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Drømmen om et 
hus i forstæderne kan
stadig realiseres

På få år har AirBnB bredt sig, 
så København nu er en af de 
byer i verden, hvor der er flest 
listede boliger i forhold til 
indbyggertallet. SIDE 2 og SIDE 17

AirBnB – Ny aktør
på boligmarkedet

En ny rapport fra Boligøkonomisk Videncenter 
kaster lys over den historiske udvikling i de 
danske ejendomspriser, men præsenterer også 
nye sammenhængende lange tidsserier med 
ejendomsdata.  SIDE 9

Værdien af fast 
ejendom holder 
– også på langt sigt

I Aarhus og i forstadskommunerne til København er det blevet lettere for børnefamilier 
at købe hus. Kun i de forstæder, der ligger tættest på København, er det blevet sværere. 
Det viser beregninger af hvilke indkomster, der er tilstrækkelige for at få økonomien til 
at hænge sammen efter køb af første bolig.  SIDE 3
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Vi skylder et fænomen som 
AirBnB at give det en fair og saglig 
behandling, så vi kan få det bedst 
mulige ud af nyskabelsen under 
forudsætning af, at vi får begrænset 
de eventuelle negative følger
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Platformsøkonomien 
og boligmarkedet
DELEØKONOMIEN ER OVER OS. Vel og mær-
ke hvis man vil anlægge lidt positiv politisk 
spin. Er man mere kritisk, kan man kalde det 
for platformstjenester eller sågar uretfærdig 
konkurrence.
 
Udtrykket deleøkonomi er nu ikke helt ved 
siden af, når vi taler om udlejning af værelser 
og hele boliger via AirBnB. Det er straks mere 
tvivlsomt at kalde Uber for deleøkonomi – her 
virker det mere som konkurrence til den tra-
ditionelle taxakørsel. Konkurrerer AirBnB på 
ulige vilkår overfor hotellerne? Ser man på de 
faktiske tal for AirBnB i Danmark, må svaret 
blive mere nuanceret.
 
AirBnB-værterne udlejer i Danmark deres 
boliger i begrænsede perioder, i gennemsnit 
57 dage. Det indikerer, at værterne er amatø-
rer, der udlejer deres boliger i weekender og 
ferieperioder, hvor de selv er på ferie eller bor 
hos venner, i sommerhus eller kolonihavehus. 

AirBnB i Danmark er især koncentreret i Kø-
benhavn, hvor der findes deciderede klynger 
med en høj koncentration af udlejning i de 
’hippe’ brokvarterer. Det er en anden form for 
overnatning, end hvis man lejer sig ind i et 
traditionelt hotel. AirBnB midt inde i et livligt 
boligkvarter er ganske enkelt en anden ople-
velse end den, de fleste hoteller kan tilbyde. 

Det er forkert at lade sig gribe af teknologi-
fascination og tage ukritisk imod alt nyt, blot 
fordi det er knyttet til en digital platform og 
til et nyt forretningskoncept. Omvendt skal 
man heller ikke opfatte enhver innovation 
og forandring som en potentiel trussel. Vi 
skylder et fænomen som AirBnB at give det 
en fair og saglig behandling, så vi kan få det 
bedst mulige ud af nyskabelsen under forud-
sætning af, at vi får begrænset de eventuelle 
negative følger. Det kan f.eks. dreje sig om, 
at boligerne bliver mindre tilgængelige for 
danske boligsøgende. 

Et større udbud og mere konkurrence på ho-
telovernatninger kan måske reducere prisen 
for overnatninger, hvis der reelt er tale om 
konkurrence og ikke alternative former for tu-
risme. Denne prisdæmpende effekt gælder 
imidlertid ikke på boligmarkedet.

På få år har AirBnB bredt sig, så København 
nu er en af de byer i verden, hvor der er flest 
listede boliger i forhold til indbyggertallet. 
Konsekvensen kan dels blive, at markedet for 
udlejning af enkeltværelser til f.eks. studeren-
de forsvinder, dels at lejlighederne i AirBnB 
klyngeområderne stiger i værdi. De er ved 
at blive forvandlet til en veritabel pengema-
skine for ejerne. Skal man have styr på dette, 
er den enkle løsning at begrænse antallet af 
dage, hvor man kan udleje. 

Den politiske aftale på området har sat 
grænsen til 70 dage – gennemsnittet i dag 
skulle ifølge Inside AirBnB være på 57 dage. 
Grænsen på 70 dage er derfor ingen reel be-
grænsning, og vi har ikke set den fulde effekt 
af AirBnB på det københavnske boligmarked. 
Man bør derfor genoverveje grænsen for det 
antal dage, man må udleje, og om hvorvidt 
kontrollen skal skærpes. En lavere grænse 
med mulighed for at den enkelte kommu-
ne kan dispensere efter konkret vurdering, 
burde være den vej, man betrådte, hvis man 
vil holde fast på en platformsøkonomi uden 
problemer.

Af projektdirektør
cand.polit. 

Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

cli@bvc.dk
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Ikke sværere at få råd 
til hus og have omkring 
storbyerne

TRODS STIGENDE BOLIGPRISER

MODSAT AF HVAD MAN ellers skulle 
tro, er det ikke blevet sværere for bør-
nefamilierne at få råd til hus i mange 
af forstæderne til København. Det 
viser en model fra Boligøkonomisk 
Videncenter, som overvåger udvik-
lingen i ejerboligmarkedets rumme-
lighed i og omkring København og 
Aarhus.

I de senere år er boligpriserne ellers 
steget i og omkring de største byer, 

der også har oplevet den største be-
folkningstilvækst. De stigende priser 
kan give anledning til bekymring for, 
om boligmarkederne nu også kan 
rumme de lokale lav- og mellemind-
komstgrupper. 

Rent praktisk fungerer modellen ved, 
at der for hvert kvartal siden 1. kvartal 
2012 lægges husstandsbud getter for 
en række forskellige familiesammen-
sætninger med forskellige valg af bo-

pæl og biler – alle har dog en tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet i midten af 
byområderne København og Aarhus.

Modellen kan regne på økonomi-
en for familier med forudbestemte 
indkomster og derefter beregne, hvor 
meget plads der bliver i økonomien 
efter det boligkøb, der vælges. Fodres 
modellen ikke med en forudbestemt 
indkomst, vil den i stedet fastlægge 
hvor høj en bruttolønindkomst, der 

I Aarhus og i forstadskommunerne til København er det blevet lettere for 
børnefamilier at købe hus. Kun i de forstæder, der ligger tættest på København, 
er det blevet sværere. Det viser beregninger af hvilke indkomster, der er 
tilstrækkelige for at få økonomien til at hænge sammen efter køb af første bolig. 

Aarhus Hovedstaden

Figur 1: Stigning i mindste indkomst, der kan få 
økonomien til at hænge sammen efter køb af villa 
på 125 m2 de seneste 6 år

Af cand.eocon. 
Michael Harboe Møller

Boligøkonomisk Videncenter
mhm@bvc.dk
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skal til for lige netop at få den nød-
vendige plads i økonomien. Det er 
den tilgang, der anvendes i denne 
artikel.

HUS OG HAVE TIL BØRNENE
I en tidligere artikel i nyhedsbrev nr. 
27 blev der sat fokus på den familie-
type, der er mest udbredt i byerne, 
nemlig singlerne. I det følgende 
beskæftiger vi os med ejerboligmar-
kedets evne til at rumme den arkety-
piske familie, der består af to voksne 
og to børn. Har en sådan kernefamilie 
overhovedet mulighed for at købe 
sig til hus og have, hvis de endnu 
ikke har nogen friværdi at trække på? 
Der regnes på hvor høje indkomster 
familierne skal have, førend økono-
mien kan løbe rundt efter køb af en 
lille villa på 125 m2. De 125 m2 er ca. 
medianstørrelsen for et hus med 4 
værelser (typisk stue, soveværelse 
og to børneværelser). Omkring 3 ud 
af 4 huse i Danmark er større. Der 
regnes altså på et hus i en beskeden 
størrelse, der typisk henvender sig til 
førstegangskøbere.

IKKE SVÆRERE END FØR 
For seks år siden – i 1. kvartal 2012 – 
kunne det lade sig gøre for en familie 
med en samlet løn på 757.000 kr. 
om året, at få råd til en sådan 125 m2 
villa i Brønshøj, der er det billigste af 
Københavns Kommunes postnumre. 
Men så var familiens budget også 
rimeligt stramt. Seks år senere – i 
1. kvartal 2018 – skal lønnen op på 
mindst 824.000 kr., førend regne-
stykket kan hænge sammen. Hvis en 
børnefamilie i dag skal have råd til at 
sidde i boligen, skal dens indkomst 
altså være 8,9 pct. højere, end hvis 
en tilsvarende børnefamilie havde 
købt den i 2012. I samme periode er 
det generelle lønniveau i den private 
sektor dog steget 9,6 pct., mens det i 
staten er steget 8,9 pct. I kommuner 
og regioner er stigningen 8,8 pct. 
Det er altså ikke blevet sværere at 
købe hus i Brønshøj til trods for, at 
huspriserne er steget 48 pct. Det skyl-
des ikke mindst de faldende renter, 
men også lavere energipriser spiller 
ind.

Også i Københavns Nordvestkvarter, 
Skovlunde, Søborg, Charlottenlund, 

Borup, Køge og Lille Skensved er 
boligmarkederne omtrent lige så 
tilgængelige, som de var for seks år 
siden, når man måler på, hvad der 
skal til, førend en husstands økono-
mi hænger sammen (gule områder i 
figur 1). I andre dele af hovedstadsom-
rådets boligmarked er det ligefrem 
blevet lettere at få råd til at blive 
husejer. Det gælder f.eks. Taastrup, 
Hedehusene, Ballerup, Bagsværd, 
Birkerød, Holte, Nærum, Hellerup og 
i Gribskov og Halsnæs Kommuner 
(grønne områder i figur 1). 

