at Corona udbrød i 

2020. Dog er boligpriserne steget55 mere end indkomsten, så hvis man kun ser på det inden 

finanskrisen, så ville indkomsten være meget lig hinanden. Dette er noget som der kommenteres 

på senere, for hvis boligpriserne stiger med 5% og indkomsten stiger med 2% så kommer der 

måske et problem på sigt, da boligerne bliver for dyre i forhold til indkomsten. Dette går også i 

hånd med reglerne fra finanstilsynet.  

Det man skal huske i denne sammenhæng, er at danskerne sparer mere op end nogensinde og har 

store opsparinger dette er noget som er kommet efter finanskrisen. Dette ses specielt også 

grundet Corona, som har gjort, at vores forbrug generelt er faldet og der er sparet mere op56. 

 
54 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32003  
55 Se tidligere i opgaven 
56 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823#:~:text=Danskerne%20spa-

rer%20mere%20op%20i%202020&text=og%2010%2C0%20pct.,i%20gennemsnit%204%2C8%20pct.  
 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32003
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823#:~:text=Danskerne%20sparer%20mere%20op%20i%202020&text=og%2010%2C0%20pct.,i%20gennemsnit%204%2C8%20pct
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823#:~:text=Danskerne%20sparer%20mere%20op%20i%202020&text=og%2010%2C0%20pct.,i%20gennemsnit%204%2C8%20pct
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Dette er naturlig del at forbruget falder når butikkerne lukker og man ikke kan komme ud at spise, 

eller biografen eller andre seværdigheder som er lukket.  

Dernæst skal det også nævnes, at der er kommet følgende love fra finanstilsynet, med gearing på 

3,557 og 5% udbetalingskrav, samt det at man skal godkendes ud for en standard finansiering58. 

Disse faktorer, skulle gøre at boligmarkedet kunne forblive stabilt ved en eventuel boble samt at 

danskerne har friværdi, til at kunne stå imod fald i priserne. Dette er også mere uddybet i starten 

under finanstilsynet.  

Det ses også, at der afdrages mere på gælden end der før er gjort59, hvilket også viser, at 

danskerne gerne vil afdrage og skabe en friværdi og spare op i frie midler. Dette er positivt i 

forbindelse med at undgå ligeså store kriser. Grundlaget for dette er at boligejere har friværdi og 

kan stå imod med, så de der ikke kommer overbelåninger og teknisk insolvent. Samt opsparing at 

der ville kunne blive stået imod en fyring og stadig leve i sin bolig for en periode.  

Samfundets fokus er på boligmarkedet  

Der er stort fokus på boligmarkedet under Corona, da mange spåede og frygtede en stor nedgang, 

men det stik modsatte er sket. Priserne er steget og man forventer de stiger yderligere. Ens bolig 

er det største aktiv i ens økonomi (forudsat man er bolig ejer) og derfor går de mange voksne 

mennesker op i det. Grundlaget for at gå op i ens bolig kan være mange flere end at det er det 

største aktiv og man har interesse for det, ellers kan det være livsfase, opdragelse, miljø osv.  

Der har været stor fokus på boligmarkedet og man kan finde alverdens artikler og nyheder, som er 

skrevet i 2020 om boligmarkedet på næsten alle medier. Da det er et af de bedste år med salg af 

boliger60, trods alt forventning, så gør det også, at man kan se, at der kommer rigtig meget ekstra 

fokus på det fra medierne. Her skal f.eks. første gangs køber og andre som ikke sætter sig 100% 

 
57 Ens årsindtægt divideret med alt gæld skal være lig 3,5 (her findes undtagelse regler, læs mere hos finanstilsynet)  
58 Standard finansiering=fastrente 30 år og afdrag, samt boliglån over 30 år og afdrag 
59 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/article12668984.ece  
60 https://home.dk/bolignyt/flere-artikler/januar-2021/hvert-5-minut-blev-der-solgt-en-bolig-i-2020-1/ 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/article12668984.ece
https://home.dk/bolignyt/flere-artikler/januar-2021/hvert-5-minut-blev-der-solgt-en-bolig-i-2020-1/
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ind i tingene være opmærksomme, for nogle medier eller ikke pålidelige kilder kan forskruede 

nogle ting og være misvisende.   

Social arv61 til at blive boligejer 

Da mere end halvdelen af danskerne bor i egen bolig, vil der være et vist pres på at blive boligejer 

og have sit eget.  

Dette er psykologisk da det er svært at måle hvor mange første gangs køber skyldes social arv, da 

nogle af dem måske engang selv at dette skyldes derfor, men er indirekte blevet påvirket til det. 

Samt hvilke forudsætninger din familie har for at kunne hjælpe med, f.eks. et forældrekøb eller 

låne til udbetaling til et boligkøb, her kan der argumenteres for hvorfor boligmarked har udviklet 

sig til dette, og at man ikke lige som tidligere inden alle disse regler fra finanstilsynet kunne få sig 

en bolig. Dette er lige så væsentligt i denne opgave, men væsentligt at have i mente.  

Det et punkt som er svært at måle, da det er et psykologisk emne. Dette ligger til grund for valget 

om at komme med min egen personlige vurdering/mening. Det jeg hører fra rigtig mange kunder, 

er at de er ivrige efter at hurtigst muligt ud på boligmarked, hvor de kan sætte deres egen 

personlighed på boligen og have deres egen opsparingen i den, da mange bliver opflasket med at 

dette er den bedst mulige investering. Her tænkes der på boliggevinsten som er set de seneste 

mange år.  