INGEN GARANTI FOR LÅN
At en families økonomi kan hænge 
sammen efter et boligkøb, er ikke 
altid nok til, at banker og realkredit-
institutter vil yde lån. Risikoen for, at 
der indtræffer uforudsete hændelser 
som f.eks. arbejdsløshed, skilsmisse, 
boligprisfald og renteudviklingen, 
skal bankerne også gardere sig imod, 
så de ikke lider tab.

Finanstilsynet fastsatte i februar 2016 
en hovedregel om, at boligkøbere 
i Aarhus og Hovedstadsområdet 
skal have en indkomst på mindst en 

Figur 2: Stigning i mindste tilstrækkelige indkomst, 
hvis økonomien skal hænge sammen og gælds-
faktoren skal holdes under 4
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fjerdedel af, hvad de låner. I store dele 
af hovedstaden betyder reglen ikke 
noget for modellen, da man skal have 
en indkomst på mere end en fjerde-
del af den optagne gæld, hvis man 
også skal have råd til at pendle ind til 
et job i København. Anderledes gæl-
der det for de inderste dele af Hoved-
stadsområdet. Her vil reglen betyde, 
at boligmarkedet er blevet væsentligt 
mindre rummeligt, som det ses i figur 
2. Alle orange og røde områder i figur 
2 repræsenterer steder, hvor det er 
blevet sværere at få lov til at købe bo-
lig, hvis banker og realkreditinstitutter 
skal overholde hovedreglen. 

Der gælder dog en række undta-
gelser. Hvis man vælger fastforren-
tet realkreditlån med afdrag, vil en 
familie være undtaget, hvis den har 
positiv formue og høj jobsikkerhed. 
Da fastforrentede lån med afdrag i 
forvejen giver mulighed for at låne 
mest, er det muligvis kun få, som reg-
len afskærer fra at købe. Det afhæn-
ger af, hvordan bankerne fortolker 
begrebet ’høj jobsikkerhed’. Dertil 
kommer, at der er tale om en hoved-
regel, som bankerne kan fravige, hvis 

de finder det forsvarligt. Det betyder 
også, at familier med negativ formue 
(eksempelvis studielån) kan tildeles 
en gældsfaktor over 4.

Samlet set er det altså kun i de inder-
ste dele af Hovedstaden, at der skal 
mere til for at få råd et hus. Men af-
hængigt af bankernes forsigtighed og 
fortolkning af reguleringen af deres 
udlån, kan nogle potentielle huskøbe-
re i forstæderne tæt på København 
også opleve, at der skal mere til, hvis 
de vil låne til finansieringen af huset.

STADIG IKKE FOR ALLE
Selv om det ikke er blevet sværere 
at købe hus i det meste af hoved-
stadsområdet, end det var for seks år 
siden, er det dog ikke alle, som kan 
være med.

Figur 3 viser Boligøkonomisk Viden-
centers beregning af, hvor meget en 
familie mindst skal tjene, før den har 
råd til at bo i en villa på 125 m2 i ud-
valgte dele af vækstområderne. I figu-
ren er der set bort fra gældsfaktoren. 
Desuden skal det bemærkes, at der er 
tale om husstande med et moderat 

forbrug. Reelt kan der altså blive brug 
for endnu højere indkomster. 

Selvom indkomstkravet til familien 
i Brønshøj ikke er steget mere end 
lønningerne de seneste seks år, er 
de 824.000 kr., som der skal til for 
at købe et hus, fortsat en ganske 
anseelig indkomst for to personer. 
Det er f.eks. mere, end hvad et ungt 
lærerpar i hovedstaden kan forventes 
at tjene. Til gengæld kan parret få råd 
til at købe boligen i nogle af omegn-
skommunerne, såsom Ballerup, Køge 
og Høje-Taastrup. Alternativt kan de 
vælge at gå lidt ned i areal eller finde 
en mindre attraktiv placering i Brøns-
høj. Hvis det er muligt, kan de spare 
mere op inden købet end de 5 pct. i 
udbetaling, som modellen forudsæt-
ter (det vil kræve en udbetaling på ca. 
450.000 kr.). 

Hvis man går efter hovedstadsområ-
det og har mere beskedne lønninger, 
kan det være svært overhovedet 
at finde et sted, man kan betale. 
Det kan man til gengæld i Halsnæs 
Kommune, som blandt modellens 
områder er det billigste sted at bo for 
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Figur 3: Mindste husstandslønindkomst, der kan få 
økonomien til at hænge sammen. Der ses bort fra 
gældsfaktorbetragtninger.
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en familie med arbejde i København. 
Her kræves en indkomst på 678.000 
kr. om året, hvis økonomien skal hæn-
ge sammen ved køb af et 125 m2 stort 
hus. Det er ca., hvad et ungt par med 
pædagoguddannelser bag sig kan 
forventes at tjene. 

ÅRHUSIANERNE HAR DET LETTERE
Så er boligmarkedet i Jyllands største 
by, Aarhus, anderledes medgørligt for 
mellemindkomstgrupperne. 

Ingen steder i Aarhus Kommune er 
boligpriserne steget nok til at gøre 
det sværere at få råd til at sidde i et 
lille parcelhus, hvis der ses bort fra 
gældsfaktoren. Tværtimod er det 
blevet lettere at få råd til et hus i alle 
dele af kommunen. Med to lærerløn-
ninger er det muligt at købe en villa 
på 125 m2 i alle Aarhus’ postnumre. 
Skulle bankerne mod forventning 
vurdere, at lærere ikke har tilstrække-
lig høj jobsikkerhed, vil gældsfaktoren 
dog afskære unge lærere fra fem af 
de mest eksklusive Aarhus-postnum-
re. 

Også pædagoger skulle have mulig-
hed for at købe en bolig i 11 af de 20 
Aarhus-postnumre, som er medtaget 
i modellen. Det står i kontrast til situa-
tionen i 2012, hvor et ungt pædagog-
par kun lige kunne få økonomien til 
at hænge sammen, hvis de bosatte 
sig i det billigste postnummer, 8462 
Harlev J, vest for Østjyske Motorvej.

KONTRAST TIL LEJLIGHEDER
Når det i store dele af hovedstadens 
vækstområde er blevet lettere at få 
råd til et hus, står det i skærende kon-
trast til situationen tæt på centrum 
af København, hvor lejligheder er den 
dominerende boligtype. På Nørrebro, 
hvor priserne er fordoblet over de se-
neste seks år, skal der nu 22 pct. høje-
re indkomster til for at få økonomien 
til at hænge sammen for 2 voksne og 
2 børn i en typisk 4-værelseslejlighed 
på 120 m2, end der skulle i 2012. 

Også i Aarhus stikker lejlighederne 
i bymidten af fra villaerne omkring 
den. Det er godt nok blevet en anelse 
lettere at få økonomien til at hænge 
sammen efter køb af en 4-værelses 
i 8000 Aarhus C gennem de sidste 
seks år. Men ikke lige så meget lettere 
som for andre boliger i nærområdet.  

ANTAGELSER, DER ER BRUGT 
I BEREGNINGERNE

FAMILIE: 2 voksne, 2 børn

LÅN: 80 pct. fastforrentet 30-årigt 
obligationslån, 5 pct. udbetaling, 
resten som variabelt forrentet 
30-årigt banklån.

TRANSPORT: 2 buskort med gyldig-
hed til midten af byområdet. En bil, 
svarende til Peugeot 208, som for-
uden 220 gange kørsel til/fra midten 
af byområdet årligt kører 10.000 km. 
Gæld i bilen svarende til 80 pct. af 
nyprisen.

BØRNEPASNING: 1 barn i vuggestue, 
1 barn i børnehave. Der er taget højde 
for forskelle i takster kommunerne 
imellem, søskenderabat og friplads-
skalaen.  

PENSION: De afrapporterede ind-
komster er ekskl. pension. Pensions-
indbetalinger antages at udgøre 15 
pct. af løn ekskl. pension, men bruges 
udelukkende til beregning af skatte-
fradrag i 2018.

GEOGRAFISK VARIATION: Der tages 
højde for forskelle i kommunernes/
postnumrenes priser på følgende: Bo-
liger, vand, spildevand, affaldshånd-
tering, børnepasning, kommune- og 
kirkeskat, ejendomsskat, ejendoms-
værdiskat.

FAGKONTINGENT: Der tages udgangs-
punkt i Skatteministeriets Familiety-
pemodel for faglærte LO-arbejdere 
(Dansk Metals satser).

KRAV TIL ØKONOMI: En husstands 
økonomi regnes for at hænge sam-
men, når rådighedsbeløbet, efter alle 
faste udgifter er betalt, er tilstræk-
keligt. Det er det i 1. kvartal 2012 ved 
14.850 kr./måned for to voksne og to 
børn. Det er 10 pct. mere end Finan-
stilsynet kræver, førend penge- og 
realkreditinstitutter får lov til at 
indregne kunden i puljen af engage-
menter med god eller normal bonitet 
(holdbarhed). Efter 1. kvartal 2012 er 
der fremskrevet med forbrugerpris-
udviklingen, så husstandens økonomi 
regnes for at hænge sammen ved et 
rådighedsbeløb på 15.438 kr. i 1. kvar-
tal 2018.

KILDE, DER ER BRUGT TIL 
ANGIVELSE AF INDKOMSTER 
FOR FORSKELLIGE FAGGRUPPER:
Omtrentlige indkomster for unge 
mellem 30 og 35 ekskl. pension ifølge 
Kommunernes og Regionernes Løn-
datakontor, SIRKA:
Rengøringsassistenter: 280.000 kr.
SOSU’er: 330.000 kr.
Pædagoger: 340.000 kr.
Folkeskolelærere: 400.000 kr
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Danskerne holder fast 
i deres positive, men 
afmålte forventninger 

BOLIGPRISERNE

DER ER IKKE LAVET om på dan-
skernes overvejende positive syn på 
udviklingen i de fremtidige boligpri-
ser. Vi tror fortsat på, at de stiger, men 
der vil være tale om en behersket 
stigning. 

Fire gange årligt spørger Danmarks 
Statistik på vegne af Boligøkonomisk 
Videncenter et repræsentativt udsnit 
af befolkningen, hvordan de forven-
ter, at boligmarkedet vil udvikle sig i 
fremtiden. Senest er det sket i august 
2018, hvor danskerne overordnet set 
er positive omkring udsigterne for 
boligmarkedet.

58 pct. forventer, at prisen på et 
dansk parcelhus vil være højere om 
et år, end den er i dag. De fleste andre 
regner med, at prisen bliver på sam-
me niveau. Der er dog også 6 pct., 
som forventer, at prisen vil falde (se 
øverste figur på næste side). 

Når det gælder forventningerne til 
priserne om 5 år, er der endnu flere, 
som mener, at priserne skal opad, 
men også en anelse flere som forven-
ter, at de skal ned. To tredjedele af 

danskerne forventer, at huspriserne 
om fem år er højere end i dag. En 
tiendedel forventer, at de er lavere.  

STABILITET
Som nævnt har det stabile billede 
af forsigtigt optimistiske danskere 
holdt ved i lang tid. Når der er blevet 
spurgt til forventninger til de næste 
fem år, har optimisterne været i flertal 
lige så længe, som vi har spurgt. Den 
laveste andel med positive forvent-
ninger så vi i december 2011, hvor 49 
pct. forventede prisstigninger efter 
5 år, mens 19 pct. anslog, at priserne 
ville komme til at falde. Samtidig var 
der dog udpræget lave forventninger 
til det kommende år, idet 49 pct. af 
danskerne i december 2011 forven-
tede, at priserne året efter ville være 
lavere, mens kun 7 pct. forventede, at 
de ville være højere. I begge tilfælde 
viste det sig, at flertallet havde ret.
Siden da er der faldet ro over bo-
ligmarkedet med små, men stabile 
prisstigninger i det meste af landet. 
Det samme gælder danskernes for-
ventninger, som ikke har udviklet sig 
nævneværdigt siden 2015.

STYRET AF FORTIDEN
Det er dog ikke, fordi danskerne 
er profetiske i deres forhold til de 
fremtidige boligpriser. Sammen-
holdes danskernes tidligere forud-
sigelser omkring boligpriserne et år 
ude i fremtiden med den udvikling, 
man ser i løbet af det efterfølgende 
år, opnås godt nok et vist match. 
Det er netop, hvad der er gjort i 
den midterste figur på næste side, 
hvor forventningerne til fremtiden 
er opsummeret til et såkaldt netto-
tal. Sammenhængen er dog endnu 
tydeligere, hvis den blå kurve flyttes 
et år til højre, så forventningerne til 
fremtiden sammenholdes med, hvad 
der skete det seneste år, inden der 
blev spurgt (se den nederste figur på 
side 8). Danskernes forventninger kan 
generelt opsummeres som mere af 
det samme. 

 

Et flertal af de adspurgte i Boligøkonomisk Videncenters’ seneste undersøgelse 
venter, at prisen på et dansk parcelhus om et år vil ligge højere, end den gør i dag

Af cand.eocon. 
Michael Harboe Møller 

Boligøkonomisk Videncenter 
mhm@bvc.dk
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Betydelige stigninger med 
’rentes-rente-effekt’ 

BOLIGPRISERNE FRA 1950-2017:  

AF EN NY RAPPORT om udviklingen 
i de danske ejendomspriser fremgår 
det, at priserne i årene fra 1950-2017 
i gennemsnit er steget med 6,35 pct. 
om året for enfamiliehuse i hele lan-
det. Dette gennemsnit dækker dog 
over en periode med meget ujævne 
stigningstakter og endda år med 
faldende reale boligpriser.
 
Hvis man korrigerer for inflation har 
den gennemsnitlige årlige stigning 
været på 1,86 pct., fremgår det af 
rapporten, som er på vej, men endnu 
ikke helt klar til offentliggørelse.

1,86 pct. lyder måske ikke af meget, 
men når priserne vedvarende stiger 

realt med dette beløb i de 67 år, som 
rapporten dækker, bliver det til en 
betydelig stigning med den velkend-
te ’rentes-rente-effekt’. Med i billedet 
hører, at der også har været en stor 
fremgang i indkomsterne i perioden. 
Ser man på de godt 50 år fra 1966 til 
2017, steg den danske velfærd målt 
ved bruttonationalindkomsten pr. 
indbygger renset for inflation med 
1,7 pct. om året. 

Der er ofte fokus på de betydelige 
kapitalgevinster, som boligejerne kan 
opnå på kort sigt i situationer med 
højkonjunktur. Boligpriserne falder 
imidlertid også i forbindelse med 
kriser. Ikke desto mindre er priserne 

alligevel steget realt med 1,86 pct., 
hvilket skyldes en lang række fakto-
rer. Bl.a. knaphed på grunde i byerne, 
hvor boligefterspørgslen er tiltagende 
samt det ofte fremførte argument 
om, at byggeriets produktivitets-
udvikling er noget lavere end i andre 
sektorer i samfundet.

BETYDNINGEN AF 
LANGE PRISINDEKS 
Udviklingen i de danske boligpriser 
har stor samfundsøkonomisk betyd-
ning på mange planer. For de fleste 
boligejere er boligen den største 
investering, de foretager sig i deres 
liv. Værdistigningen på boligen er 
afgørende for husstandens formue 

En ny rapport fra Boligøkonomisk Videncenter kaster lys over den 
historiske udvikling i de danske ejendomspriser, men præsenterer også nye 
sammenhængende lange tidsserier med ejendomsdata 

Af seniorøkonom, cand.merc.fir. 
Marc Lund Andersen

Boligøkonomisk Videncenter 
man@bvc.dk
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og den arv, der eventuelt kommer 
til udbetaling. Prisudviklingen på 
ejerboliger påvirker dansk økonomi 
og den måde vi opfører os på som 
forbrugere. Den får også betydning 
for konjunkturcykler og bygge- og 
vedligeholdelsesaktiviteten i samfun-
det og for meget mere. Derfor har det 
overordentlig stor værdi for samfun-
det, at der bliver udarbejdet lange og 
troværdige boligprisindeks – også når 
det gælder om at forstå og beskrive 
boligen i en samfundsøkonomisk 
sammenhæng.

Stigningerne i boligpriserne stimu-
lerer privatforbruget, og går det 
den modsatte vej, falder forbruget . 
Stigningerne kan også føre til større 
ulighed i samfundet – dels mellem 
boligejere og lejere generelt, og dels 
mellem de boligejere, der bor i byer 
og områder med stigende priser i for-
hold til dem, der bor i områder, hvor 
priserne stiger mindre eller stagnerer. 
Kapitalgevinster på ejerboliger er som 
hovedregel skattefri, og prisudviklin-
gen i den enkelte ejerbolig påvirker 
derfor reelt husholdningens formue 
i et 1:1 forhold. Og selvom gevinster-
ne ikke umiddelbart kan realiseres i 
samme takt, som de forekommer, får 
de betydning, når huset skal sælges 
eller lånene omlægges. 

TOBINS Q
Der er også en stærk sammenhæng 
mellem ejendomspriser og nybygge-
ri. Jo højere priser, jo større er incita-
mentet til at bygge nyt. Hvis priserne 
på huse er lavere, end de er for at 
bygge nye tilsvarende huse, kan det 
alt andet lige ikke betale sig at gå i 
gang med at bygge – især når man 
også skal tage risikoen ved nybyggeri 
i betragtning. Inden for boligøkonomi 
beskrives dette forhold som ’Tobins 
Q’ – forholdet mellem de faktiske pri-
ser og priserne på at bygge nyt. 

Investeringer i nybyggeri er ligeledes 
en faktor, som stimulerer økonomien 
og påvirker BNP i opgangskonjunk-
turer. Men høj byggeaktivitet kan 
også føre til flaskehalsproblemer og 
lønpres i byggesektoren. Omvendt 
kan et fald i boligpriserne medføre 
lav byggeaktivitet og skabe grobund 
for arbejdsløshed og konkurser i 
byggeriet.

Med i det overordnede billede af bo-
ligøkonomien hører også, at boligin-
vesteringer typisk ændrer sig med 
nogen forsinkelse i forhold til de 
ændringer, der sker i boligpriserne. 
Det skyldes, at større byggeprojekter 
strækker sig over længere tid – ofte 
over mange måneder og til tider år, 
hvor priserne kan bevæge sig både 
op og ned. 

FORMÅL: AT ØGE VORES VIDEN
Rapporten giver et overblik over 
forskellige historiske data om bolig-
priserne, lige som der præsenteres 
boligprisindeks helt tilbage fra 1938. 
Formålet er at øge vores viden om 
den prisudvikling, der har fundet 
sted i årtier – en viden, som f.eks. kan 
anvendes i forbindelse med tidsserie-
baserede analyser af dansk økonomi.
Omdrejningspunktet er imidlertid 
opstillingen af nye lange tidsserier 
med prisindeks for forskellige ejen-
domstyper, ligesom der præsenteres 
andre lange tidsserier, der har ind-
flydelse på udviklingen i de danske 
ejendomspriser. Desuden beskrives 
den historiske udvikling i antallet af 
ejendomshandler. 