Forsimplet sammenhæng økonomisk på boligmarkedet 

Dette punkt, vil vurderes til at være et af de vigtigste punkter, da det er den almene befolkning, 

der kan have for høje forventninger til boligmarkedet, uden at have viden om, hvad der driver 

boligmarkedet.  

For at nævne et eksempel, så er der mange som tror, at der er mangel på byggegrunde, men vil de 

flytte til den respektive by, hvor grunden lægger? eller flytte i noget større/mindre afhængig af 

pris på grund og byggeomkostninger kontra det man gerne vil have bygge?  

 
61 Social arv, er hvad du tager med fra din opdragelse og hjemmefra.  
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Dette kan skyldes forventningerne til, at priserne stiger, men det er også forsigtigt de fleste mener 

og det skyldes formentligt Corona da nogle har mistet deres job62 og mange er kommet på 

lønkompensation fra staten63. Hvor alt logik ville sige at udbuddet ville være højere end 

efterspørgslen hvis boligejere eller førsterangs køber var mere forsigtige, det har ikke været 

tilfældet selv om mange er blevet sendt hjem eller fyret.  

Inden finanskrisen så man, at forventningerne var meget højere end hvad virkeligheden var, hvor 

boligejere havde meget høje forventninger til boligprisstigninger, men det skete ikke da 

virkeligheden var en anden. Derfor kan dette også skyldes deres forsigtige bud på prisstigninger.  

Denne kan ikke afvises at have effekt på boligmarked, da der er mange forudsætninger for at 

marked går den ene eller anden vej, og her kan der tænkes på den forsimplede økonomiske 

forståelse hos f.eks. murene, sygeplejsken eller læreren, og de kender ikke alle parameter og 

derfor kan det være de handler mere forsigtigt, eller ikke tænkt over det også marked blevet som 

det er.  

Risikovillighed kontra risiko  

Dette afsnit er også beskrevet under et tidligere punkt, omkring hvad alternativ investering kunne 

være og risikoen ved dette.  

Det skal nævnes, at dem som har sat sig godt ind i aktier og obligationer kender det med 

risikospredning, så dem som kender til udtrykket og måske har læst noget videre gående eller 

social arv inden for dette, har spredt sine investering ud på flere ting end 1. Folk som har stor 

viden eller erfaring med byggebranchen og måske ikke sat sig ind i så meget andet, vil have en 

tendens til at lægge alle deres penge i denne sektor, og kører hårdt på i denne branche uden den 

store risikospredning.  

 
62 https://www.berlingske.dk/business/87000-job-er-gaaet-tabt-paa-tre-maaneder-i-danmark 
63 https://erhvervsstyrelsen.dk/statistik-kompensationsordninger  

https://www.berlingske.dk/business/87000-job-er-gaaet-tabt-paa-tre-maaneder-i-danmark
https://erhvervsstyrelsen.dk/statistik-kompensationsordninger
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Denne er påvist, da der bliver bygget i stor stil og langt flere efterspørger dette. Der hvor dette 

skal især lægges mærke til at nemlig de høje priser for grunde og at bygge, når priserne bliver 

skruet op, så er der mindre likviditet til at sprede sin risiko.  

Del konklusion 

Det vurderes, at denne analyse fortæller, at en del af disse punkter/kriterier er påvist og det kan 

tyde på, at vi skal være forsigtige og måske skrue tempoet lidt ned. Rigtig mange har forventninger 

om at markedet fortsat skal stige, men det virker og så som mere realistiske prognoser end dem vi 

så inden Corona.  

Det som ikke er medtaget, er de nye regler fra finanstilsynet og alt den opsparing som er bygget 

op i det danske samfund. Derfor at priserne stiger mere end hvad forventningerne er hos 

befolkningen, fordi investorerne stadig har så meget fokus på byggebranchen og boligmarkedet, 

da efterspørgslen stadig er høj. Derfor poster de fortsat mange penge ind på markedet.  Derfor 

kan det være, at man skal overveje at stramme lidt op på det hele, for at tage noget af tempoet, 

og så derefter løsne op igen. Realkredit Danmark gjorde noget lignende i starten af Coronakrisen, 

da de indførte 10% udbetaling64, det har de så fjernet igen. Dette fjernede de igen, da boligmarked 

nemlig gik den anden end forventet og priserne steg, derfor ville de ikke gå glib af indtjening ved 

at kræve mere end andre banker/realkreditselskaber.  

Kritik af modellen 

Det er en ældre model, som er lavet før end mange af disse tiltag til kreditvurdering af boligkøb til 

bankerne kom. Derfor er denne model også forsimplet og tager udgangspunkt i meget få 

påvirkninger af boligmarkedet. Den skaber dog et overblik på de ting som på virker boligmarked og 

dette er relevant, her skal det huskes hvornår modellen er lavet efter finanskrisen og mange ting 

er sket side, så der er blevet tilpasset som der kunnens i denne model for at den passer ind med i 

dag.  

 
64 https://www.bolius.dk/danske-bank-fordobler-krav-om-udbetaling-ved-boligkoeb-92286 

https://www.bolius.dk/danske-bank-fordobler-krav-om-udbetaling-ved-boligkoeb-92286
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Så det vurderes også denne som værende primært at kigge på den korte bane af boligmarked, 

med små elementer til at kigge på den lange bane. De punkter som er sat op, kan nemt fortolkes 

anderledes og finde mange forskellige datasæt til at mod argumentere med. Derfor bruges denne 

model til at danne overblik og få et fint indblik i, hvordan boligmarkedet er i dag og på kort sigt 

samt finanskrisen, hvor som sagt denne model blevet udarbejdet grundet finanskrisen.  

Psykologi 
 

Denne tages med i opgaven, da der er meget psykologisk som er svært at forklare i forhold til, 

hvordan befolkningen ændre adfærd eller forbrugsmønstre i forhold til begivenheder i verden og 

samfundet.  

Der bliver denne delt op i to dele:  

• Opsparing  

• Risiko aversion 

 

Opsparing  

Grunden til at jeg har valgt denne faktorer, med opsparing, er, at folks opsparinger er blevet 

markant større siden finanskrisen og der lægges mere til side til en evt. ny krise65 som nu eller i 

fremtiden, eller en skulle miste deres job i husstanden. Dernæst kan vi også se, at folk har sparet 

væsentligt mere op i 2020 end i årene op til Corona66, her lå den på 4,5% i 2018 og 5,1% i 2019. I 

2020 1 kvartal lå den på 8,0% og 2 kvartal 2020 på 13,4%. Om det skyldes nedlukningen og at folk 

ikke kunne bruge penge, eller om folk sparede op for at forberede sig på en ny finansielkrise, det 

er nok en blanding.   

Ud fra de tal, kan vi se, at danskernes adfærd har ændret sig siden finanskrisen. De sparer op til 

dårligere tider, eller til hvis de f.eks. skal have en ny bolig, da der blandt andet er kommet 

 
65 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27176  
66 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27176
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823
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udbetalingskrav på 5 %, eller nogle helt andre ting, som en lang ferie eller tidlig pension, der kan 

være mange grunde til at spare op. Dette gør, at vi kan komme tilbage til finanstilsynets love, som 

siger, at man skal kunne tåle at sidde med afdrag på sin gæld. Med andre ord, er der kommet 

større fokus på, at folk skal afvikle på deres gæld for at kunne stå imod en potentiel krise.   

Dette er ikke en typisk fundamentales og derfor lægger under psykologi, derved er den ikke brugt 

tidligere. Hvor den vurderes relevant grundet sine impact på boligmarkedet med udbetalingskrav 

og tendensen hos befolkning har ændret sig og ikke låner til forbrug, men spare det op.  

Risiko aversion 

Dette punkt er der ikke noget konkret at måle på, da det er forskelligt fra individ til individ. Derfor 

lægger denne meget i baggrunden for analysen, men den har en impact på boligmarkedet. Her ses 

det blandt som under definition på en prisboble at det er meget at gøre med investorer og her 

dette punkt væsentligt, da ikke alle investorer har samme risikoprofil og vil lægge lige mange 

penge i boligmarked. Hvis alle havde den samme risikoprofil, lagde alle deres penge i boligmarked 

og trak dem på samme tid, ville det lige helt voldsomt også kollapse fra den ene dag til den anden.  

Del konklusion  

Igennem opgaven er forsøgt at besvare problemformuleringen; 

Hvorfor er boligmarked steget så meget trods Corona? 

Dette er gjort, ved opstillingen af de 4 underspørgsmål. Jeg har igennem min analyse inddraget 

flere forskellige modeller og teorier fra uddannelsens pensum. Grundet opgavens potentielle 

omfang, har jeg igennem min opgave måtte nøje udvælge de relevante modeller og teorier. Først 

og fremmest kan jeg konkludere, at det har været en udfordring, udelukkende have fokus på et af 

mine underspørgsmål ad gangen, da flere af mine inddragne modeller og teorier, er med til at 

besvare ikke blot 1 af mine underspørgsmål men måske flere. I første omgang havde jeg en ide 

om, at opgaven skulle opbygges ud fra et fokus på hvert enkelte underspørgsmål af gangen. Dog 

måtte jeg konkludere, at dette var vanskeligt, netop grundet ovenstående.  
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Derfor kan jeg også konkludere, at det til tider kan være svært at altid holde en rød tråd igennem 

opgaven.  

Jeg vil her i min afsluttende konklusion, nærmere konkludere på mine 4 underspørgsmål, for til 

sidst, at skabe en sammenhængende og overordnet konklusion på min problemformulering.  

Lige som med den danske økonomi, hvor vi ser en lang række faktorer, som påvirker hinanden på 

kryds og tværs, så vil der også her være pointer og konklusioner, som kan gå igen i mine 4 

underspørgsmål.  

1) Hvordan har boligmarkedet udviklet sig under Corona og hvorfor?  

Kort svar: boligmarked har udviklet sig positivt efter en kort periode med usikkerhed på 

boligmarked og flere fyringer og hjemsendelser. Da det havde lagt sig steg marked igen og over 

alle forventninger, hvilket er positivt for økonomien. Det positive skyldes at byggeriet forsatte og 

udbud efterspørgslen, blev til sælgers favør som har øget efterspørgslen på boliger.  

Længere svar: 

Under dette underspørgsmål kan jeg konkludere, at markedet udviklede sig på mange måder, 

afhængigt af om vi kigger på udkants Danmark eller ej og hvilke faktorer som indkomst, 

arbejdsløshed eller ligne. Til at starte med var mange ikke klar over, hvilken betydning dette 

havde, og blev ”bange”. Derfor sikrede mange sig, ved at trække sin investeringer, Dansk 

Bank/realkredit Danmark kom med 10% udbetalingskrav samt mere fokus på opsparing kontra 

forbrug. Dertil kom også hjælpepakker osv., hvilket nok har reddet en nogle fra konkurs. 