PROBLEMER MED LANGE 
TIDSSERIER
Lange tidsserier er et afgørende 
element i analyser, som kan hjælpe til 
med at forstå fortiden og samspillet 
mellem forskellige faktorer i sam-
fundet. Tidsserierne baserer sig på 
historiske data om boliger og bolig-
priser. Men ofte er disse data usam-
menlignelige og af forskellig kvalitet, 
ligesom der er anvendt forskellige 
metoder til at fremskaffe tallene. Der 
mangler således et bedre overblik og 
et bedre datagrundlag.

Dertil kommer endnu et problem, når 
man skal opstille et boligprisindeks. 
I fagsproget bruger man begrebet 
’manglende konstant kvalitet’. Det 
dækker over, at boliger findes i man-
ge forskellige udgaver og størrelser. 
Enfamiliehuse er således ikke en 
standardvare, men er forskellige, når 
det gælder typer, størrelser, place-
ringer og kvaliteter. Det er imidlertid 
forhold, som man kan korrigere for 
ved hjælp af forskellige metoder.

Det er ikke mindst disse to udfordrin-
ger, som ligger bag Videncenters be-
slutning om at udarbejde rapporten 

OVERBLIK OVER 
NYE INDEKS OG DATA 

Som nævnt i artiklen er der i forbin-
delse med rapporten konstrueret 
en række tidsserier. De er listet op 
herunder. Der er tale om nye prisin-
deks og nye tabeller med antallet af 
handler, lige som der også findes en 
ny tabel med udviklingen i realkredit-
renten:
                                           

– Enfamiliehuse 1950-2017 for 
 7 geografisk forskellige gruppe-

ringer
– Enfamiliehuse 1938-2017 for 
 4 geografisk forskellige gruppe-

ringer
– Ejerlejligheder 1973-2017 for 
 5 geografisk forskellige gruppe-

ringer
– Landbrugsejendomme 
 1875-2017 for hele landet
– Byggegrunde på under 2.000 

kvadratmeter 1938-2016 for 
hele landet

– Beboelsesejendomme med 
 minimum 4 lejligheder 
 1938-2017 for hele landet
 

ANTALLET AF EJENDOMSHANDLER 
FOR HELE LANDET MED:

– Enfamiliehuse 1951-2017
– Ejerlejligheder 1967-2017
– Byggegrunde på under 2.000 

kvadratmeter 1951-2016

ØVRIGE LANGE TIDSSERIER, SOM ER 
MEDTAGET I PUBLIKATIONEN:

– Realkreditrenten 1875-2017 
 (ved brug af Abildgrens tids-
 serie frem til 1992)
– Fuldført og påbegyndt bolig-

byggeri 1939-2017
– Milliarder kr. investering i 

boligbyggeri 1966-2013 (2005 
prisniveau, kædede priser)

– Boliginvesteringer i pct. af BNP 
1948-2012

– Fuldført boligbyggeri fordelt på 
boligtyper 1943-2017

– Befolkningstal og antal boliger 
beboet af ejere og lejere 

 1955-2018
– Disponibel gennemsnitlig 
 familieindkomst i løbende 
 priser 1987-2016
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REALE INDEKS FOR 
ENFAMILIEHUSE 
1950-2017 (1950=100)

REALE ÅRLIGE 
PRISSTIGNINGSTAKTER 
FOR ENFAMILIEHUSE 
1950-2017

om de lange prisindeks. Centret er 
således overbevist om, at rapporten 
på overbevisende måde afdækker et 
omfattende overblik over prisudvik-
lingen på boligområdet i forskellige 
geografiske områder og for mange 
forskellige ejendomstyper.

VIDENCENTRETS VÆRKTØJER
Indtil nu har det været vanskeligt at 
udarbejde lange indeks for boligpri-
ser, fordi udbyderne af disse data har 
benyttet forskellige måder at inddele 
landet på og pga. kommunalrefor-
merne – ikke mindst den seneste fra 
2007, hvor man bl.a. omdannede 16 
amter til 5 regioner. Det har gjort det 
svært at opstille tidsserier med pris-
data for de administrative enheder, 
som gjaldt før og efter kommunalre-
formen. 

Boligøkonomisk Videncenter er en 
af de to institutioner i Danmark, som 
løbende producerer og ajourfører 
boligprisindeks ved hjælp af én af de 
metoder, som findes til at korrigere 
for problematikken omkring mang-
lende konstant kvalitet. Disse indeks 
udarbejdes på baggrund af opdate-
rede data fra BBR, som går tilbage til 
1992. Erfaringen og værktøjerne har 
gjort det muligt at fremstille prisin-
deks med de samme inddelinger, 
som man benyttede før kommunal-
reformen i 2007. På den måde har 
det været muligt at konstruere lange 
sammenhængende tidsserier for fle-
re forskellige geografiske grupperin-
ger – det har med andre ord gjort, at 
BVC ikke har været begrænset til kun 
at lave tidsserier for hele landet.

RESULTATERNE
I de to første figurer herunder vises de 
reale prisstigninger og den reale årli-
ge prisstigningstakt for enfamiliehuse 
for syv forskellige områder i landet i 
perioden 1950-2017. De efterfølgende 
to figurer viser de samme indeks for 
ejerlejligheder i 5 forskellige områder 
i perioden 1973-2017.

Med de opstillede indeks og figurer er 
det muligt at analysere alle perioder 
fra 1950-2017. De nye indeks kan lige-
ledes findes i tabelform i rapporten, 
så de er lette at arbejde med for inte-
resserede. Tabellerne, der svarer til de 
foranstående figurer, er vist herunder. 
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REALE ÅRLIGE 
PRISSTIGNINGSTAKTER 
FOR EJERLEJLIGHEDER 
1973-2017

ENFAMILIEHUSES GEOMETRISKE GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE 
PRISSTIGNINGSTAKTER – NOMINELT OG REALT (1950-2017)

     Nominelt

     Nominelt

     Realt

     Realt

Hele landet

Hele landet

6,35%

6,53%

1,86%

2,24%

KBH+FRB

KBH+FRB

7,66%

7,13%

3,12%

2,82%

KBH-amt

KBH-, 
Frederiksborg- 

og Roskilde 
amter

7,17%

6,42%

2,66%

2,13%

Frederiks-
borg+Roskilde 

amter

Odense, 
Aarhus, 
Aalborg

6,89%

6,31%

2,38%

2,02%

Byer over 
20.000 indb.

Landet i øvrigt

6,20%

4,63%

1,73%

0,41%

Byer 5.000-
20.000 indb.

5,83%

1,37%

Byer under 
5.000 indb.

5,96%

1,49%

EJERLEJLIGHEDERS GEOMETRISKE GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE 
PRISSTIGNINGSTAKTER – NOMINELT OG REALT (1973-2017)

REALE PRISINDEKS 
FOR EJERLEJLIGHEDER 
(INDEKS 100 = 1973)
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Nu starter et omfattende 
studie af segregering 
i Danmark 

STIGNINGEN I ANTALLET AF ikke- 
vestlige indvandrere og deres efter-
kommere i Danmark og interessen 
for, hvor de bosætter sig, har haft 
politikernes store opmærksomhed de 
senere år. Senest har vedtagelsen af 
den såkaldte ’Ghettopakke’ medført 
øget fokus på opsplitning og forskelle 
mellem beboerne og den øvrige be-
folkning i de udsatte boligområder. 

Men også sociologer, boligøkonomer 
og arbejdsmarkedsforskere har i årti-
er studeret befolkningens bosættelse 
efter forskellige karakteristika som 
etnicitet, indkomst, uddannelse og 
beskæftigelse. I vores nyhedsbrev nr. 
25 fra februar 2017 beskrev vi emnet, 
herunder også hvordan ny it-tekno-
logi har fået den offentlige debat om 
opsplitningen til at blusse op igen i 
en række lande. I artiklen lovede vi, at 

vi ville følge op på dette emne. 
På den baggrund har BVC ønsket at 
få kastet yderligere lys over segrege-
ringen i Danmark ud fra de faktiske 
oplysninger om beboerne og baseret 
på såkaldte mikrodata – det vil sige 
data, der knytter sig til hvert enkelt 
individ. Realdania har bakket op om 
dette ønske og har finansieret det 
omfattende studie med 100 pct.

Siden maj 2018 har DREAM været i 
dialog med Danmarks Statistik for at 
få afdækket det omfangsrige data-
materiale, som projektet skal bygge 
på. Og nu er man klar til at gå i gang 
med selve arbejdet. 

OMFATTENDE NY-INDVANDRING
Antallet af ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere, der er et af krite-
rierne for at udpege en bebyggelse 

som et såkaldt ghettoområde, er 
siden 1994 steget fra ca. 150.000 til 
ca. 475.000. Denne befolkningsgrup-
pe bosætter sig i relativt høj grad i 
nærheden af de større byer. Den høje 
koncentration af ikke-vestlige indvan-
drere og deres manglende integrati-
on på arbejdsmarkedet i visse almene 
bebyggelser kan være en simpel føl-
ge af den omfattende ny-indvandring 
i perioden. Dertil kommer, at der i 
perioden kun er sket en begrænset 
tilvækst af almene boliger. 

Det er muligt, at koncentrationen af 
ikke-vestlige indvandrere i sig selv 
skaber negative effekter, men der 
mangler analyser af, i hvor høj dette 
forhold spiller ind og i hvor høj grad, 
at problemerne skyldes den kon-
stante tilvækst i befolkningsgruppen 
gennem de sidste 20 år. 

Boligøkonomisk Videncenter og DREAM har kastet sig ud i et projekt, der skal 
belyse segregering i Danmark baseret på en stor mængde faktiske oplysninger om 
beboerne i udsatte områder

Af projektdirektør
cand.polit. 

Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

cli@bvc.dk
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Det vil vores projekt forsøge at belyse 
ved at analysere de enkelte bebyggel-
ser, beboerne og deres bevægelser 
over tid. I dag mangler der fakta om 
disse områder, og analysen søger 
derfor at tilvejebringe evidens ved at 
benytte up to date videnskabelige 
metoder og ved at bruge den seneste 
videnskabelige litteratur på området.

TREDELT ANALYSE 
Analysen består af tre dele:

– Måltal for, hvor opdelt befolknin-
gen er på etnicitet og socioøko-
nomiske forhold (segregering).

– En analyse af de betydeligt se-
gregerede boligområder, og en 
analyse af alle individer, der i de 
seneste 30 år har boet i mindst 
et af de pågældende områder 
eller stadig bor heri.

– En undersøgelse af, om det 
påvirker det enkelte individs livs-
forløb socioøkonomisk og bolig-
mæssigt, hvis man har boet i et 
betydeligt segregeret område. 

Analysen finder sted på grundlag 
af CPR-data for beboerne og ved at 
samkøre registerdata om en lang 
række forhold så som uddannelse, 
offentlige ydelser, arbejdsmarkedstil-
knytning, kriminalitet m.m. Ligesom 
det har været tilfældet i de tidligere 
analyser, som DREAM har udført for 
BVC, vil der blive anvendt register-
data for boligerne fra BBR. Herved 
udnyttes Danmarks førerposition, når 
det gælder mikrodata. På grund af 
CPR-data og adgangen til Forsker-
maskinen på Danmarks Statistik har 
Danmark nogle af de bedste forud-
sætninger for at finde evidens for, 
hvilke problemer der knytter sig til 
segregering. 

Sådan bygges analysen op

Analysen har som før nævnt tre 
hovedbestanddele. I den første del 
identificeres de geografiske områder, 
hvor der består en etnisk og/eller 
socioøkonomisk segregering af 
befolkningen. I princippet kan det 
dreje sig om områder med almen 
bebyggelse eller områder med 
en blandet bebyggelse, som det 
f.eks. gør sig gældende i landets 
yderområder.

I praksis forventes de segregerede 
områder dog at blive kendetegnet 
ved almene bebyggelser. Der foku-
seres i projektet på de områder, hvor 
segregeringen er betydelig. Populært 
sagt vil den første del af analysen give 
svaret på, om vi i det hele taget har 
etnisk segregerede områder i Dan-
mark i gængs videnskabelig forstand. 
Og hvis det kan besvares med et ja: 
I hvor høj en grad af segregering, 
Danmark har i forhold til de lande, 
vi normalt sammenligner os med. 
Analysen vil også vise, om segregerin-
gen er blevet forværret eller forbedret 
over tid. 

Segregering opgøres i dag ved hjælp 
af forskellige metoder og udvalgte 
måltal, og analysen vil se nærmere 
på graden af segregering, når man 
bruger forskellige anerkendte be-
greber på området. Her vil der blive 
lagt vægt på, hvor følsomt segrege-
ringsbegrebet er, når man anvender 
forskellige begreber og data til at op-
gøre segregeringen. Projektet foku-
serer på områder, der kan betegnes 
som betydeligt segregerede, og hvor 
robust udpegningen af disse områder 
er over for forskellige valg af metode 
og data til at beregne segregeringen.

I daglig tale kaldes udsatte områder 
ofte for ’ghettoer’, og især medierne 
tager det for givet, at vi har segrege-
rede områder og parallelsamfund. 
Men det dur ikke i en videnskabelig/
analytisk sammenhæng. Her er man 
nødt til først nøje at gennemgå be-
greber og evidens, før man giver sig i 
kast med konklusionerne. En grundig 
analyse, der gennemgår forskelli-
ge begreber og metoder, vil kunne 
nuancere diskussionen om segrege-
ring. Vi vil kunne opgøre forskelle i 
segregering frem for blot at betegne 
et område som ’udsat/ghetto’ eller 
’ikke-udsat/ikke ghetto’. 

INDIVIDERNES HISTORIK
I analysens anden del undersøges 
beboerstrukturen i de områder, der 
er identificeret som segregerede i 
projektets første fase. Her vil man 
gennemgå de boligkarrierer og hele 
det socioøkonomiske forløb, som 
beboerne i de segregerede områder 
har været igennem. Det vil indebære 
en analyse af de enkelte individers 
historik. Med boligkarrierer forstås de 
typer af boliger og deres lokalisering, 

som de pågældende beboere har 
beboet i løbet af deres liv. En række 
informationer om det enkelte individ 
og hans familie vil blive inddraget for 
at gøre et forsøg på at forstå forskel-
lene i de forskellige forløb. Infor-
mationerne kan f. eks. dreje sig om 
personernes oprindelse.

I analysens tredje del ser man på, 
hvad det betyder for en nyankom-
men flygtning/indvandrer at blive 
placeret i et segregeret boligområde i 
Danmark. Hvilke langsigtede socio-
økonomiske og boligmæssige konse-
kvenser vil der være for den enkelte. 
Det er i øvrigt tanken, at de tre dele 
bliver afrapportet hver for sig som 
selvstændige notater eller rapporter, 
ligesom man også kalkulerer med, at 
de indgår samlet i en endelig rapport. 
Der vil også blive udarbejdet flere 
’populær-udgaver’ af rapporterne for 
at sikre, at analyserne når ud til så 
mange som muligt. BVC og DREAM 
har brugt denne metode ved et pro-
jekt om SMILE-modellen – et projekt, 
der netop er afsluttet. 

Sådan identificeres 
betydeligt segregerede 
områder 
Segregering betyder et ikke tilfældigt 
bosættelsesmønster for individer, 
der tilhører forskellige befolknings-
grupper. Det enkelte individs bosæt-
telsesmønster kan være et resultat 
af politisk styring eller økonomiske 
begrænsninger. Det kan f.eks. skyl-
des en offentlig fordelingsnøgle for 
flygtninge, eller det kan være en følge 
af det offentliges anvisningsret til 
en bestemt boligtype – eksempelvis 
en almen bolig. Det kan også være 
et resultat af forskelle i indkomst og 
boligpriser. Segregering kan imidler-
tid også være en følge af individets 
egne præferencer for at bo sammen 
med andre med samme karakteri-
stika som én selv, såsom etniske eller 
socioøkonomiske karakteristika. 

Økonomisk teori viser, at der opstår 
en tydelig segregering, hvis individer-
ne blot har en svag præference for at 
bo sammen med andre med samme 
karakteristika som dem selv. I USA er 
der eksempler på etniske enklaver 
f.eks. med asiater, der tilhører middel-
klassen eller højere middelklasse. 
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Den slags enklaver udtrykker etnisk 
segregering, men de kan ikke beteg-
nes som en ’ghetto’ i normal forstand. 

GHETTO – ET IKKE VELDEFINERET 
BEGREB
Almindeligvis betegner man en en-
klave som en ghetto, hvor beboerne 
forhindres i at forlade enklaven, fordi 
de er underkastet indkomstmæssige 
og arbejdsmæssige begrænsninger. 
I en videnskabelig sammenhæng er 
udtrykket ’ghetto’ imidlertid ikke lige 
så veldefineret som udtrykket ’segre-
gering’. Der er knyttet et omfattende 
metodemæssigt begrebsapparat til 
at forstå og kvantificere graden af 
segregering, og der foreligger utallige 
målinger heraf. I nyere tid har man 
fortrinsvis anvendt ghettobegrebet 
om etniske enklaver for afroame-
rikanere i USA. (Se f.eks. ’American 
apartheid – segregation and the 
Making of the underclass’ af Douglas 
Massey & Nancy Denton, 1993, der er 
to af de førende amerikanske sociolo-
giske forskere på området.) Begrebet 
vil derfor ikke blive brugt i projektet. 
Flere forhold har indflydelse på gra-
den af segregering. Her nævner vi:

– segregeringstype 
– segregeringsmål
– geografisk afgrænsning af områ-

de/nabolag
– personlige præferencer for bo-

sætning sammen med personer 
med særlige karakteristika.

I dette projekt vil vi se på de tre første 
forhold og forskellige kombinationer 
heraf. 

FORSKELLIGE FORMER FOR 
SEGREGERING
Segregering kan have forskellige ka-
rakteristika som etnisk og socioøko-
nomisk diversitet. Hvis man vil måle 
segregering i et bestemt geografisk 
område, kan man se på etnicitet, ar-
bejdsmarkedstilknytning, uddannel-
se, indkomst, kriminalitet m.v. Beslut-
ningen om bosættelseslokalisering vil 
typisk være baseret på flere forhold. 
Derfor er det relevant at se på mere 
end ét forhold, fordi man herved vil 
kunne forstå forskellen mellem etni-
ske grupper, ligesom det vil kaste lys 
over forskelle inden for en bestemt 
etnisk gruppe, der ikke nødvendigvis 
er en homogen masse. 

Der eksisterer overordnet fem mål for 
graden af segregering – her udtryk i 
engelske termer: 

– evenness
– exposure 
– concentration
– centralization
– clustering 

Ud fra disse fem mål findes ca. 20 
forskellige matematiske udtryk (in-
deks), der måler segregering. Men 
størsteparten af den litteratur, der 
er om emnet, fokuserer på evenness 
og exposure. Det gælder også den 
danske litteratur.

Evenness måles ved index of dissimil-
arity (frit oversat: indekset for uensar-
tethed). Indekset giver et mål for, hvor 
stor en andel af en given minoritet, 
der skal flytte, førend denne minori-
tetsgruppe har samme bosættelses-
mønster som resten af befolkningen. 
Indekset regner altid på segregerin-
gen mellem to, og kun to grupper. 
Exposure måles ved isolationsindek-
set. Det udtrykker sandsynligheden 
for, at et medlem af en minoritet 
tilfældigt møder et andet medlem 
af minoriteten i nabolaget frem for 
at møde et medlem af majoriteten. 
Indeksene har den fordel, at de både 
er simple at beregne og fortolke, lige 
som der findes utallige beregninger i 
andre dele af Europa/USA, som man 
kan sammenligne projektets resulta-
ter med. 