Realrenten steg og det frygtede også en del boligejere, så derfor ser vi også nu at over 50% har 

fast rente på deres realkredit finansiering.  

Da den værste nervøsitet havde lagt sig, buldre marked frem igen. Huspriserne steg, aktiemarked 

kom frem igen og realrenten faldt ned igen til samme niveau som inden Corona. Vi ser i dag, at der 

er slået flere rekorder hos de forskellige mægler med salg, og at det er blevet et sælgeres marked. 

Vi har også set, at folk har haft flere penge som blandt andet kommer af de indfrosne feriepenge, 

samt det som er sparet ved ikke at rejse til udlandet mm. Dette ser man bliver brugt på husene og 
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derfor stiger priserne og byggebranchen, som vi også så på igennem modellerne og dens 

væsentlighed for at marked at forbliver oppe og stiger. Udbuddet er der til efterspørgslen.  

Alt i alt har markedet bevæget sig meget og lavet nogle store spring i starten og til nu. Grunden til 

dette, vil jeg konkludere hænger meget sammen med folks adfærd og uvisheden, derfor kommer 

der uro på marked. Så der er mange grunde til det er sket. Vi så noget lignende efter finanskrisen, 

bare ikke lige så hurtigt, men at aktiemarked steg igen og huspriserne steg igen, men her var det 

lidt længere tid om at komme på samme niveau som med Coronakrisen.  

2) Er boligmarkedet stærkere i dag end ved finanskrisen og hvorfor/hvorfor ikke?  

Kort svar: ja, det er stærkere. Dette kan ses på f.eks. de regler og restriktioner som er kommet fra 

finanstilsynet, som gør at færre vil være teknisk insolvente ved en evt. boligkrise. Samt flere har 

fast rente end tidligere så deres ydelser vil ikke stige og flere afdrager på deres gæld end inden 

finanskrisen. Her er der så mere friværdi til at stå i mod, hvor der også er set at der er sparet mere 

op på kistebunden end tidligere til at klare sig for. Det som kan ødelægge dette er arbejdsløsheden 

som set igennem flere af analyserne, hvor vigtig den er i forhold til boligmarked. Her vil 

boligbyrden også stige hvis arbejdsløsheden steg, så kan det være nogle var tvunget til at flytte.   

Langt svar:  

Jeg vil konkludere ud fra min analyse, at boligmarkedet er stærkere i dag end ved finanskrisen. 

Danskerne har mere friværdi og mindre afdragsfrie lån. Arbejdsløsheden er ikke høj, og 

boligmarkedet stryger derudad lige nu, hvor vi har et sælgeres marked. Fordi man har lært af 

finanskrisen, og der er kommet disse nye krav, med formue, gearing og rådighedsbeløb til hvordan 

bankerne skal godkende en kunde til boligkøb med Gearing, formue og rådighedsbeløb og det 

godkendes ud fra en standard finansiering, er man også bedre sikre. Der er derfor mange 

danskere, som sidder rigtig fornuftigt i det og stadig kan tåle at huspriserne falder, fordi man har 

kørt efter disse krav efter finanskrisen.  

De nye mifid regler spiller også ind her, omkring hvordan bankerne må rådgive og placere 

danskernes penge. For det er en real buffer til økonomien, hvis man mister sit job, eller der 
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kommer nedgangs i huspriserne til at man evt. kan sætte sig bedre i det. Jeg vil konkludere, at som 

det er i dag, så vil det ikke være lige så sandsynligt, at man mister alle sine penge ved et evt. fald i 

markedet.  

Jeg kan også konkludere, efter min analyse og beregning ved user cost, at det er billigere at bo i 

ejerbolig i dag end dengang, og afkastkravet er ikke ligeså stort ved en alternativ investering.  

Markedet er stærkere, da der ikke er samme risici for boligejerne. (gældsbyrden er faldet og 

majoriteten af boligejere nu vælger fast rente).  

3) Hvilke fundamentales kan fortælles noget om boligmarkedets udvikling og hvordan 

påvirkes boligmarked af disse i datiden, nutiden og fremtiden?   

Kort svar: Alle fundamentales er vigtige og har en betydning for boligmarked, men der blev også 

regrasionanalysen sorteret fra, hvor arbejdsløsheden, lang rente og boligbyrden var tilbage. Det vil 

sige at disse 3 har haft størst betydning for boligmarked de seneste 20 år, eller kan tilskrives en 

væsentligt højere betydning. Så der skal håndteres ud fra at alle skal holdes øje med og være med 

i en plan for boligmarked på kort og mellem lang sigt, for hvis en af dem alle falder igennem, kan 

det have konsekvenser.  

Langt svar:  

Det som kendetegner dengang og nu, er at boligmarkedet går rigtig stærkt, priserne stiger i et 

væk. Mange under Coronakrisen bruger deres frigjorte penge, som indfrosne feriepenge og penge 

som skulle gå til rejser eller andre seværdigheder. Det puttes i boligen, og derfor kan vi se, at 

priserne stiger endnu mere end bare ved den normale udbud/efterspørgsel.  

Vi så at byggebranchen klarer sig rigtig god lige nu og at det gjorde den også dengang. Det er en 

branche som beskæftiger rigtig mange, og derfor skal man sørge for, at den ikke går baglæns. Der 

er rigtig stor efterspørgsel på håndværkere, og grundet Corona er materialepriserne også steget, 

da der er produceret mindre og det kan være svært at få fat på.  
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Jeg så på hvilke syv punkter, som skulle være opfyldt for en krise. Her kan jeg konkludere, at der 

var mange af dem påvist, hvilket man også troede inden finanskrisen. Derfor kan jeg også 

konkludere, at man skal være varsom, da vi kan se nogle af de samme tendenser. Dog er der her 

igen at nævne, alle de mange krav og tiltag, som er kommet og som bankerne er underlagt i dag. 

Som dokumentionskrav til lån, (indhentning af dokumenter), krav til solvens osv.  

 

4) Hvilke forbehold og tiltag kan man eller bør man tage, for at undgå en ny boligkrise?  

Kort svar: Der mange tiltag som der kan laves for at undgå en ny boligkrise. F.eks. skal der stadig 

holdes hånden under virksomheder, da der set at arbejdsløsheden har stor betydning. Der skal 

sikres der stadig er de korrekt regler for banker og kreditgivning for at sikre den enkle familie kan 

klare sig. Byggebranchen skal blive ved med at bygge og sørger for at udbud/efterspørgsels er 

tilstrækkeligt.  

Langt svar:  

Jeg har igennem min analyse, kigget på rigtig mange tiltag, som kan tages i brug for at stabilisere 

et hedt boligmarked. Risikorådet skal mødte her i sommeren 2021 og finde ud af, hvad der skal 

gøres, der er dog ikke kommet nogle tiltage eller ligne ud af mødet, men dette kan komme senere. 

Det mest oplagte er 10% udbetaling, ud fra hvad der er fundet frem til i denne opgave. Jeg vil 

konkludere, at de fleste godt kan klare denne del, da de nemlig har oplevet store værdistigninger 

på nuværende bolig, som der for det meste sælges. Der vil dette dog betyde, at det lovkrav vil gå 

mest ud over dem som gerne vil ind på markedet for første gang ”første gangs køber”. Hvis en 

første gangs køber ikke har sparet væsentligt op under f.eks. uddannelse eller har familie, der kan 

hjælpe, så ser jeg, at det er dem det vil gå ud over.  

Der kan også stilles andre krav til f.eks. gearing, rådighedsbeløb og bankernes solvenskrav. Det 

ville også resultere i, at bankerne skulle blive mere påpasselige med at låne penge ud samt at folk 

skulle have en stærkere økonomi.  
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Regeringen kan også gå ind og påvirke via skatterne på bolig og personindkomst. Hvis de nu 

ændrede nedgang i skat her i 2024 for de fleste boligejere, men derimod satte den op, ville de få 

flere penge ind, til at betale for alle disse ting Corona har medført, her tænkes på hjælpepakkerne. 

Dette vil også betyde, at nogle helt automatisk også vil komme til at tænke mere over deres næste 

boligkøb. Dette er noget som politikerne, og Nationalbanken bør snakke om, og se hvad der bedst 

kan svare sig på den front. Hertil er også vigtigt at se på, hvad resten af verden også gør, da vi er 

enormt påvirket af dette. Finanstilsynet, bankerne og risikorådet skal også finde ud af, hvad de 

gør.  

Lige nu vil jeg vurdere, at man bør sætte en hæl i jorden og indføre f.eks. 10% udbetaling krav og 

måske også med gearing og rådighedsbeløb. Dette skulle ske indtil man kendte omfanget af, 

hvordan verden står til, når der åbnes helt op igen. Dernæst bør regeringen se på, om der skal 

føres stram pengepolitik eller lempelig pengepolitik, hvilket også spiller en rolle.  

Konklusion 
 

Hvorfor er boligmarked steget så meget trods Corona? 

Jeg kan i min opgave konkludere, at boligmarkedet pt. ikke er påvirket af Coronakrisen, i hvert fald 

ikke negativt. Priserne stiger og danskerne er aktive på det danske boligmarked, hvor vi lige nu 

oplever en udbudskrise. Efter alle de tiltag, som er kommet i forhold til at sikre de danske 

boligejere, med strammere kreditgivning fra bankerne, har de fleste en formue i boligen, eller et 

rådighedsbeløb, som gør at de kan afvikle på gælden. Selvom vi har set gennem analyserne, at der 

er nogle tegn på, at markedet går for stærkt i forhold til sammenligningen med finanskrisen, så ser 

det ikke ud til at gå den anden vej lige foreløbig. Dette ses ud fra at Arbejdsløsheden er faldende 

igen, udbud efterspørgsels stadig i favør hos sælger, der bygges mange nye boliger. 

Menneskets psykologi og adfærd har en stor rolle at spille ind i fremtiden, hvor regeringen, skat og 

finanstilsynet også har mange ting at tage stilling til, som vil påvirke den danske økonomi og 

boligmarkedet.  
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Hvis alle begynder at tvivle på markedet her tænkes der både boligmarked og aktiemarked,  og 

trækker sine investeringer, og ikke holder den risiko profil som de har lagt fra start. 

Dette hvis mange f.eks. begynder at trække sig fra investeringsmarked. Det samme er gældende 

for boligmarkedet, hvor vi kan få for høje priser, til at folk ikke tror på det mere. Som vi så tidligere 

i opgaven troede de fleste ikke på prisstigninger i dette år, men at det en anden realitet, og 

priserne er steget over forventning.   

Det lave renteniveau, gør at mange kan sidde rigtig billigt, hvilket vi også så via user cost i dag 

kontra ved finanskrisen.  