GEOGRAFIEN HAR STOR 
BETYDNING
Afgrænsningen af de geografiske 
områder, som segregeringsindeksene 
beregnes ud fra, har stor betydning 
for resultatet. Disse områder kan 
være administrative afgrænsninger 
som f.eks. kommuner i Danmark eller 
census blocks i USA. Der kan også 
være tale om en geometrisk afgræns-
ning, hvor man tager afsæt i en cirkel 
med en bestemt radius i forhold til 
individets bopæl. En anden metode 
er at foretage en opdeling, der sikrer 
det samme antal individer i området, 
hvad enten man befinder sig inde 
i en by eller ude i et tyndt befolket 
landområde. 
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Den målte grad af segregering af-
hænger af alle de tre nævnte for-
hold: segregeringstype (som etnisk 
segregering), segregeringsmål (f.eks. 
isolationsindeks) samt afgrænsning 
af geografisk område. I analysen vil 
forskellige kombinationer af type, 
mål og områder blive gennemreg-
net, således at projektet også viser, 
hvor følsom graden af segregering er 
over for valget af metode. Og under 
geografisk område vil der også indgå 
beregninger på ganske små arealer 
(DREAM har i tidligere projekter op-
stillet data ned på matrikelnummer). I 
den forbindelse vil der blive tilføjet et 
benchmark i form af regeringens offi-
cielle definition af ’ghettoer’, ligesom 
segregering beregnet på kommune-
plan vil være et andet benchmark.

Sådan identificeres et 
særligt segregeret område 

Denne del af analysen gennemgår 
et historisk forløb (et forløb over tid, 
også kaldet en dynamisk analyse i 
økonomi) for beboerne i de områder, 
der i den første del af rapporten blev 
udpeget som betydeligt segregerede. 
Den historiske periode er 1985-2016. 
Analysen sammenligner ikke kun 
to år (kaldet en statisk komparativ 
analyse), men ser på hele forløbet 
fra 1985 til 2016. De pågældende 
boligområder er områder, der 
mindst én gang i perioden har været 
betydeligt segregerede (men ikke 
nødvendigvis er det i dag).

Analysen har to bestanddele. Den 
ser for det første på udviklingen i 
beboerkarakteristika for boligområ-
derne igennem de godt 30 år, der er 
dækket ind. Dernæst ser den på, om 
personer, der har været bosat i et af 
områderne på et tidspunkt, har et 
karriereforløb (bolig- eller arbejds-
markedsmæssigt), der afviger fra de 
personer, der ikke har været bosat i et 
af de segregerede områder. 
Analysen er ikke begrænset til etnisk 
segregerede områder, men ser også 
på socioøkonomisk segregerede 
områder. 

Analysen af de segregerede områ-
ders beboerkarakteristika vil omfatte 
individdata for alder, køn, etnicitet, 

opholdstid, opholdsgrundlag, familie-
struktur, uddannelse, erhvervstilknyt-
ning, indkomst, kriminalitet mv. 

BIDRAG TIL DEN AKTUELLE DEBAT
Analysen vil undersøge, hvorvidt 
ændringer i et områdes segregerings-
grad er en følge af, at beboerne har 
ændret adfærd, eller om det skyldes 
fra- eller tilflytning til området. Den 
vinkel vil bidrage til at kaste nyt lys 
over en afgørende del af den dan-
ske ghettodebat, sådan som den 
udfolder sig i dag. Her udpeges de 
almene bebyggelser – og den almene 
boligform i sig selv – ofte som en del 
af forklaringen på integrationspro-
blemerne på grund af den åbenlyse 
store koncentration af tilflyttere i 
områderne. Hermed tager man ikke 
højde for, at de pågældende områder 
kontinuerligt kan have fået tilført et 
stort antal tilflyttere med svage for-
udsætninger, f.eks. flygtninge fra den 
3. Verden. 

Den anden del af delanalyse II ved-
rører de forskelle, der er i karrieren 
for personer, der er/har været bosat i 
et segregeret område sammenholdt 
med resten af befolkningen. 

Her opstilles data for de personer, der 
har været/er bosat i et segregeret om-
råde. Disse data sammenholdes med 
data for den øvrige befolkning. For 
hvert individ i den danske befolkning 
vil der blive etableret et livsforløb 
med årlige data for en række per-
sonspecifikke karakteristika. Individ-
karakteristika suppleres med boligka-
rakteristika og segregeringsgrad for 
bopælen. Boligen karakteriseres ud 
fra det såkaldte hektarnet (opdeling 
af Danmark i 100 x 100 meter kvadra-
ter, der hver har et areal på 10.000 
m2, altså 1 hektar), eventuelt suppleret 
med ejendomsnummer. 

De langsigtede effekter 
ved at bo i særligt 
segregerede områder 
Undersøgelser peger på, at bosæt-
telsesområdet påvirker et individs 
socioøkonomiske karriere. Det mest 
berømte eksempel er det såkaldte 
Gautreaux-program i Chicago. Det 
kan forklares ved, at social adfærd 

tilpasses i forhold til, hvordan andre 
i nabolaget reagerer. I forskningslit-
teraturen kan man eksempelvis læse 
den amerikanske Nobelpristager 
Akerlof G. A. (1997) "Social Distance 
and Social Decisions", Econometrica, 
65(5), pp 1005-1027. Man kan imidler-
tid også se, at personer i udsatte om-
råder klarer sig dårligere end andre. 
Det skyldes ikke påvirkning fra områ-
det, men fordi visse svagere individer 
vælger at bosætte sig i bestemte 
områder. Det kaldes selvselektion. 
Rent videnskabeligt kan der opstå 
problemer, hvis man vil isolere et om-
rådes effekt på individerne (det så-
kaldte endogenitetsproblem). I andre 
videnskaber kan man udføre eksperi-
menter. Men i de sociale videnskaber 
kan man af etiske årsager ikke udføre 
eksperimenter på mennesker. I stedet 
tyer man til de såkaldte quasi-rando-
miserede eksperimenter. Her er der 
tale om en analyse af forhold, hvor 
der er sket en tilfældig fordeling af 
individer på boligområder, sådan 
som det er tilfældet i vores analyse. 
Men denne udvælgelse er ikke fore-
taget som led i et forskningsmæssigt 
eksperiment. 

DATA FRA DANSK 
FLYGTNINGEHJÆLP 
Noget sådant er muligt til en vis grad 
i Danmark. I 1986-1998 stod Dansk 
Flygtningehjælp for at placere flygt-
ninge rundt omkring i kommunerne. 
Det skete på grundlag af de oplys-
ninger, som flygtningene selv gav om 
deres demografiske og familiestruk-
turelle karakteristika. Fremgangsmå-
den har givet en tilfældig fordeling 
af de pågældende på udsatte og 
ikke-udsatte boligområder. 76.700 
personer blev på denne måde fordelt 
på danske kommuner. Det førnævn-
te Gautreaux-program er et sådant 
quasi-randomiseret eksperiment som 
omfattede bosættelsen af afro-ameri-
kanske familier. 

Materialet fra Dansk Flygtningehjælps 
boligplacering har tidligere været an-
vendt til forskning i Danmark. Her vil 
vi bruge Flygtningehjælpens data til 
noget andet, idet vi bl.a. vil inddrage 
flygtningenes børn og se på, hvordan 
de har klaret sig i perioden.
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AirBnB – Ny aktør
på boligmarkedet

I LØBET AF FÅ år er AirBnB blevet 
en synlig faktor i en række storby-
er verden over – en online-tjeneste, 
som ikke blot er vokset betydeligt i 
omfang, men flere steder også med 
konsekvenser for boligmarkedet. I det 
følgende ser vi nærmere på fænome-
net AirBnB som en moderne plat-
formstjeneste og dens betydning for 
boligmarkedet såvel i Danmark som 
i en række storbyer rundt omkring i 
verden. 

I takt med udbredelsen er det blevet 
en fortælling, at AirBnB påvirker 
boligmarkedet til skade for de lokale 
boligsøgende, fordi priser og husle-
jer bliver presset i vejret, når boliger 
tages ud af det normale marked og 
i stedet målrettes AirBnB-udlejning. 
Derfor har vi set en modreaktion fra 
en række byer, der har konfronteret 
AirBnB, krævet indsigt i deres data og 
vedtaget begrænsninger i udlejnin-
gen. Siden 2014 har AirBnB indgået 
aftaler med en række byer, der har 
betydet, at indtjeningen er blevet be-
skattet. I kølvandet herpå er AirBnB 

blevet mødt med restriktioner, og en-
kelte steder har et decideret forbud 
været på tale. Et forbud er således 
blevet effektueret i Palma de Mallor-
ca fra juli 2018.

Den negative modtagelse af AirBnB, 
der er set rundt omkring i verden, kan 
hænge sammen med andre forhold 
end en decideret modvilje mod 
deleøkonomien. Barcelona er som 
andre spanske byer fortsat påvirket af 
finanskrisen, og det spanske bolig-
marked er bl.a. kendetegnet ved, at 
unge langt op i 30’erne er hjemme-
boende. Samtidig kan beliggenheden 
som hovedby i i Katalonien, hvor der 
er opstået en særlig politisk situation 
som følge af løsrivelsesbevægelsen, 
også spille ind. New Orleans er fortsat 
påvirket af efterdønningerne fra orka-
nen Katrina i 2005. Og i Amsterdam 
er boligmarkedet særdeles presset 
med mangel på boliger og kraftige 
prisstigninger. Disse vanskeligheder 
kan bidrage til at reducere tolerancen 
overfor en tjeneste som AirBnB.