1 år ud i fremtiden tror jeg ikke, at vi kommer til at se et prisfald. Dette grundet tilliden til 

markedet og det forsat lave renteniveau. Selv om renten skulle stige 0,5% til 1% er det stadig et 

lavt renteniveau.  

Hvis vi ser 5 år ud i tiden, er det svært at spå om, hvad der kommer til at ske. For her kommer det 

nemlig an på, som jeg nævnte tidligere, hvad regeringen, finanstilsynet og regering også gør af 

indgreb.  

Hvis priserne stiger som de gør nu, kan det også blive for dyrt for mange at skifte bolig især i de 

store byer og rundt om, da de fleste gerne vil købe noget dyrere end nuværende bolig. Som vi så 

skal de leve op til nogle krav som kan blive sværere at leve op til. På den måde kan 

prisstigningerne også blive mindre.   

Ud fra de tendenser der ses lige nu, går det for stærkt og markedet er glohedt og været det i en 

del år nu. Hvis vi ser på finanskrisen, kunne man også se nogle år i forvejen, at markedet 

eksploderede og forsatte kun opad, hvor alle også troede markedet var helt fantastisk. Det kunne 

ikke gå hurtigt nok, og folk lånte til forbrug osv. Nemlig på baggrund af historie skal dette ses som 

at potentielt er en boble, som nogle også allerede snakkede om i 2018, men det er ikke kommet 

endnu. Derved kan vi være i boble.  

Der er kommet en masse nye tiltag, men derfor kan det stadig gå for stærkt, så ud fra analysen 

burde nogle går ind og stimulere markedet med nogle nye tiltag til at tage toppen af 
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prisstigningerne. Konklusion er, at det potentielt kan udvikle sig meget negativt, hvis man ikke gør 

noget for at bremse udviklingen en smule. Her ses derind i større prisfald på boligmarked, 

arbejdsløshed, konkurser og tekniks insolvent.  

Perspektivering  

Mit valgte emne i denne opgave, har jeg fundet yderst spændende at arbejde med, men også 

svær. Det svære for mig i denne opgave, har været at vurdere, hvor jeg skulle begrænse mig, samt 

hvilke modeller, der var mest relevante. Jeg havde fra start en stor interesse i, netop at undersøge, 

hvorfor der i dag ikke ses en negativ påvirkning på boligmarkedet, som mange fra start måske 

forventede og frygtede. Dernæst har jeg fundet det interessant, hvorfor vi ser en så stor forskel i 

forhold til ved den sidste økonomiske krise.  

Jeg kunne i min opgave have haft inddraget mange flere emner og synspunkter, men jeg fravalgte 

netop dette for ikke at gøre opgaven for bred. Det har også været en udfordring i forhold til min 

interesse i for, hvad fremtiden bringer for boligmarkedet og ikke mindst den danske økonomi. Som 

bankrådgiver, er dette noget jeg følger tæt i min hverdag, samt også bliver spurgt om jævnligt ved 

kundemøder. Dette gør også, at jeg hele vejen igennem har haft en meget naturlig interesse for 

emnerne, da de også kan relateres meget til mit arbejdsliv.  

En ting, som jeg har tænkt mere og mere over igennem denne opgave, er hvor meget folks 

psykologiske tankegang spiller ind i alt dette. Der er ingen tvivl om, at det spiller ind på nogen 

måder, men helt præcist hvor meget, det er enormt svært at svare på, men derfor også meget 

interessant.  

En af de ting, som i min opgave har overrasket mig i forhold til, hvad jeg først havde en forestilling 

omkring, var at man ikke havde gjort nogen tiltag, for at begrænse udviklingen og den høje 

volatilitet på boligmarkedet. Jeg er overrasket over, at man fra risikorådet, finanstilsynet og 

regeringens side ikke har gjort nogen tiltag på nuværende tidspunkt.  
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Dernæst er jeg også blevet overrasket over, hvor lidt betydning en ændring i kravet til 10 % 

udbetaling, vil have på boligmarkedet. Dette da jeg i min analyse så, at en så lille del af alle bolig 

salg var fra første gangs købere.  

Igennem min opgaveskrivning, er der nogle spørgsmål, der er dukket op; har Danmark gjort det 

rigtige i forhold til boligmarkedet og den danske økonomi? Hvordan har andre lande gjort, og hvad 

har det haft af betydning for boligmarkedet? Sverige har igennem Corona, håndteret pandemien 

på en meget anderledes måde. Jeg har tænkt videre over, at det kunne have været interessant og 

kigge på f.eks. et land, som Sverige og sammenlignet deres udvikling i boligmarkedet med 

Danmarks. Dette kunne måske også et stykke af vejen, kunne hjælpe til af besvare spørgsmålet, 

om man i Danmark har gjort det rigtige eller det forkerte?  

Jeg havde i starten af forløbet en ide omkring min dataindsamling skulle ske på anden vis. Jeg 

opsøgte nationalbanken, totalkredit, realkredit Danmark, jyske kredit samt flere, men det var 

meget minimalt, hvad jeg fik af respons fra dem alle. Dette var en stor overraskelse for mig, og 

derfor var jeg nødt til, at finde på en alternative dataindsamling til min opgave.  

Når jeg ser på min opgave, vurdere jeg selv, at jeg får besvaret min problemformulering, så godt 

som det nu engang er muligt også i forhold til det fremtidsmæssige perspektiv.  