DELEØKONOMI – ET OMRÅDE 
I VÆKST
AirBnB startede for 10 år siden i 
august 2008, nogenlunde samtidig 
med UBER, der er fra marts 2009. 
Der er tale om private virksomheder, 
der begge har hovedkvarter i San 
Francisco i Californien. Herhjemme 
er de mest kendt som eksempler på 
’deleøkonomi’. Et bedre udtryk er at 
kalde dem for platformstjenester, da 
produkterne i deres basale form er in-
novativ teknologi baseret på internet. 
AirBnB er i dag aktiv i 65.000 byer 
fordelt på 190 lande. 

AirBnB har konkurrenter. En relativt 
stor spiller er HomeAway, der i 2015 
blev opkøbt af rejseudbyderen Expe-
dia. HomeAway er ca. halvt så stor 
som AirBnB målt på antallet af listede 
overnatningsmuligheder. Specielt på 
taxaområdet har man set en voldsom 
ekspansion med en teknologi, der 
er baseret på apps til smartphones. 
Ud over UBER opererer Lyft i USA, 
Ola i Indien, Grab i Sydøstasien og 
kinesiske Didi Chuxing. Sidstnævn-

Den elektroniske platformstjeneste, hvor man kan booke og udleje såvel værelser 
som hele boliger, er i dag til stede i 65.000 byer fordelt på 190 lande. København er 
en af byerne, hvor fænomenet er mest udbredt pr. indbygger. 

Af projektdirektør
cand.polit. 

Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

cli@bvc.dk
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te ekspanderer globalt og er blevet 
den største aktør målt på antallet af 
daglige kørsler. Alle disse taxadele-
tjenester startede deres virksomhed 
indenfor en relativ kort periode fra 
2009-2012. 

De er et varsel om, hvad der vil ske 
indenfor AirBnB’s-område, hvor en 
række konkurrerende operatører alle-
rede har meldt deres ankomst. 
Samtidig med at platformstjene-
sterne spreder sig, udvider de også 
deres arbejdsområde. F.eks. er UBER 
begyndt at udbringe fødevarer. 
AirBnB gik tidligt ind i udviklingen 
af rejseguides og udvidede senere 
dette til en oplysningstjeneste, hvor 
kunderne kan kommunikere med 
lokale eksperter. Efterfølgende er 
virksomheden gået ind i segmentet 
for luksusrejser, blandt andet med 
Beyond by AirBnB, hvor man udover 
at kunne tage ophold i luksuriøse 
boliger også får tilbudt oplevelser 
på rejsestedet. Modtrækket fra de 
’traditionelle’ bookingtjenester som 
Booking.com og Expedia har været at 
tilbyde andre former for overnatning 
end traditionelle hoteller. I foråret 
2018 gik booking.com således foran 
AirBnB med 5 mio. listede overnat-
ningsmuligheder, der ikke omfatter 
de traditionelle hoteller. 

KØBENHAVN CONTRA 
ANDRE BYER 
København er i dag en af de byer i 
verden, hvor AirBnB er mest udbredt 
set i forhold til indbyggertallet i 
storbyområdet. AirBnB-udlejningen 
finder også sted i andre danske byer, 
men udlejningen er især koncentre-
ret i dele af København. Her er akti-
viteten så stor, at den potentielt kan 
påvirke boligmarkedet. København 
er derfor et forsøgslaboratorium for, 
hvad AirBnB kan medføre i Danmark. 

Kun byer som Venedig og Firenze 
overgår København, når antallet af 
annoncerede AirBnB-tilbud sættes 
i forhold til indbyggertallet. Det kan 
naturligvis også hænge sammen 
med, at de tidligere nævnte byer, Am-
sterdam, Barcelona og New Orleans, 
har grebet ind og gennemført restrik-
tioner på AirBnB-udlejningen. 

HELE BOLIGER UDLEJES FÅ DAGE
Udover den store udbredelse er det 
samtidig karakteristisk for AirBnB-ud-
lejningen i København, at den omfat-
ter udlejningen af hele hjem mere, 
end det er enkelte værelser, der lejes 
ud. Desuden er det relativt få dage, 
der udlejes på AirBnB-basis – i det 
mindste sammenlignet med andre 
byer rundt om i verden. Det indikerer, 
at AirBnB i Danmark udbydes af pri-

vatpersoner og ikke af professionelle 
aktører, og at folk fortrinsvis udlejer 
deres bolig i ferier og weekender.
 
Der udlejes relativt flere boliger i 
København end i en turist-magnet 
som New Orleans. Tager man højde 
for, at boligerne i New Orleans udle-
jes i mere end tre gange så mange 
dage, så er den samlede aktivitet i 
New Orleans dog højere end i Kø-
benhavn. Spørgsmålet er så, om de 
57 dage, boligerne i snit udlejes til i 
København, nu vil stige, fordi man har 
hævet den skattefrie bundgrænse, og 
fordi boligerne kan udlejes i op til 70 
dage. 

Mens det er hele boliger, der udlejes 
i København, går man i andre byer 
rundt i verden efter enkelte værelser. 
Mens knap 81 pct. af udlejningerne 
i København er hele boliger, er det i 
Barcelona blot 40 pct. I flere byer er 
der en klar tendens til, at man udlejer 
hele boliger i centrum, mens man i 
større udstrækning søger efter enkel-
te værelser, når man bevæger sig væk 
fra centrum. Det gælder således for 
New York og Barcelona. 

Vi har ikke viden om, i hvor høj grad 
det er private udlejningslejligheder, 
andelsboliger eller ejerlejligheder, 
der udlejes i København. Det er op til 

ANTAL LISTEDE BOLIGER/VÆRELSER HOS AIRBNB I BYER/TURISTCENTRE RUNDT OM I VERDEN

Kilde: Inside AirBnB, 
september 2018

Firenze 10842 75,9 107 733000 14,79 
Venedig  7940 76,7 118 546000 14,54 
København  20545 80,7 57 2025000 10,15 
Amsterdam  20114 79,7 80 2453000 8,2 
Sydney  33481 60,7 55 4841000 6,92 
Lissabon 20493 74,1 95 2887000 7,1 
Rom  25275 60,1 78 4149000 6,09 
Berlin  26295 52,1 95 4400000 5,98 
Paris  60529 87 89 12038000 5,03 
Melbourne  20406 60,9 88 4440000 4,6 
New Orleans  5215 82,8 169 1151000 4,53 
Barcelona  17221 40,2 101 3847000 4,48 
London  49348 51,2 89 12401000 3,98 
Wien 10337 71 89 2794000 3,7 
New York  47542 50,2 110 16714000 2,84 
Stockholm  4959 81,9 77 2018000 2,46 
Bruxelles  6192 64,6 81 2588000 2,39 
Madrid 16313 63,4 103 7079000 2,3 
Los Angeles  39672 60,8 97 17772000 2,23 
Vancouver  4273 68 161 2480000 1,72 
Athen  5127 83,2 96 3535000 1,45 
Boston  4870 62,2 107 3684000 1,32 
San Francisco  4804 57,5 172 6989000 0,69 

Listede  Andel af  Gns. antal overnat- Befolkning Listede boliger pr.  
boliger  hele hjem ninger om året  1.000 indbyggere 
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udlejeren af en privat udlejningslej-
lighed at acceptere AirBnB-udlejning. 
Tjenesten er udbredt i både ejerlejlig-
heds- og andelsboligforeninger. Det 
gælder også andelsboligforeninger, 
hvor emnet ikke er blevet behandlet 
på en generalforsamling. Det skulle 
efter sigende foregå ’overalt’. Det 
forhold sætter skarpt lys på den nyligt 
indgåede aftale om AirBnB-udlejning: 
Hvem skal kontrollere om grænsen 
på 70 dage overholdes, og hvem kon-
trollerer, om der indberettes til Skat, 
hvis værten ikke anvender AirBnB? 

SÆRLIGE KLYNGER 
TILTRÆKKER AIRBNB
Som nævnt er AirBnB udbredt i det 
meste af København, men intensite-
ten er højst i nogle mindre, afgrænse-
de områder. Vi kan kalde det ’klynger’. 
En sådan klynge er Vesterbro – især 

området, der grænser op til Enghave 
plads. På Nørrebro findes en klynge 
nord for Assistens Kirkegård og en 
anden, der strækker sig fra Assistens 
Kirkegård ned mod Sankt Hans Torv. 
Da AirBnB-klyngerne er koncentre-
rede og ikke jævnt fordelt over større 
områder, er det sandsynligt, at udlej-
ningen vil kunne påvirke det lokale 
boligmarked. 

På kortet er udlejning af enkelte 
værelser markeret med grønt, mens 
udlejning af hele boliger er markeret 
med rødt. Det fremgår, at udlejning af 
hele boliger er dominerende i Køben-
havn. I Barcelona – som i andre byer 
– bliver enkelte værelser hyppigere 
lejet ud end hele boliger udenfor 
bycentret. Fordelingen af klynger-
ne kommer tydeligt frem, når man 
zoomer mere ind på kortet. Her vises 

et eksempel fra København nærmere 
bestemt Vesterbro/Kgs. Enghave. Kor-
tet gengiver ikke lokaliteten med 100 
pct.’s nøjagtighed, men det fremgår 
alligevel tydeligt, at der findes gader, 
hvor AirBnB er udbredt i hver eneste 
ejendom og endda med flere værter 
i den pågældende ejendom. Det er 
ikke klassiske liebhaverkvarterer, men 
derimod de områder, der er blevet 
trendy i senere år. 

Som nævnt er beliggenheden på 
kortet ikke præcist angivet. Derfor 
ser man prikker inde i Enghavepar-
ken. Lokaliseringen er med et teknisk 
udtryk ’randomised’ – et værktøj, man 
anvender, når man arbejder med ge-
ografiske beliggenhedsdata, såkaldte 
GIS data.