Kritik af opgaven og dens indhold  

 

Kritikken af denne opgave, er, at noget af det som fremgår i opgaven, kan være forældet eller ikke 

relevant længere, da jeg skriver om noget som er i gang med at ske nu. Derfor har jeg forsøgt at 

holde mig opdateret hele tiden og fået det mest relevante med. Der er også steder, hvor min egen 

mening skinner en smule igennem, hvor der er forsøgt at holde mig neutral. Der kan også 

forekomme steder, hvor jeg ikke har kunne finde relevant data til understøttelse af min 

konklusion, men vidst at data var korrekt, qua mit arbejde som bankrådgiver.  

Det er ikke optimalt ikke og have kunne finde retvisende kilder for evt. konklusion, eller 

hentydninger eller fakta. Dette forringer opgavens og den indhold til et lavere niveau. 
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I forhold til kilder, blev der nævnt i starten under metode at alle kilder vil blive kritisk gennemgået 

og behandlet inden brug i opgaven. Dette er lykkedes forholdsvis godt, da det er få kilder, som 

stammer uden 100% troværdighed. Dette kan også sammenkobles med at nogle steder der ikke er 

angivet kilder, for der er viden opbygget, men ikke noget derunder bygger den rent kilde mæssigt. 

Dette er er som skrevet ikke optimalt og der burde være gjort lidt anderledes. 

Det som skulle være anderledes, er at slette de steder hvor der ikke er en kilde til at underbygge 

det også lave konklusion eller evt. hele afsnittet om for det var mest muligt retvisende for 

opgaven. Der er kilder som der kan drages tvivl om hvor brugbar de er i forhold nøjagtighed og om 

det er 100% neutral holdning, dette vurderes at det er relevant for opgaven trods dette og ikke vil 

have ændret resultatet.  
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Andre kilder:   

 

National banken  

ANALYSE_Nr. 16 - Robustheden på boligmarkedet bør styrkes.pdf (nationalbanken.dk) 

Economic Memo nr. 13.pdf (nationalbanken.dk) 

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE_Nr.%207_Udsigter%20fo
r%20dansk%20%C3%B8konomi%20-%20marts%202021.pdf 

Danmarks statistik/statistik banken  

Statistikbanken 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30994 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32003 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823#:~:text=Danskerne%20sparer%20mere%20op%20i%202020&text=og%20
10%2C0%20pct.,i%20gennemsnit%204%2C8%20pct 

Fuldtidsledige (netto) efter køn og personer/pct. - Statistikbanken - data og tal 

Statistikbanken 

Forbrugerprisindeks - Danmarks Statistik (dst.dk) 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27176 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823 

Banker  

https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/boligskatter/nye-boligskatter--skattelettelse-eller-
skatterabat/?gclid=EAIaIQobChMIxqjIo4mF8AIVMkeRBR073Q01EAAYASAAEgJ6xfD_BwE 

Finanstilsynet  

https://www.finanstilsynet.dk/tilsyn/internationalt-og-eu/internatioanle-standarder-for-tilsyn-med-
finansielle-virksomheder 

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Kreditinstitut-og-fondsmegleromraadet  

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens 

https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/information-om-udvalgte-
tilsynsomraader/mifidogmifir/systematisk-internalisatorer/generelt-om-si 

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling 

 

Skatte ministreret  

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/06/ANALYSE_Nr.%2016%20-%20Robustheden%20på%20boligmarkedet%20bør%20styrkes.pdf#search=boligmarked
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/09/Economic%20Memo%20nr.%2013.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE_Nr.%207_Udsigter%20for%20dansk%20økonomi%20-%20marts%202021.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE_Nr.%207_Udsigter%20for%20dansk%20økonomi%20-%20marts%202021.pdf
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30994
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32003
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823#:~:text=Danskerne%20sparer%20mere%20op%20i%202020&text=og%2010%2C0%20pct.,i%20gennemsnit%204%2C8%20pct
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823#:~:text=Danskerne%20sparer%20mere%20op%20i%202020&text=og%2010%2C0%20pct.,i%20gennemsnit%204%2C8%20pct
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
https://www.statistikbanken.dk/SILC1B
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27176
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=40823
https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/boligskatter/nye-boligskatter--skattelettelse-eller-skatterabat/?gclid=EAIaIQobChMIxqjIo4mF8AIVMkeRBR073Q01EAAYASAAEgJ6xfD_BwE
https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/boligskatter/nye-boligskatter--skattelettelse-eller-skatterabat/?gclid=EAIaIQobChMIxqjIo4mF8AIVMkeRBR073Q01EAAYASAAEgJ6xfD_BwE
https://www.finanstilsynet.dk/tilsyn/internationalt-og-eu/internatioanle-standarder-for-tilsyn-med-finansielle-virksomheder
https://www.finanstilsynet.dk/tilsyn/internationalt-og-eu/internatioanle-standarder-for-tilsyn-med-finansielle-virksomheder
https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Kreditinstitut-og-fondsmegleromraadet
https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens
https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/information-om-udvalgte-tilsynsomraader/mifidogmifir/systematisk-internalisatorer/generelt-om-si
https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/information-om-udvalgte-tilsynsomraader/mifidogmifir/systematisk-internalisatorer/generelt-om-si
https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling
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https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/%C3%B8vrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-
og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/ 

https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/%C3%B8vrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-
og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/ 

Erhvervsstyrelsen  

https://erhvervsstyrelsen.dk/statistik-kompensationsordninger 

Finans  

https://finansdanmark.dk/10-aaret-for-krisen/bankpakkerne/ 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/article12668984.ece 

https://www.berlingske.dk/business/87000-job-er-gaaet-tabt-paa-tre-maaneder-i-danmark 

 

https://finans.dk/politik/ECE12681217/staten-har-udbetalt-267-mia-kr-i-coronahjaelp-til-
virksomhederne/?ctxref=ext 

https://fm.dk/udgivelser/2009/marts/aftale-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti-om-foraarspakke-20-
vaekst-klima-lavere-skat/ 

https://finans.dk/erhverv/ECE12567664/mange-danskere-kan-se-frem-til-skattelettelser-i-2021/?ctxref=ext 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/finanstilsynet-provinsbanker-er-for-risikovillige-naar-de-laaner-
ud 

https://www.berlingske.dk/dine-penge/syv-ud-af-ti-vaelger-afdragsfrie-laan-det-vaekker-mindelser-om-
aarene 

https://www.berlingske.dk/dine-penge/nu-afdrager-danske-familier-mere-end-foer-finanskrisen 

https://finans.dk/privatokonomi/ECE12882773/flere-danske-storbanker-her-er-det-mest-oplagte-indgreb-paa-
boligmarkedet/?ctxref=ext  

 

Til metode af opgaven 

https://metodeguiden.au.dk/kvalitativ-og-kvantitativ-forskning/  

https://hvadvilduvide.dk/metode/validitet-og-reliabilitet/  

 

Andre links  

https://danbolig.dk/nyheder/2020/hvorfor-gar-boligmarkedet-fri-af-coronakrisen--og-vil-det-fortsatte/  

 https://faktalink.dk/titelliste/kris/krisaktu 

https://faktalink.dk/coronavirus-covid-19/udbredelse-behandling-covid-19 

https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/øvrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/
https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/øvrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/
https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/øvrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/
https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/øvrige-publikationer/kort-overblik-over-skattereformer-og-omlaegninger-fra-1987-til-2009/
https://erhvervsstyrelsen.dk/statistik-kompensationsordninger
https://finansdanmark.dk/10-aaret-for-krisen/bankpakkerne/
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/article12668984.ece
https://www.berlingske.dk/business/87000-job-er-gaaet-tabt-paa-tre-maaneder-i-danmark
https://finans.dk/politik/ECE12681217/staten-har-udbetalt-267-mia-kr-i-coronahjaelp-til-virksomhederne/?ctxref=ext
https://finans.dk/politik/ECE12681217/staten-har-udbetalt-267-mia-kr-i-coronahjaelp-til-virksomhederne/?ctxref=ext
https://fm.dk/udgivelser/2009/marts/aftale-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti-om-foraarspakke-20-vaekst-klima-lavere-skat/
https://fm.dk/udgivelser/2009/marts/aftale-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti-om-foraarspakke-20-vaekst-klima-lavere-skat/
https://finans.dk/erhverv/ECE12567664/mange-danskere-kan-se-frem-til-skattelettelser-i-2021/?ctxref=ext
https://www.berlingske.dk/virksomheder/finanstilsynet-provinsbanker-er-for-risikovillige-naar-de-laaner-ud
https://www.berlingske.dk/virksomheder/finanstilsynet-provinsbanker-er-for-risikovillige-naar-de-laaner-ud
https://www.berlingske.dk/dine-penge/syv-ud-af-ti-vaelger-afdragsfrie-laan-det-vaekker-mindelser-om-aarene
https://www.berlingske.dk/dine-penge/syv-ud-af-ti-vaelger-afdragsfrie-laan-det-vaekker-mindelser-om-aarene
https://www.berlingske.dk/dine-penge/nu-afdrager-danske-familier-mere-end-foer-finanskrisen
https://finans.dk/privatokonomi/ECE12882773/flere-danske-storbanker-her-er-det-mest-oplagte-indgreb-paa-boligmarkedet/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE12882773/flere-danske-storbanker-her-er-det-mest-oplagte-indgreb-paa-boligmarkedet/?ctxref=ext
https://metodeguiden.au.dk/kvalitativ-og-kvantitativ-forskning/
https://hvadvilduvide.dk/metode/validitet-og-reliabilitet/
https://danbolig.dk/nyheder/2020/hvorfor-gar-boligmarkedet-fri-af-coronakrisen--og-vil-det-fortsatte/
https://faktalink.dk/titelliste/kris/krisaktu
https://faktalink.dk/coronavirus-covid-19/udbredelse-behandling-covid-19
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https://lbf.dk/media/1554815/huslejestatistik-2018.pdf 

https://www.boliga.dk/boligpriser/resultater?area=72000&type=0&data=0 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/maling-flere-forventer-stigende-huspriser-i-
2021?publisherId=5394039&releaseId=13612485 

https://dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/boligmarkedet-krisen 

https://home.dk/bolignyt/flere-artikler/januar-2021/hvert-5-minut-blev-der-solgt-en-bolig-i-2020-1/ 

https://www.bolius.dk/danske-bank-fordobler-krav-om-udbetaling-ved-boligkoeb-92286 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fundamental 

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/5/prisen-pa-en-coronakrise/ 

https://nyheder.tv2.dk/business/2021-03-10-se-regningen-for-et-aar-med-nedlukning-og-hjaelpepakker 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9619 
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https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/maling-flere-forventer-stigende-huspriser-i-2021?publisherId=5394039&releaseId=13612485
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