UDBREDELSE AF AIRBNB 
I KØBENHAVN JUNI 2017
(røde prikker er hele 
boliger, grønne prikker er 
enkeltværelser)

UDBREDELSE AF AIRBNB 
I BARCELONA JUNI 2018
(røde prikker er hele 
boliger, grønne prikker er 
enkeltværelser)

KILDE: INSIDE AIRBNB
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Et andet område, der i høj grad er 
AirBnB-territorium, er Nørrebro. Det 
gælder f. eks. området nord for Jagt-
vej, hvor Jægersborggade ligger. 
For at kunne vurdere konsekvenserne 
af AirBnB kan man se lidt nærmere 
på boligmarkedets sammensætning 
på Nørrebro og Vesterbro. De pågæl-
dende markeder er kendetegnet ved 
en meget lav andel af ejerboliger og 
til gengæld en meget høj andel af 
andelsboliger. AirBnB vil ikke direkte 
kunne påvirke prisen på andelsboli-
gerne, da vi her har en maksimalpris-
bestemmelse. Hvis man deregulerer 
området, vil der imidlertid være en 
effekt svarende til den, der kan kom-
me på ejerboligmarkedet og på den 
uregulerede del af udlejningsmarke-
det. 

Andelsboligmarkedet er helt domi-
nerende på brokvartererne. Selv om 
AirBnB skulle presse ejerlejligheder-
nes priser op dér, vil skadevirknin-
gen på danske boligkøbere være 
begrænset, da andelen af ejerboliger 
på Nørrebro er nede på 8,6 pct. Det 
er udviklingen i værdiansættelsen af 
andelsboligerne, og §5.2 istandsæt-
telser af private udlejningslejligheder, 
der især har konsekvens for, om der 
er ’billige’ boliger i de pågældende 
kvarterer.

SÅDAN PÅVIRKES BOLIGPRISER 
OG HUSLEJE 
I boligøkonomisk teori bestemmes 
boligefterspørgslen af befolknin-
gens størrelse, af den forventede 
indkomstudvikling samt af omkost-

ningen ved at sidde i boligen. Denne 
omkostning benævnes ’usercost’, og 
afhænger udover prisen på boligen af 
finansieringsomkostningerne, ren-
teudgifternes skattemæssige værdi, 
boligskatter og afskrivninger. 
De forventede fremtidige stigninger 
eller fald i boligprisen kan også indgå. 
Udbuddet af boliger er på kort sigt 
konstant, fordi nybyggeriet altid vil 
ligge meget lavt i forhold til den sam-
lede boligmasse. Derfor kan bolig-
prisen i en sådan model bestemmes 
af de øvrige faktorer, herunder af 
’usercost’. 

Hvis de boligsøgende opfatter ind-
tægten ved AirBnB som en reduktion 
af omkostningerne ved at sidde i bo-
ligen, kan effekten beregnes på lige 

AirBnB ved Enghave plads, 
Vesterbro i juni 2017

AIRBNB VED ENGHAVE 
PLADS, VESTERBRO, 
JUNI 2017
(røde prikker er hele 
boliger, grønne prikker er 
enkeltværelser)

SAMMENSÆTNING AF 
BOLIGMARKEDET PÅ NØRREBRO 
SAMT VESTERBRO/KONGENS 
ENGHAVE I 2017

Kilde: Københavns 
kommunes Statistikbank

Nørrebro   3524  9877  9155  17273  1148  40977 
 
Vesterbro/Kgs. Enghave   5139  7599  6444  13915  236  33333 
 

 

              
Nørrebro   8,6   24,1   22,3   42,2   2,8   100 
 
Vesterbro/Kgs. Enghave  15,4   22,8   19,3   41,7   0,7   100 
 

Udbredelse af forskellige ejerformer

Ejer  Privat udlejning  Almene Andel  Stat og kommune I alt 

Ejer  Privat udlejning  Almene Andel  Stat og kommune I alt 

Relativ udbredelse af ejerformer – %
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fod med effekten af f.eks. et rente-
fald eller en nedsættelse af bolig-
skatterne. De indgår alle i det samme 
begreb, ’usercost’. Hvis boligejerne 
opfatter AirBnB som en almindelig 
indkomst, vil effekten af AirBnB svare 
til en lønstigning for dem. Effekten 
af en lønstigning eller en reduktion 
i ’usercost’ vil ikke være helt den 
samme, selvom det er det samme 
krone-beløb, der regnes med. I øko-
nomsprog er der knyttet forskellige 
såkaldte ’elasticiteter’ til effekterne 
– de afgør, hvor kraftigt ændringerne 
i henholdsvis indkomst og boligom-
kostninger kan påvirke boligpriserne. 

748 KR. I LEJEINDTÆGT PR. DAG
Helt lavpraktisk vil man kunne sidde 
i en typisk Vesterbro lejlighed til 
3.650.000 kr. i stedet for en lejlighed 
til 3.050.000, hvis man indregner 
lejeindtægterne fra udlejning i de 
57 dage, som danskerne i gennem-
snit lejer ud, og med en indtægt 
pr. dag på 748 kr. Det er det beløb, 
som Inside AirBnB anslår i lejeind-
tægt.  Det forudsætter et skattefrit 
fradrag på 28.000 kr., og at kun 60 
pct. af indtægterne over de 28.000 
kr. beskattes. Samtidig ses der bort 
fra rengøring og fra de omkostninger, 

som udlejer selv må afholde, hvis han 
skal finde et andet sted at bo i den 
periode, han lejer ud. Vi forudsætter 
imidlertid, at han alligevel skulle på 
ferie eller har kolonihavehus eller 
sommerhus at flytte ind i. Det er en 
rimelig antagelse, da danskerne som 
nævnt i gennemsnit lejer ud i 57 dage 
– en relativ kort periode sammenlig-
net med andre lande. 

FORENKLEDE EKSEMPLER, MEN
Det er grove forenklinger, men det 
anskueliggør prisstigninger i størrel-
sesordenen 20 pct., hvis alle aktører 
på ejerboligmarkedet opfører sig 
sådan. Amerikanske boligforskere 
har ud fra data fra New York anslå-
et, at AirBnB teoretisk kunne hæve 
boligpriserne med 17 pct. I så fald vil 
det kun være i særlige områder med 
intensive ’klynger’ af AirBnB-boliger, 
at noget sådant kunne ske. Herhjem-
me kunne det være Vesterbro ved 
Enghave plads eller lignende. Det er 
under ingen omstændigheder en 
effekt, vi kan forvente at se generelt 
i København. På lidt længere sigt vil 
der også komme såkaldt dynamiske 
effekter, som vil påvirke størrelsen af 
prisændringen.

På andelsboligområdet er priserne 
regulerede, men andelsboligerne vil 
blive endnu mere attraktive, når man 
kan supplere sin indkomst med en 
ikke uvæsentlig lejeindtægt. I den ud-
strækning, at denne ekstra indtægt 
ikke afspejler sig i prisen for andels-
beviset, kan det betyde en ekstra til-
skyndelse til at betale lidt mere for en 
sådan bolig, kort sagt ’sorte penge’. 

BRUG FOR FORSKNING 
Med væksten i brugen af platform-
stjenester synes det klart, at vi har 
brug for egentlig forskning i effekter-
ne af disse tjenester. Det empiriske 
arbejde er i dag begrænset. F.eks. 
findes en række analyser for byer som 
Boston og Los Angeles, men det er ret 
uanvendeligt i en dansk kontekst, idet 
AirBnB ikke er særlig udbredt i de 
pågældende byer i forhold til Køben-
havn. Den specielle sammensætning 
af boligmarkedet i de københavnske 
brokvarterer med andelsboliger, der 
er underlagt maksimalprisbestem-
melsen, indebærer, at det vil være 
svært at overføre erfaringerne fra 
udlandet til København.
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’NY’ MEDARBEJDER 
HOS BVC
Research assistent 
Shangitha Satgunalingam i 
Boligøkonomisk Videncenter 
blev færdig som 
cand.polit. i august 2018.
Shangitha fortsætter nu i en 
projektansættelse, hvor hun 
skal arbejde med et større 
studie af segregering i den 
almene sektor. Shangitha 
startede oprindelig i BVC i 
marts 2017.

STOR FOREDRAGSVIRKOMHED
Udover nyhedsbrevet og via optræden og indlæg i medi-
erne deltager Videncentret også i en række foredrags- og 
debatarrangementer rundt om i landet. I år bliver det til 
knap 50 arrangementer. Man er velkommen til at kontak-
te centret, hvis man ønsker at BVC skal stille op, men gør 
det helst i god tid – især hvis arrangementet skal foregå i 
de travle forårs- og efterårsmåneder. 

BVC medvirker også i lukkede arrangementer, hvor pri-
vate virksomheder som f.eks. entreprenører eller ejen-
domsinvestorer har kaldt til møde. Også det offentlige 
trækker på BVC’s viden, når der her holdes møder og 
konferencer.

I september/oktober 2018 har BVC talt ved følgende 
private arrangementer: 

5. september
Danske Parkdage 2018 – et arrangement, der hvert år 
afholdes af foreningen ’Park og Naturforvalterne’.

19. september
Frit Forum København – Frit Forum er en organisation for 
studerende (på de videregående Uddannelser) med et 
socialdemokratisk værdigrundlag.

25. september
Konference om AirBnB – en konference afholdt af Ejen-
domsforeningen Danmark og Realkredit Danmark.

28. september
Kommunalteknisk Chefforening.

4. oktober
Byplanmøde 2018 – et årligt arrangement organiseret af 
Byplanlaboratoriet.

10. oktober
Debatmøde om befolkningsudviklingen hos 
Amager Vest Lokaludvalg.

Fra vores egen verden 
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